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III. Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΝ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1 .  Γενικώ ς :
Ή αληθής δ’ άποκαθαίρουσα μετάνοια των άνανηψάντων έγκληματιών καί 

αμαρτωλών συνεκίνησε καί επίλεκτους λογοτέχνας, οΐτινες εις πολύκροτα έργα αυ
τών έπειράθησαν νά έξυμνήσωσι τοιαύτας περιπτώσεις θριάμβου τής μετάνοιας.

Καί είναι μέν αληθές δτι τοιαΰτα έργα έν πολλοΐς είναι άπομεμακρυσμένα από 
τής αληθούς πραγματικότητος, άπορρέοντα έκ τής άχαλινώτου φαντασίας συγγρα
φέων, άγνοούτων τήν πραγματικήν ψυχολογίαν τοϋ κόσμου των εγκληματιών. Ούχ 
ήττον όμως δέν όύναται έξ ετέρου νά παροραθή ή άσκηθεΐσα βαθυτάτη άπήχησις 
τής τοιαύτης πολυτίμου άντιλήψεως περί τής μετάνοιας, τής συγγνώμης καί τής 
ηθικής άναστάσεως εις τήν ψυχήν τής μεγάλης μάζης τής παγκοσμίου κοινής γνώ
μης·

2. Ε ίδικώς :
Άναφερόμεθα κατ’ έξοχήν από τής άπόψεως ταύτης εις τόν άνήκοντα εις τήν 

χορείαν τών διασημοτέρων γάλλων ποιητών Victor Hugo, τόν λαλήσαντα μετά 
συγκινήσεως περί τής άνανήψεως τοϋ ήρωος τοϋ μυθιστορήματος Γιάννη 'Αγιάννη.

Περαιτέρω εις τό δράμα τοϋ Faust τοϋ Goethe, έργον φιλοσοφικής καί ηθικής 
χροιάς, ένθα σκιαγραφεΐται ή ήθη άναφερθεΐσα έν τή φυλακή μετάνοια τής Μαργα
ρίτας. 'Ωραιότατον είναι καί τά τέλος τοϋ β' μέρους τοϋ Faust ένθα έπικρατοΰσιν αί 
χριστιανικαί εννοιαι τής μετάνοιας, τής λυτρωσευις, τής χαράς καί τής τελειωσεως.

Όμοίως παραπέμπομεν παραδειγματικούς εις τήν έπανειλημμένως περί τά τοι- 
αϋτα θέματα ενεργού μετάνοιας άναφερθεΐσαν έπίλεκτον λογοτεχνίαν τοϋ θρησκευ
τικού συλλόγου τής «Ζωής».

Όμοίως εις τήν περιέχουσαν ανεκτίμητα κειμήλια τής ψυχής, μεταξύ άλλων 
καί ζωηρά παραδείγματα μετάνοιας καί ηθικής άνανήψεως έξολισθησάτων μέχρι 
τής αμαρτίας, πραγματείαν τοϋ αειμνήστου Λέοντος Μελά περί Γεροστάθη, οστις 
ούτως έγένετο αληθής συμπαραστάτης και συναντιληπτωρ εν τη ηθική άγωγή τών 
πατέρων ήμών.

IV. ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΦΟΡΜΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Γ ενικώ ς :
Τόν θεσμόν τής μετάνοιας υπολαμβάνομεν ως άφθόνως ηθικόν.
Πρό έτών άσχοληθέντες περί τό θέμα τής διαφοράς μεταξύ τοϋ δικαίου καί
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τής ηθικής καί διαφωνήσαντες προς την κρατούσαν γνώμην, καθ’ ην τό δίκαιον 
διαφέρεται μόνον ύπέρ τής έξωτερικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, γνώμην συνά- 
δουσαν πρός την έννοιαν τοϋ «αστυνομικού κράτους», έλά.βομεν άφορμήν νά διατυ- 
πώσωμεν έτέραν ήμετέραν δόξαν.

Κατά ταύτην τό δίκαιον είναι ταυτοχρόνως καί θεσμός ά γ  ω γ  ή ς, «διαπαι- 
δαγωγούσης παιδείας», κατευθυνόμενον καί επί την καλλιέργειαν τοΰ φρονήματος 
των πολιτών, ήτοι επί τον έσω άνθρωπον.

’Από συμφώνου δέ πρός την άναπτυχθεΐσαν τοιαύτην άποψιν έδέχθημεν έν 
συνεχεία δτι ή άξίωσις τοϋ δικαίου δεν εμφανίζεται υπό την τοιαύτην άντίληψιν, 
μόνην συνάδουσαν πρός την έννοιαν τοϋ άληθοϋς «κράτους δικαίου», ώς αυταρχική, 
καθ’ δσον σκοπεί νά έπιτύχη τοιαύτην διαπαιδαγώγησή των ανθρώπων, ώστε έξ 
οικείας προαιρέσεως καί αύτοβούλως νά ύπακούωσιν εις τά κελεύσματα τής έννό- 
μου τάξεως.

Παραμένοντες καί νΰν συνεπείς πρός την έξενεχθεΐσαν τοιαύτην ήμετέραν 
διδασκαλίαν έπικροτοΰμεν υπό τήν έννοιαν ταύτην καί τήν ποινικήν επιστήμην τοΰ 
οικαίου, ήτις πλουσίως προάγει τήν τοιαύτην ηθικήν άναμόρφωσιν των πολιτών, 
μεταξύ άλλων άφθόνως άφορμωμένη έν τή διαμορφώσει ποικίλων ποινικών, 
δικονομικών και σωφρονιστικών θεσμών έκτου χριστιανικού δόγματος τής μετάνοιας.

Θεσμοί ποινικοί άφορμώμενοι άπό τοϋ χριστιανικού δόγματος τής μετάνοιας :

A . Ώς θεσμούς, ούτω πολιτευομένους, μνημονεύομεν τούς ακολούθους:
α ) Εν πρώτοις παραπέμπομεν εις τόν διά τής παρελεύσεως μακροϋ χρόνου 

άποκλείοντα τήν ποινικήν άγο^γήν «θεσμόν τής π α ρ α γ ρ α φ ή ς » .  Καί βεβαίως 
ύπεστηρίχθη μεν υπό ένίων συγγραφέων, ώς τοΰ Φλοριάν, δτι ούσιαστικώς καί 
πρακτικώς ή παραγραφή αποτελεί έπιβράβευσιν των ικανωτέρων εγκληματιών, οϊ- 
τινες είναι και οι πλέον επικίνδυνοι. Έν τοσούτω δμως άπό τής άλλης άπόψεως 
όρθώς ετονισθη ου μονον οτι η παρελευσις τοΰ χρόνου άποσβεννύει τήν άνάμνησιν 
τής εγκληματοπραξίας, επουλώνει τήν κατενεχθεΐσαν κοινωνικήν πληγήν, επιφέρει 
λήθην, ή̂  δέ κοινή γνώμη παύει έξαιτουμένη πλέον ίκανοποίησιν, αλλά πρός τού- 
τοις καί δτι ή παραγραφή εκπαιδεύει καί ενθαρρύνει τόν άμαρτήσαντα πρός μετά
νοιαν, άντιπροσφέρουσα τήν ατιμωρησίαν. Εικότως, άλλως τε, διότι ή κατά τήν 
κρίσιμον πολυετή χρονικήν περίοδον έπιδειχθείσαν υπό τοΰ δράστου νομιμόφρων καί 
άψογος συμπεριφορά όντως αποκαλύπτει πρό ήμών δτι οδτος, ό άλλοτε ηθικώς τα- 
λαντευθεις, εβάδισε πλέον επι την οδόν τής ενεργού μετάνοιας.

β ) Χωροΰντες περαιτέρω, παραπεμπομεν εις τήν απαλλακτικήν επιρροήν έτέ- 
ρου θεσμοΰ, τοΰ τής « ε μ π ρ ά κ τ ο υ  μ ε τ ά ν ο ι α ς » .  Οΰτος, καθ’ ά γνωστόν, 
προϋποθέτει έκουσίαν καί αυθόρμητον δράσιν τοΰ μή διωχθέντος έγκληματίου πρός 
επανόρθωσή τοΰ ύπ’ αύτοΰ παραχθέντος κακοΰ. Διά τοΰ έν λόγω θεσμοΰ ή άντι- 
προσφερομενη ατιμωρησία παρέχει τώ δράστη ίσχυροτάτην παρώθησιν, «έστω καί 
κα,α την οωοεκάτην ώραν» (Γάφος) , πρός μετάνοιαν καί άρσιν τοΰ αποτελέσματος 
της εγκληματικής αύτοΰ ένεργείας. Καί δ Χατζάκος τονίζει δτι ή έμπρακτος μετά
νοια αποδεικνυει^τον ηθικόν τοΰ δράστου εξαγνισμόν, κατόπιν τοΰ οποίου αποβαίνει 
πλέον άσκοπος η επιβολή κατ’ αύτοΰ ποινής.
s J  ) , Ανάλογος «χρυσήν γέφυραν» πρός μεταμέλειαν καί όπισθοχώρησιν οίκο- 
οομει και ο ασκών απαλλακτικήν άπό τής ποινής έπιρροήν θεσμός τής έ κ ο υ σ ί α ς  
υ π α ν α χ ω ρ η σ ε ω ς  άπό τής άποπείρας τής τελέσεως έγκλήματος. ’Από 
συμφώνου προς την παραστατικήν έκφρασιν τοΰ άειμνήστου ήμών διδασκάλου Τιμο- 
λεοντος Ηλιοπουλου, καθηγητοϋ τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου έν τώ Πανεπιστηαίω Άθη-

«ο °υτω , τώ, “ ειρωμένω τήν χεΐρα, ΐνα μή τελικώς έξολισθή-
ση». Ο εκ των ιδρυτών της ιταλικής σχολής Ε. Φέρρι, θεμελιωτής έν τή ποινική
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επιστήμη «τής αρχής τής προσωπικότητος», άναφερόμενος εις την άντιπροσφερο- 
μένην ατιμωρησίαν πρός τήν έκουσίαν ύπαναχώρησιν από τής απόπειρας, παρατηρεί 
δτι δέον νά μή παροραθη δτι εκείνος, δστις σταματά κατά τό χρονικόν στάδιον τής 
άποπείρας, έστω καί κατά τήν τελευταίαν στιγμήν, άνευ εξωτερικού κωλύματος, λό
γω μιας αυθορμήτου κινήσεως τής ψυχής αυτού, άποδεικνύει δτι είναι ηθικώς καί 
κοινωνικώς διάφορος τού έξακολουθοΰντος μετά πείσματος τήν εγκληματικήν προ
σπάθειαν μέχρι τέλους.

Β '. Διαφέρον άναφορικώς πρός τήν προσέγγισιν εις μετάνοιαν των δραστών 
εγκλημάτων καί άπόσπασιν αυτών έκ τής ηθικής πενίας περιέχει υπεράφθονον καί 
δμάς θεσμών, ήν θά ήδυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν «κύκλον θεσμών δ ο κ ι μ α σ ί α ς » .  
Διά τής τοιαύτης ορολογίας νοητέοι οί ποινικοί εκείνοι θεσμοί, οι’ ών προσφέρεται 
εις τούς υποδίκους ή καταδίκους ατιμωρησία, καθολική ή μερική, ή ενδεχομένως 
έτεραι εΰνοιαι υπό τον δρον δτι οδτοι κατά τήν διάρκειαν μακράς χρονικής «περιό
δου, δοκιμασίας» θά άποδείξωσιν διά τής νομιμόφρονος καί έναρέτου αυτών διαγω
γής θεραπείαν έκ τής φαυλότητος, ηθικήν άνάνηψιν καί αληθή μεταμέλειαν.

α ') Ενταύθα άναφερόμεθα έν πρώτοις εις τό θέμα τής διώξεως τών εγκλημά
των. Γνωστόν δτι έν τή συγχράνω ποινική δικονομία ή άσκησις τής ποινικής διώ
ξεως τών έγκληματησάντων δεν θεωρείται αποτελούσαν ιδιωτικήν ύπόθεσιν τών έκ 
τών εγκλημάτων παθόντων, άλλ’ ύπόθεσιν διαφέρουσαν τό κοινωνικόν σύνολον. Τούτου 
ένεκα ή ποινική δίωξις ασκείται κατά κανόνα έξ επαγγέλματος υπό οργάνων τής πο
λιτείας. Καί έν μέν τή ελληνική ποινική δίκη ή τοιαύτη έξ όφφίτσιο δίωξις, κυριαρ- 
χουμένη υπό τής καλουμένης «αρχής τής νομιμότητος», δημιουργεί νομικήν ύποχρέω- 
σιν εις τον εισαγγελέα, ίνα ούτος κινήση τήν ποινικήν δίωξιν, οσάκις έγεννήθη έπαρ- 
κής υποψία τελέσεως έγκλήματος. Έν έτέραις δμως νομοθεσίαις ή ποινική δίκη κυ
ριαρχείται υπό τής εντελώς άντιθτέου « α ρ χ ή ς  τ ή ς  σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς». 
Δυνάμει ταύτης ή επί τής καταδιώξεως αρχή κέκτηται τήν διακριτικήν ευχέρειαν 
τής κινήσεως ή μή τής ποινικής διώξεως, δυναμένη κατά ταΰτα νά άναστείλη τήν 
έναρξιν τής διώξεως, χορηγούσα ταυτοχρόνως τώ μή διεφθαρμένο) καί παρουσιάζοντι 
έλπίοας αληθούς μεταμελείας δράστη'«χρονικήν περίοδον πρός δοκιμασίαν». Τοιουτο
τρόπως ούτος δύναται νά έλπίζη εις οριστικήν απαλλαγήν από τής ποινικής αυτού 
πεοιπετείας, έάν καί έφ’ δσον απόδειξη διά τής μεταμελείας του καί τής άψογου αυτού 
διαγιογής δτι είναι άξιος τού ηθικού έξαγνισμοΰ.

β ') 'Ομοίως εις μετάνοιαν έκπαιδεύει δ έχο)ν άγγλοαμερικανικήν τήν προέλευ- 
σιν θεσμός τής χορηγήσεως τού ευεργετήματος « τ ή ς  α ν α σ τ ο λ ή ς  τ ή ς  
π ο ι ν ή ς  υ π ό  δ ρ ο ν »  πρός τόν δικαζόμενον. Χάρις εις τό τοιοΰτον ευερ
γέτημα είτε αναστέλλεται διά δικαστικής άποφάσεως ή υπό τού δικαστηρίου απαγ
γελία τής ένοχης τού κατηγορουμένου (Άγγλοαμερικανικόν σύστημα) , είτε ανα
στέλλεται διά δικαστικής άποφάσεως ή έκτέλεσις τής υπό τού δικαστηρίου κατα- 
γνωσθείσης ποινής κατά τού κηρυχθέντος ένοχου (Βελγογαλλικόν σύστημα) , είτε 
τέλος αναστέλλεται διά τής μέσω τής διοικητικής όδοΰ χορηγήσειος χάριτος όπό 
'δρον ή έκτέλεσις τής υπό τού δικαστηρίου καταγνωσθείσης ποινής κατά τού κηρυ
χθέντος ένοχου (Γερμανικόν σύστημα) . Κατά ταΰτα, έάν δ εις δν έχορηγ-ήθη τό ευ
εργέτημα τής άνω αναστολής μετανοήσας είλικρινώς έπιδείξη έφ’ ώρισμένον χρό
νον δοκιμασίας νομιμόφρονα καί άψογον διαγωγήν, έν τοιαύτη περιπτώσει θά έπι- 
τύχη πλέον καί όριστικήν απαλλαγήν.

Κατά τήν διαφέρουσαν διάταξιν τού ελληνικού ποινικού κώδικος έτους 1950 
ά. 100 § 1 έδ. δεύτερον, ήτις καθορίζει τάς προϋποθέσεις χορηγήσεως τής ανα
στολής, δέον τό δικαστήριον έν τή κρίσει του ταύτη πλήν άλλων νά λάβη ύπ’ δψιν 
«καί τήν μετά τήν πραξιν διαγωγήν τού υπαιτίου, ιδίως δέ τήν έπιδειχθεΐσαν μετά
νοιαν καί τήν προθυμίαν πρός έπανόρθωσιν τών συνεπειών αυτής».
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γ ')  'Ωσαύτως κίνητρον τοΰ καταδίκου προς μετάνοιαν καί ηθικήν άναμόρφω- 
σιν συνιστά ό έχων αγγλικήν τήν προέλευσιν «θεσμός τής υπό δρον άπολύσεως». 
Χάρις εις τό τοιοϋτον ευεργέτημα, δπερ χορηγείται μόνον προς έπιδείξαντας έν τη 
φυλακή καλήν διαγωγήν καταδίκους, αναστέλλεται ή έκτέλεσις άπομένοντος προς 
έκτισιν υπολοίπου ποινής κατά τής ελευθερίας. Είδικώς παρέχεται ύπόσχεσις πλή
ρους καί οριστικής απαλλαγής υπό τόν δρον δτι οί εύεργετηθέντες καί προσωρινώς 
άπολυθέντες κατάδικοι θά συγκρατηθώσιν έν τή έντιμότητι καί θά έκοηλώσωσιν ει
λικρινή μετάνοιαν κατά τήν διάρκειαν «ώρισμένου χρόνου δοκιμασίας».

δ ’ ) Πρός ενεργόν μετάνοιαν καί προσπάθειαν επί ηθικήν άναμόρφωσιν προσ
ελκύει ίσχυρώς τόν κατάδικον καί δ περίφημος θεσμός «τής α ο ρ ί σ τ ο υ  κ α 
τ α δ ί κ η  ς». Περί τούτου εχομεν ώραίαν πραγματείαν έν τή ελληνική γλώσση 
καί αξίαν πολλοΰ έπαίνου, τήν τού τακτικού καθηγητοΰ τής Εγκληματολογίας καί 
Σωφρονιστικής έν τώ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Κ. Γαρδίκα.

Ό έν λόγο:> έπιστήμων άποδεικνύει δτι δ θεσμός έχει προέλευσιν άρχαίαν έλ- 
ληνικήν, χαρακτηρίζων ώς προπάτορα τούτου τόν θειον φιλόσοφον Πλάτωνα. Ό 
Πλάτων θεωρών τούς έγκληματίας ώς νοσηρούς περί τήν ψυχήν άποφαίνεται δτι 
ή Πολιτεία οφείλει «διδάσκειν καί κολάζειν καί παΐδα καί άνδρα καί γυναίκα, έως 
πέρ άν κολαζόμενος δελτίων γένηται».

Έν τή νεωτέρα έποχή δ θεσμός τής άορίστου καταδίκης έλαβε σάρκα καί 
οστά έν τώ ’Αμερικανικό) Δίκαιο) κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, άποτελέσας άντικείμενον έπανειλημμένων συζητήσεων εις διάφορα διεθνή 
συνέδρια. Κατά τόν θεσμόν τούτον, ον είσήγαγε παρ’ ήμΐν έφ’ ώρισμένων περιπτό)- 
σεων ή νέα ελληνική ποινική νομοθεσία έτους 1950, ήτις καί εις ποικίλα άλλα 
θέματα έχάραξεν εύστοχους προοδευτικάς γραμμάς, δεν προσδιορίζεται (ώς έγένε- 
το κατά τό άνωθεν κρατούν σύστημα τής «ώρισμένης καταδίκης») , ά πριόρι υπό τού 
ποινικού Δικαστηρίου, ληγούσης τής έπ’ άκροατηρίου κυρίας διαδικασίας, ή άκρι- 
6ής χρονική διάρκεια τής ποινής ή τοΰ ασφαλιστικού μέτρου κατά τής έλευθερίας 
(ήτοι τακτή ήμέρα άπολύσεως) . Ά λλ ’ άντιθέτως δ φέρων έν τή καρδία αυτού τήν 

πανουργίαν έγκληματίας είσάγεται εις τό σωφρονιστικόν ή τό ασφαλιστικόν ίδρυμα, 
ώς δ έκ νόσου πάσχων εισέρχεται έν τό) νοσοκομείο), ΐνα μείνη έπ’ αόριστον, δηλο
νότι μέχρις οδ ηθικώς ίαθή. Εις τήν αόριστον καταδίκην ή έπιστήμη καί ή πράξις 
άποδίδουσι μεγάλην ηθοποιόν καί πρός μετάνοιαν ωθούσαν δύναμιν. Ταύτην έναρ- 
γώς παρέστησαν οί είπόντες δτι ούτως οί κατάδικοι κρατοΰσιν έν τή ιδία χειρί 
τήν κλείδα τής φυλακής αυτών, λίαν ταχέως πειθόμενοι διά τής οδού τής ειλικρι
νούς μετάνοιας και ενεργού μεταστροφής τών πρός τήν αρετήν, νά είσαγάγωσι ταύ
την έντός τοΰ κλείθρου.

ε ) ‘Ως σύστημα υποκινούν βήμα πρός βήμα τό φρόνημα τού ηθικώς έρήμου 
καταδίκου πρός μετάνοιαν καί κατάπνιξιν τής άνηθικότητος διά συνεχούς θέσεως 
αυτού εις δοκιμασίαν θεωρητέον καί τό άποκαλούμενον σωφρονιστικόν «προοδευτικόν 
σύστημα έκτελέσεως» τών ποινών ή1' τών άσφαλιστικών μέτρων κατά τής έλευθε- 
ριας. Κατα το συστημ,α τούτο, οπερ συνεπληρώθη διά τής «μεθόδου τής βαθμολο
γίας» καί συνάδει πρός τό ύψος τών συγχρόνων ηθικών σωφρονιστικών απαιτήσεων, 
οί κατάδικοι διανύουσι τήν ποινήν ή τό μέτρον άσφαλείας κατά τής έλευθερίας κα
τά προοδευτικάς κλάσεις (τάξεις) . Οί έπιδεικνύοντες βελτίωσιν καί ειλικρινές φρό- 
νημα μετάνοιας κατάδικοι προωθούνται καί άνέρχονται δλονέν καί είς άνωτέρας 
βαθμίδας. Ουτω, μικρόν κατά μικρόν, έλαττουμένης βαθμιαίως σύν τή άνόδω τής 
πιεσεως, παρέχονται αυτοϊς διαρκώς και περισσοτεραι εδνοιαι κατά τοιοϋτον τρό
πον, ioolc. ουιοι να δυνανται να διαβιώσιν έν μειζονι έλευθερία καί άνεξαρτησία. 
Τούτων ούτως έχόντων καταλήγουσιν ούτοι διά τής συνεχούς μετάνοιας καί ήθι-
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-,ιής άναμορφώσεώς των, ήτοι St’ αύτοδιαπαιδαγωγήσεως, νά άνέλθωσι μέχρι και 
τής τελευταίας φάσεως τής δοκιμασίας, ήτοι τής βαθμίδος τής ύπδ δρον απολύσεώς 
των, δηλονότι φάσεως προσομοιαζούσης πρός την διαβίωσιν τοϋ παντελώς ελεύθε
ρου ατόμου. ,

Μετά την έκ τής φυλακής ή ετέρου σωφρονιστικού ιδρύματος  ̂απολυσιν των 
καταδίκων, πρός μετάνοιαν καί ηθικήν άνόρθωσιν έξακολουθοΰσι νά ενθαρρύνωσι 
διαρκοΰντος ώρισμένου χρόνου δοκιμασίας τούς καταδίκους έτεροι θεσμοί. Τοιου
τοτρόπως οί άπελευθερούμενοι κατάδικοι δεν καταλείπονται μόνοι άνευ^ προστα
σίας καί συμπαραστάσεως έν τώ άγώνι υπέρ τής ηθικής επιβιώσεως, άλλ ^ενισχυον- 
ται από ώρισμένων κατευθύνσεων, ώστε νά δύνανται νά προσβλέπωσιν ε̂ίς τά ερ- 
χόμενα καί τούς μέλλοντας καιρούς μετά σχετικού θάρρους καί αταραξίας.

στ) ’Ενταύθα ανήκει έν πρώτοις ή παραγραφή των έν τώ άτομικώ ποινικώ 
μητρώω έκαστου καταδίκου εγγραφών. Πρόκειται περί θεσμού, όστις αποτελεί γέν
νημα καί θρέμμα τής Γαλλίας. Χάρις εις τά τηρούμενα αρχεία του ποινικού μη
τρώου δύναται νά γνωρίζει ή Πολιτεία την ποινικήν ιστορίαν έκαστου πολίτου και 
τήν επικίνδυνον ομάδα τών υποτροπών καθ’ έξιν καί κατ’ επάγγελμα έγκληματιών.. 
'ϊπ ό  τήν έννοιαν δέ ταύτην τό έν λόγω δελτίον, πλήν τών λοιπών υπηρεσιών, ας 
προσφέρει, συνιστά καί σπουδαιοτάτην πηγήν γνώσεως τής προσωπικότητος τού 
δεδομένου πολίτου, έναργώς άπεικονίζουσα τήν εντασιν τής πρός αντικοινωνικήν 
δράσιν προδιαθέσεως αυτού. Τούτων ούτως έχόντων, χάρις εις τον έν λόγω θε
σμόν, προφυλάσσονται τόσον ή δημοσία υπηρεσία, δσον δμως καί ή κοινωνία τών 
ιδιωτών έκ τής άναμίξεως υπόπτων ατόμων εις τάς εις αυτάς άφορώσας υπουργίας 
καί υποθέσεις. Ή  τοιαύτη δμως έξυπηρέτησις τής Πολιτείας καί τής κοινωνίας από 
έτέρας πλευράς δύναται νά άποβή βλαβερά, καθ’ δσον ή κοινωνία τών ανθρώπων, 
καθ’ ά γνωστόν καί ευνόητον, δυσπιστοΰσα άρνεΐται εργασίαν καί γενικώτερον απο
κατάστασή εις παν ύποπτον άτομον, ήτοι εις άτομον υποστάν πρότερον οίανδήποτε 
καταδίκην. Έ ν τοσούτω είναι ενδεχόμενον είτε ή προηγουμένη καταδίκη, λόγω 
τής φύσεως αυτής, νά μή συνιστά άπόδειξιν έλλείψεως τιμιότητας, είτε πάντως νά 
παρακώλύση σοβαρούς τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν άποκατάστασιν παντός προ- 
ηγουμένως έγκληματήσαντος, καίπερ τυχόν είλικρινώς μεταμεληθέντος καί έπιζη- 
τοΰντος νά διατηρηθή έν τή έντίμω ζωή. Πρός άντιμετώπισιν τοϋ δυσαρέστου τούτου 
ενδεχομένου ή ποινική επιστήμη έπενόησε τον λαμπρόν θεσμόν τής παραγραφής τοϋ 
ποινικού μητρώου. Διά ταύτης προσφέρεται τώ άπολυθέντι καταδίκω ή όυνατότης. 
όπως διά τής έπιδείξεως άψογου καί τίμιας διαγωγής καί αληθούς έμπράκτως τεκ- 
μαιρομένης μετάνοιας, έφ’ ώρισμένον χρόνον δοκιμασίας, άρχόμενον από τής στι
γμής τής άπολύσεώς του, έπιτύχη τήν παραγραφήν, ήτις παρέχει αύτώ τό δικαίωμα 
νά λαμβάνη πλέον λευκόν απόσπασμα ατομικού ποινικού μητρώου του.

η ') "Ετερος θεσμός βλαστήσας καί αυτός έν τώ γαλλικώ δικαίω, ύποβοηθών 
τόν άπολυθέντα κατάδικον είς τήν συνέχισιν τής προσπάθειας του πρός ηθικήν ά- 
νάπλασιν, έμμονήν έν τή μετανοία καί ένίσχυσιν τού πρός τήν αρετήν θάρρους του, 
είναι ή καλουμένη «άποκατάστασις τού άπολυθέντος καταδίκου».

Πρόκειται περί τόσον σπουδαίου θεσμού, ώστε δ διεθνούς ολκής αείμνηστος ή- 
μέτερος διδάσκαλος, έλβετός καθηγητής τού Ποινικού Δικαίου τού Πανεπιστημίου, 
Έρνστ Ντελακουΐ, ομότιμος Γενικός Γραμματεύς τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού 
Δικαίου, αφιέρωσε πλείστας δσας πραγματείας αυτού (περί τάς δέκα) είς τήν δι- 
εύρυνσιν τοϋ έν λόγω θεσμού. Ό θεσμός δ’ ούτος συνίσταται καθ’ δλου είπεΐν είς 
τήν μετά τήν έκτισιν τής κυρίας ποινής άρσιν τών έκ τού νόμου προβλεπομένων ατι
μωτικών καί λοιπών έπακολουθημάτων τής καταδίκης καί διάλυσιν ούτως είπεΐν 
αυτής ταύτης τής καταδίκης, λόγω τής έφ’ ώρισμένον μακρόν χρόνον δοκιμασίας 
αληθούς μεταμέλειας, καλής διαγωγής καί ηθικής βελτιώσεως τοϋ καταδίκου.
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IY Πλήν των άνω θεσμών, οίτινες συνιστώσι δημιουργούς δυνάμεις φερούσας 
ποικιλοτρόπως τούς πταίσαντας προς μετάνοιαν καί αποβολήν τής άνηθικότητος, 
προσδιορίζοντες εις αυτούς χρόνον δοκιμασίας αυτών, ύφίστανται έν τώ ποινικώ δι- 
καίω καί αρκετοί άλλοι θεσμοί, προάγοντες ομοίως την πρός μεταμέλειαν των έγ- 
κληματησάντων προσπάθειαν.

α ') Φερ’ είπεΐν ασχέτως οίουδήποτε χρόνου δοκιμασίας μνημονεύομεν από τής 
άπόψεως ταύτης τήν υπό ώρισμένων συφρονιστικών νομοθεσιών καθιερουμένην έν 
τή φυλακή «σωφρονιστικήν φάσιν τής άπομονώσεως», διαρκούσης τής οποίας δ τρό
φιμος κατάδικος έν τή φυλακή κρατείται έν αυστηρά απομονώσει, ύποχρεούμενος 
εις εργασίαν. Οί θιασώται τοϋ συστήματος τούτου ύπολαμβάνουσιν ότι δ έν μονώσει 
τελών κατάδικος, συναισθανόμενος διά τής συγκεντρώσεως τών σκέψεων αυτού πλει- 
ότερον τόν εξαναγκασμόν τής ποινής, διαφωτίζεται καί φέρεται εις τήν άναγνώ- 
ρισιν τοΰ ίδιου σφάλματος καί τήν μετάνοιαν. Πάντως υφίσταται καί αντίθετος ά- 
ξιολόγησις, ήτις χαρακτηρίζει τήν άπομονωτικήν ταύτην φάσιν ώς στάδιον, καθ’ δ 
δ κατάδικος μεταβάλλεται εις «τεθαμμένον ζώντα». ’Ορθή είναι, κατ’ άλλους κρι- 
τάς, ή διδασκαλία εκείνη, ήτις ποιείται διάκρισιν άναλόγως πρός τήν χαρακτηρο- 
λογικήν κατηγορίαν, εις ήν ανήκει έκαστος κατάδικος. Διδάσκεται δ’ ότι, ενώ ή 
έν μονώσει κράτησις άσκεΐ δυσμενή έπίδρασιν εις τούς όνειροπόλους, επί τούς ψυ- 
χικώς αμβλείς, τούς αύνανιστάς, τούς έχοντας παιδισμόν καί έχοντας φοβίαν, άντι- 
θέτως ώφελεΐ τούς ευερέθιστους καί ύπερευαισθήτους χαρακτήρας.

β ') 'Ομοίως μνημονεύομεν τόν έν Έλλάδι διαμορφωθέντα θεσμόν «τοϋ ευερ
γετικού υπολογισμού τών ημερών εργασίας»  τών καταδίκων. ’Ενταύθα τήν έκ τής 
φαυλότητος άνάκυψιν καί τήν ένίσχυσιν τών ηθικώς ασθενών καταδίκων απεργά
ζεται ή δι’ έπιδείξεως μεταμελείας, καλής διαγωγής καί άφοσιώσεως εις τήν έν 
τή φυλακή εργασίαν προσδοκία ύπ’ αυτών τής συντμήσεως τού χρόνου τής στερή- 
σεως τής έλευθερίας των, δι’ ευεργετικού υπολογισμού τών πραγματικών ημερών 
εργασίας έν τή φυλακή, θεωρουμένων πλασματικώς ώς μακροτέρας χρονικής διάρ
κειας (ένδεχομένως μέχρι καί τού διπλάσιου) . Πάντως φρονοΰμεν ότι, έφ’ όσον έν 
Έλλάδι εις τήν μεγάλην πληθώραν τών φυλακών δεν έξασφαλίζονται όροι εργα
σίας χάριν τών καταδίκων, προκύπτει άνισος μεταχείρισις τής μεγάλης μάζης αυ
τών, έπωφελουμένων έκ τού συστήματος τού ευεργετικού υπολογισμού ήμερων ερ
γασ ίας  έν τή φυλακή μόνον ώρισμένων κομματικώς «προνομιούχων», οΐτινες έπιτυγ- 
χάνουσι νά άποσταλώσιν εις τάς ύπερελαχίστας έκείνας φυλακάς, παρ’ αίς υπάρ
χει παρ’ ήμΐν όργάνωσις εργασίας  καταδίκων. Τοιαΰτα δέ προνόμια, καθ’ ημάς, έξ 
ών ούδαμώς τεκμαίρεται ότι άπεσπάσθησαν οί κατάδικοι έκ τής εις τήν άνηθικό- 
τητα προσκολλήσεως, δέον νά άποφεύγη συστηματικώς τό υπουργεΐον έπί τής δι
καιοσύνης, έάν έπιθυμή όντως νά έξυπηρετήση ούχί ευτελείς κομματικάς έπεμβά- 
σεις καί άναιδήμονα σκοπιμότητα, αλλά τήν υψηλήν, μή έπιδεχομένην συμβιβα
σμούς καί απαραίτητον διά τήν έθνικήν ύπόστασιν ιδέαν τής δικαιοσύνης.

γ ')  Ή  ιδέα τής μετάνοιας δύναται νά έξυπηρετηθή μεγάλως καί έκ τού" θε
σμού τής «χάριτος», υπό τόν απαραίτητον πάντως όρον ότι καί αΰτη ομοίως δέν θά 
πλαστουργηθή πρός έξυπηρέτησιν πάντη αναιδών καί άξιοθρηνήτων κομματικών 
έπιδιώξεων. Έ  χάρις, συνεπαγομένη είτε τήν κατάργησιν, είτε καί άπλήν μείωσιν 
τών έπιβληθεισών κατά καταδίκων ποινών, δέν υπηρετεί μόνον τήν έπανόρθωσιν 
τυχόν έμφιλοχωρησάσης δικαστικής πλάνης καί τήν διάσωσιν τής καταδικασθείσης 
άθωότητος (ύπόθεσις Α. Ντρέύφους) ή «τήν ίσορρόπησιν τών απαιτήσεων τής αν
θρώπινης έπιεικίας πρός τάς απαιτήσεις τοΰ αυστηρού δικαίου», αλλά, καθ’ ήμάς, 
έν ταυτώ καί τόν σκοπόν τής ανταμοιβής τού καταδίκου, όστις συνελθών έπεδείξατο 
μεταμέλειαν ειλικρινή καί ηθικήν βελτίωσιν.
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δ') Διά τοϋ παραπλήσιου θεσμού «της άμνηστείας» δεν επηρεάζεται απλώς ή 
ποινή, αλλά βλαστάνουσιν έτι πλέον ευρύτερα άποτελέσματα, εκμηδενιζοντα^ τό̂  τε- 
λεσθέν έγκλημα νομικώς καί διασκορπίζοντα παν ίχνος αύτοϋ. Τύχη κακή εν Ελ- 
λάδι έπανειλημμένως έγένετο έστερημένη αιδημοσύνης κατάχρησις των «μνηστειών 
πρός θεραπείαν κομματικών καί γενικώς ταπεινών συμφερόντων. Ούχ ήττον^ δ θε
σμός τής άμνηστείας, από περιωπής εφαρμοζόμενος, δύναται νά άποβή χρήσιμος ,̂ 
οσάκις ή Πολιτεία προσπαθεί, εξυπηρετούσα τον σκοπόν τής γενικής μετάνοιας καί 
τής γενικής συγγνώμης, νά ρίψη διά τής οδού τής άμνηστείας λήθην, κατασίγασιν 
«τών φλεγμαινόντων παθών» καί άποκατάστασιν μιας ειρηνης.

ε ') 'Ωσαύτως εις μετάνοιαν καί ηθικήν άνόρθωσιν άγει τον κατάδικον και η 
f §η μνημονευθεΐσα έν τώ πλαισίω «τοϋ μέτρου τής επιβολής κατα εγκλημάτησαν ιος
δ

γοΰσα τό μέτρον είς τοιοϋτον δημοσίου δικαίου, έπιβαλλόμενον έξ επαγγέλματος.
στ') ’Από έτέρας άπόψεως καί έν συναφεία πρός τά άνωτέρω παραπέμπομεν 

καί εις την έν τώ νέω έλληνικώ ποινικώ κώδικι έτους 1950 ά. 79 § 3 στ. δ' δια- 
λαμβανομένην διαφέρουσαν διάταξιν, καθ’ ήν, «έπί δικαστικής έπιμετρησεως τής 
ποινής τό δικαστήριον οφείλει νά άποβλέψη μεταξύ άλλων ωσαύτως είς την κατά

itoativ διαγωγών αυτού, ιδία δέ είε τήν έπιδεινθεΐσαν

Λίαν χαρακτηριστική καί ή διάταξις τού ποινικού κωδικός έτους 1950 ά. 77, καθ’ 
ήν, «εάν τις κατεδικάσθη είς χρηματικήν ποινήν ή πρόστιμον καί συνάμα είς άπο- 
ζημίωσιν τού παθόντος, ή περιουσία του οε δεν επαρκή προς εκπληρωσιν αμφοτε- 
ρων τών υποχρεώσεων του τούτων, προτιμάται ή πληρωμή τής άποζημιώσεως».

εο.
οικαστηριου
τίου, «ιδίως δέ τήν έπιδειχθείσαν μετάνοιαν καί τήν προθυμίαν πρός έπανόρθωσιν 
τών συνεπειών αυτής».

η ') Έν τέλει είς μετάνοιαν προωθεί τον δράστην εγκλήματος τίνος καί ή υπό 
τού νέου ελληνικού ποινικού κώδικος έτους 1950 ά. 84 § 2 στ. ε' δρισθεΐσα ως 
«έλαφρυντική περίστασις», συνεπαγομένη μείωσιν τής ποινής, περίπτωσις, καθ’ ήν 
διαπιστωθή δτι έν ποινική δίκη «έπί σχετικώς μακρόν διάστημα χρόνου μετά τήν 
πράξιν του δ υπαίτιος συμπεριεφέρθη καλώς».

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
__________ 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ----------------

'Ένας μικροκαυγάς σέ μιά παράγκα στο συνοικισμό Έλληνορωσων αναμεσα 
σέ ουό σύνοικες, στη 18χρονη Κούλα Χρισχοφιλέα καί στην κάπως μεγαλύτερη 
φιλενάδα της Παρασκευή Μασουσίδη για το ποτά από τις δύο είχε κάνει τη ζημιά 
καί είχε σπρώξει την άλλη, μέ αποτέλεσμα νά πέσουν από τό τραπεζάκι πού ήταν 
στο χώλ, δυο φλυτζανάκια τοϋ καφέ μέ τά πιατάκια τους καί νά σπάσουν, υπήρξε 
ή αφορμή νά σημειύση ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, μέ διοικητή τόν τότε αστυ
νομικό διευθυντή καί ήδη δικηγόρο κ. ’Αριστοτέλη Κουτσουμάρη καί ύποδιοικητή, 
τον τότε αστυνόμο καί μετέπειτα ’Αρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος, αείμνηστο 
Θεόδωρο Λιονταρίτη, μιά από τις μεγαλύτερες έπιτυχίες τής ’Αστυνομίας στήν 
’Αθήνα. Νά άνακαλύψη, δηλαδή, καί νά συλλάβη δύο αδέλφια, τόν εικοσάχρονο 
Άνδρέα Χριστοφιλέα, τόν αρχηγό, καί τήν κατά δύο χρόνια μικρότερη αδελφή του 
Κούλα, τήν ύπαρχηγό τής «Συμμορίας Χριστοφιλέα», ή τής «Συμμορίας των κα
κούργων άδελφών», όπως τήν γράψαμε τότε, ή τής «Συμμορίας μέ τά 25 μπιστό
λια», δπως τήν γράφω σήμερα, για τό λόγο δτι τότε ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, 
εις τά συλληφθέντα μέλη τής συμμορίας είχε κατάσχει δλόκληρο όπλοστάσιο άπο- 
τελούμενο από είκοσιπέντε μπιστόλια μέ δλα τά συμπαρομαρτοΰντα πυρομαχικά 
τους. Καί ή από νεαρούς κακοποιούς άποτελουμένη εκείνη συμμορία είχε διαπράξει 
ούτε λίγο ούτε πολύ μιά φοβερή ληστεία μετά φόνου εις βάρος ενός φτωχού σωφέρ, 
μιά άλλη απόπειρα ληστείας καί απόπειρα φόνου, εις βάρος άλλου σωφέρ, μέ αντι
κειμενικό σκοπό νά άποκτήση τά αυτοκίνητά τους γιά νά μπορέση μέ ένα από αυτά 
νά παρασύρη μέ δόλωμα τήν Κούλα, ένα πλούσιο γείτονα, νά τόν αίχμαλωτίση, 
νά τόν δδηγήση σέ μιά σπηλιά, νά τόν ύποχρεώση νά γράψη γράμμα στούς δικούς 
του γιά νά δώσουνε πολλά λύτρα καί ύστερα νά τόν σκοτώσουν καί νά τόν θάψουν, 
ώστε νά μήν μπορέση νά τούς καταγγείλη καί νά απολαύσουν, δπως τουλάχιστον 
ένόμιζαν, άφοβα τά πλούσια λύτρα.

Συνδυασμός γκαγκστερικών καί ληστρικών ξένων αναγνωσμάτων καί τής εγ
χωρίου παραγωγής αναλογών, πού εξυμνούσαν τά κατορθώματα τού Γιαγγούλα, 
τού Τζατζά, τού Μπαμπάνη καί τών άλλων θλιβερών ηρώων τής ληστοκρατουμέ- 
νης ακόμη Ελλάδος. Παιδαριωδίες θά σκεφτήτε, τώρα. Παιδιακίσια καμώματα νεα
ρών εύφαντάστων. Ναί, αλλά μέ μιά καί μόνη διαφορά. 'Ότι τά μπουμπουνιασμένα 
καί παιδιακίσια έκεΐνα μυαλά είχαν σκοτώσει ένα σωφέρ, είχαν τραυματίσει έναν 
άλλον, δτι πριν από τά δύο έκεΐνα φοβερά εγκλήματα είχαν κάμει ένα πλήθος έκ- 
βιάσεις, ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις καί ένα σωρό άλλα αδικήματα τού πριν από 
τόν τωρινό Ποινικό Κώδικα Παλαιού Ποινικού Νόμου. Καί μέ τήν ευκαιρία αυτή, 
θά άποκαλύψω τώρα, ύστερα από 27 δλόκληρα χρόνια, δτι δ νεαρός αρχηγός τής 
συμμορίας εκείνης γλύτωσε το κεφάλι του καί σώθηκε άπό τό εκτελεστικό από
σπασμα μέ τήν έτυμηγορία τών ενόρκων τού Πειραιώς γιά τη δολοφονία καί τή 
ληστεία, τού σωφέρ Τσάγγα, στή Βούλα, γιατί συγκρατήθηκα καί δέν έβροντοφώ- 
νησα τήν τελευταία στιγμή, όταν τό άνεκάλυψα, δτι 6 τότε συνήγορός του, γιά νά 
τού σωση τό κεφάλι είχε ύποκλέψει άπό τή δικογραφία τό γνήσιο σχεδιάγραμμα 
πού έδειχνε τή θέσι τών συμμοριτών μέσα στό αυτοκίνητο τού θύματος τή στιγμή 
τού πυροβολισμού καί άποδείκνυε δτι δ νεαρός Άνδρέας Χριστοφιλέας είχε πυρο
βολήσει καί είχε σκοτώσει τόν Τσάγγα καί τό είχε Αντικαταστήσει μέ άλλο πλαστό 
δικό του, πού έρριχνε τήν ευθύνη γιά τό φόνο γιά τόν άπιαστο ερωμένο τής Κούλας. 
Καί τώρα στά γεράματά μου, δμολογώ δτι δέν μετάνοιωσα πού μέ τή σιωπή μου



Ή  συμμορία με τά 25 πιστόλια 585

Ισωσα τό κεφάλι του νεαροϋ καί άμυαλου εκείνου παιδιού καί τής αδελφής του 
γιατί, για πρώτη φορά ίσως στή μακρυά δημοσιογραφική μου ζωή, είδα δτι πρα
γματικά, τά δύο εκείνα αδέλφια, τά γεννήματα καί θρέματα ένδς κακού καί έκφυ
λου πατέρα, συνετίσθηκαν μέσα στή φυλακή, μετενόησαν πραγματικά καί βγήκαν 
από εκεί μέσα μετά χρόνια άνθρωποι καλοί καί χρήσιμοι στην κοινωνία, πού όχι 
μόνο δεν έγκλημάτισαν πιά, αλλά έγιναν υποδείγματα ανθρώπων. Καί άν όπως εί
ναι σήμερα δεκτόν, δτι ή ποινή δεν άποσκοπεΐ πιά εις την άνταπόδοσιν τού εγκλή
ματος, άλλ’ είς τήν ηθικήν βελτίωσιν τού έγκληματίου, ή περίπτωσις των δύο 
αδελφών Χριστοφιλέα είναι από τά κλασσικώτερα παραδείγματα, οπού είς τήν 
Ελλάδα ή φυλακή Ικανέ καλό στόν εγκληματία, τον εσωσέ καί τόν εκανε πρα
γματικό άνθρωπο.

’Ά ν  καί ή συμμορία μέ τά 25 μπιστόλια είχε κάνει στήν άρχή  ̂ ενα σωρό έκ- 
βιάσεις καί κλοπές δεν είχε απασχολήσει σοβαρά τις αστυνομικές αρχές, μέχρις δτου 
εκανε τό πρώτο της έγκλημα, τή δολοφονία καί τή ληστεία τού σωφέρ Σταμάτη 
Τσάγγα, από τόν όποιον καί αρχίζω τήν εξιστόρησι των κατορθωμάτων καί τής 
άνακαλύψεως τής φοβερής εκείνης συμμορίας, πού άπασχόλησε ένα καί περισσό
τερο χρόνο τήν Αθήνα, κατά τό 1929.

Τήν Παρασκευή 12 ’Ιουλίου 1929, κατά τις 5 τά χαράματα,^ δ έφημεριδο- 
πώλης ’Απόστολος Καβαδάς, καθώς έπήγαινε μέ τό ποδήλατό του στή Βουλιαγμένη 
τις πρωινές έφημερίδες, είδε δεξιά στό δρόμο, καί δύο χιλιόμετρα, πάνιύ κάτω μετά 
τή' Βούλα, ενα καταματωμένο πτώμα άνδρός ανάμεσα σέ μερικά μικρά βραχάκια 
περιτριγυρισμένα άπό τήν αμμουδιά τής παραλίας. Ό  εφημεριδοπώλης πήγε κοντά 
καί αφού είδε δτι τό πτώμα- ήταν ζεστό άκόμα, ετρεξε αμέσως στή Βουλιαγμένη 
γιά νά πή τό παράξενο εύρημά του στόν εκεί σταθμάρχη Χωροφυλακής.

__Κάποιο φονικό Εγινε εδώ παρακάτω στή Βούλα. Κάποιον έχουν καθαρίσει
εκεί δίπλα στή θάλασσα. Πάμε νά σάς οειξω το μέρος.

Ό σταθμάρχης ασφαλείας Χωροφυλακής Βουλιαγμένης ειδοποίησε μέ άγγε- 
λιαφόρο, γιατί δεν είχε ανοίξει το τηλεφωνείο με το τότε καβουρντιστήρι του - <.η- 
λέφωνο, τό τμήμα ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Γλυφάδας καί στις 61/2 τό πρωί έγινε 
κιόλας ή πρώτη αύτοψία.

Τό πτώμα ήταν ξαπλωμένο ανάσκελα μέσα σέ μιά βαλτώδη αμμουδιά δίπλα 
στή θάλασσα, τριγυρισμένο άπό μερικές πέτρες καί βράχους. Ό σκοτωμένος^ ήταν 
νέος καί είχε τά χέρια του απλωμένα καί τό σακκάκι του άνασηκωμένο. Ή ταν 
ολοφάνερο δτι είχε συρθή άπό τόν ή άπό τούς δολοφόνους του άπάνω στήν άμμου- 
διά καί είχε άφεθή έκεΐ άνάμεσα ατούς βάλτους, στήν άμμουδιά καί τά τριγύρω 
βραχάκια.

Σέ λίγη ώρα έφθασε έπί τόπου καί τό γραφείο Σημάνσεως μέ τούς φωτογρά
φους του καί τούς άνιχνευτάς του καί ό τότε ιατροδικαστής μακαρίτης πιά Γεώργης 
Τρουπάκης, δ όποιος μακροσκοπικώς διέκρινε τρεις οπές άπό σφαίρες περιστρόφου, 
μιά στό κρανίο, άλλη στήν άριστερή ώμοπλάτη καί τρίτη άπάνω στόν άριστερό ώμο. 
Στό δεξί χέρι τού σκοτωμένου βρέθηκε μιά βέρα μέ τά στοιχεία Ο.Β.1927 καί ενα 
χρυσό δακτυλίδι μέ σύμπλεγμα Σ.Τ. Στήν εσωτερική τσέπη τού σακκακιοΰ του 
βρέθηκαν 105 δραχμές καί στό μικρό τσεπάκι τού παντελονιού του άλλες 45, καί 
ένα ασημένιο ρολόι γυναικείο μπρασελέ. Τά ρούχα τού σκοτωμένου ήταν λερωμένα 
άπό τό σύρσιμο καί είχαν άπάνω τους λάσπες, άμμους καί πηγμένα πιά αίματα. Τό 
πτώμα ήταν επάνω σ’ ένα μονοπάτι πολύ κοντά στή θάλασσα καί τό μονοπάτι αύτό 
πήγαινε άπό τή Βούλα πρός τόν Ά η  Νικόλα καί ήταν ένα συντόμι τού δρόμου πού 
τό άκολουθοϋσαν συνήθως οί σωφέρ πού πηγαινοερχόντουσαν τό καλοκαίρι άνάμεσα 
στή Βούλα καί στή Βουλιαγμένη, γιά νά γλυτώνουνε λίγο δρόμο. Άπό τό ξαπλω-
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μ,ένο ανάσκελα πτώμα τοΰ σκοτωμένου ώς τό μονοπάτι φαινόντουσαν καθαρα τα 
ίχνη συρσίματος τοΰ πτώματος πού σταματούσαν επάνω στό μονοπάτι. Καί άπανω 
σ’ αυτό φαινόντουσαν ολοκάθαρα ροδιές αυτοκινήτου. Σωφέρ πού είχαν έρθει εκεί 
στην αυτοψία, είπαν δτι οί ροδιές πρέπει νά ήσαν από επιβατικό αυτοκίνητο, ίσως 
ταξί καί τά λάστιχα πρέπει νά ήταν ή Φάϊρστόουν ή Πιρέλλι.

ΤΗταν ακόμα προφανές δτι κάποιο αυτοκίνητο είχε σταματήσει γιά άγνωστο 
χρονικό διάστημα απάνω στό μονοπάτι καί εκεί φαινόντουσαν καθαρά ίχνη από τά 
παπούτσια δύο ή τριών ατόμων, αυτό θά ξεκαθάριζε πιο ύστερα, καί εκεί κάπως 
περισσότερο αίμα. Μικρές — πολύ μικρές — κηλΐδες αίματος ξεκινούσαν άπό τό 
μέρος πού είχε σταματήσει τό αυτοκίνητο καί έφθαναν ώς τό μέρος πού βρέθηκε 
τό πτώμα. Επίσης φαινόντουσαν αχνάρια ποδών τών δραστών, καί άλλα αχνάρια 
συρσίματος τοΰ πτώματος. ’Άρα τό αυτοκίνητο είχε σταματήσει εκεί απάνω στό 
μονοπάτι καί άπό αυτό οί κακούργοι είχαν κατεβάσει καί σύρει τον σκοτωμένο.

Κοντά στό πτώμα βρέθηκε καί μιά καφέ ρεμπούπλικα, αλλά δέν είχε έξακρι- 
βωθή ακόμα άν ήταν τοΰ σκοτωμένου ή τών δραστών.

Πάντως, άπό την αυτοψία μάς έμεινε ή έντύπωσις, δτι δ φόνος κατά πάσαν π ι
θανότητα είχε γίνει μέσα στό αυτοκίνητο καί μέ αυτό τό ίδιο οί δολοφόνοι μετέφε
ραν τό θϋμα τους καί τό άφησαν δίπλα στή θάλασσα. Έντύπωσι έκανε πώς δέν 
σκεφθήκανε νά ρίξουν τό πτώμα στή θάλασσα μέ καμμιά πέτρα πετώντας το άπό 
καμμιά βάρκα ή γκρεμίζοντάς το άπό ένα βράχο. ’Αλλά ίσως νά μην είχαν βάρκα 
ή νά μην ήξεραν τά κατατόπια ή καί νά μην τό σκέφθηκαν άκόμα, δπως τό είχαμε 
σκεφθή εμείς. Ά λλ ’ άν τά σκεφτόντουσαν δλα οί δολοφόνοι... τότε θά είχαμε τό 
τέλειο έγκλημα καί άν είχαν καί τό άπαιτούμενο μυαλό, δέν θά εγκληματούσαν.

Τέλος, άπό την αυτοψία βγήκε άκόμα δτι οί δολοφόνοι, άφοΰ ξεφορτώθηκαν 
όπως - όπως τό πτώμα τοΰ θύματός των, έκαναν στροφή επί τόπου άπάνω στό μο
νοπάτι καί τράβηξαν μέ τό αμάξι πρός τήν Γλυφάδα.

Τό πτώμα μετεφέρθη ύστερα στό ιατροδικαστικό εργαστήριο γιά νεκροψία 
καί νεκροτομή καί εκεί άμέσως διεπιστώθη δτι δέν έπρόκειτο γιά τρεις σφαίρες, 
αλλά γιά μιά μονάχα, πού είχε είσοδο άπό τήν άριστερή ωμοπλάτη άπό τον άρι- 
στερό ώμο. Στήν έξοδό του, δμως, τό βλήμα ξαναμπήκε στό κρανίο άπό τόν άρι- 
στερό κρόταφο καί βρέθηκε μέσα στόν εγκέφαλο. Ή  σφαίρα ήταν μολυβένια μεγά
λου διαμετρήματος καί είχε διαπλατυνθή άπό τίς προσκρούσεις. Τό θΰμα ήταν προ
φανές δτι έβλήθη ενώ έκυπτε.

Παρετηροΰντο επίσης μώλωπες στόν κρόταφο καί στά χέρια τοΰ θύματος πού 
δέν μπορούσε άπόλυτα νά προσδιορισθοΰν, άν προήλθον άπό προηγηθεΐσα πάλη με
ταξύ αύτοΰ καί τών δραστών ή έγένοντο ευθύς άμέσως μετά τόν φόνο, κατά τό σύρ- 
σιμο καί τήν μεταφορά τοΰ πτώματος. Στήν κομβιοδόχη τοΰ σακκακιοΰ δπου υπήρ
χε μία κονκάρδα μέ τήν μάρκα Φίατ — ένδειξις δτι τό θΰμα ήταν αυτοκινητιστής 
— υπήρχε μιά άλλη κηλίδα αίματος.

Στό νεκροτομείο τής όδοΰ Σωκράτους έκλήθησαν άμέσως διάφοροι σωφέρ, 
ύστερα άπό τήν κονκάρδα τοΰ θύματος καί εκεί ένας σωφέρ άράπης, γνωστός στήν- 
πιάτσα, αναγνώρισε άμέσως τόν σκοτωμένο. Είπε δτι τό θΰμα ήταν δ Σταμάτης 
Τσάγκας άπό τήν ’Ικαρία, οδηγός τοΰ 16165 ταξί «’Όλσμομπιλ», πού άνήκε κατά 
κυριότητα εις τόν Φίλιππον Οίκονομάκον, παλιόν αμαξά καί μέλος τοΰ συνεταιρι
σμού παλαιών αμαςηλατών « Η Αντιγόνη». Αμέσως έκλήθη δ Οίκονομάκος αυτός 
καί άναγνώρισε άμέσως τόν Τσάγκα, άλλά μέ τη  διαφορά δτι, καθώς είπε, τόν 
είχε άπολύσει προ έβδομάδος, γιατί τόν είχε πιάσει νά τόν κλέβη εις τήν βενζίνα. 
’'Εμαθε ύστερα δτι αυτός δ Τσάγκας έπιασε δουλειά σέ άλλο ταξί, άλλά δέν ήξερε 
σέ ποιό καί πέρασε περισσότερο άπό μιά ώρα άκόμα μέχρις δτου νά βρεθή μιά 
παλια οιευθυνσι τοΰ Τσαγκα, να ανακαλυφθούν σ’ αυτήν οι δυστυχισμένοι γονείς
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Τά δυο προηγούμενα σημειώματα μας βρήκαν ένθουσιώδη Ανταπόκριση στο 
φίλο αναγνωστικό κοινό. Σχολιάστηκαν, συζητήθηκαν καί επαινέθηκαν. Επαινέ
θηκε, δηλαδή, ή πρωτοβουλία αυτή τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων V ασχο- 
ληθή μέ ένα τόσο οξύ καί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Αυτή είναι μια ευχάριστη 
διαπίστωση, πού άποδεικνύει δτι μέσα στήν εποχή μας, μια εποχή πολυθόρυβη καί 
υλιστική, υπάρχει μια ζωντανή μερίδα έκλεκτών ανθρώπων πού προβληματίζονται, 
πού ανησυχούν, πού είναι έτοιμοι νά πυκνώσουν δημιουργικές φάλαγγες για κάτι 
καλύτερο, υψηλότερο, πιό ευγενικό.

’Ανησυχούν... "Οσα βλέπουν, δσα άκοϋνε, δσα διαπιστώνουν τούς προκαλοΰν 
τρόμο για τό μέλλον... Καί θέλουν νάβρουν τρόπο νά περιφρουρήσουν τό παιδί, πού 
είναι κυκλωμένο άπό τόσους καί τόσους πειρασμούς...

Πειρασμοί ένα σωρό...
’Ελάτε νά κάνουμε μιά βόλτα σ’ ένα όποιοδήποτε ’Αθηναϊκό δρόμο. Πόση πρό

κληση σκανδάλου! ’Έξω άπό τούς κινηματογράφους μας πόσες παγίδες! Τεράστια, 
πολύχρωμα πανώ, μέ γυναίκες πού γδύνονται μέ λάγνο βλέμμα... μέ άνδρες πού 
άλληλοσκοτώνονται μέ έξάσφαιρα πιστόλια... μέ παιδιά φοβισμένα πού τρέχουν νά 
κρυφθούν, νά γλυτώσουν άπ’ τή σαδιστική μανία ενός απαίσιου δράκου... μέ ιστο
ρίες τοΰ κρεββατιοΰ άπ’ αυτές πού θά μάς έκαναν κΓ εμάς τούς μεγάλους νά κοκκι
νίσουμε άν τις άκούγαμε ή άν τις βλέπαμε κάπου εικονογραφημένες... μέ τον Δρά- 
κουλά πού ρουφά αίμα, μέ... μέ... μέ... μέ... μέ δ,τι είναι δυνατό νά διεγείρη τήν 
φαντασία καί ν αποχαύνωση τη σκέψη. Περνάμε με τα παιόια μας απ εςω κι

του, πού κεραυνοβολημένοι άπό τήν Αναπάντεχη συμφορά τους, ήλθαν καί μέ σπα
ραγμό καί μέ άναφυλλητά Αναγνώρισαν τό πτώμα. Είπαν ότι πριν απο δυο χρόνια 
τό παιδί τους ήταν παντρεμένο καί είχε καί ένα χρονιάρικο παιδάκι πού τό άφηνε 
ορφανό καί Απροστάτευτο. Είπαν Ακόμα, δτι ό Σταμάτης τους προ ημερών έδούλευε 
νυκτερινός στό 20769 ταξί, τό όποιον τήν ημέρα έδούλευε ό σωφέρ Δημήτριος Ά - 
θανασούλας. Προχθές, δμως, τήν Πέμπτη, 11 ’Ιουλίου, δ Άθανασούλας ήταν απα
σχολημένος σέ κάποιο φορτηγό αυτοκίνητο καί άνέλαβε νά όδηγή τήν ημέρα τό 20. 
769 ταξί ό Θωμάς Ίωσηφίδης, ένας άλλος σωφέρ πρόσφυγας άπό τή Ρωσία.

Τό σούρουπο τής Πέμπτης δ Σταμάτης δ Τσάγκας έπέρασε άπό τό σπίτι δπου 
εργαζόταν ή μητέρα του ώς οικονόμος καί μίλησε μαζί της καί τό ίδιο βράδυ, στις 
8, πήγε στό γκαράζ καί πήρε τό ταξί του γιά νά τό δδηγήση. Μετά έθεάθη στήν 
οδόν Φερρών, δπου έκανε πιάτσα καί μετά έφυγε. Τά ίχνη του υστέρα χάθηκαν καί 
δ Σταμάτης ό Τσάγκας δέν βρίσκεται, παρά σκοτωμένος πιά, τά χαράματα τής 
Παρασκευής 12 ’Ιουλίου στή Βούλα. Τό 20769 ταξί πού οδηγούσε είχε χαθή. Τό 
είχαν κλέψει προφανώς αυτοί πού τον είχαν σκοτώσει.

( Συνεχίζεται)
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εκείνα, κρυφοκυττάζουν περίεργα ή καί λαίμαργα. Βλέπουν... διαβάζουν... Τίτλοι... 
Τίτλοι ταινιών... Καμαρώστε μερικούς:

«Λυσσασμένες γιά...» — «Διαμέρισμα δολοφόνων» — «Θά πάω νά φτύσω ατούς 
τάφους σας» — «Κουράστηκα νά σκοτώνω» — «Δράκουλας, ό αρχών τοϋ σκότους» 
—«"Ενας υπέροχος κερατάς» — «Ό χαρτοπαίκτης μέ τό πιστόλι» — «Ή  λησταρ- 
χίνα» — «Πώς νά δολοφονήσετε τή γυναίκα σας» — «Ερωτισμός» — «Ή  γυναίκα 
τοϋ πεζοδρομίου» — «Ή ομορφιά τής κολάσεως» — «Ηδονή τοΰ εγκλήματος» — 
«Τό χέρι πού σκοτώνει» — «Καί οί πέντε ήσαν καθάρματα» — «Τό κρυφό σπίτι 
τής Μαντάμ Σελεστίνας» — «Καί οί άτιμοι έχουν καρδιά» — «Τό κρεββάτι τής 
ηδονής» — «Πανικός στους δρόμους» — «Ό θάνατος ντυμένος στά δολλάρια» — 
«Αίμα στην καταραμένη κοιλάδα» — «’Έρωτες πού σβύνουν την αυγή» — Διψασμέ- 
νη γάτα» — «"Ενας υπέροχος τεμπέλης» — «Ηδονή χωρίς πέπλο» — «'Η νεκρο
κεφαλή εκδικείται» — «Τό αίμα πάγωσε στις φλέβες μου» — «Νυμφομανία» — 
«Συζυγικό κρεββάτι» — «Τά τρία βήματα τοϋ Σατανά» — «Οί σφαίρες χορεύουν 
τά μεσάνυκτα» — «Τό τέρας τοΰ νησιού» — «Γυμνά δολώματα για κατασκόπους» — 
• Τέσσερα είδη έρωτος» — «Χρυσός, γυναίκα, πιστόλι» — «Νόμος μου τό πιστόλι»— 
«Οί επτά αμαρτωλές» — «Λανδρύ, ο δολοφόνος τών γυναικών» — «Μιά παρθένα 
γιά τον πρίγκιπα» — «Μεγαλοφυίες τοΰ υποκόσμου» — «Βιασμός στον ήλιο» — 
«Σεξ καί βίτσια άνά τον κόσμο» — «Τό έγκλημα είναι ή ζωή μου» — «Δραπέτης 
12 πολιτειών» — «Έπιχείρησις στρήπ - τίζ» — «Έπιχείρησις Κομπιναιζόν» — 
«Διαβατήριο γιά τό Διάβολο» — «Τρίγωνο τοΰ εγκλήματος» — ...Καί ή συνέχεια 
επί... τής οθόνης...

Τά διαβάζουμε καί κυκλωνόμαστε από ανησυχία, καθώς δίπλα μας άλληλο- 
συμπλέκεται ένα φοβερό, παράνομο στράτευμα μέ Δράκουλες, μέ υπέροχους κερα- 
τάδες, μέ χαρτοπαϊκτες, μέ λησταρχίνες ,μέ γυναίκες τοΰ πεζοδρομίου, μέ καθάρ
ματα, μέ στραγγαλιστάς, μέ λυσσασμένες παρθένες, μέ νεκροκεφαλές, μέ Σατανάδες, 
μέ τέρατα, μέ γυμνά δολώματα, μέ δολοφόνους, μέ βιαστάς, μέ δραπέτες, μέ ατι
μασμένες.... Σκιές βάρβαρες πού θολώνουν τή σκέψη, πού μολύνουν τις αισθήσεις, 
πού σκορπίζουν γύρο) τους μιά κοινωνική φρίκη, ή ανταύγεια τής όποιας καθρεφτί
ζεται μέσα στούς παρθένους κόσμους τών παιδιών μας καί άνασταίνουν από βρώμι
κες κρύπτες πρωτογονισμού ιδέες καί σκέψεις πού περιφρονοΰν θεσμούς καί αξίες 
καί δημιουργούν ένα κλίμα νοσηρής αναρχίας εναντίον τών πάντων. Οί ήρωες αυτοί 
πού «κουράστηκαν πιά νά σκοτώνουν», πού ανεγείρουν «διαμερίσματα δολοφόνων», 
πού πηγαίνουν νά... «φτύσουν στούς τάφους», πού δίνουν συνταγές βιασμών, δολο
φονιών καί έρωτος, καί πού θεοποιοΰν τις «Ομορφιές τής κολάσεως», άσκοΰν πάνω 
στήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ μιά φοβερή έπίδραση... ΚΓ έμεϊς τί κάνουμε; Φροντίζουμε 
νά χαρακτηρίζουμε τά έργα αυτά σάν «ακατάλληλα δΓ ανηλίκους». Καί ήσυχάζου- 
με. Μά, μονάχα γιά τούς ανηλίκους είναι ακατάλληλα αυτά τά έργα; Γιά τό νέο 
τών 20 ετών; Γιά τό κορίτσι τών 22 χρόνων;

Καί οί ανήλικοι; Δέν μποροΰν νά μπούνε μέσα... Σύμφωνοι. ’Αλλά, οί τίτλοι: 
Οί τίτλοι πού γράφονται στις εφημερίδες; Οί πελώριοι τίτλοι πού είναι έξω άπό 
τούς κινηματογράφους; Οί φωτογραφίες; Οί σκηνές; Τά διαφημιστικά πανώ; Είναι 
αυτά κ α τ ά λ λ η λ α  ; ’Ά ς μή κοροϊδευόμαστε. 'Ο κινηματογράφος στήν επο
χή  μας γκρεμίζει... Είναι ό μεγάλος οδοστρωτήρας άρχών, θεσμών, αξιών...

Καί τί πρέπει νά κάνουμε; Νά καταργήσουμε τον κινηματογράφο; ’Αστεία έ- 
ρώτησις... Είναι περίπου σάν νά λέμε δτι πρέπει νά καταργήσουμε τά καταστήματα 
τροφίμων επειδή σέ κάποιο μαγαζί πουλήθηκαν σάπια τρόφιμα, άκατάλληλα πρός 
βρώσιν ή επικίνδυνα γιά τή δημοσία υγεία... Ό κινηματογράφος είναι ένας σπου
δαίος παράγων πολιτισμού καί προόδου... Ή  Άνθρωπότης τοΰ όφείλει πάρα πολλά... 
'Όλες οί επιστήμες καί οί τέχνες με τή βοήθειά του Αναπτύχθηκαν... Καί ό πολι-
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τισμός, χάρη κυρίως σ' αυτόν διαδόθηκε... Υπάρχουν έργα μέσα στα όποια ένας 
οικογενειάρχης μπορεί άφοβα νά συμπλήρωσή τή μόρφωση των παιδιών του, νά 
τά τέρψη, νά τά διδάξη... Καί υπάρχουν άλλα έργα τά όποια μπορεί νά μην είναι 
μορφωτικά, δέν είναι δμως καί έπικίνδυνα... Υπάρχουν έργα λιγώτερο εμπορικά, ]ΐά 
πού μπορεί κανείς νά τά δή άφοβα, χωρίς νά θέση σέ κίνδυνο τήν πίστη του... Έρ
γα μέ υπόθεση, με δμορφο θέαμα, ευχάριστα, ψυχαγωγικά ή συναισθηματικά, χω
ρίς χυδαιότητες. Μερικά μάλιστα από αυτά είναι αριστουργήματα στό είδος τους 
καί πάρα πολύ διδακτικά. 'Ο κατάλογος —καθώς βλέπετε— περιλαμβάνει λογιών 
- λογιών έδέσματα. Δέν έχουμε παρά νά διαλέξουμε... Αύτή ακριβώς είναι ή λύση: 
V ά δ ι α λ έ γ ο υ μ ε .  Ν’ άπορρίπτουμε τό κακό έργο καί νά ενισχύουμε τό 
καλό... Νά κάνουμε μέ τή στάση μας «έ μ π ο ρ ι κ ό» τό καλό φιλμ καί άποτυ- 
χημένο τό κακό... ’Έτσι, ή αναμόρφωση θά προέλθη από τά κάτω, από μας, από 
τούς θεατάς...

Διαβάζαμε προχτές σ’ ένα ιταλικό περιοδικό δτι σέ κάποια ιταλική πόλη ένας 
εφημέριος πού είχε άναλάβει μιά εκστρατεία εναντίον τών κινδύνων πού απειλούν 
τά παιδιά, έλυσε ως έξης τό θέμα τού κινηματογράφου: Κάθε Σάββατο απόγευμα, 
πριν από τον εσπερινό, τοιχοκολλοΰσε έξω άπό τήν εκκλησία ένα πολυγραφημένο 
χαρτί πού είχε γιά τίτλο: «ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ». Τό χαρτί αυτό είχε 
τρεις στήλες. Ή  πρώτη έγραφε: «ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΣΓΝΙΣΤΟΓΜΕ ΝΑ ΔΗΤΕ». 
Ή  δεύτερη στήλη έγραφε: «ΙΙΟΙΑ ΕΡΓΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΤΕ ΑΦΟΒΑ». Καί 
ή τρίτη στήλη έγραφε: «ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΤΕ». Έφρόντισε, 
λοιπόν, δ καλός αυτός εφημέριος, νά ένημερώνη κάθε Σάββατο τούς ένορίτες του 
γιά τά προβαλλόμενα κινηματογραφικά έργα. Καί τό περιοδικό συνεχίζει:

«Τά αποτελέσματα υπήρξαν θαυμάσια. Παραθέτουμε μιά σχετική στατιστική: 
Αύγουστος — Δεκέμβριος 1963: Προεβλήθησαν 144 ακατάλληλα έργα καί 8 κα
τάλληλα.— Ιανουάριος — Δεκέμβριος 1964: Προεβλήθησαν 100 ακατάλληλα έρ
γα καί 150 κατάλληλα.— Ιανουάριος — Δεκέμβριος 1965: Προεβλήθησαν 250 
κατάλληλα έργα καί 4 μόνον ακατάλληλα.— Αύτή ήταν ή κίνηση τών τριών κ ι
νηματογράφων τής ενορίας τού αγαθού έφημερίου. Οί έπιχειρηματίες έπείσθηκαν 
δτι μερικά έργα δέν «έπιαναν» σ’ αυτήν τήν γειτονιά. Καί φρόντισαν νά δίνουν 
στό κοινό, θέαμα πού προτιμούσε».

Νά μιά πρωτότυπη σκέψη. ’Αντί νά επιχειρούμε έκάστοτε πόλεμο έναντίον 
τών κινηματογραφιστών, οί οποίοι στό κάτω - κάτω τής γραφής ασκούν ένα επάγ
γελμα καί πρέπει νά κυνηγούν τήν εμπορικότητα, άς άναλάβουμε μιά σταυροφο
ρία γιά τήν άνύψιοση τού πνευματικού μας επιπέδου, γιά τή διόρθωση τού εαυτού 
μας. Διαφορετικά κτίζουμε στήν άμμο. Είναι υποκρισία νά λέμε στό παιδί μας δτι 
πρέπει νά είναι ήθικά κι’ εμείς νά τρέχουμε σέ έργα διαφθοράς καί άποχαυνώσεως. 
Θά κάνη κ ι’ εκείνο τό ίδιο κάποτε δταν μεγαλώση.

Πάνω άπό τά λόγια καί τή διδασκαλία, στέκει τό Π α ρ ά δ ε ι γ μ α .  Αυτό 
μαγνητίζει, αυτό τραβά τήν προσοχή, αυτό εμπνέει, αυτό επηρεάζει. Δέν μπορού
με νά κατηγορούμε στά παιδιά μας μέ λόγια δ,τι μέ έργα μας άποδεικνύουμε δτι 
λατρεύουμε. Καί είναι ανάγκη νά τό καταλάβουμε καλά δτι δ κινηματογράφος άπο- 
τυπώνει στήν άπαλή παιδική ψυχή εικόνες καί παραστάσεις πού μπορεί νά τό ακο
λουθούν σ’ δλη του τή ζωή. Πολλές φορές εκείνο πού κτίζουμε εμείς μέ ιδρώτα καί 
μέ μόχθο επί πολλά χρόνια, μάς τό γκρεμίζει ένα κακό κινηματογραφικό έργο σέ 
μιά στιγμή. Τό κακό κινηματογραφικό έργο είναι ένα άπό τά πολλά προβλήματα 
τής έρεύνης μας γιά τή σωτηρία τής Νεότητος. Γιά τά άλλα θά βρούμε τήν ευκαι
ρία νά κουβεντιάσουμε άλλοτε, εξετάζοντας ένα - ένα θέμα κάθε φορά.

Τώρα, άς έρθουμε στήν καθιερωμένη συνέντευξή μας, μ’ ένα πνευματικό ήγέ-
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τη διεθνούς κύρους καί ακτινοβολίας. Πρόκειται για τον ΙΙρύτανι της Παντειου Α
νώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών καί Καθηγητή τής Έκληματολογίας, κύ-

%: *
Ό  κ. Παπαζαχαρίου γεννήθηκε στή Ρου

μανία. Ό  πατέρας του (Γενικός Επιθεωρητής 
τής εμπορικής καί επαγγελματικής έκπαιοεύσε- 
οος, διευθυντής της Σχολής εμπόρων καί πρόεδρος 
πολλών άλλων επιστημονικών οργανώσεων) α
νέπτυξε αξιόλογη δράση  καί ίδρυσε πλεΐστες σχο
λές καί ιδρύματα κοινωφελή, ή δέ μητέρα του 
είχε άφιερώσει ολόκληρη τή ζωή της στήν ό- 
πηρεσία δσων είχαν ανάγκη από βοήθεια καί 
ανακατεύτηκε ένεργώς καί έγινε ευεργετική προ- 
σωπικότης σ’ ένα σωρό ιδρύματα ευαγή (Πατρι
ωτικό, Βαρβάκειο, ’Ασκληπιείο, νοσοκομεία κα
τά τον πόλεμο καί τήν κατοχή, κλπ.) .

'Ο κ. Πρύτανις είναι αριστούχος διδάκτωρ 
τών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, 
έσπούδασε στή Λειψία, στο Βερολίνο, στήν Ε λ

βετία καί στή Γαλλία. Τό 1940 άνηγορεύθη υφηγητής τής Νομικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τό 1942 έκτακτος Καθηγητής τής Παντείου Σχολής καί 
τό 1943 τακτικός Καθηγητής τής ιδίας Σχολής. Τό 1965 έξελέγη Πρύτανις τής 
Παντείου Σχολής. Είναι δικηγόρος παρ’ Άρείω Γίάγψ. Τό έπιστημονικό καί κοι
νωνικό του έργο είναι τεράστιο καί διεθνώς άνεγνωρισμένο, έδανείσθηκαν δέ σκέ
ψεις, προτάσεις καί ιδέες του πολλά Κράτη.

Ό κ. Πρύτανις είναι Καθηγητής πλείστων Σχολών (’Αξιωματικών ’Αστυνο
μίας Πόλεων, Βασιλικής Χωροφυλακής, Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών, Εταιρίας 
Προστασίας ’Ανηλίκων, Σχολής Διακονίσσων κλπ.) . Διετέλεσεν επιστημονικός συν
εργάτης πολλών 'Ιδρυμάτων τού Υπουργείου Δικαιοσύνης, τής Βασιλικής Πρό
νοιας καί τού Βασιλικού ’Εθνικού Ιδρύματος. "Ιδρυσε τή Σχολή Κοινωνικών Λει
τουργών. Διετελεσε μέλος πολλών νομικών επιτροπών (Ποινικού Ινώδικος, Ποινι
κής Δικονομίας, Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας κλπ.) . Θεωρείται δέ σήμερα 
ο ειδικωτερος επιστήμων στο Δίκαιο τών ανηλίκων. Στον κ. Πρύτανι οφείλεται ή 
εισαγωγή τού θεσμού τού Δικαστηρίου ’Ανηλίκων καί τού θεσμού τών επιμελητών 
καί επιμελητριών άνηλίκων. "Ιδρυσε τήν «Ελληνική ’Επιστημονική Εταιρία Προ
στασίας και Αναπτυξεως τής Νεοτητος» καί τό πρότυπο στον κόσμο σύστημα τής 
Οικογενειακής Παιοουπολεως Νέας Σμύρνης, πού τό μιμήθηκαν καί τό εθαύμασαν 
πολλά Κράτη τού κόσμου. Είσηγήθηκε τον πρωτότυπο διεθνώς θεσμό τών Σταθμών 
Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών. ’Έδωσε πλήθος διαλέξεων στήν Ελλάδα καί στό 
έξωτερικό. Ή  συγγραφική του δραστηριότης είναι πλουσιωτάτη (Δίκαιον ’Ανηλί
κων, Μελέται Εγκληματολογίας καί Κοινωνικής Παθολογίας, Χριστιανισμός καί 
Ποινικόν Δίκαιον, Νέοι ορίζοντες τής Ποινικής Επιστήμης, Παραδόσεις Κοινωνι
κής Βιολογίας, περιττής έλευθερίας τής άγωνιζομένης ανθρωπότητας επί τής γης  
κλπ.) . Γιά δλη  ̂αυτή τήν εξαίρετη καί πολύμορφη δράση του άπενεμήθησαν στον 
κ. Πρύτανι πολυάριθμες τιμητικές διακρίσεις καί παράσημα.

’Αλλά ή μεγαλειώδης δύναμή του, πού τον κατατάσσει σέ υψηλές πνευματι
κές σφαίρες καί τον κάνει άληθινό πνευματικό ηγέτη καί 'Οδηγό, είναι ή βαθύτατη 
πίστη του στις ακατάλυτες Ευαγγελικές Αλήθειες καί ή χριστιανική απλότητα

ριον Ίωάννην Παπαζαχαρίου.
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καί καλωσύνη του, πού τον κάνει ένα θελκτικό συνομιλητή καί φίλο. Είναι γνω 
στή ή φιλανθρωπική δράση του. Δίνει πάντα τό «παρών» δπου άνταμώση δυστυχία ή 
ανάγκη.

Πρόκειται γ ια  μια φυσιογνωμία από τις λίγες τής εποχής μας.
** *

Τόν κύριο Πρύτανι επισκεφτήκαμε στήν Πάντειο Σχολή ενα μεσημέρι, λίγες 
μέρες πριν. Τόν συναντήσαμε στο γραφείο του να εργάζεται. Τοϋ ζητήσαμε συγ- 
γνώμη για τή διακοπή καί τοϋ εξηγήσαμε τό λόγο τής έπισκέψεώς μας. Ενθου
σιάστηκε όταν ακούσε για τήν πρωτοβουλία αυτή τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων. Βρήκε τή σταυροφορία μας αυτή ευεργετική καί τήν έπήνεσε μέ συγκίνηση. 
Μέ μεγάλη χαρά δέχτηκε ν’ άπαντήση στις ερωτήσεις μας. Τό μαγνητόφωνο το
ποθετήθηκε καί ή... ανάκριση άρχισε...

Παραθέτουμε στή συνέχεια τή συνομιλία μας όπως ακριβώς μεταδόθηκε από 
τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΕΡΩΤ.: «Κύριε Πρύτανι, σάς ευχαριστούμε για τήν καλωσύνη σας να λάβετε 
μέρος στο σημερινό μας πρόγραμμα, πού έχει σαν αντικείμενο τό Παιδί καί τα προ- 
βλήματά του, καί σάς παρακαλοΰμε να μάς πήτε πώς βλέπετε αυτήν τήν προσπά
θεια τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος; Πρόκειται, άλήθεια, για ένα οξύ καί σοβαρό 
κοινωνικό πρόβλημα;».

ΑΠΑΝΤ.: «Δέν δύναμαι να σάς άποκρύψω, ότι άντικρύζω μετά συγκινήσεως 
τό έκδηλούμενον υπό τής ’Αστυνομίας ενδιαφέρον υπέρ τής νέας γενεάς. ’Ανήκει 
δέ από τής άπόψεως ταύτης άναγνώρισις καί τιμή εις αυτήν, διότι διά τής τοιαύ- 
της πρωτοβουλίας της ενηγκαλίσθη τό Μέγα Πρόβλημα τοϋ ’Έθνους, τό όποιον ά- 
φορά εις τάς εύθύνας του διά τό μέλλον, τό όποιον ενσαρκώνουν οί νέοι. Είναι δέ 
έξαιρετικώς θλιβερόν, διότι τό σύγχρονον Κράτος δέν άντελήφθη τό νόημά του, 
διότι, εάν τοΰτο εκ φύσεως είναι κρίσιμον αυτό καθ’ εαυτό οιά πάσαν εποχήν κατά 
τήν άνέλιξιν τής ζωής τών έθνών, κατέστη ίδιαζόντίϋς οξύ εις τάς ημέρας μας, 
καθ’ άς ή άνθρωπότης πορεύεται εντός χάους, έφ’ όσον εύρισκόμεθα εις μίαν επα
ναστατικήν μεταβατικήν κατάστασιν ανατροπής τών καθιερωμένων πνευματικών καί 
ηθικών αξιών».

ΕΡΩΤ.: «Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν —κατά τήν γνώμην σας, κ. Πρύ
τανη— κάποια κοινωνική ιδιομορφία; ΙΙώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων 
εποχών;».

ΑΓΙΑΝΤ.: «Εις όλας τάς έποχάς τείνουν οί μεγαλυτέρας ηλικίας νά άντικρύ- 
ζουν τούς νέους μέ τό συναίσθημα ότι οί τελευταίοι έλαβον τόν κατήφορον. Ή  ψυ- 
γολογική ερμηνεία έν προκειμένη) είναι ότι ό νέος δέν επαναλαμβάνει απλώς τάς 
κατακτήσεις τών πατέρων του, δεσμευόμενος υπό ενός άδυσωπήτου «νόμου τής κλη
ρονομικότητας», άλλ’ έκ φύσεως ένέχει καί μίαν «δύναμιν πρός περαιτέρω έξέλιξιν», 
τήν όποιαν έχάρισεν εις αυτόν δ Θεός, καί δι’ αυτόν τόν λόγον ρέπει πρός πρόο
δον, τήν οποίαν αναπτύσσει διαταράσσων τήν άτμοσφαίραν τής διαμορφωθείσης 
ύπό τών πατέρων του καταστάσεως εν τή κοινωνία. Ή  υπό τών νέων δέ άνθρώπων 
όιαμορφουμένη κατ’ αυτόν τόν τρόπον νέα κοινωνική κατάστασις, οί όποιοι νέοι εν 
τώ μεταξύ θά άνόρωθοΰν, θά διαταραχθή καί πάλιν, έκ μέρους τής ίδικής των νέας 
γενεάς, τήν οποίαν θά άντικρύσουν καί οί άνδρωθέντες μέ τήν σειράν των ώς λαμ- 
βάνουσαν τόν κατήφορον. Τοιουτοτρόπως ύπό τήν έννοιαν ταύτην άποτελεΐ διαπί- 
στωσιν μιάς ψυχολογικής αρχής τής έξελίξεως τών κοινωνιών ότι λόγω τής νεότη
τάς των προοδευτικοί τής σήμερον θά καταστούν άνδρούμενοι οί συντηρητικοί τής 
αΰριον.

»Δι’ αυτόν τόν λόγον πρέπει οί εχοντες τάς ευθύνας τής πορείας τοϋ ’Έθνους
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της σήμερον νά άντιληφθοϋν ότι ματαιοπονούν ζητοΰντες να άνακόψουν την πορείαν 
πρός περαιτέρω έξέλιξιν των νέων καί δτι απλώς Εχουν την μεγάλην ευθύνην άρ- 
νητικώς μέν νά μη άφήσουν τούς νέους νά παρασυρθοΰν πρός κρημνόν εκλαμβάνον- 
τες πάντα τά κηρύγματα, τά όποια εμφανίζονται μέ τό κάλυμμα τής δήθεν προόδου 
ij) c έξυψοΰντα, θετικώς δέ νά δώσουν εις τούς νέους ευκαιρίας αναπτυξεως τής ρο
πής των ττρος περαιτέρω έξέλιξιν είς περιοχας, όρωμενας από ευρυτάτης προοπτι
κής ώς όντως άνωτέρας ουρανίας πνοής.

»Άκριβώς λοιπόν, αί άνω έπιστημονικαί διαπιστώσεις Ερμηνεύουν καί τήν 
άναμφισβητήτως ύπάρχουσαν κοινωνικήν ίοιορρυθμίαν τής νέας ελληνικής γενεάς, 
όρωμένην υπό των εύρισκομένων έν τή ακμή τής ηλικίας καί τής δρασεώς των 
υπευθύνων των τυχών τού "Εθνους τής σήμερον.

»Ή ιδιορρυθμία, όμως, είς ήν εόρίσκετο ανέκαθεν εν τή πορεία τής ζωής του 
Εθνους ή έκάστοτε νέα γενεά, σήμερον συντροφεύεται υπο δεινής παναθρωπινης 

κρίσεως, διότι ώς ήδη ευθύς έξ αρχής έλέχθη και έτονίσθη, εύρίσκεται αυτή πλεου- 
σα είς εν λυσσασμένον πέλαγος Ενός παγκοσμίου χάους, αντικρυζουσα και αίσθανο- 
μένη τόν θλιβερόν αντίκτυπον άλληλοσπαρασσομένων κόσμων τών άνθρώπων καί 
άλληλοσπαρασσομένων κοσμοθεωριών.

»Ή τοιαύτη δέ άκριβώς διαπίστωσις άγει καί είς τό συμπέρασμα, ότι ή ση
μερινή νέα ελληνική γενεά αντιμετωπίζει τραγικότητα, τήν όποιαν δέν εζησαν αί 
προηγούμεναι νέαι γενεαί. Καί άρα συντροφεύεται αυτή άπο άπειρους και φοβε
ρούς κινδύνους».

ΕΡΩΤ.: «Ποια είναι, κύριε Πρύτανι, τά βαθύτερα αίτια αυτού τού φαινομέ
νου; Ποΐαι αί πραγματικαί διαστάσεις του;».

ΑΠΑΝΤ.: «Τά βαθύτερα αίτια τής θλιβεράς ταύτης τραγωδίας ήδη ύπεδηλώ- 
θησαν καί οφείλονται είς τήν παγκοσμίαν επαναστατικήν καί ανατρεπτικήν τής 
αξιολογικής ατμόσφαιρας κρίσιν τής σημερινής άνθριοπότητος καί ή οποία κρίσις 
έγεννήθη από τά τραγικά διά τήν εύτυχμαν τών ανθρωπίνων τέκνων τής γής κη
ρύγματα τού υλισμού καί τής αθεΐας τού 19ου αίώνος, τα όποια κυριαρχήσαντα έξε- 
χυσαν τόν δηλητηριώδη αντίκτυπον των πρός πάσαν κατευθυνσιν τής ζωής και 
εσπειρον τό σημερινόν τρομακτικών διαστάσεων άγχος».

ΕΡΩΤ.: «Τί άκριβώς είναι εκείνο, κύριε Πρύτανι, πού πρέπει ν’ άνησυχήση 
τό Κράτος καί τούς γονείς;».

ΑΠΑΝΤ.: «Τό Κράτος καί οί γονείς οφείλουν νά ατενίσουν από προοπτικής 
καί νά στοχασθοϋν επί τής καταστάσεως τής άνθρωπότητος καί τών τέκνων των 
καί νά άντιληφθοϋν καί νά συνειδητοποιήσουν τήν τραγωδίαν των. Καί μόνον, εάν 
τό κατορθώσουν, θά δυνηθοΰν νά συναισθανθούν τραγικοί καί οί ίδιοι τό ύπέρτατον 
χρέος των Εναντι τής έρχομένης άνθρωπότητος καί τών τέκνων των, διδόμενοι όλο- 
ψύχως καί αύτοθυσιαζόμενοι είς ενα Οντως υπέρ πάντων άγώνα υπέρ τής άνθρω
πότητος καί υπέρ τής Ελλάδος καί υπέρ τής ελληνικής γενεάς διά νά εύρουν τόν 
δρόμον τής σωτηρίας. Ή  δέ θλιβερά διαπίστωσις άπό άπόψεως είδικώς τής '.Ελ
λάδος είναι ότι ουδέποτε ή πατρίς ημών είς τήν άνά τούς άνθρωπίνους αιώνας πο
ρείαν τής ιστορίας της συνήντησεν τοιαΰτον κίνδυνον έξαφανίσεως, οΐον σήμερον».

ΕΡΩΤ.: «Τί θά είχατε νά μάς πήτε, κύριε Πρύτανι, γιά τά σημερινά μέσα 
ψυχαγωγίας τών παιδιών, είδικώτερα δέ, γιά τόν κινηματογράφο καί τή μουσική;».

ΑΠΑΝΤ.: «Ή  τέχνη δύναται νά είναι υψηλή, νά άσκή γενικωτέραν Ενεργη
τικήν έπίδρασιν καί νά άγη τόν υφιστάμενον τήν μύησιν είς ουρανίαν πνοήν, ή 
όποια θά όημιουργήση εύρυτέρους καί ώραιοτέρους βρίζοντας στοχασμού, συναισθη
μάτων, πόθων καί δράσεως τής άνθρωπίνης προσωπικότητος. Δυστυχώς δμως άπό 
τής άπόψεως ταύτης ή κατάστασις είναι θλιβερά, διότι ή ψυχαγωγία τής ταπεινής,
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βαναύσου καί ρυπαράς τέχνης, απευθυνόμενη εις τα κατώτερα ένστικτα, άπέβη εις 
τας ημέρας ήμών δ μέγας ύπουλος παιδαγωγός τής διαφθοράς καί τοΰ κρημνού».

ΕΡΩΤ.: «Πότε πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρά, κύριε Πρύτανι, τό πρόβλημα 
«Παιδί» τούς γονείς καί ποιά επίδραση μπορεί ν’ άσκηση πάνω στη διαμόρφωση 
τοΰ παιδιού τό περιβάλλον ;».

ΑΠΑΝΤ.: «Ή  διαπαιδαγώγησις πρέπει ν’ άρχίζη εξ απαλών ονύχων καί οίαδή- 
ποτε καθυστέρησις δύναται νά έχη από τής άπόψεως ταύτης θλιβεράς συνέπειας. Αλλα 
τό ενδιαφέρον δεν πρέπει νά περιορισθή μόνον είς τό θέμα τών, ήδη γονέων, αλλά 
θά έδει νά έπεκταθή καί είς τούς μέλλοντας γονείς, οί όποιοι πρέπει νά συνειδη
τοποιήσουν δτι ή προσωπικότης των τέκνων των κτίζεται επί θεμελίων τής κληρο
νομικής καί τής συγγενούς καταβολής καί επομένως έχουν χρέος νά άκολουθοΰν 
σχολαστικώς πρό πάσης γεννήσεως τάς διδασκαλίας καί συστάσεις τής ευγονικής».

ΕΡΩΤ.: «Πώ>ς θά μπορούσε ή Εκκλησία, κύριε ΊΙρύτανι, νά διαδραματίση 
εξυγιαντικό ρόλο ατό θέμα τής διαμορφώσεως καλοΰ χαρακτήρες τοΰ παιδιού;».

ΑΠΑΝΤ.: «Ή  Εκκλησία άναγεννωμένη δι’ εσωτερικής της προσπάθειας καί οΓ 
έκδηλώσεως άπεράντου στοργής εκ μέρους τοΰ Κράτους καί τής κοινωνίας, δφείλει νά 
λάβη πνοήν ούχί παρά τής γης, αλλά παρά τοΰ ούρανοΰ. Μόνον δέ εάν κατορθώση 
την τοιαύτην άναγέννησιν καί άρσιν της πρός τούς ουρανίους ορίζοντας, θά συνειδη- 
τοποιήση δτι έχει ιεραποστολήν νά έμπνέη καί νά σκορπίζη τόν νόμον τής γιγαν- 
τιαίας καί άπεράντου αγάπης είς τάς ψυχάς των ανθρωπίνων τέκνων τής γης. 'Η 
δημιουργία δέ μιας ατμόσφαιρας αγάπης είναι ή μεγαλυτέρα προσφορά τής έκκλη- 
σίας πρός τό ’Έθνος καί πρός τήν νέαν γενεάν, τό όποιον ’Έθνος καί ή οποία νέα 
γενεά μόνον είς τόν Νόμον τής ’Αγάπης δύνανται νά άνεύρουν τόν δρόμον τής 
σωτηρίας των».

ΕΡΩΤ.: «Πώς θά ήταν δυνατόν νά βοηθήση ή ’Αστυνομία, κύριε Πρύτανι, στόν 
τομέα αυτόν;».

ΑΠΑΝΤ.: «Ή  Αστυνομία άποσκοποΰσα έν τώ γενικώ πλαισίψ τής αποστολής 
της, άφ’ ενός, είς τήν έξασφάλισιν τής ασφαλείας τών πολιτών καί τοΰ ’Έθνους, έν 
όψει τών διαφόρων κινδύνων, καί άφ’ έτέρου, είς τήν έξασφάλισιν τής τάξεως, έν 
δψει τής αρμονίας έν τή ζωή, ούσιαστικώς άποτελεϊ τόν φορέα τοΰ Νόμου τής ’Α
γάπης, ή όποια σαρώνει τούς κινδύνους τών συνανθρώπων καί τόν φορέα τής ει
ρήνης- ( 3Γ

/Επομένως χρέος υψηλής πνοής έχει ή ’Αστυνομία νά ένδιαφερθή κατ’ έςο- 
χήν καί διά τό μέγα πρόβλημα τής νέας γενεάς, συναντώσα τήν ψυχήν τής ερχό
μενης Ελλάδος καί σκορπίζουσα τήν άγάπην της υπέρ τής προστασίας της.

»Πρός συστηματοποίησα χρειάζεται έπιστημονική έρευνα καί έπιστημονικός 
προγραμματισμός μέ κεντρικόν φορέα ειδικόν σώμα άστυνομίας άνηλίκων.

»Τό πνεΰμα πρέπει νά έχη πνοήν αγάπης καί δχι πνεύμα βίας, διότι μόνον ή 
άγάπη κερδίζει τάς ψυχάς καί μόνον αυτή δύναται νά άρη τήν παρεξήγησιν, ή 
όποια έχει δημιουργηθή εντός τής ψυχής τών νέων, ως ιδίως καί τοΰ έλληνικοΰ 
φοιτητικού κόσμου, ό όποιος φαντάζεται, δηλητηριαζόμενος παρ’ υπόπτων ένδια- 
φερομένων, δτι δέν άγαπάται δήθεν παρά τής ’Αστυνομίας».

ΕΡΩΤ.: «Τί θά είχατε, κύριε Πρύτανι, νά μάς πήτε γιά τήν προστασία τών 
άνηλίκων;».

ΑΠΑΝΤ.: «Ή  προστασία τών άνηλίκων πρέπει νά έπεκταθή μέχρι τής βιο
λογικής ένηλικιώσεως, ή οποία συνήθως έπέρχεται παρ’ ήμΐν περί τό εικοστόν 
πέμπτον έτος τής ηλικίας. Ιδ ίω ς δέ μέγα ένδιαφέρον δέον νά έπιδειχθή 
έναντι τής μετεφηβικής ηλικίας (άπό 18 μέχρι τοΰ 25 έτους) , τήν όποιαν συντρο-
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φεύουν οϊ περισσότεροι σωματικοί, ψυχικοί, πνευματικοί καί ηθικοί κίνδυνοι, προς 
δλους δέ αυτούς δέον νά στραφή τό ενδιαφέρον της Αστυνομίας.

«’Οφείλει δέ ή άσκουμένη προστασία νά έχη τόνον κατασταλτικόν, δσον δμιυς 
καί εύρύτατον προληπτικόν χαρακτήρα καί νά βασίζηται επί συνεργασίας μετά των 
εν τφ Κράτει καί τη κοινωνία λοιπών φορέων της άντιλήψεως υπέρ της νέας γε
νεάς»,

ΕΡΩΤ.: «Μέ ποιά συμπεράσματα θά προτιμούσατε, κύριε Πρύτανι, νά κλεί- 
σουμε την σημερινή μας συζήτηση;».

ΑΠΑΝΤ.: «Γεν ικώς, άντικρύζων τό μέγα εθνικόν πρόβλημα τής νέας έλληνι- 
κής γενεάς, οραματίζομαι την ουτοπίαν, ή όποια θα έπρεπε καί θά ήδύνατο νά γίνη 
πραγματικότης, νά θελήση τό Κράτος νά ένδιαφερθή οι5 έργων καί ούχί διά λό
γων, διά τούς φορείς τής άντιλήψεως υπέρ τοϋ κόσμου των νέων ανθρώπων. 'Γπό 
τήν έννοιαν ταύτην θά έπρεπε άφ’ ενός μέν νά ίδρύση νέους φορείς, ώς λ.χ. δχι 
μόνον μίαν ’Αστυνομίαν ’Ανηλίκων, αλλά καί ειδικόν κεχωρισμένον σώμα έπιτροπι- 
κών δικαστών, οί οποίοι θά είναι αΐ προστάται τών έλληνικών οικογενειών καί 
τών τέκνων των, άφ’ ετέρου δέ νά ένισχύση τά φυτοζωοΰντα σώματα τών δυστυχών 
επιμελητών καί έπιμελητριών τών δικαστηρίων άνηλίκων καί τών κοινωνικών λει
τουργών, τούς οποίους αφήνει νά πληρώνωνται έσαεί από τήν Βασιλικήν Πρόνοιαν, 
χωρί νά τούς δίδη τήν ιδιότητα τοϋ δημοσίου υπαλλήλου, ή οποία χρειάζεται διά 
τό κϋρος καί διά τήν ψυχικήν ηρεμίαν τών τοιούτων λειτουργών, καί τούς όποιους 
άφήνει νά μένουν άνευ έξελίξεως καθηλώνουσα τούτους διά παντός εις τό αυτό ση- 
μεΐον τής καταστάσεως ενός πρώτου διορισμού.

»Πολλά θά ήδύναντο νά γίνουν, πολλά θά έπρεπε νά γίνουν, θαύματα θά ήδύ- 
ναντο νά γίνουν, αλλά πρέπει νά ύπάρχη ψυχή».

— «Κύριε Πρύτανι, τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, σάς ευχαριστεί θερ
μά γιά τήν τιμητική συμμετοχή σας στο σημερινό ραδιοφωνικό του πρόγραμμα».

— «Κι’ εγώ σάς ευχαριστώ».
Αυτά μάς ειπεν δ κύριος Πρύτανις... Ινι’ υστέρα τον άποχαιρετήσαμε καί τον 

ευχαριστήσαμε θερμά γιά λογαριασμό τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος... Καθώς αρχίσα
με νά μαζεύουμε τά μηχανήματά μας, όμάδες σπουδαστών παρουσιάζονταν ενώπιον 
του ζητώντας συμβουλές ή βοήθεια. ’Ακούραστος, απλός, καταδεκτικός, εύγενέστα- 
τος̂  ό κ. Πρύτανις, χαμογελώντας πάντα φιλικά, πάσχιζε νά ίκανοποιήση δλους μέ 
αγάπη. Γιατί αυτό είναι τό μυστικό τής δικής του ακτινοβολίας, πού έμπνέει θαυ
μασμό, σεβασμό καί εμπιστοσύνη... Είναι ή ευλαβική καί άδολη Χριστιανική Πί
στη του μεταφρασμένη σέ καλωσύνη γιά κάθε άνθρωπο.

Πνευματικοί ηγετες τοϋ αναστήματος τοϋ κ. Πρυτανειυς τιμούν αναμφισβήτη
τα τον τόπο μας καί αποτελούν πνευματικούς φάρους γιά τον ορθό προσανατολισμό 
τής Νεότητος στήν αλλοπρόσαλλη καί περίεργη εποχή πού διανύουμε...

f  Συνεχίζεται JT



ΣΧΟΛΙΑ Κ ΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ’
------------------------------------ 'Υπό τοϋ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ----------------------------------

Τα Κομμουνιστικά καθεστώτα βλέπουν παντοΰ εχθρούς. Βλέπουν δίπλα τους 
καί ανάμεσα τους «ιμπεριαλιστές, δππορτουνιστές, άντισοσιαλιστές, ρεβανσιστές, ρε- 
βιζιονιστές, άντικομμουνιστικές φάλαγγες, πράκτορες της άστικής ιδεολογίας». “Ο
λη τή ζωή του 6 Στάλιν μέ αυτήν την φοβίαν την έζησε.

’Έβλεπε παντοΰ εχθρούς. Καί γ ι’ αυτό εξόντωνε συνεχώς φίλους καί συνεργά
τες, ισχυρούς καί άνισχύρους: άπό τον Τρότσκυ μέχρι τόν Τσουχατσέφσκυ.

’Από την ’ίδια φοβία, τόν ίδιο τρόμο, κατέχονται καί οί διάδοχοι τοϋ Στάλιν, 
οι οποίοι έφθασαν προχθές μέχρι ν’ άποστείλουν σέ καταναγκαστικά έργα τόν Ντά- 
νιελ καί τόν Σινιάφσκυ για να προστατεύσουν τό κομμουνιστικόν καθεστώς.

’Αλλά άπό την φοβία αυτήν, κατέχονται δλα τά κομμουνιστικά καθεστώτα. Καί 
γ ι’ αυτό δλα άσκοϋν καταλυτικήν βίαν καί αστυνομεύουν τήν ζωήν των πολιτών.

Ό φόβος τοϋ έχθροϋ είναι τό κυριαρχικό συναίσθημα δλων των κομμουνιστικών 
καθεστώτων. Γι’ αυτό καί οί θανατώσεις, οί φυλακίσεις, οί εξορίες, οί διωγμοί κυ
ριαρχούν στά κομμουνιστικά κράτη, δπως κυριαρχούν σέ κάθε ανελεύθερο καί ολο
κληρωτικό καθεστώς.

Οί κατέχοντες τήν Ιξουσίαν κομμουνισταί, έχουν ως κύριον μέλημά τους τήν 
συνεχή άναζήτησιν καί άνεύρεσιν εχθρών. ’Ακόμη προχθές, άνταπόκρισις άπό τό 
Χόγκ Κόγκ αναφέρει τά έξης:

'Η Κίνα διεξάγει συνεχώς άγώνα ζωής καί θανάτου μέ τά άντικομματικά, άν- 
τισοσιαλιστικά στοιχεία, λέγει τό τελευταίου ανακοινωθέν τοϋ πρακτορείου ειδήσεων 
«Νέα Κίνα». Τά στοιχεία αυτά, συνεχίζει, ενεργούν άπό κοινού μέ τήν διεθνή άντι- 
κομμουνιστική Φάλαγγα πού υποκινούν οί ίμπεριαλισταί, οί σύγχρονοι ρεβιζιονισταί 
καί οί άντιδραστικοί δλων των χωρών. Τό πρακτορεΐον άνέφερεν άποσπάσματα άπό 
άρθρον τής ήμερησίας έφημερίδος «Στρατιά Λαϊκής Άπελευθερώσεως».

«Οί άνθρωποι αυτοί είναι γενικώς «αυθεντίαι» καί άπολαμβάνουν κάποιας «φή
μης». ’Εμφανιζόμενοι ως άνήκοντες εις τό προλεταριάτον, είναι εις τήν πραγματι
κότητα προσκολλημένοι εις τό άρμα τής άστικής ιδεολογίας». Τό άρθρον άνεφέρε- 
το εις τήν δραματικήν δημοσίαν αυτοκριτικήν τού Κούο Μό Γό, ένός άπό τούς κορυ
φαίους διανοουμένους τής Κίνας καί προσωπικού φίλου τού προέδρου τού κομμουνι
στικού κόμματος Μάο Τσέ Τούγκ».

Είναι άναγκαία ή άνάτυξις προλεταριακής ιδεολογίας εις τά ’Ακαδημαϊκά έργα 
έγραφε τό άρθρον. Καί προσέθεσεν: «’Άλλως, δεν θά περάσουν πολλά χρόνια καί 
θά έκσπάση άντεπανάστασις είς εθνικήν κλίμακα. Τό μαρξιστικόν — λενινιστικόν 
κόμμα θά καταστή άναμφιβόλως ρεβιζιονιστικόν ή φασιστικόν καί ολόκληρος ή 
Κίνα θά άλλάξη εμφάνισιν». Ή  Ρωσία άποτελεϊ τό παράδειγμα μιας έπαναστά- 
σεως πού οδεύει προς καπιταλιστικήν άποκατάστασιν μέσω μιας ειρηνικής έξελί- 
ξεως, γράφει ή κινεζική έφημερίς.

’Ιδού: Καί ή Κομμουνιστική Κίνα κατέχεται άπό τόν μόνιμον τρόμον των 
εχθρών. Τό ομολογούν τά ίδια τά δημοσιογραφικά όργανα τού Κ.Κ. τής Κίνας.

Παντοΰ λοιπόν, δπου υπάρχουν Κομμουνιστικά Καθεστώτα, ύπάρχει καί ό 
καταλυτικός τρόμος τού έχθροΰ.

* Τό σχόλιον τούτο μετεδόθη έκ τοϋ Ραδιοφωνικού Στάθμου ’Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλά
δος τήν 10.5.1966.
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Παντού «φράξιες». Παντού «ρεβιζιονιστες». Παντού «πράκτορες των ιμπ&ρια- 
λιστών». Παντού «αντιδραστικοί».

’Έχουν δίκηο οί ήγέτες καί τα στελεχΎ] των κομμουνιστικών καθεσιίικωΛ 
ΙΙαντοΰ υπάρχουν εχθροί τους, γιατί παντού υπάρχουν άνθρωποι Καί_δπου υπάρ
χουν άνθρωποι είτε στήν Ρωσία, είτε στήν Κίνα, είτε στην Αλβανία, είτε και στην 
Γκάνα, παντού υπάρχει κυριαρχικό τό ιδανικό της έλευθεριας, το ιδανικό της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας καί τό αίσθημα της Δικαιοσύνης.

Ό  κομμουνισμός καταργεί τον άνθρωπο, αφού καταλύει τις ελευθερίες του, 
τά δικαιώματα του, τό δίκαιον καί την δικαιοσύνην. Ετσι, φυσικό είναι και εύλο
γο είναι, ό άνθρωπος να διεκδικη δ,τι πολυτιμώτερο τού εχει αφαιρεσει ο Κομμου
νισμός: τόν ανθρωπισμόν του. Καί μαχεται. Και αντιδρά. Και αγωνίζεται ν απαλ
λαγή από τά κομμουνιστικά δεσμά.

"Ολοι οί πολίτες των κομμουνιστικών κρατών είναι καί αυτοί άνθρωποι. "Οπως 
είναι καί στά φιλελεύθερα καί δημοκρατικά κράτη.

Ματαίως δ Κομμουνισμός αγωνίζεται νά τούς μεταβάλη σέ σάρκινες μηχανές. 
Οί μηχανές δέν έχουν κρίση, δεν έχουν σκέψη, δέν έχουν αίσθημα. Οί άνθρωποι 
ξεχωρίζουν από τά άλλα δντα, άκριβώς γιατί έχουν νοΰ καί καρδιά, σκέψη καί 
αίσθημα.

«'Ο άνθρωπος, είπε ένας σοφός, είναι τό μόνο από τά ζώα, πού γελά καί κλαίει. 
Γιατί αυτός είναι τό μόνο από τά ζώα πού ξεχωρίζει, τήν διαφορά ανάμεσα σ’ αυτό 
πού είναι καί σέ κείνο πού θά έπρεπε νά ήταν».

Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει παντού. Ό ίδιος είναι καί στά κομμουνιστικά κα
θεστώτα. ’Έτσι «ξεχωρίζει τήν διαφορά σ’ αυτό πού είναι καί σέ κείνο πού θά 
έπρεπε νά ήταν». Καί αυτή ή «διαφορά» τόν υποχρεώνει νά μάχεται συνεχώς, ε
νεργητικά ή παθητικά, μέ δλα τά μέσα εναντίον αυτών πού έπιχειροΰν νά τόν κά
νουν νά μή ξεχωρίζη ούτε τί είναι ούτε τί πρέπει νά είναι. Καί μάχεται τήν κομ
μουνιστική τυραννία. ΓΓ αυτό καί ό Κομμουνισμός δικαιολογημένα βλέπει παντού 
εχθρούς. Καί γ ι’ αυτό ταυτόχρονα αναγκάζεται συνεχώς νά ύποχωρή, νά έγκατα- 
λείπη τούς δογματισμούς του, νά παραδίδεται στήν υπέρτατη δύναμη: στήν αν
θρώπινη φύση.

Οί κομμουνιστικές θεωρίες περί ίσοπεδώσεως τού ανθρώπου, περί ιδιοκτησίας 
είναι «παρά φύσιν άσελγεία». Καί αυτή ή κομμουνιστική άσελγεία εναντίον τού 
ανθρώπου, προκαλεί άπό τήν μίαν πλευράν τις αντιδράσεις: τούς εχθρούς τού Κομ
μουνισμού. Καί άπό τήν άλλη πλευρά υποχρεώνει τόν Κομμουνισμό, παράλληλα 
μέ τήν επιβολή τής τυραννικής βίας, νά ύποχωρή συνεχώς. Νά επαναφέρη τόν θεό. 
Νά δμιλή υπέρ πατρίδος. Νά άποκαθιστά σιγά - σιγά τήν ιδιοκτησία. Νά καθιερώνη 
πάλι τό εμπορικό κέρδος, ή κατάργησις τού οποίου αποτελούσε στον Μαρξισμό - Λε
νινισμό ένα άπό τά βάθρα του.

Δικαίως λοιπόν, παντού βλέπουν εχθρούς τά κομμουνιστικά καθεστώτα—Γιατί 
παντού υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν Λαοί. Καί οί άνθρωποι καί οί Λαοί διεκδι- 
κοΰν τ’ αναφαίρετα δικαιώματά τους. Αυτά πού αγώνες χιλιετηρίδων καί ή ίδια ή 
φύσις τούς έδωσαν καί ούδείς δύναται νά τούς τά άφαιρέση. Ούτε καί αυτή ή αδί
στακτη κομμουνιστική τρομοκρατία.

Π  Ε Λ Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Ο Υ Π Η Σ
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_________________'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ--------------------------

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ .  ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

Οι Κατώτερος ’Αστυνομικοί Υπάλληλοι της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθη
νών είχαν μια, πολύ επιτυχημένη καί αξιέπαινη έμπνευση: νά δεξιωθοΰν τον αγα
πημένο τους Έπουργό κ. Χρίστο Άποστολάκο, σέ μια συνεστίαση πρός τιμήν του, 
γιά νά έκδηλώσουν προς το πρόσωπό του την ευγνωμοσύνη τους γιά δσα ύπερ των 
’Αστυνομικών Υπαλλήλων έπετέλεσε... Θαυμάσια καί δίκαια αυτή ή πρωτοβουλία 
σχολιάστηκε μέ ενθουσιασμό από τό ευρύ κοινό.

’Έτσι, υστέρα από μελέτη καί προπαρασκευή, ή συνεστίαση πραγματοποιή
θηκε τις βραδυνές ώρες τής Τετάρτης, 22 ’Ιουνίου, σέ κέντρο τής όδοΰ Κηφισιάς, 
πού είχε κατάλληλα διακοσμηθή καί άπό· νωρίς κατεκλύσθη από εκατοντάδες 
’Αστυνομικούς δλων των βαθμών.

Έπεκράτησε συγκινητική ατμόσφαιρα χαράς, αισιοδοξίας καί έγκαρδιότητος 
καί., οί παριστάμενοι βρήκαν την ευκαιρία νά έκδηλώσουν μέ πολύ εντυπωσιακό 
τρόπο τά ενθουσιώδη αίσθήματά τους θαυμασμού καί άφοσιώσεως πρός τον εκλεκτό 
τού Αστυνομικού Σώματος καί τού ’Αθηναϊκού λαού, υπουργό τής Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Χρίστο Άποστολάκο, πού τόσα πολλά έχει προσφέρει στά Σώματα ’Ασφα
λείας, τον Ελληνικό Λαό καί την Πατρίδα μας...

Τή συνεστίαση έπλαισίωσαν εύγενικά πολλοί διαλεκτοί καλλιτέχνες, πού βοή
θησαν σημαντικά στην επιτυχία τής όμορφης καί αξέχαστης αυτής συγκεντρώσεως.

’Αναφέρουμε, μεταξύ αυτών, τον δημοφιλή χιουμορίστα κομφερανσιέ Γιώργο 
Οίκονομίδη, την μπριόζα Βίκυ Μοσχολιοΰ, τον βασιλιά τού λαϊκού τραγουδιού Γιώρ
γο Ζαμπέτα, μέ τό θαυμάσιο συγκρότημά του, τον γλυκύτατο Τώνη Λογοθέτη, τόν 
πνευματώδη Κώστα Μπάμπαρη, τόν ραφινάτο ΙΤάρη Λαμπράκο, τόν υπέροχο Γλαύ
κα, τόν πρωταθλητή μας καί Καθηγητή των Αστυνομικών Σχολών Θανάση Κα- 
μπαφλή, κ. ά.

Ξεχωριστό γιορταστικό τόνο στήν εκδήλωση αυτή έδιυσε τό χορευτικό συγκρό
τημα τού Καθηγητοΰ τών Αστυνομικών Σχολών κ. Γιώργου Κουσιάδη.. ένα περί
φημο διεθνές συγκρότημα, πού τιμά αναμφισβήτητα τόν τόπο μας...

Μιά πάρα πολύ επιτυχημένη εμφάνιση (ίσως τήν καλύτερη φετεινή της εμφά
νιση) έπραγματοποίησε ή ορχήστρα τής Φιλαρμονικής τού ’Αστυνομικού Σώματος, 
ή οποία καταχειροκροτήθηκε δίκαια.

Παρέστησαν δ τιμώμενος Υπουργός μέ τήν οίκαγένειά του, ο ’Αστυνομικός 
Διευθυντής Αθηνών κ. Έμ. Άρχοντουλάκης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς 
κ. Δημ. Βασιλάκος, δ Διευθυντής τής Υπηρεσίας ’Εθνικού Νομίσματος, ’Αστυνομι
κός Διευθυντής Α ' κ. Β. Σακελλαρίου, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Κυρ. Σπυ- 
ριούνης, δ Υπασπιστής τού κ. Υπουργού ’Αστυνόμος Β ' κ. Παν. Λεκάκος, δ Διοι
κητής τής Τροχαίας Πειραιώς Αστυνόμος Α' κ. Ν. Δεβοΰρος, δ Προϊστάμενος τής 
Τπηρεσίας Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος Άερολιμένος Ελληνικού ’Αστυνόμος 
κ. Λίβας, πλεΐστοι άλλοι Αξιωματικοί τού ’Αστυνομικού Σώματος καί πλήθος ε
κλεκτού κόσμου.
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Ή  άφιξη τού κ. Υπουργού προεκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού καί συγκινη
τικών έκδηλώσεων. Οι ιαχές: «Ζήτω δ Βασιλιάς μας», «Ζητώ τό Εθνος», « Απο- 
στολάκος - Άποστολάκος» καί «Νά μας ζήσης 'Γπουργέ» έδονοϋσαν τήν ατμόσφαι
ραν επί πολλήν ώρα. Καταφανώς συγκεκινημένος ό κ. Άποστολάκος, εχαιρέτησεν 
εγκάρδια δλους τούς παρισταμένους μέ τήν απλότητα, τήν εύγενεια και την καλω- 
σύνη πού τόν διακρίνει, ενώ ό Άρχιφύλαξ τής 'Ιποδιευθύνσεως Αγορανομίας Αθη
νών, κ. Καράμπελας, πλησίασε αυθόρμητα στό μικρόφωνο καί προσεφώνησε τόν κ. 
Υπουργό, μέ τούτα τ’ απλά λόγια:

«...Έξοχώτατε Κύριε 'Γπουργέ,
»'Ως έκπρόσωπος τής 'Γποδιευθύνσεως Αγορανομίας Αθηνών, λαμβάνω τήν 

»τιμήν, διερμηνεύων τά αισθήματα όλων τών συναδέλφων μου, νά είπω επί τή 
χεύκαιρία τής σημερινής μας συνεστιάσεως τά έξής:

»Ή  παρουσία 'Γμών έν μέσφ τών κατωτέρων 'Γπαλλήλων τής Αστυνομίας

Ό  Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως, κ. Χρ. Άποστολάκος, εισερχόμενος εις τό Κέντρον, 
ένθα έλαβε χώραν ή συνεστίασις, Οπό τά  ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα τών

παρισταμένων.

»Πόλεων αποτελεί πλήρη άπόδειξιν τών προς αυτούς φιλικών καί στοργικών Σας 
«αισθημάτων καί ενισχύει τάς ελπίδας των διά μίαν καλυτέραν αυριον δΓ εαυτούς 
» καί τάς οικογένειας των. Εϊλικρινώς, Κύριε 'Γπουργέ, αίσθανόμεθα πάντες βα- 
»θυτάτην συγκίνησιν, διότι στό πρόσωπό Σας άτενίζομεν τόν αυστηρόν καί δίκαιον 
» ΙΙροϊστάμενον, τόν δυνατόν καί άκατάλυτον αγωνιστήν τής ίκανοποιήσεως ώρι- 
»σμένων δικαιωμάτων, οικονομικών καί ύπερεσιακών αιτημάτων μας καί τόν χα- 
»λύβδινον ύπερασπιστήν τής άξιοπρερείας μας έν τή έκτελέση τών καθηκόντων μας.

»Οί Αστυνομικοί, Κύριε 'Γπουργέ, Ιστέ βέβαιος δτι διατηρούν καθαράν τήν 
χκαρδίαν καί τό πνεύμα των καί εκτελοΰν εύόρκως τά καθήκοντά των, είναι άφω- 
»σιωμένοι εις τά εθνικά ιδεώδη, παραμένουν ορθιοι, αντιμετωπίζουν μέ ύπερηφά- 
»νειαν καί γενναιότητα τάς προκλήσεις, τάς αδίκους επιθέσεις καί τήν χλεύην ό
χλων τών άναρχικών καί αντεθνικών στοιχείων, έτοιμοι νά θυσιασθοΰν αν χρεια- 
»σθή γιά τήν Ελλάδα.
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Ό  Άρχιφύλαξ τ η ; Υποδιευθύνσεων ’Αγορανομία; ’Αθηνών κ. Καράμττελα;, προσφωνών
τόν κ. Υπουργόν.

Ό  κ. Υ πουργό ; ανταλλάσσουν χειραψίαν μέ τόν γνω στόν καλλιτέχνην κ. Γιώργον Ζαμπετταν.
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»Οί αστυνομικοί δεν ζητοΰν επαίνους, ούτε διακρίσεις, διότι πιστεύουν εις την 
«ιερότητα και κοινωνικότητα των λειτουργημάτων καί διότι έχουν γαλουχηθή μέ 
»τά νάματα της Ελληνικής ΙΙατρίδος καί της Χριστιανικής Πίστεως.

«Ζητούν δμως καί αναμένουν άγογγύστως την άναγνώρισιν τών έργων των 
«καί τήν ίκανοποίησιν τών αίτημάτιον εκείνων τών όποιων η έπίλυσις εχει πραγ- 
«ματοποιηθή από μακροΰ εις δλους τούς εργαζομένους.

«Κύριε Υπουργέ,
«Γνωρίζουν οί ’Αστυνομικοί τήν δράσιν Σας ως δημοσίου άνδρός καί ως Συν- 

«δικαλιστοΰ. Γνωρίζουν τούς αγώνας Σας διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων 
«δλων τών εργαζομένων, τάξεων. Σάς καμαρώνουν για τό θάρρος Σας καί τήν δυνα- 
«μικότητά Σας. Σάς ευχαριστούν πολύ δΓ δσα μέχρι τοΰοε έχετε διακηρύξει έπι- 
«σήμιυς διά τό επίπονον έργον τών ’Αστυνομικών. Σάς ευγνωμονούν δΓ οσα έπε-

Μία άποψις τού Κέντρου, τό όποιον είχε κατακλυσθή άπό κατωτέρους ’Αστυνομικούς
Υπαλλήλους τής ’Αστυν. Δ/νσεω; ’Αθηνών, κατά τήν ημέραν τής συνεστιάσεως.

«τύχατε υπέρ αυτών κατά τό μικρόν χρονικό διάστημα καθ' ο διοικείτε καί προσ- 
«μένουν μ’ έγκαρτέρησιν καί αισιοδοξίαν δτι θά άγωνισθήτε καί θά έπιτύχετε τήν 
«καθολικήν δικαίωσίν των.

»Μέ τάς σκέψεις καί τάς ελπίδας αύτάς, εύχόμεθα πρός Υμάς υγείαν καί 
«μακροημέρευσιν, καί άναφωνοΰμεν:

«ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ.
«ΖΗΤΩ Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
«ΖΗΤΩ Ο ΓΠΟΓΡΓΟΣ ΜΑΣ ΚΓΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ...^
Πυκνά χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής προσφωνήσεως τού Άρχιφύ- 

λακος κ. Καράμπελα.
Έν συνεχεία άνοιξε τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή ορχήστρα τής ’Αστυνομίας 

Πόλεων, μέ μοντέρνους ρυθμούς. Καί ή παρέλαση τών καλλιτεχνών άρχισε μέ τόν 
Γιώργο Οίκονομίδη στο μικρόφωνο, πού εγοήτευσε τούς πάντας καί έσκόρπισε γύρω 
του πλούσιο κέφι. Ό κ. Οϊκονομίδης είπε, μεταξύ άλλων καί, τά έξής:
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«...Κύριε Υπουργέ. Φίλοι μου αγαπημένοι.
χΠολύ, αφάνταστα χαίρουμαι γιατί μοΰ δίδεται ή ευκαιρία, για πολλοστή 

»φορά, νά είμαι κοντά σέ σάς, πού σάς άγαπώ, καί κοντά σέ ένα Υπουργό πού 
»σάς αγαπά. Αυτό μ' ενδιαφέρει γιατί παρακολουθώ (αυτή είναι ή μοίρα μου, 
χτριάντα χρόνια, δίνοντας χαρά στον ώραϊο λαό μας) καί τό τί κάνει κάθε Ύπουρ- 
χγός. Χαίρουμαι πολύ γιατί άκούω εσάς τούς ίδιους, πού μου σφίγγετε μέ άγάπη 
»τό χέρι όταν μέ βλέπετε στο δρόμο καί μοΰ χαμογελάτε, δτι είσθε ευχαριστημένοι 
»μέ τον Υπουργό σας πού ένδιαφέρεται για κάθε υπόθεση σχετική μέ τή ζωή σας, 
»μέ προβλήματά σας πού προσπαθεί νά τά λύση. Καί ευχουμαι νά τά λύση, τό εϋ- 
»χουμαι μ’ δλη μου τήν καρδιά, γιά νά σάς δώ τού χρόνου άκόμα πιό γελαστούς...»

Κι’ υστέρα μερικά χαμόγελα χαράς, μέ μερικά σπαρταριστά άνέκδοτα άπό τον 
κ. Οίκονομίδη...

Ό Γιώργος Οίκονομίδης καταχειροκροτήθηκε ένθουσιωδώς.
Καί, ευθύς άμέσως, ξέσπασε τό γλέντι, ένα πηγαίο, άβίαστο Ελληνικό γλέντι, 

πού κράτησε έως τις μικρές πρωινές ώρες. Καλόκαρδος, χαμογελαστός, ο Κύριος 'Υ
πουργός, γλέντησε μέ τούς κατωτέρους ’Αστυνομικούς 'Υπαλλήλους καί έσυρε πρώ
τος ένα λεβέντικο, δημοτικό χορό. Τρικούβερτο γλέντι. Θά τό θυμούνται πάντα δσοι 
είχαν τήν τύχη νά τό ζήσουν άπό κοντά. Καί λίγο πριν τά μεσάνυκτα, κατόπιν γε
νικής καί έπιμόνου άπαιτήσεως, πλησίασε στο μικρόφωνο ό τιμώμενος 'Υπουργός, 
εκλεκτός τοΰ ’Αθηναϊκού 
Ααοΰ καί αγαπημένος τοΰ 
’Αστυνομικού Κόσμου, κ.
Χρίστος Άποστολάλος, ό 
όποιος είπε τά έξης, συνε 
χώς διακοπτόμενος άπό 
χειροκροτήματα καί έπευ- 
φημίες:

«Σάς εκφράζω τήν 6α- 
θεΐαν μου ευγνωμοσύνην διά 
τά αισθήματα τής άγάπης 
καί τής άφοσιώσεως μέ τά 
όποια μέ ύπεδέχθητε, καί 
είμαι βέβαιος δτι δέν ύπε- 
δέχθητε άπόψε τον Προϊ
στάμενόν σας 'Υπουργόν, 
διά νά τοΰ άπευθύνετε τυ- 
πικάς ευχαριστίας καί νά 
τον ύποδεχθήτε μέ τυπικάς 
επευφημίας. Γνωρίζω, διαι
σθάνομαι, είμαι βέβαιος δτι 
άπόψε ύπεδέχθητε τον άγω- 
νιστήν φίλον σας. (Χειρο
κροτήματα) . Τον άγωνι- 
στήν εκείνον ό οποίος προ 
δέκα ετών είς χρόνον άνύ- 
ποπτον καί άδιάβλητον, ώς 
άρχηγός τοΰ δημοσιοϋπαλ
ληλικού συνδικαλισμού, χω
ρίς νά τοΰ τό ζητήσετε, ύ-
περήσπισε μέ τόσον θάρρος, μέ τόσην παρρησίαν άπο τό
αιτήματα τάΕεώο σαι

Ο κ. Υπουργός όμιλών πρός τούζ ’Αστυνομικούς Υ 
παλλήλους.

τά ιερά καί τά δίκαια 
(Χειροκροτήματα). Καί όλοι ένθυμεΐσθε τήν έποχήν
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σας οι ίδιοι νά προβάλετε τά αίτή-ε’ιχατε δικαίωμα εκ της φύσεως της εργασίας
ματ' — ' -----  **'■ *
γους 
αεί.
να καταστήσω κτήμα τής κοινής γνώμης ,- e ,
το δνομα: «όργανα τής ασφαλείας» καί που δεν έχουν μονον υποχρεώσεις, αλλα

έβησαν πολλά. Άνεμιχθην, απαιτήσει της ταςεως των υπάλληλων 
κυρίως καί των συνταξιούχων εις τήν πολιτικήν. Καί το έτος 1961 ένας άνθρωπος, 
πού ξεκίνησε πριν από τριάντα καί πλέον χρονιά σαν ενα φτιοχο παιδί από ενα 
φτωχό άλλα περήφανο καί τίμιο χωριό τής Μάνης ήλθε (χειροκροτήματα) έξετέ- 
θη υποψήφιος εις τήν πρώτην περιφέρειαν των ’Αθηνών, καί, χωρίς ένίσχυσιν καί 
χωρίς εύνοιας καί χωρίς χρήμα, παρά μέ μόνην τήν βοήθειαν τοΰ Θεού καί τήν 
άγάπην των φτωχών εργαζομένων ανθρώπων, μέ πρωτοπόρους τούς Ελληνας Α
στυνομικούς των ’Αθηνών (χειροκροτήματα) έξελέγην πρώτος Βουλευτής Αθηνών 
τήν εποχήν εκείνην τής πρώτης περιφέρειας. Καί ενθυμεΐσθε όλοι δτι καί εις την 
Βουλήν δπως καί εις τον Συνδικαλισμόν, ευθύς αμέσως ύπερήσπισα κάθε αίτημα 
δίκαιο τών υπαλλήλων, των συνταξιούχων, των έργαζομένων, καί ιδιαίτερα τής τά- 
ξεως τών έν ένεργεία ’Αστυνομικών καί τών Συνταξιούχων. Καί, όταν έκρινα δτι 
έπρεπε νά έλθω αντιμέτωπος καί μέ πανισχύρους Κυβερνήτας έν τή υπερασπίσει 
τών αιτημάτων τών ανθρώπων οι όποιοι μέ έτίμησαν, όέν έδιστασα ν άπολέσω α
ξιώματα, ν’ άγωνισθού αλλά νά μείνω τίμιος, υπερήφανος απέναντι σας καί μέ τό 
μέτωπο υψηλά ως υπερασπιστής τών αιτημάτων σας. (Χειροκροτήματα) . Καί έ- 
φθασαν αί άλλαι έκλογαί. Καί έπρεπε εις κάποιαν έθνικόφρονα παράταξιν νά προ- 
σέλθω διά νά λάβω μέρος. Κατατρεγμένος τότε, κυνηγημένος, εξετέθην υποψήφιος 
τών ’Αθηνών. ’Αλλά καί τότε, παρά τάς προσδοκίας τών εχθρών μου, τών εχθρών 
μας, τών δικών σας εχθρών, οι 27.000 στραυροί τής πρώτης περιφερείας έγιναν 
36.000 διά νά γίνουν 41.000 τό 1964. (Χειροκροτήματα) . Μετ’ ολίγους μήνας, 
όταν έβλεπα δτι ή κυβέρνησις εκείνη περί πολλά έτύρβαζε καί πολλά ύπέσχετο καί 
ελάχιστα εξετέλει, ευθύς αμέσως, εις δημοσίας συγκεντρώσεις, εις τήν Βουλήν, καί 
παντού, δέν έδιστασα νά υπερασπίσω τά αιτήματα τά δικά σας καί τών άλλων έρ
γαζομένων τάξεων καί νά έλθω αντιμέτωπος καίτοι Κυβερνητικός Βουλευτής. Καί 
δέν είναι ανάγκη ν’ αναπτύξω τάς λεπτομέρειας. Πριν από δέκα μερίπου μήνας 
μέ έβοήθησεν δ Θεός, καί μέ ηύνόησεν ή μοίρα. Καί μέ ηύνόησε ή μοίρα Οχι νά 
γίνω Υπουργός, αλλά νά γίνου Υπουργός τών ιερών τέκνων τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας τής Ελλάδος. (Χειροκροτήματα) . Χάρις εις τήν εμπιστοσύνην τού κ. Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως καί εις τήν τιμήν τοΰ Βασιλέως μας (Χειροκροτήματα) έ- 
πεσεν έπί τών ώμων μου τό βαρύτερον φορτίον εις τάς πλέον κρίσιμους έθνικάς καί 
πολιτικάς στιγμάς. (Χειροκροτήματα) . Ή  Χώρα μας, καί σείς πρώτοι τό ύπέστητε, 
κ ι’ έσεΐς πρώτοι το άντελήφθητε, διότι σείς πρώτοι τό αντιμετωπίσατε, ώόηγεΐτο 
κατά κρημνών, έφέρετο εις τό χάος, τήν καταστροφήν, εις τήν οχλοκρατίαν, είς τήν 
αναρχίαν είς τον μηδενισμόν. (Χειροκροτήματα) . Καί έκλήθην νά άναλάβω αυτό 
τό φορτίον. Καί μέγιστον τό βάρος, αλλά μεγίστη καί ή τιμή ή όποια μοΰ έγένετο. 
Τί συνέβη είς τούς δέκα μήνας θά εϊπωμεν έν όλίγοις μετά ταϋτα. Πριν, δμως, α
ναπτύξω τί έπετελέσαμεν χάριν τής Πατρίδος μας, πρέπει νά σάς υπενθυμίσω δτι μέ 
κατέλαβε καί δέος, δτι τίθεμαι έπί κεφαλής τών άνδρών έκείνων είς τούς όποιους 
πολλά ώφειλα καί τούς όποιους ύπερήσπισα είς τον Συνδικαλισμόν. Καί έκαλούμνμ
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ώς υπεύθυνος 'Υπουργός νά λύσω πλέον τά προβλήματα των. Καί δέν θά  ̂είναι 
νέον άν σας εί’πω δτι άν συνέβαινε νά μέ είχεν ευνοήσει ή μοίρα νά είμαι Ιπουρ- 
γός από τάς πρώτας ημέρας, δταν οί μπεζαχτάδες τής Ελλάδος εύρέθησαν γεμά
τοι γιά νά σκορπισθοΰν (Χειροκροτήματα) . Έάν, λοιπόν μέ είχεν ευνοήσει ή μοίρα 
νά ήμουν επί κεφαλής τοΰ 'Υπουργείου μας δταν, Ιπαναλαμβάνω, εύρεθησαν οι μπε
ζαχτάδες τής Ελλάδος γεμάτοι από χρήμα, (Χειροκροτήματα) θά ήτο — δπως θά 
γίνη — άλλη ή δψις καί των εργαζομένων, αλλά κυρίως των ανθρώπων πού υπη
ρετούν καί αγωνίζονται διά την ασφάλειαν των θεμελίων τής Εθνικής Ελλάδος, 
των άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας. (Χειροκροτήματα) . Παρά ταΰτα, μέ δλο 
—δπως εις τήν κοινήν διάλεκτον λέγουν — τό σκορποχώρι, γιά την έξυπηρέτησιν 
προσωπικών καί οικογενειακών συμφερόντων των Κυβερνώντων τής έποχής εκεί
νης έμειναν τά συρτάρια (Χειροκροτήματα) τοΰ Κράτους κενά, παρά ταΰτα έθεσα 
ώς προϋπόθεσιν, καί ένθυμεΐσθε έκ των πρώτων ήμερων δτι καί εις λόγους μου, 
καί εις σάς καί εις τήν Βουλήν, συνέδεσα τήν παραμονήν μου εις τήν Κυβέρνησιν 
μέ τήν έπίλυσιν τών πλέον τουλάχιστον στοιχειωδών καί αναγκαίων αιτημάτων των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. (Χειροκροτήματα) . Καί γνιορίζετε ποια σέ γενικές γραμμές 
(δέν ομιλώ περί τών λεπτομερειακών θεμάτων τά όποια είναι εΰκολον νά λυθούν 
εις τό μέλλον) έκτοτε ποια αιτήματα δικά σας ύπερήσπιζα εις τον συνδικαλισμόν. 
Τό αίτημα τής ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως. Πράγματι δ
ταν κατώρθωσα διά τούς δημοσίους υπαλλήλους καί συνταξιούχους τής Χώρας νά 
δώσω γιατρούς, φάρμακα καί νοσοκομεία καί γ ι’ αυτούς καί γιά τά παιδιά τους, έ
μεινα ένεός δταν ήρθα καί είδα τούς ήρωας πού υπερασπίζουν τήν Ελλάδα νά εύ- 
ρίσκωνται σέ κάποιο νοσοκομείο, τό γνωστό Νοσοκομείο, οί ’Αστυφύλακες καί οί 
Χωροφύλακες, ώς άποροι καί ώς κάφροι, έμεινα πράγματι ένεός καί κατάπληκτος 
καί είπα: «Θά ξεκαθαρίσω αυτό τό άγος». Καί τό ξεκαθάρισα. (Χειροκροτήματα) . 
Θεωρώ, κύριοι, τόν θεσμόν τής πλήρους ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής 
περιθάλψεως, δπως θά καταστή τήν έρχομένην Παρασκευήν πού θά έχω τήν ύψίστην 
τιμήν καί ευτυχίαν, νά χορηγήσω τά Βιβλιάρια πού θά έχετε διά νά αγοράζετε 
τά φάρμακα καί νά πηγαίνετε εις τούς γιατρούς τής προτιμήσεώς σας. (Χειροκρο
τήματα) . Θειυρώ, λέγω, ώς ύψίστη δι’ εμέ τιμή καί ευτυχίαν δτι κατέστησα αυτόν 
τόν ιστορικόν θεσμόν πραγματικότητα πού είναι πάνω από κάθε άλλο, πάνω από 
κάθε αίτημα. Διότι αυτός δ θεσμός μάς ακολουθεί μέχρι τής τελευταίας μας κατοι
κίας. Μετά ταΰτα, ήσχολήθην μέ ένα αίτημά σας ακόμη, αίτημά σας παλαιόν. Έ- 
καλεϊσθε, δηλαδή, Κυριακάς, εξαιρέσιμους, νύκτας εις τά γήπεδα, διά νά υπερα
σπίζετε σείς τήν είσπραξιν τών χρημάτων τών αθλητικών Σωματείων σάν είλωτες 
καί ήγωνίσθητε επί μίαν οκταετίαν διά νά κατορθώσετε νά πάρετε εκείνο τό όποιον 
σάς ανήκει. Κύριοι, δέν γνωρίζω άν γνωρίζετε, γνωρίζει δμως ή ηγεσία σας, ή 
όποια πολύ επί τοΰ προκειμένου μέ εβοήθησε, δτι έφθασα εις τό σημεΐον νά είπω: 
«”Η θά δώσετε τό πεντηκοντάλεπτον εις τά Σώματα τής ’Ασφαλείας, ή θά διατάξο), 
παρά τόν Νόμον, κανείς Άστυφύλαξ καί κανείς Χωροφύλαξ νά μήν μεταβή τού 
λοιπού εις τό γήπεδον». (Χειροκροτήματα) . Τό αποτέλεσμα τό γνωρίζετε. Καί άνα- 
ορομικώς ύπεγράφησαν καί έόημοσιεύθησαν άπασαι αί αποφάσεις. Θά είσρρεύσουν 
είς τά Ταμεία σας τά χρήματα αυτά, ίνα έχετε σύνταξιν καλυτέραν. Διότι πρέπει 
νά γνωρίζετε δτι εκεί κυρίως πρέπει νά άποβλέπωμεν, δλοι κυρίως είς τήν σύνταξιν. 
"Οταν δηλαδή κανείς δέν μάς έχη ανάγκην, μάς αγνοούν οί πάντες, δταν ριπτώ- 
μεθα είς ένα άπέραντον ώκεανόν λήθης, τότε πρέπει νά γνιορίζετε δτι εχομεν τάς 
μεγαλυτέρας άνάγκας. Καί είναι ανάγκη νά έχιομεν μίαν σύνταξιν ανθρωπιάς καί 
αξιοπρέπειας τά τελευταία χρόνια τής ζωής μας. (Χειροκροτήματα) . Έλύθη καί 
αυτό. Τό αίτημα τό έτερον πού προέβαλα εγώ προσωπικώς έκτοτε ώς ένθυμεΐσθε 
ήτο, είναι καί θά είναι, ή αμοιβή τών Κυριακών καί τών έξαιρεσίμων ημερών, ώς 
τούτο συμβαίνει (Χειροκροτήματα) μέ κάθε έργαζόμενον είς οίανδήποτε ιδιωτικήν 
έπιχείρησιν. Καί έλεγον χαρακτηριστικούς εις τόν αείμνηστον Βασιλέα Παύλον, εί-
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πον καί εις τόν σημερινόν Βασιλέα δ όποιος τόσην στοργήν, καί τόσην άγαπην και 
τόσην κατανόησιν έπέδειξε, καίτοι αναρμόδιος, διά την έπίλυσιν τών^αιτημάτων σας. 
(Χειροκροτήματα) . Είπον δτι είναι άπαράδεκτον καί όξύμωρον σχήμα να καληται 
ό Άστυφύλαξ ή δ Χωροφύλαξ να συλλαμβάνη τον εργοδότην κάποιας έπιχειρήσεως 
τήν Κυριακήν διότι δεν έχορήγησε τό έβδομηνταπέντε τοΐς εκατό είς τον εργάτην 
ή είς τόν υπάλληλον, άλλα τό ίδιο τό ’Αστυνομικόν "Οργανον να μη λαμβανη το 
ίδιο εκείνο διά τό όποιο μεταβαίνει διά νά έπιβάλη κυρώσεις είς τόν πταίσαντα. Αυ
τά τά τρία αιτήματα, μαζί μέ ένα άλλο πού θά σάς είπω, ήσαν εκείνα που εγω 
έπίστευα δτι ώς γενικά αιτήματα επρεπε νά λυθοΰν. Επέλυσα τά δυο %cd εύρηκα, 
ομολογώ, κατανόησιν πλήρη άπό τόν Πρόεδρον τής Κυβερνησεως καί από τούς αρ
μοδίους Οικονομικούς Υπουργούς. Παρέμεινεν έκκρεμες τό αίτημα των Κυριακών 
καί των Εξαιρέσιμων. Καί δέν θά έδεχόμην νά παράμείνη έκκρεμες,^ αλλά μοϋ 
έλέχθη (καί αναμένω) δτι εντός ολίγων ημερών εις τό Νομοσχεοιον πού κατατίθε
ται είς -ό τέλος, καθώς έδιαβάσατε, τοΰ μηνός, τό ένιαΐον μισθολόγιον,^λαμβάνεται 
ιδιαιτέρα πρόνοια αύξήσεως τής βάσεινς τοΰ μισθού των οργάνων τής Ασφαλείας, 
δηλαδή καί γιά νά είμαι συνεννοημένος ομιλώ καί ένδιαφέρομαι περισσότερο για 
σάς, τούς μικρούς, τούς φτωχούς, επί τών όποιων (Χειροκροτήματα) άλλως τε καί 
έγώ καί ή ήγεσία σας βασίζεται, διά νά προχωρησωμεν είς την στηριςιν και τήν 
ανύψωσιν τήε Ελλάδος. ’Έχω, λοιπόν, καί άνεγράφη είς τόν τύπον ώς ανακοινωθέν, 
ρητήν τήν διαβεβαίωσιν δτι θά άνέλθη είς ιδιαίτερον βαθμόν ή βάσις τού μισθού 
τών κατωτέρων 'Επαλλήλων τών Σωμάτων Ασφαλείας, εις τροπον ωσ^ε να καλυ
φθούν εκείνα τά όποια έζητήσαμε. Θέλω νά πιστεύω δτι έντός ολίγων ήμερων θά 
γίνη πραγματικότης. (Χειροκροτήματα) . ’Αλλά, (θά σάς κουράσω ελάχιστα και 
θά κουραστώ καί έγώ, διότι γνωρίζετε δτι βαρέως ήσθένησα αύτόν τόν καιρό, άλλα 
είναι ανάγκη νά κάνωμε μίαν μικραν ανάλυσιν) , όταν παραμεινη εν αίτημα έκκρε- 
μές μεμονωμένον ενώ ούσιαστικώς παρά ταΰτα έχει καλυφθή εύκολωτερα είναι ή 
διεκδίκησις καί ή έπίλυσις, λέγει ή επιστήμη τοΰ Συνδικαλισμού. Τπήρχεν όμως 
ένα άλλο αίτημα. Συνεδύαζα πάντοτε τήν αμοιβήν τών έςαιρεσίμων καί προέβαλα 
πάντοτε ώς Ιπιχείρημα δτι είσθε οί μόνοι πού δέν έβλέπατε Κυριακάς, έκκλησία, 
έκορομή, θαλπωρή τής οικογένειας, πού ώς είλωτες μονίμως, νυχθημερόν είργάζε- 
σθε χωρίς καμμία ούτε στοιχειώδη ανάπαυση. Καί εθεώρησα χρέος μου νά λάβω 
αμέσους καί ριζικάς αποφάσεις. Γνωρίζετε βεβαίως τάς άνάγκας τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, γνωρίζετε βεβαίως τήν έλλειψιν τής δυνάμεως, γνωρίζετε βεβαίως σήμε
ρον ποιας στιγμάς διερχόμεθα, είπον δμοις ποός τήν ήγεσιαν σας προ ολίγου και
ρού: «Προτιμώ νά ύπάρξη μείωσις άπό άπόψεως άποδόσεως τών οργάνων τών Σω- 
μάτων ’Ασφαλείας, παρά νά έξακολουθήσουν μόνοι αυτοί ώς είλωτες εργαζόμενοι 
χωρίς καμμίαν άνάπαυσιν». Καί διέταξα τήν τροποποίησιν τών Κανονισμών τής ’Α
στυνομίας Πόλεων καί τής (Χωροφυλακής είς τρόπον ώστε ώς πρώτον τμήμα νά 
χορηγήται 24ωρος πλήρης άνάπαυσις άνά δεκαπενθήμερον είς άπαντα, ανεξαρτή
τως βαθμοΰ, τά όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. (Χειροκροτήματα) . Ή  τροπο- 
ποίησις τοΰ Κανονισμού σας έδημοσιεύθη χθές είς τήν έφημερίδα τής Κυβερνησεως, 
καί έντός έλαχίστων, τριών - πέντε ήμερων, θά κοινοποιηθή ίνα άπό τοΰ τέλους τοΰ 
μηνός άρχίση ή παροχή τής 24ώρου άναπαύσεως. (Χειροκροτήματα) . Είμαι βέ
βαιος, καί δέν είναι δυνατόν νά είναι άλλως άλλως τε, γιά τήν άκριβή τήρησιν 
τής νέας αυτής διατάξεως. Μέ στοργήν γνωρίζω ή ήγεσία σας, σάς άντιμετωπίζει. 
Καί γνωρίζω δτι θά έφαρμοσθοΰν αύτά άπαρεγκλίτως. Είναι άλλως τε Νόμος; Πα
ρά ταΰτα, είς τήν διαταγήν μου τονίζω ρητώς πού κοινοποιείται δτι προσωπικώς 
θά παρακολουθήσω καί θά ελέγξω αύστηρώς τήν τήρησιν τής διαταγής μου περί 
παροχής είς δλους τούς άνδρας, άνεξαρτήτως βαθμοΰ, τής 24ώρου αυτής άναπαύ
σεως. (Χειροκροτήματα) . Κύριοι, γνωρίζω δτι υπάρχουν καί άλλα, καί προσωπικά, 
καί κλαδικά λεπτομερειακά αιτήματα. "Αν δ Θεός μάς άφήση, καί αν αί περιστά
σεις επιτρέψουν, ένα νά γνωρίζετε: δτι είς έμέ θά βρίσκετε, ώς έτονίσθη άπό τον
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εκπρόσωπον τής ’Αγορανομίας, δπου πρέπει τον αυστηρόν καί άτεγκτον Ιΐροϊστά- 
μενό σας, άλλα συγχρόνως τον αδελφόν σας, τόν προστάτην σας, ό όποιος καί τώρα 
καί πάντοτε θά αγωνίζεται διά τά δίκαια αίτήματά σας. (Χειροκροτήματα) . Θά 
μοΰ επιτρέψετε δμως, εις τό τέλος, νά σάς προβάλω ώς τό μεγαλύτερο έπίτευγμα 
αύτοϋ τοϋ ολίγου χρόνου υπέρ των άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Σάς συνήν- 
τησα προ δέκα μηνών, δικαίως, ώς τούς ανθρώπους εκείνους οί όποιοι έψάχνατε, 
έζητούσατε παρηγοριά, έζητούσατε βοήθεια, έζητούσατε συμπαράσταση. Σάς είχαν 
καταντήσει ο ο ύ λ ο υ ς κάθε έκμεταλλευτοΰ καί κάθε αναρχικού, εις τό έλεος 
τοϋ οποίου εύρίσκεσθε σείς, οι εκπρόσωποι τοϋ Νόμου, οί εκπρόσωποι τοϋ Κράτους 
(Χειροκροτήματα) . Καί ένόμισα χρέος μου, ευθύς ώς άνέλαβα τό 'Γπουργεϊον Δη
μοσίας Τάξεως, νά εκδώσω τήν πρώτη ήμερησία μου Διαταγή καί νά σάς είπιο: 
«■Γπερήφανοι άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας, υψώσατε τό στήθος καί τό κεφάλι. 
Είστε τό Κράτος, είσθε ό Νόμος, είσθε δ χαλύβδινος Βραχίων τοϋ Κράτους, εις τήν 
εκτέλεσιν τοϋ Καθήκοντος, εις τήν έφαρμογήν τοϋ Νόμου, κατέναντι πάντων, εναν
τίον οίουδήποτε ό όποιος θά έτόλμα νά ύψώση τό κεφάλι του καί τό ανάστημά του 
εναντίον τοϋ ’Έθνους, εναντίον τής ΙΙατρίδος». (Χειροκροτήματα) . Καί σάς είπα 
νά γνωρίζετε δτι ούδείς θά τολμήση νά σάς θίξη διά τήν εύορκον εκτέλεσιν τοϋ Κα
θήκοντος, δσον καί αυτή κατ’ ανάγκην είναι δυνατόν νά είναι σκληρά. Καί τό έτή- 
ρησα. Καί έκατηγορήθην δι’ αυτό. ’Επιθέσεις, συκοφαντίαι, διαβολαί, άτιμίαι έξε- 
τοξεύθησαν εναντίον μου δταν έγραψα δτι είσθε δ Χαλύβδινος Βραχίων τοϋ Κράτους. 
Καί τί δέν μοΰ είπαν; Καί τι δέν μοΰ έκαναν έν τή προσπάθεια των νά μέ κάμψουν, 
νά μέ δειλιάσουν, νά μέ κάνουν νά υποχωρήσω γιά νά ξανακερδίσουν τό έδαφος 
πού ήρχισαν νά χάνουν. Κατώρθωσαν, τούς έφώτισεν ό Θεός νά μοΰ κάνουν αύτές 
τις επιθέσεις. Μέ ώνόμασαν μικροπωλητή, δτι σέ ηλικία 16 ετών, δταν ξεκίνησα 
φτωχός καί ξυπόλητος καί εύρέθηκα εδώ, δέν ήρκέσθην εις τις 33 δραχμές τις 
πρωϊνές πού έκέρδιζα από τή δουλειά μου, παρά ξεχύθηκα εις τούς δρόμους καί τά 
περίπτερα τής ’Αθήνας καί πωλοΰσα πέτρες αναπτήρων καί δλα τά είδη τοϋ μι- 
κρεμπορίου, διά νά μή γίνου κακός άνθριυπος, διά νά ζήσω μέ τόν ιδρώτα μου. (Χει
ροκροτήματα) . Καί ένόμισαν δτι μέ αύτά μέ καταβιβάζουν στη συνείδησή  σας, 
στη συνείδηση  τοϋ τιμίου έργαζομένου Ελληνικού Λαοϋ. Οί ανόητοι!!! Καί δέν 
άντελήφθησαν δτι μέ άνεβίβαζαν πάρα πολύ άπό εκεί πού εύρισκάμουν. Σάς είπα 
τότε καί σάς επαναλαμβάνω καί σήμερον: Έκ τής μιάς χειρός νά είσθε οί ανένδο
τοι, καί νά έπιβάλετε πανταχοΰ τό Κράτος τοϋ Νόμου, ενώ συγχρόνως — δπως σάς 
διέταξα καί επαναλαμβάνω — καλεΐσθε έκ τής άλλης χειρός νά είσθε οί στοργικοί 
παραστάται, οί φιλόστοργοι αδελφοί τοϋ έργαζομένου Ελληνικού Λαοϋ καί νά τοϋ 
χαϊδεύετε μέ τό χέρι αυτό τό φλογισμένο μέτωπο άπό τόν ιδρώτα τής καθημερινής 
εργασίας. (Χειροκροτήματα) . Καί είμαι υπερήφανος δτι σήμερον έπετύχαμε, αυτό, 
άλλα πρέπει νά είσθε εσείς υπερήφανοι. Καί δι’ υμών ή ηγεσία σας, καί διά τής 
ηγεσίας σας εγώ καί δι’ έμοΰ οί πιό πάνω δτι χάρις εις τούς μόχθους σας, εις τό 
αίμα σας, εις τάς ύπερανθρώπους θυσίας σας, έξηγάγομεν όλοι μαζί τήν Ελλάδα 
μας άπό τό Χάος καί έπαναφέραμεν Γαλήνην καί Ησυχίαν χάριν των φιλησύχων 
πολιτών, έγκαθιδρύσαμεν Δημοκρατίαν, άλλα π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν  Δ η μ ο 
κ ρ α τ ί α ν  εις τήν όποιαν πρέπει νά ύπάρχη έλευθερία, αλλά πρέπει προ παν
τός νά ύπάρχη καί Τάξις καί Πειθαρχία. (Χειροκροτήματα) . Αυτό, υπερήφανοι 
άνδρες τής ’Ασφαλείας, είναι τό μεγαλύτερο σας έπίτευγμα. Καί έναντι αύτοϋ δέν 
είναι δυνατόν νά σάς άπαριθμή κανείς άνταλλάγματα καί άμοιβάς, είτε τοϋ είδους 
πού άνέφερα είτε οίουδήποτε είδους ύλικάς άμοιβάς. Μία αμοιβή ύπάρχει δι’ αυτήν 
τήν ύπηρεσίαν σας. Ποιαν ύπηρεσίαν; Υπηρεσίαν όμοίαν μέ εκείνην πού καί οί 
πρόγονοί μας προσέφεραν δταν έχυσαν ποταμούς αίματος εις τήν ύπεράσπισιν τής 
’Ελευθερίας καί  ̂ τής Ανεξαρτησίας τής Ελλάδος. Μία άμοιβή είναι δυνατόν νά 
καλύψη τάς θυσίας σας: Ή  ευγνωμοσύνη μας. Ή  ευγνωμοσύνη τού ’Έθνους. Ή ευ
γνωμοσύνη τής ΙΙατρίδος ή οποία σάς άνήκει. (Χειροκροτήματα) .
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Κύριοι, δέν θά σάς απασχολήσω άλλο. Πρέπει νά σάς εϊπω δτι πάντοτε πρεπει 
νά είσθε έτοιμοι. Διότι ούδείς γνωρίζει τί έπιφυλλάσσει το μέλλον. Ευρισκομεθα 
προηγουμένως πρό θυέλλης. Καί τή θύελλα την ήκολούθησε °πο^, ι̂/αι Ψ)*σ·7'° ’ 
ιραινόμενον — ή Γαλήνη. Τή Γαλήνη μπορεί ν’ άκολουθηση πάλι θύελλα. Εις σας 
ή ΙΙατρίε καί ό Βασιλεύς θ’ αποταθούν καί πάλι διά νά στηρίξετε τας τυχας του 
’Έθνους. ~ (Χειροκροτήματα) . Σεις, κατ’ έξοχήν, ύπερασπίζετε δ,τι Ελληνικόν ιδε
ώδες υπάρχει: Την Πατρίδα, την Θρησκεία, την Οικογένεια. Υπερασπίζετε τους 
Θεσμούς. Υπερασπίζετε μέ θυσίαν τού αίματός σας ακόμη δ,τι Ιερόν, Αγαθόν εχει 
6 Πολίτης: Ζωήν, Τιμήν, Περιουσίαν. Είναι πιθανόν νά χρείασθοΰν θυσιαι. Θα τας 
δώσωμεν τάς θυσίας χάριν τής Ελλάδος. "Ολοι, δ καθένας είς τόν τομέα του,Λομ 
ό καθένας μέ την τύχην του. Καί δ εχων την τιμήν αυτήν τήν στιγμήν να ομι .ή 
προς υμάς, δ Προϊστάμενός σας, εις τόν βωμόν τού Καθήκοντος έδωσε τον κλονι
σμόν τής 'υγείας του, καί παρ’ ολίγον νά δώση καί τήν ζωήν του. Αλλά, δεν με- 
τανοώ bC αυτό. ’Ά ν παραστη ανάγκη είμαι έτοιμος νά δώσω καί τήν Ζωήν μου 
χάριν τής Μεγάλης καί τής Αιώνιας Ελλάδος. (Χειροκροτήματα) . Διότι καμμία 
θυσία, δσον μεγάλη καί άν είναι, δεν είναι μεγάλη, οσον Μεγάλη εΐναι^ ή Αιώνια 
καί ’Αθάνατη Πατρίς μας. Καί δέν είναι δυνατόν νά ξεχάσουμε ποτέ αυτό^πού τόσο 
ηχεί στ’ αυτιά μας γλυκόηχα: «’Ά ν είναι νά πεθάνη κανείς γιά τήν Ελλάδα, άγια 
είναι ή Δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει!» (Χειροκροτήματα) .

»Ιναί τώρα σάς καλώ ν’ αναφωνήσουμε ολοι μαζί:
Ζήτω δ γενναίος Βασιλεύς Κωνσταντίνος!
Ζήτω τό ’Έθνος μας!
Ζήτω οι ηρωικοί άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας!
Ζήτω δ μόχθων καί εργαζόμενος Ελληνικός Λαός!
Πυκνά παρατεταμένα καί ενθουσιώδη χειροκροτήματα καί ούρανομήκεις ζη

τωκραυγές έκάλυψαν τό τέλος τού λόγου τού κ. Ίπουργού, πρός τόν οποίον το Α
στυνομικόν Σώμα προσβλέπει μ’ εμπιστοσύνη, θαυμασμό καί σεβασμό.

Έ πί πολλά λεπτά τής ώρας αντηχούσαν τά χειροκροτήματα τών παρισταμένων. 
Καί τό γλέντι συνεχίστηκε ως τό πρωί...

ΤΗταν, στ’ αλήθεια, πολύ επιτυχημένη καί συγκινητική συνεστίαση αυτή τών 
κατωτέρων ’Αστυνομικών Επαλλήλων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί 
όσοι παρευρέθησαν εζησαν στιγμές διαλεκτού εθνικού παλμού καί ψυχικού μεγα
λείου.

Καί ήταν μαζί ή επιβεβλημένη καί δίκαιη αναγνώριση ενός μεγάλου έργου. 
Τού ευεργετικού έργου τού Υπουργού τής Δημοσίας Τάξεως κ. Χρίστου Άποστο- 
λάκου, πού, στά δύσκολα αυτά χρόνια, έπετέλεσε ένα πραγματικό άθλο καί εξασφά
λισε τήν ήσυχία καί τήν γαλήνη στον Ελληνικό Λαό...

Καί ή στήλη αυτή ενώνει τις ευχές της μέ τις ευχές δλων τών ’Αστυνομικών 
Επαλλήλων, νάναι πάντα ή Παναγιά μαζί του, νά τόν ενδυναμώνη καί νά τόν προσ- 
τατεύη στό δύσκολο έργο του...

ΕΚΔΡΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οί υπάλληλοι τού Τμήματος τών Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων, έπραγματοποίησαν τό Σάβαβτο, 18 ’Ιουνίου, διήμερη εκπαιδευτική έκδρομή 
στή Θεσσαλία, μέ δύο πολυτελέστατα πούλμαν τού Πρακτορείου Ταξιδίων «ΒΑΛ
ΚΑΝΙΑ».

Ή  εκδρομή αυτή έστέφθη από πλήρη επιτυχία καί οι εκδρομείς βρήκαν τήν 
ευκαιρία νά περάσουν, μέ τις οίκογένειές τους καί πλήθος πολιτών φίλων τής ’Α
στυνομίας, ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο στήν πανέμορφη Θεσσαλική γή, μέ τις 
σπάνιες φυσικές καλλονές της καί τούς φιλόξενους κατοίκους της.
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Ή  αναχώρηση έγινε στις επτά τό πρωί' από την Πλατεία Κάνιγγος καί ή 
εκδρομή άρχισε μέ την καθιερωμένη προσευχή τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Καί συνεχίστηκε μέ κέφι, τραγούδια, ανέκδοτα, 
καθώς τά δυο πούλμαν ρουφούσαν άπληστα τις αποστάσεις.

Καμμένα Βούρλα... Λαμία... Δομοκός...
...Καρδίτσα... Στάση πρώτη. Έόώ οι εκδρομείς παρέμειναν μισή ώρα, για νά 

θαυμάσουν αυτή τήν πανέμορφη Θεσσαλική πόλη καί νά έπισκευφθοΰν τον όνομα
στό Μητροπολιτικό Ναό τού 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τό ωραιότατο πάρκο τής πό- 
λεως, τό γνωστό: «Παυσίλυπο». Κι’ ύστερα επιβίβαση καί δρόμο..

Σέ λίγη ώρα οί εκδρομείς αποβιβάστηκαν στά Τρίκαλα, τήν αρχαία: «Τρίκ- 
κη», μέ τά πλούσια αρχαιολογικά της ευρήματα καί τό θαυμάσιο μουσείο της. Έδώ 
τό πρόγραμμα προέβλεπε γεύμα. Καί τό γεύμα έγινε στό πιο πολυτελές Ιστιατόριο 
τής περιοχής, στά «ΑΧΙΛΛΕΙΟ» τού κ. Ίωάννου Δήμου. Καθαριότης, περιποίηση, 
φθήνεια. Αυτά είναι τά χαρακτηριστικά τού θαυμάσιου αυτού εστιατορίου, πού βρί-

"Ομιλος εκδρομέων ττρό τής Μέρας Μονής Βαρλαάμ εις τά Μετέωρα.

σκεται στήν Κεντρική Πλατεία των Τρικάλων. 'Ο Διευθυντής τής τοπικής έφημε- 
ρίδος «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» (μιά σπουδαιότατη έφημερίς πού οέν έχει τίποτε νά ζη- 
λέψη από άλλες έφημερίδες μεγαλύτερων πόλεων) κ. Μάντζαρης, είχε τήν καλιο- 
σύνη ν’ άποστείλη γιά τήν υποδοχή των ’Αστυνομικών εκδρομέων τον εκλεκτό καί 
φιλοπρόοδο δημοσιογράφο των Τρικάλων κ. Νικ. Παπακυριακόπουλο, τον όποιον 
τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων θερμά ευχαριστεί καί γιά τήν πολύτιμη βοήθειά 
του καί γιά τά ευγενικά του αισθήματα πρός τό ’Αστυνομικό Σώμα. (Ή «ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΙΣ» είχε από τήν προηγούμενη δημοσιεύσει τήν είδηση τής άφίξεως τών ’Α
στυνομικών εκδρομέων στά Τρίκαλα) .

Δυό ώρες μείναμε στά Τρίκαλα. Φάγαμε, ήπιαμε, δροσιστήκαμε, έκάναμε τον 
περίπατό μας, καί, χορτασμένοι, ξεδιψασμένοι καί ξεκούραστοι, επιβιβαστήκαμε 
στά πούλμαν καί ξεκινήσαμε γιά τά Μετέωρα, στά όποια φτάσαμε τήν προκαθο
ρισμένη ώρα. “Ενα θαύμα άντικρύσαμε εκεί. Ή  άγρια φυσική ομορφιά τού τοπίου, 
συνδυασμένη μέ τήν απλότητα καί τή γαλήνη τού μοναχικού βίου, μάς γοήτευσε
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xal μάς γέμισε εύλαβική συγκίνηση καί πίστη. Έπισκεφθήκαμε πρώτα τη Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, οπού ένας εύγενέστατος καί λογιωτατος μονάχος, 
μέ κατανυκτικό τρόπο, μας ξενάγησε. Χριστιανική  πανδαισία. Του απαντήσαμε 
συγκινημένοι καί φέραμε στή θύμισή μας καί διατυπώσαμε με απλα λόγια, την πο
λύτιμη Έθνικοχριστιανική προσφορά των μοναχών στις μεγάλες στιγμές τη ,
στορίας μας. , . „ c , *

Κι’ ύστερα έπισκεφθήκαμε τή Μονή Βαρλαάμ, όπου ο άγιος ηγούμενος πατήρ 
Χαρίτος, μάς έπεφύλαξε θερμή καί εγκάρδια υποδοχή, πού ποτέ δέν  ̂ θα την ξε- 
χάσουμε. "Ενας άλλος εκλεκτός μοναχός έδώ μάς ξενάγησε καί μάς εντυπώσιασε. 
Ή  πολύπλευρη μόρφωσή του καί ή γλυκυτάτη ρητορική του απλότητα, μας προξέ
νησαν μεγάλη εντύπωση. Ο'ι μοναχοί μάς μίλησαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για
τό ’Αστυνομικό Σώμα καί τό έργο του. ( ,

Κι’ εμείς θέλουμε, τώρα πού γυρίσαμε πίσω στις δουλειές μας, στην πολυ
θόρυβη πρωτεύουσα, να τούς διαβεβαιώσουμε δτι νοιώθουμε μεγάλη περηφανεια και 
θαυμασμό για τήν “Αγια πραγματικά Πολιτεία τών Μετεώρων, πού  ̂αποτελεί Πνευ
ματικό Φάρο για τήν Έλληνορθοδοξία καί πηγήν εμπνεύσεων καί εύλαβειας για 
κάθε Χριστιανό. Κοντά τους έχουμε αφήσει τις καρδιές μας. Τούς ευχαριστούμε και 
πάντα θά θυμώμαστε δλους τούς αγαπημένους αδελφούς μας πού συνεχίζουν με τον 
δικό τους πανέμορφο τρόπο τήν πανάρχαιη καί αιώνια Μοναχική Παράδοση κάτω 
άπό τή σκιά τής ’Εθνικής ’ Ιδέας καί τοΰ Γλυκυτάτου Ναζωραίου. Ας μη μας
ξεχνούν στις προσευχές τους. , , , ν  ,

Φύγαμε άπό τά Μετέωρα γοητευμένοι μέ δσα είδαμε^ καί ακούσαμε εκεί. Ηι 
υστέρα στήν Καλαμπάκα. Μείναμε μονάχα ένα τέταρτο. Ισα - ίσα γιά νά πιούμε 
ένα καφεδάκι. Κρίμα πού δεν είχαμε περισσότερο καιρό στή διάθεσή μας. Ηταν 
τόσο όμορφο τό περιβάλλον, τόσο καλωσυνάτος ό κόσμος του,  ̂ ώστε λυπηθήκαμε 
πού έπρεπε νά φύγουμε τόσο γρήγορα. Μιά άλλη φορά... Ιό υποσχόμαστε....

Κατά τις 9 τό βράδυ βρεθήκαμε στή Λάρισα, ενα  ̂σημαντικό πνευματικό, έμ- 
πορικό, βιομηχανικό καί συγκοινωνιακό κέντρο, μιά πόλη πεντακάθαρη, χαρούμε
νη, πού σφύζει άπό δημιουργική κίνηση. Μια πόλη τυλιγμένη σε χίλια χαμόγο/,α
αγάπης γιά  τον επισκέπτη της...  ̂ ( ,

Μέσα σέ μισή ώρα είχαμε ήδη τακτοποιηθή, μέ τάξη και άκριοεια, στα πόν
τε μεγαλύτερα καί πολυτελέστερα ξενοδοχεία τής πόλεως («ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ», «ΑΙ
ΓΛΗ», «ΙΝΤΕΑΑ», «ΑΝΕΣΙΣ» καί «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») , οι κ.κ. Διευθυνταί 
τών όποιων (Μ. Μηλιώνης, Καραμαχαίρας, Π. Πιτσώνης, Φ. Τσόκανος καί Αρ. 
Τσούκαρης) έτέθησαν αμέσως στή διάθεσή μας. Τούς ευχαριστούμε με ολη μας 
τήν καρδιά. Καί ξεχωριστά τον πρόεδρο τού Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου^Λαρί- 
σης κ. Μ. Μηλιώνη, τού οποίου τις περιποιήσεις καί τά φιλικά αισθήματα δεν θά 
ξεχάσουμε ποτέ.

Πρωί - πρωί τήν άλλη μέρα, ξεκινήσαμε γιά τό Βόλο, μιά άπό τις ωραιότερες 
Ελληνικές πόλεις. Μιά πόλη πού σέ κατακτά μόλις τήν γνωρίζεις. Μέ φόντο ένα 
ειδυλλιακό τοπίο σπάνιας ομορφιάς, ζή καί κινείται έδώ ένας ευγενικός, ενας-άπλός 
καί έργατικός, ένας φιλόξενος καί χαρούμενος κόσμος. Ό  κόσμος αυτός ανοίγει διά
πλατα τή ζεστή άγκαλιά του στον επισκέπτη, γιά νά τόν καλωσορίση, γ ιά  νά τοΰ 
χαμογελάση, γιά νά τοΰ εύχηθή.

«”Αν στή Λάρισα βγαίνει 6 Αυγερινός, στο Βόλο βγαίνει ή Πούλια. Έτσι δέν 
λέει τό τραγουδάκι;) .

Έδώ μάς περίμενε ό Γενικός ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος τής ίεράς Μητροπό- 
λεως Δημητριάδος, Πρωτοπρεσβύτερος, αίδεσ. κ. Δημήτριος Ματαβέλας. ’Από τή 
στιγμή πού συναντήσαμε τόν πατέρα Δημήτριο, μέχρι τήν ώρα πού φύγαμε άπό 
τόν Βόλο, έπάψαμε νά νοιώθουμε σάν έπισκέπται, σάν ξένοι. ΤΗταν σάν νά βρεθή
καμε ξαφνικά στο σπίτι μας. ’Αγάπη μάς έκύκλωσε. Φιλία. Ζεστή φιλοξενία. Βε- 
θειά καί άνεπιτήδευτη έγκαρδιότης. Ό  παπά Δημήτρης μάς περίμενε. Ό  Σέβα-
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σμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Κύριος Κύριος Δαμασκηνός είχε άναγκα- 
σθη νά ταξιδεύση στην ’Αθήνα. Μά, τά είχε δλα κανονίσει από την προηγούμενη 
μέρα. Τά είχε ρυθμίσει δλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

'Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος. Ό  "Αγιος Δαμασκηνός. Μιά 
πνευματική προσωπικότης πανελληνίου κύρους. 'Ο καλός ποιμένας τοϋ Ευαγγελίου. 
Καί πόσα δέν έχει κάνει στην Μητρόπολη του !!!, Εμπνευσμένος Ιεράρχης καί 
στοργικός Ποιμενάρχης έχει θέσει τή δική Του σφραγίδα στη ζωή τής Μητροπό- 
λεώς του. Ιδρύματα, ορφανά, πτωχοί, καταφρονεμένοι. 'Ο δικός Του δ κόσμος. Καί 
κτίζει, καί ευεργετεί, καί σπεύδει ακούραστα δλη τήν ήμέρα κοντά στον πόνο, κοντά 
στή δυστυχία, σέ κάθε ανάγκη τοϋ ποιμνίου Του. Είναι τό ζωογόνο Φώς, πού σκορ
πίζει γύρω άκτίδες αγάπης καί καλωσύνης. Πολύπλευρο, πολύτιμο, υπέροχο τό έρ
γο Του. Τό νοιώθει αμέσως δ Ιπισκέπτης μόλις πατάει τό πόδι του στο Βόλο. Τον

Οί εκδρομείς έξωθι τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναού Βόλου μετά τοϋ Ίεροκήρυκος τής Μητρό- 
ττόλεως πανοσιολοχκοτάτου πατρός Δαμασκηνού, τοϋ Γενικού ’Αρχιερατικού ’Επιτρό

που αίδεσιμωτάτου πατρός Δημητρίου καί τοΰ εφημερίου τού Ναού.

“Αγιο Δαμασκηνό τόν έγνωρίσαμε στήν ’Αθήνα. Ή ταν από τούς πρώτους πού έλα
βε μέρος στήν έρευνα πού έχει αρχίσει ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων γιά  τό 
παιδί καί τά προβλήματα του. Τότε μάς έκανε εντύπωση ή ρητορική του δεινότης, 
ή συναρπαστικότητα καί τό μειλίχιο τοΰ χαρακτήρος Του. Στό Βόλο σταθήκαμε 
εκστατικοί μπροστά στά έργα των χειρών Του. ’Ά ς είναι πολλά τά έτη Του, κ ι’ 
ας τόν σκέπη δ Κύριος γιά τό καλό τής ’Εκκλησίας καί τοΰ Λαοΰ μας.

'Ο παπά Δημήτρης μάς ευχήθηκε τό «καλώς ώρίσαμε» καί μάς ώδήγησε στόν 
Μητροπολιτικό Ναό τοϋ Βόλου, γιά νά παρακολουθήσωμε τή Θεία Λειτουργία. ’Ε
κεί έγνωρίσαμε δλο τό επιτελείο τής Τέρας Μητροπάλεως. Κληρικοί φωτισμένοι, 
καλλιεργημένοι, άνώτεροι στό ήθος καί ύψηλόφρονες, έγίνανε οί ξεναγοί μας. 'Ο 
Ναός είχε συνδεθή μέ τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό Βόλου, από τόν όποιον άνακοινώ- 
θηκε καί ή άφιξή μας (τήν δποίαν άνεκοίνωσαν καί οί τοπικές έφημερίδες μέ εγ
κωμιαστικά σχόλια) . Καί λίγο πριν τό Κοινωνικό, πήρε τό λόγο άπό μικροφώνου,
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δ Τεροκήρυξ της Τέρας Μητροπόλεως, πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης πατήρ 
Δαμασκηνός καί μας άπηύθυνε χαιρετισμό, απευθυνόμενος συγχρόνως καί προς τό 
πολυπληθές εκκλησίασμα καί πρός τούς άκροατάς τοΰ Ραδιοφωνικού Στάθμου: Έ- 
πήνεσε τήν προσέλευσή μας στον Ναό καί έπλεξε τό εγκώμιο τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος, των άνδρών τοΰ όποιου έξήρε τό ήθος, τήν φιλοπατρία καί τάς άρετάς. Τοΰ 
Απαντήσαμε συγκινημένοι δτι τό ’Αστυνομικό Σώμα έχει οικοδομηθή πάνω στήν α
σάλευτη καί αιώνια εντολή τής ’Αγάπης καί δτι προσήλθαμε στό Ναό μέ ευλά- 
βεια καί κατάνυξη για νά ένώσωμε τις προσευχές μας, μέ τις προσευχές των άλλων 
πιστών, πρός τον Κύριό μας καί Θεό μας, καί έτονίσαμε δτι μένουμε γοητευμένοι 
από τήν δμορφη πόλη τοΰ Βόλου καί από τούς ευγενικούς κατοίκους του, τούς ο
ποίους αγαπάμε καί θαυμάζουμε. Έδευτερολόγησε ό πατήρ Δαμασκηνός έξαίρων 
τήν πίστη τών άνδρών τοΰ Αστυνομικού Σώματος.

Μετά τή Θεία Λειτουργία, οί 'Ιερείς τοΰ Ναοΰ, μάς προσέφεραν αναψυκτικά 
στήν πλατεία τής πόλεως, οπού έβγάλαμε καί αναμνηστικές φωτογραφίες, κυκλω
μένοι άπό πολλή συμπάθεια τοΰ κοινοΰ. Κι’ ύστερα, μέ συντροφιά πάντα τον πατέοα 
Δημήτριο, τά δύο πούλμαν τράβηξαν γιά τήν Πορταριά καί τή Μακρυνίτσα. Τί θαύ
μα! Τί δνειρο! Τί θέα! Κάτι πού δεν είχαμε ξαναδή ποτέ μας. Κι’ ύστερα σοΰ 
λένε ταξίδια στό εξωτερικό. ’Έχει ή Ελλάδα ομορφιές πού δέν τις έχει καμμιά άλ
λη χώρα τοΰ κόσμου. Κι’ δποιος αμφιβάλλει, άς έρθη στήν Πορταριά καί στήν Μα
κρυνίτσα νά δή αυτό τό μεγαλείο, τό φυσικό μεγαλείο πού ζήσαμε λίγες ώρες εμείς 
έκείνο τό αξέχαστο μεσημέρι τής Κυριακής.

Δυο παρα τέταρτο βρι
σκόμασταν στό Οικοτροφείο 
τοΰ Βόλου (έργο κ ι’ αυτό 
τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Δημητριάδος Κυ
ρίου Δαμασκηνού) . 'Ένα 
φιλόξενο παλατάκι, μέσα 
στό όποιο φτωχά παιδιά α
τό δλα τά μέρη τοΰ κόσμου 
βρίσκουν φαγητό, μαθαί
νουν γράμματα, βρίσκουν 
στέγη, στοργή, θαλπωρή, ά- 
γάπη, καί κατηχούνται στις 
μεγάλες αλήθειες τής Χρι
στιανικής Θρησκείας. ’Εδώ 
παρετέθη πρός τιμή μας 
γεΰμα πλουσιώτατο, μέσα 
σέ μιά άτμόσφαιρα χριστια
νικής ειρήνης καί χαράς. 
Καί σέ μιά στιγμή" ύώωσε 

τό ποτήρι του^ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μανέττας καί, μέ λόγια εμπνευσμένα, 
ευχαρίστησε τον απουσιαεοντα Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό καί δλους τούς συνεργά- 
ι-ος του για τις περιποιήσεις τους Απηντησε ο Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης 
κγ Δαμασκηνός, ό̂  όποιος ευχήθηκε ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. Ευχηθήκαμε 
κ ι’ έμεΐς  ̂γιά τον Ελληνικό Κλήρο, μέ τήν ένδοξη δράση, τό ιερό παρελθόν καί τις 
πολλαπλές κοινωνικές προσφορές του, και υπέρ όλων τών υγιών εκείνων κοινωνικών 
δυνάμεων πού συγκεντρώνουν τό μίσος τών εχθρών τού ’Έθνους μας, ζητωκραυγά
ζοντας υπέρ τής Α.Μ. τού Βασιλέως, τοΰ Εθνους μας καί τών άνδρών τών Σωμά
των ’Ασφαλείας.

Μετά τό γεύμα ο έξαίρετος Διευθυντής τού Οικοτροφείου μάς έξενάγησε σε

Ό  Ίεροκήξυξ της Ίερας Μητροττόλεως Δημητριάδος, 
τταυοσιολογιώτατος ττατήρ Δαμασκηνός, ττροσφωυώυ 

τούς εκδρομείς εις τό Οικοτροφείου Βόλου.
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ολο τό "Ιδρυμα, καί έπήραμε καί μια χαρακτηριστική καί πολύ ενδιαφέρουσα συ
νέντευξη από ένα μικρό, μελαμψό μαθητή από τήν Ουγκάντα, τήν οποίαν, ελλείψει 
χώρου, θά δημοσιεύσουμε στο προσεχές τεύχος τοΰ περιοδικού μας.

Έφύγαμε από τό Βόλο γοητευμένοι. Περάσαμε εκεί μια άξέχαστη μέρα. Ό

Ό  Γενικός ’Αρχιερατικό; ’Επί
τροπος τής Ίερας Μητροπό- 
λεως Βόλου πατήρ  Δημήτριος 
καί ό ‘Ιεροκήρυξ Βόλου πανο
σ ιολογιότατος πατήρ  Δαμα
σκηνός, έν μέσω εκδρομέων εις 
τό Οϊκοτροφεϊον Βόλου.

Θεός άς μάς άξιώση να τόν έπισκεφθοΰμε καί πάλι, καί άς στέλνη πλούσια τήν 
ευλογία Του στο φιλοπρόοδο λαό του.

Ή  έπομένη στάση έγινε στή Λαμία. Ή  μεθεπομένη στον "Αγιο Κωνσταντίνο 
για τό δείπνο. Καί κατά τά μεσάνυκτα έπιστρέψαμε στή... βάση μας, μέ καινούργιες 
δυνάμεις γιά τόν αγώνα τής ζωής, καί μέ αναμνήσεις γαλάζιες από τήν έκ,δρομή

Ό  μικρός μαθητής άπό τήν 
Ουγκάντα καί ό πανοσιολο
γ ιό τα το ς πατήρ Δαμασκηνός, 
δίδουν ειδικήν συνέντευξιν διά 
τή ν ’Εκπομπήν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

μας στή Θεσσαλία. Καί τό σημαντικώτερο κέρδος: Οί άκροαταί τής εκπομπής τής 
’Αστυνομίας πού μάς ακολούθησαν στή Θεσσαλία, έγιναν φίλοι μας καί θαυμασταί 
τοΰ ’Αστυνομικού έργου. Τούς ευχαριστούμε μ’ δλη μας τήν καρδιά γιά τή συντρο
φιά τους καί γιατί βοήθησαν στήν επιτυχία αυτής τής εκδρομικής προσπάθειας τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

Σ. Π Η Λ Ο Σ
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— ΜΙΙ0ΓΓΑΔ0ΚΛΕΙ1ΤΡΙΕΣ συνελήφθησαν στό Αιγάλεω, ή Μαρία Σούλη καί 
ή Γεωργία Κουλπουτζάκη πού είχαν κλέψει από 100 καί πλέον σπίτια τά απλωμέ
να ρούχα για νά στεγνώσουν στις ταράτσες τών σπιτιών των συνοικισμών Αγίας 
Βαρβάρας, Περιστερί°υ, Σεπολίων κλπ. Τά κλοπιμαία τά πουλούσαν σε πανηγύρια 
επαρχιών, αφού τά σιδέρωναν καί τά συσκεύαζαν σέ νάϋλον. Κατεσχέθη δλόκληρο 
αυτοκίνητο ρουχισμού.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ (γρυλάκιας) I. Καλαμαντής, υστέρα από περιπετειούοη 
■καταδίωξη 4 περιπολικών, συνελήφθη στην οδό Άχαρνών.

— ΓΙΑ ΤΕΝΤΓΜΠΟΤΣΜΟ συνελήφθησαν οι Δ. καί I. Μορογιάννης, ετών 
40 καί 24, γιατί μέσα σέ λεωφορείο κάπνιζαν καί έπτυαν, δταν δέ παρετηρήθησαν 
από τον είσπράκτορα, έδήλωσαν δτι δεν λογαριάζουν τους νόμους. Παρεπέμφθησαν 
στον εισαγγελέα.

-  ΕΛΓΣΕ τά μάγια πού είχαν κάνει στον Γ. Καλατζή, στό χωριό Καλαμάκι 
τοΰ Πηλίου, ή τσιγγάνα Ελένη Τολιακοπούλου καί τού πήρε 20 χρυσές λίρες. "Οταν 
άντελήφθη την απάτη, ειδοποίησε την άστυνομία πού τήν έπιασε.

— ΓΚΛΓ Κ Σ Τ Ε ΡIΚ Ο εκβιασμό έκανε άγνωστος στό μπάρ τής δδοΰ Σόλωνος 
τού Γ. Τύρου, δπου μπήκε καί ζήτησε άπό τον καταστηματάρχη 700 δραχμές, γιατί 
άλλοιώς θά τά έσπαζε δλα. Ό καταστηματάρχης δέν έφάνη πρόθυμος, δπότε δ έκ- 
βιαστής άρχισε νά σπάη τά έπιπλα, δπότε έδωσε τά λεπτά καί ειδοποίησε τήν Αμε
σο Δράση. Ό δράστης δμως έξηφανίσθη καί άναζητεϊται.

— ΓΙΑ ΤΕΝΤΓΜΗΟΤ'ΣΜΟ καί εξύβριση αστυνομικού συνελήφθη δ Β. Βά- 
σος καί δ ιδιοκτήτης κέντρου στό Δαφνί Χρ. Καραγιάννης, οπού έγένετο έλεγχος 
άπό τήν Χωροφυλακή.

— ΟΙ ΡΙΦΙΦΙΔΕΣ Α. Δάδάς, έτών 20 καί Β. Καλαφάτης ή Μαράτος, ετών 
19, μπήκαν στό γραφείο τοΰ I. Βέτσου, φόρτωσαν τό χρηματοκιβώτιο τής έπιχειρή- 
σεως μπροστά στά μάτια ενός χωροφύλακος, πού φρουρούσε εκεί κοντά καί αφού 
πήγαν σέ εξοχικό μέρος, τό διέρρηξαν καί πήραν 13.000 δραχμές, 30 δολλάρια καί 
δ χρυσές λίρες.
5 χρυσές λίρες. Κατόπιν μετέφεραν τό κιβώτιο καί τό έρριξαν στή θάλασσα, στή θέση 
«Γλυφάδα» Ηατρών, απ’ δπου τό άνέσυραν βατραχάνθρωποι. Οί δράστες όμολόγησαν 
τήν πράξη τους.

— ΠΟΝΤΙΚΟΣ τών Υπουργείων συνελήφθη δ Ά ντ. Μωραΐτης ή Παναγής, 
ετών 45, δ όποιος έμπαινε σέ Υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες καί ιδιωτικές έπιχει- 
ρήσεις καί έμπαινε στά γραφεία, δταν οί υπάλληλοι απούσιαζαν για λίγο, κλέβον
τας τις τσάντες ή τά χρήματα, πού είχαν στά κρεμασμένα ρούχα τους. 'Ομολόγησε 
15 κλοπές πού τοΰ είχαν άποδώσει 35.000 δραχμές.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Β. Π., έτών 14, συνελήφθη γιατί διέρρηξε τό σπίτι τής 
Ζαφ. Πετράκη, στήν Παλλήνη καί πήρε διάφορα τιμαλφή. 'Ομολόγησε δύο ακόμη 
διαρρήξεις.
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— ΚΛΕΠΤΡΙΑ σεσημασμένη ή Ουρανία Νικολακοπούλου, συνελήφθη επ’ 
αύχοφώρω σέ σπίτι τοΰ Αιγάλεω νά κλέβη τιμαλφή. Λίγες ώρες, μετά τήν σύλληψή 
της, έδραπέτευσε άπδ τό τμήμα ’Ασφαλείας Αιγάλεω.

— ΕΠΕΤΕΘΗ κατά αστυνομικού έν τη έκτελέσει τής υπηρεσίας του δ Μη
νάς Μανδολινάκης, ετών 27, άεργος, ό δποϊος συνελήφθη καί οδηγήθηκε στό Πλημ
μελειοδικείο Πειραιώς καί καταδικάσθηκε σέ 6μηνο φυλάκιση.

— ΟΙ ΑΡΧΑίόΚΑΠΗΛΟΙ Σ. Σοκαρής, I. Σκουλαρίκας καί Θωμάς Γεωρ- 
γιάδης συνελήφθησαν στήν Καρδίτσα, γιατί μετέφεραν μέ τό Ι.Χ. αυτοκίνητό τους 
στην ’Αθήνα αρχαιολογικά ευρήματα τοΰ Γ ', Δ' αίώνος, ήτου μιά χάλκινη πλάκα 
μεγέθους 0,10X0,20 μέ άναγλύφους παραστάσεις, άγαλμα τοΰ εφήβου, χάλκινα 
νομίσματα καί βυζαντινή εικόνα τής Παναγίας πού είχε κλαπή άπό τήν έκκλησία 
'Αγίου Δημητρίου Φιλίας.

— ΚΛΕΠΤΗΣ πού έμπαινε άπό τά παράθυρα στά σπίτια συνελήφθη άπό τή 
Γενική ’Ασφάλεια καί ομολόγησε δτι έκανε 40 κλοπές, σέ 4 μήνες, χρημάτων. ’Ο
νομάζεται Ε. Γεωργίου, ετών 25.

— ΛΗΣΤΕΙΑ διέπραξε ό ναυτικός Μιχ. Σμαραγδής, δταν έπετέθη, στήν οδό 
Χαρ. Τρικούπη 20, κατά τοΰ φοιτητοΰ Γ. Σιώνη καί τοΰ άπέσπασε 200 δραχμές. 
Στις φωνές τοΰ φοιτητοΰ έσπευσαν οί Σ, Γάτσιος καί Δ. Δρυβέλας, οπότε δ λη
στής μέ ξυράφι τούς έτραυμάτισε καί έτράπη εις φυγήν. Συνελήφθη σέ δωμάτιο 
φίλης του, οπού κατέφυγε.

— ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ μέ σφαίρα δπλου δ άγροφύλακας Γ. ΙΫαπουκάκης, μέ
σα σέ καφενείο τών Χανιών, στις 11 τό βράδυ. Ό άγνωστος δράστης διέφυγε καί 
άναζητεΐται.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ μέ τό φορτηγό του τον άρχιφύλακα I. Δημόπουλο καί τόν 
άστυφύλακα Γ. Χειμάρρα, προσωπικό τοΰ περιπολικού τής ’Αστυνομίας, πού τόν 
κατεδίωκε γιά άδικήματα πού διέπραξε εναντίον συγγενών του στον Βύρωνα. Κατά 
τήν καταδίωξη δ δράστης σταμάτησε άπότομα καί έκανε όπισθεν μέ τό φορτηγό, 
πού έπεσε πάνω στό περιπολικό καί τό κατέστρεψε. "Οταν δμως θέλησε νά όιαφύγη. 
συνελήφθη άπό άστυφύλακες τής ’Ασφαλείας.

— ΣΚΟΤΩΣΕ τόν Γεώργιο Άφεντάκη, ετών 72, δ Ά λ . Καψάλης, ετών 44. 
μέ μια γροθιά πού τοΰ έδωσε στό πρόσιοπο. Τό κακό έγινε στή διασταύρωση τών 
δδών Καλιφρονά καί 'Αγ. Ζώνης, δπου οί δύο διεπληκτίσθησαν, διεκδικοΰντες δ 
καθένας τήν προτεραιότητα νά περάση μέ τό αυτοκίνητό του. Ό θάνατος προήλθεν 
άπό έγκεφαλική αίμοραγία. 'Ο δράστης συνελήφθη.

— ΕΚΤΥΠΗΣΕ σοβαρά τόν άστυφύλακα Ν. Μαραγκάκη ό Α. Ευσταθίου, ο
δηγός φορτηγοΰ, γιατί τόν σταμάτησε στήν δδό Ίλισσοΰ - Νυμφαίων, επειδή κυ
κλοφορούσε χωρίς κανονική άδεια καί θέλησε νά τόν δδηγήση στό τμήμα.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ μερίστροφο, μέσα στό καφενείο τοΰ χωριοΰ Βαλανιδιά Έ- 
λασσόνος, τόν δημοδιδάσκαλο Γ. Μπουροτζίκα δ ποιμήν Γ. Μαυροστάθης. Αιτία δτι 
δ δημοδιδάσκαλος άρνήθηκε νά πάρη γυναίκα του τήν άδελφή τοΰ δράστου, Ελένη, 
πού τήν προόριζαν γ ι’ αυτόν οί γονείς τοΰ θύματος καί τοΰ δράστου.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτων Κ. Κ., ετών 16, συνελήφθη άπό τή Χωροφυ
λακή, ύστερα άπό καταδίωξη, γιατί είχε κλέψει τό Ξ.Α. 2222 άπό τή Γλυφάδα. 
'Ομολόγησε πώς στό ίδιο 48ωρο είχε κλέψει καί τά SA 4371 καί ΞΑ 3468, πού τά 
έγκατέλειψε, δταν τελείωσε ή βενζίνη.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτων Κ. Χηνόπουλος συνελήφθη γιατί είχε κλέψει 
τό Ι.Χ. 102242 τοΰ Κ. Ινοσμάτου άπό τήν δδό Σόλωνος.

— ΚΛΟΠΕΣ σέ άνεγειρόμενες οικοδομές έκαμε δ Ε. Κλατουρμίδης, τόν ό
ποιο συνέλαβε σέ κινηματογράφο δ οικοδόμος πού άναγνώρισε τά ροΰχα του, τά ό
ποια φορούσε δ κλέπτης. 'Ομολόγησε 4 κλοπές.
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— Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ Ι.Σ.Κ. συνελήφθη τή στιγμή πού έκλεβε χρήματα από τό 
μπακάλικο τοϋ Ε. Χατολμά, στήν 'Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω.

— ΛΕΗΛΑΤΟΥΣΕ τα αυτοκίνητα των κολυμβητών δ Α. Γλυκερίδης, πού 
συνελήφθη, στη Γλυφάδα, τή στιγμή πού προσπαθούσε μέ πέτρα να σπάση τό τζάμι 
τού αυτοκινήτου μιας Γερμανίδος πού έκανε μπάνιο. 'Ομολόγησε δτι μέ τον ίδιο 
τρόπο λεηλάτησε δκτώ αυτοκίνητα.

—- ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ εναντίον δύο αστυφυλάκων δύο μέλη τής όργανώσεως 
«Λαμπράκη», στήν Άμφιθέα, οί Ν. Βουλγαράκης, γραμματεύς καί Π. Ήλιόπουλος 
μέλος, έπειδή οί αστυνομικοί θέλησαν να ελέγξουν τήν ταυτότητα τοϋ Ήλιοπούλου. 
Συνελήφθησαν.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ τό ντουφέκι του τον Β. Άλαφροπάτην, στο Αυλάκι Φθιώ- 
τιδος, δ Ν. Καραγιάννης, ετών 28. Μετά τό έγκλημα έξηφανίσθη καί καταζητείται.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου έξ ένέδρας κατά τού Ν. Τούλα διέπραξαν οί Γ. Ραπτο- 
γιάννης καί Δ. Σαμαράς σέ χωριό τής Λαρίσης δπου πυροβόλησαν τό θύμα μέ κυ
νηγετικό δπλο. Συνελήφθησαν.

— ΧΤΥΠΗΣΕ δύο άρτίστες στο μπαρ έπί τής δδοΰ Νίκης 37, δ Περουβιανός 
γιατρός Άβρίζιο Ε Ντί Αά Φόρ, επειδή θέλησαν νά τον εμποδίσουν νά φύγη χωρίς 
νά πληρώση τό λογαριασμό άπό 3.400 δρχ.

— ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ πού είχαν κλέψει εικόνα μεγάλης Αρχαιολογικής 
αξίας άπό εκκλησία τής Καλαμπάκας, έπεβλήθησαν άπό τό πενταμελές εφετεΐο Λα
ρίσης ποινές δ1/? ετών μέχρι 1 έτους. Οί καταδικασθέντες είναι οί Ν. Παπακωνσταν
τίνου (δ1/2  έτη) , Δ. ’Αθηναίος (5]4 έτη) , Ά θ . Ράπης καί Β. Δήμου (3 έτη) καί Β. 
Παπακωνσταντίνου (1 έτος) .

— ΕΚΛΕΨΕ 85.000 δραχμές ή Χριστ. Θεοδωροπούλου, έτών 26, άπό τό 
σπίτι τοϋ Σ. Βαβάση, έπί τής δδοΰ Γεράκη 2. Τά χρήματα εύρέθησαν καί κατεσχέ- 
θησαν καί ή δράστις συνελήφθη-

— ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑΙ γυναικών έλευθερίιον συνεπλάκησαν στό κέντρο τοϋ 
Γ. Χριστοδούλου έπί τής δδοΰ Δεληγιώργη 47, δπου οί άδελφοί (πρωτοπαλίκαρα) 
’Αναστάσιος Σταμάτης καί Μάριος Κεφαλληνός μέ τούς φίλους τους Π. Ντάμπο καί 
Άνδρ. Καγκελάρη, μπήκαν στό κέντρο, ζητώντας εξηγήσεις άπό τον ιδιοκτήτη. 
’Αποτέλεσμα νά τραυματισθή μέ μαχαίρι δ ιδιοκτήτης καί νά γίνουν στό κέντρο 
τά πάντα γυαλιά - καρφιά. Συνελήφθησαν δλοι.

— ΕΠΙΔΟΞΟΙ διαρρήκτες συνελήφθησαν. Είναι δ καπετάν Τρομάρας (ψευ
δώνυμο τοϋ Κ. Τσικάκη, έτών 19) καί τρεις νεαροί ηλικίας 15, 16 καί 18 έτών, 
πού έπρόκειτο νά διαρρήξουν τήν οικονομική εφορία Χαλκίδος γιά νά κλέψουν 300. 
000 δραχμ. Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω κατά τή διάρρηξη ζαχαροπλαστείου στό 
Ν. Φάληρο.

— ΕΞΥΒΡΙΣΕ δύο Αστυνομικούς δ Γ. Μουσέρης, λαχανοπώλης, δταν, στήν 
δδό Εύριπίδου, διεπληκτίσθη μέ συνάδελφό του καί οί Αστυνομικοί έπενέβησαν γιά 
νά τούς διαχωρίσουν. Συνελήφθη.

— ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τόν Αγροφύλακα Γ. Κουρουπάκη, πυροβολώντας τον* στό 
καφενείο τοϋ χωριοΰ Κράμια Κρήτης, δ Μιχ. Ντουροπουλάκης, έτών 17, έπειδή τό 
θΰμα τόν είχε μηνύσει γιά διάφορες άγροζημιές, γιά τις δποΐες δικάστηκε μέ 800 
δραχμές πρόστιμο.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ κλοπής αυτοκινήτου έκαμαν τέσσερες νεαροί οικοδόμοι, οί 
I. Σπαλιούρας, έτών 19, Α. Γιαννόπουλος, έτών 22, Α. Παντελάκης, έτών 20, 
καί Δ. Κάρλος, έτών 16. Συνελήφθησαν δταν έσπαζαν τά τζάμια τοϋ Ι.Χ. 20698, 
πού στάθμευε στήν δδό Λεμεσοΰ.

Ν. Α.
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του ' Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Σ υνέχεια  άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Β'

Τοπω νυμικά τω ν όδών ’Αθηνών κατ’ αλφ αβητικήν σειράν.

Π ολυγνώ του.
Πάροδος της δδοΰ Βρυσακίου, απέναντι στους «'Αγίους ’Αποστόλους» (Στοά 

Άττάλου) .
Ό  Πολύγνωτος, δ έπιφανέστερος των αρχαίων Ελλήνων ζωγράφων, γυώς τοϋ 

Άγλαοφώντος, γεννήθηκε στη Θάσο καί έζησε στην ’Αθήνα τόν Ε' π.Χ. αιώνα. 
Διεκρίθη στην διακόσμησι ναών καί άλλων δημοσίων οικοδομημάτων, ανέπτυξε κατ’ 
έξοχήν τήν χρήσι τών χρωμάτων καί είσήγαγε στήν ζωγραφική τέχνη την προο
πτική διάταξι τών μορφών. Άπέθανε, πιθανώς περί τό 425—420 π.Χ.

Π ολυγύρου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Αρκαδίας 49, κοντά στή διασταύρωσι τών δόών Μεσογείων 

καί ’Αρκαδίας.
Ό Πολύγυρος, κωμόπολις τής Μακεδονίας, πρωτεύουσα τής έπαρχίας καί τοΰ 

νομού Χαλκιδικής, εχει σήμερα περί τούς 3.500 κατοίκους καί απέχει άπό τήν 
Θεσσαλονίκη 69 χιλιόμετρα. Ή  προσφορά τοϋ Πολυγύρου στήν Έπανάστασι τοΰ 
1821, υπήρξε σημαντική. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Περιστέρι) .

Π ολυδάμαντος.
Πάροδος τής πλατείας «Ν. Πλαστήρα» στό Παγκράτι.
Ό  Πολυδάμας, αθλητής άπό τήν Σκοτοΰσσα τής Θεσσαλίας, τό 408 π.Χ. άνε- 

δείχθη Όλυμπιονίκης σέ αγώνα Παγκρατίου. Καταπληκτικής σωματικής δυνάμεως. 
λέγεται δτι συνέλαβεν, άοπλος, λιοντάρι στον ’Όλυμπο. Σύμφωνα μέ τήν παράδοσιν, 
άπέθανε μέσα σέ μιά σπηλιά, καταπλακωθείς άπό βουνό πού κατέπεσε.

Πολυδούρη Μαρίας.
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 55, στάσις 3η τών λεωφορείων «Γαλάτσι».
Ή  Μαρία Πολυδούρη, ποιήτρια, γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τό 1905 καί άπέ

θανε τό 1930. Στό διάστημα τής φοιτήσεώς της στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, έγνωρίσθη μέ τόν ποιητή Καρυωτάκη, συνεδέθη έρωτικά μαζί του 
καί έπηρεάσθη άπό τήν μελαγχολική ποίησί του. Έξέδωσε δύο συλλογές ποιημά
των: «Οί τρίλλιες πού σβήνουν» (1928) καί «’Ηχώ στό χάος» (1929) . Τά ποιή- 
ματά της είναι γεμάτα πηγαίο λυρισμό καί ευαισθησία.
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Π ολυδώρου.
Πάροδος της όδοΰ 'Αγίας Σοφίας 2, όπισθεν τοϋ στάθμου ΣΠΑΠ.
'Ο Πολύδωρος, Ρόδιος άνδριαντοποιός τοΰ 1ου π.χ. αίώνος, κατεσκεύασε, μαζί 

μέ τούς Άγήσανδρο καί Άθανάδωρο, τό περίφημο σύμ,πλεγμα τοΰ Λαοκοοντος. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει στοΰ «Ζωγράφου») .

Πολυζωΐδου ’Α ναστασίου.
Πάροδος της όδοΰ Κ. Λομβαρδού 87, κοντά στον «'Άγιο Ελευθέριο» τοΰ 

«Γκύζη».
Ό Αναστάσιος Πολυζωΐδης, δικαστής, πολιτικός καί συγγραφεύς, γεννήθηκε 

τό 1802 ατό Μελενοΐκο της Μακεδονίας. Διετέλεσε γραμματεύς τοΰ Εκτελεστικού 
(ύπουργικοΰ συμβουλίου) στο διάστημα της Έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί κύριος 

συντάκτης τοΰ Συντάγματος της Έπιδαύρου. Τό 1827 έξελέγη για πρώτη φορά 
πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνος. Μετά τήν διάλυσι της Δ' Εθνι
κής Συνελεύσεως (Αύγουστος 1832) , ή Άντιβασιλεία τον διώρισε πρόεδρον τοΰ 
Πρωτοδικείου Ναυπάκτου. Στον ίδιον ανέθεσε τήν προεδρία τοΰ Εκτάκτου Δικα
στηρίου (μέλη τοΰ οποίου ήσαν οί: Α. Βούλγαρης, Δ. Σοΰτσος, Φ. Φραγκούλης καί 
Γ. Τερτσέτης) , στο όποιο είχαν παραπεμφθή, επ’ έσχάτη προδοσία, δ Θ. Κολοκο- 
τρώνης καί άλλοι πρωταγωνισταί της Έπαναστάσεως.

Στην ιστορική έκείνη δίκη, ό Πολυζωΐδης, μαζί μέ τον Τερτσέτη, ήρνήθησαν 
νά υπογράψουν τήν θανατική καταδίκη τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη, μέ αποτέλεσμα νά 
σωθή ό Ινολοκοτρώνης. Αυτό όμως έστοίχισε στους δύο δικαστικούς τετράμηνη προ- 
φυλάκισι, ύστερα από τήν οποία άφέθησαν ελεύθεροι, άθωωθέντες από τό δικαστή
ριο στο όποιον είχαν παραπεμφθή. Ό ”Οθων διώρισε τόν Πολυζωΐδη αντιπρόεδρο 
τοϋ νεοσυστάτου Άρείου Πάγου καί Σύμβουλον τής Επικράτειας (γερουσιαστήν) , 
αργότερα δέ υπουργόν τής Παιδείας καί Εσωτερικών. 'Ως υπουργός Παιδείας, έ- 
ξέδωσε τά «Περί συστάσεως τοΰ Πανεπιστημίου» καί «Προσωρινού κανονισμού αύ- 
τοΰ» διατάγματα, ως υπουργός δέ Εσωτερικών συνέταξε καί έδημοσίευσε τόν «Περί 
Τύπου» νόμον τής 23—11—1837, πού άπετέλεσε τήν βάσι τής ελευθεροτυπίας καί 
ϊσχυσε μέχρι τοΰ 1931, οπότε άντικατεστάθη μέ τό Ν. 5060. Μετά τήν έκθρόνισι 
τοΰ ’Όθωνος έχασε τήν σύνταξί του από τόν Άρειο Πάγο. Τήν εποχή τοΰ Γεωργίου 
τοΰ Α ' διετέλεσε νομάρχης Άττικοβοιωτίας. 'Ηταν ή τελευταία δημόσια θέσις στήν 
οποίαν υπηρέτησε. Άπέθανε το 1873. Συνέγραψε «Παγκόσμιον ιστορίαν» «Ελλη
νικά» κ. ά. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στό Ν. Ψυχικό καί στήν Κ. Ήλιούπολι) .

Πολυκάρπου Σ μύρνης.
Πάροδος τής όδοΰ Βασ. Σοφίας 16, κοντά στό Δημαρχείο τοΰ Ταύρου (Σφα

γείων) .
Ό Πολύκαρπος (68—155 μ.Χ.) Επίσκοπος Σμύρνης, συγκαταριθμείται μετα

ξύ των Άποστολικών Πατέρων. Υπήρξε μαθητής τοΰ Τωάννου τοΰ Θεολόγου. Μετα- 
βαίνοντας στήν Ρώμη γιά νά υπεράσπιση τήν Εκκλησία του από τις διώξεις των το
πικών αρχών, άντέκρουσε τις δοξασίες διαφόρων αιρετικών καί ιδιαίτερα τοΰ* Μαρ- 
κίωνος. Κατά τούς διωγμούς πού έγιναν τήν εποχή τοΰ Αντωνίου τοΰ Πίου, ό Πο
λύκαρπος έθανατώθη στό στάδιο τής Σμύρνης, ριφθείς στή φωτιά. Άνεκηρύχθη άγι 
ος καί ή μνήμη του εορτάζεται τήν 23 Φεβρουάριου.

Π ολυκλείτου.
Πάροδος τής όδοΰ Εύριπίδου 23, στήν κεντρική αγορά τών Αθηνών.
Ό Πολύκλειτος, διάσημος γλύπτης καί ιδιαίτερα χαλκοπλάστης έκ Σικυώνος, 

υπήρξε μαθητής τοΰ μεγάλου Αργείου γλύπτου Αγελάδα καί κατέστη δ έπιφα- 
νέστερος τών καλλιτεχνών τής Σχολής τοΰ ’Άργους τόν Ε' π.Χ. αιώνα. 'Ως έργα
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του άναφέρονται τό περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της "Ηρας στο Ηραίο του 
"Αργους, ό «Δορυφόρος», ό «Διαδούμε νος», ή «Άμαζών» κλπ. (Συνώνυμη οδός ύ- 
πάρχει στην Κάτω 'Ηλιούπολι) .

Π ολυκλέους.
Πάροδος της όδοΰ Χερσίφρονος 31, στη «Γούβα».
Ό  Πολυκλής ό πρεσβύτερος, ’Αθηναίος γλύπτης τοϋ Δ' π.Χ. αίώνος, φέρεται 

ώς ό δημιουργός ωραίου χαλκού αγάλματος Ερμαφρόδιτου.
Π ολυκράτους.
ΙΙάροδος της οδού Πειραιώς 260, στά «Σφαγεία».
Ό Πολυκράτης, τύραννος της Σάμου, γυιός τού Αίάκου, γεννήθηκε στην Ά  

στυπάλαια, στην άρχαιότερη συνοικία τής πόλεως Σάμου, περί τό 600 π.Χ. Στην 
εποχή του ή Σάμος έγινε ή πρώτη των «Έλληνίδων καί βαρβάρων» πόλεων. Ό Πο
λυκράτης, συλληφθείς μέ δόλο από τον Πέρση σατράπη ’Όρσιτο, έσταυρώθη στή 
Μαγνησία τό 522 π.Χ. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο «Μπραχάμι») .

Πολυλά ’ Ιακώ βου.
Πάροδος τής όδοΰ Ροστάν 25, στή συνοικία «Κυπριάδου» (Πατήσια) .
Ό ’Ιάκωβος Πολυλάς, λογοτέχνης καί κριτικός, καί πολιτικός φίλος τοϋ Δ. 

Σολωμοΰ, γεννήθηκε στην Κέρκυρα τό 1826. Έξελέγη πολλές φορές Αντιπρόσωπος 
Κέρκυρας καί ήγωνίσθη σ’ αυτή, άλλα καί μέ τον τύπο, έκδίδοντας εφημερίδα, για 
τήν εθνική, πνευματική καί πολιτική αναγέννηση τής Ελλάδος. Μετέφρασε τήν 
«Όδύσεια» καί τήν «Ίλιάδα» τού 'Ομήρου, έργα τού Σαίξπηρ κ.ά καί συνέγραφε 
τά «Προλεγόμενα» στήν πρώτη έκδοσι των ποιημάτων τοϋ Σολωμοΰ, γλωσσολογικές 
πραγματείες, διηγήματα, ποιήματα κ.ά. Άπέθανε τό 1898. (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει στό Περιστέρι) .

Π ολυμήτου.
Πάροδος τής όδοΰ Λευκωσίας 26, κοντά στον «"Αγιο Άνδρέα» των Κάτω Πα

τησίων.
Ό Πολύμητος, άνδριαντοποιός από τό ’Άργος, εζησε τον ΣΤ' π.Χ. αιώνα.
Π ολύμνιας.
Πάροδος τής όδοΰ Σίκινου 20, κοντά στή πλατεία «Κυψέλης».
Ή  Πολύμνια, μία των έννέα Μουσών, κόρη τοΰ Διος καί τής Μνημοσύνης, ήταν 

προστάτις τής ορχηστρικής καί τής λυρικής ποιήσεως καί έφευρέτρια τής λύρας. 
Φέρεται ώς μητέρα τοΰ Όρφέως, άπό τον Οίαγρο. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στό 
Χολαργό καί τήν Βουλιαγμένη) .

Π ολυτεχνείου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 43, απέναντι στό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το ’Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προήλθε άπό τό συσταθέν τό 1836 πρώτον 

τεχνολογικόν σχολείον (Σχολείον Τεχνών) καί άνηγέρθη τό 1863 μέ χρήματα τών 
έκ Μετσόβου εθνικών ευεργετών Ν. Στουρνάρα, Γ. Άβέρωφ καί Μ. Τοσίτσα. Ριζική 
άναδιοργάνωσις τοΰ Πολυτεχνείου έγινε τό 1917. Τό Πολυτεχνείον είναι ισότιμο 
πρός τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Οί ανώτατες σχολές πού λειτουργούν σήμερα στό 
Πολυτεχνείον είναι: 1) ή ’Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 2) ή Άνωτά- 
τη Σχολή Μηχανολόγων—Ηλεκτρολόγων, 3) ή Άνωτάτη Σχολή ’Αρχιτεκτόνων, 
4) ή Άνωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών (Χημικών μηχανικών—Μεταλλειολο
γιών μηχανικών) , 5) ή Άνωτάτη Σχολή Αγρονόμων καί Τοπογράφο)'; Μηχανικών. 
Στό Πολυτεχνείο υπάγεται καί ή Σχολή Υπομηχανικών Αθηνών καθώς καί άλλες 
Τεχνικές Σχολές πού λειτουργούν σέ διάφορες πόλεις. Εντός τοΰ Πολυτεχνείου λει-
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τουργεϊ καί ή Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ή οποία είναι καί ισότιμος τοΰ Πο
λυτεχνείου καί περιλαμβάνει τμήματα ζωγραφικής, γλυπτικής καί χαρακτικής τε
τραετούς φοιτήσεως.

Π ολυφήμου .
Πάροδος τής λεωφόρου Π απάγου 28, στοΰ «Ζιογράφου».
Ό Πολύφημος, ό διαβόητος άνθρωποφάγος, μονόφθαλμος Κύκλωψ τής μυθο

λογίας, ήταν γυιός τοΰ Ποσειβώνος καί τής νύμφης Θοώσης, διέμενε μέσα σέ σπή
λαιο τής Σικελίας καί έτυφλώθη άπό τον Όδυσσέα στο διάστημα τών γνωστών του 
περιπλανήσεις. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στα Κάτω Πετράλωνα καί στα Ν. Λιόσια)

Π οντοηρακλείας.
Πάροδος τής δδοΰ Μ. ’Ασίας 29, δύο στάσεις πριν άπό τδν «“Αγιο Θωμά» στό 

«Γουδί».
'Η Ποντοηράκλεια, πόλις καί λιμάνι στήν νοτιά μικρασιατική ακτή τοΰ Εύξεί- 

νου, όνομάζεται σήμερα Ζουγγουλντάκ. Γνωστή γιά τά μεγάλα της ανθρακωρυχεία, 
πρό τής μικρασιατικής καταστροφής διέμενον εκεί αρκετοί “Ελληνες πού μέ τήν αν
ταλλαγή τών πληθυσμών ήλθαν στήν Ελλάδα καί έγκατεστάθησαν σε χωριό τής 
επαρχίας Κιλκίς πού έλαβε τήν ονομασία Ποντοηράκλεια. (Συνώνυμη δδός υπάρχει 
στό Αιγάλεω καί στή Σαφράμπολι — Ν. ’Ιωνία) .

Π όντου.
’Αρχίζει άπό τήν δδό “Εβρου (Νοσοκομεΐον «’Αλεξάνδρα») καί τελειώνει στήν 

δδόν 'Αγίου Θωμά («Λαϊκόν» νοσοκομεΐον) .
Πρόκειται γιά το επί τοΰ Εύξείνου Πόντου ΒΑ τμήμα τής Μ. ’Ασίας, δπου ύ- 

πήρχον πολλές ελληνικές αποικίες. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ .πολλά προάστια 
τών ’Αθηνών) .

Π οπλίου.
Πάροδος τής δδοΰ Λενορμάν 23, κοντά στήν πλατεία «Μεταξουργείου».
Ό Πόπλιος, χριστιανός άναχιορητής (άναχωρηταί= οί έρημΐται, οί άπαρνη- 

θέντες τά εγκόσμια) τοΰ Δ' π.Χ. αίώνος, άνεκηρύχθη υπό τής Εκκλησίας “Αγιος.
Πορίνου ή Πώρινου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Αθανασίου Διάκου 2, άπέναντι στό Σύνταγμα Χωροφυλα

κής «Μακρυγιάννη».
Ό Πώρινος, Έλλην άρχιτέκτων τής άρχαιότητος, σύγχρονος τοΰ Πεισιστρά- 

του, έσχεδίασε καί έθεμελίωσε τόν ναόν τοΰ ’Ολυμπίου Διός.
Ποριώτου Ίω άννο υ.
Πάροδος τής φδοΟ Κατζαντώνη 14, στό τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής 'Α

γίου Γεωργίου Κυνοσάργους.
Ό ’Ιωάννης Ποριώτης, ’Αθηναίος αγωνιστής, έπεσε μαχόμενος κατά τό διά

στημα τής πολιορκίας τής Άκροπόλεως ύπό τοΰ Κιουταχή.
Πόρου.
Πάροδος τής δδοΰ Καλλιφρονά 15, κοντά στή στάσι «Καλλιφρονά» τής δδοΰ 

Πατησίων.
Πρόκειται γιά τό γνωστό γραφικό νησί τοΰ Σαρωνικοΰ, πού εύρίσκεται απέ

ναντι στήν Τροιζηνία καί απέχει άπό τόν Πειραιά 27 ναυτικά μιλιά. ’Έχει έκτασι 
22,43 τετρ. χιλ. καί περί τούς 4.500 κατοίκους. Τό 1848 έγιναν στον Πόρο οί εγκα
ταστάσεις τοΰ ναυστάθμου καί τό 1849 ήρχισε νά λειτουργή τό Κεντρικόν Προγυ- 
μναστήριον. ’Από τοΰ 1878 δ ναύσταθμος μετεφέρθη στήν Σαλαμίνα. ’Αρχαιότατα 
τό νησί ώνομάζετο Καλάβρια καί Καλαυρεία. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια 
τών ’Αθηνών) .
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Πορταριας.
Πάροδος της όδοΰ Ααρίσης 10, απέναντι στην «'Αγία Τριάδα» τοΰ «Έρυθροϋ».
Ή  Πορταριά, ή γνωστή κωμόπολις τής επαρχίας Βόλου, έχει περί τούς 850 

κατοίκους καί είναι κτισμένη σέ γραφικωτάτη θέσι στους πρόποδες τοΰ Πηλίου. ’Από 
τον Βόλον απέχει 12 περίπου χιλιόμετρα. Ή  περιοχή τής Πορταριας έχει πολλά 
νερά, είναι κατάφυτη από όπωροφόρα δένδρα καί άποτελεΐ κέντρο παραθερισμοϋ.

Πορφύρα Λάμπρου ,
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 360, στο τέρμα των τρόλλεϋ.
'Ο Λάμπρος ΙΙαρφύρας — ψευδώνυμο τοϋ λυρικοΰ ποιητοΰ Δημητρίου Συψώ- 

μου — γεννήθηκε στή Χίο τό 1879 καί άπέθανε στον Πειραιά τό 1932. Τό 1920 
έτιμήθη μέ τό Άριστεΐον των Γραμμάτων. Μολονότι ή ποιητική παραγωγή τοϋ Πορ
φύρα ήταν ποσοτικώς μικρή, κατατάσσεται μεταξύ των καλυτέρων Νεοελλήνων 
λυρικών ποιητών, τόσο γιά τον γλυκύτατον ελεγειακόν πόνον, δσο καί γιά τήν μου
σική συναισθηματική άοριστία τών στίχων του. Ή  ποίησις τοΰ Παρφύρα — συνεχής 
δραματισμός καί διαρκής άναπόλησις — θά παραμείνη ώς υπόδειγμα νοσταλγικής 
ηρεμίας καί συγκινητικής μελωδικότητος, γΓ αυτό, άλλωστε έπέδρασε σημαντικά 
στούς νεωτέρους. "Ολα τά ποιήματά του τά έξέδωσε τό 1920 μέ τον γενικό τίτλο: 
«Σκιές». Μετά τόν θάνατό του έξεδόθη δεύτερος τόμος ποιημάτων του μέ τον τίτλο: 
«Μουσικές φωνές». (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών Αθηνών) .

Π οσειδώνος.
Πάροδος τής όδοΰ Άδριανοΰ 4, στήν πλατεία καί εκκλησία «'Αγίου Φιλίππου».
Ό Ποσειδών, ένας τών σπουδαιοτέρων θεών τοΰ έλληνικοΰ δωδεκαθέου, γυιός 

τοΰ Κρόνου καί τής Ρέας, ήταν αδελφός τοΰ Διός, τοΰ "Αδου κ.ά. καί έλατρεύετο 
ώς θεός τής θαλάσσης, τών ποταμών, τών λιμνών, τών πηγών καί γενικά τοΰ ύγροΰ 
στοιχείου. Διέμενε μαζί μέ τήν σύζυγό του ’Αμφιτρίτη, στο βυθό τής θαλάσσης. Κυ- 
ριώτερο σύμβολο καί οπλο τοΰ Ποσειδώνος ήταν ή τρίαινα. Έλατρεύετο κατ’ εξο
χήν στήν Θεσσαλία, Βοιωτία, ’Αττική, Κορινθία, Καλαυρεία, ’Αρκαδία κ.ά. Γνω
στότατος είναι δ μΰθος κατά τόν όποιον δ Ποσειδών έφιλονίκησε μέ τήν Άθηνά, 
σχετικά μέ τήν κατοχή τής ’Αττικής. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών 
’Αθηνών) .

Ποταμιάνου Ή λία .
Πάροδος τής δδοΰ Άλκμάνος 29, στα «Ήλύσια».
'Ο Ή λίας Ποταμιάνος, νομικός, πολιτικός καί δημοσιογράφος, γεννήθηκε στό 

Ναύπλιο τό 1845. Έξελέγη πολλές φορές βουλευτής καί διετέλεσε καθηγητής τής 
Σχολής Ευελπίδων. Έδημοσίευσε μελέτες ποικίλου περιεχομένου.

Π οτιδαίας.
Πάροδος τής δδοΰ 'Αγίας Μαρκέλλης 2, κοντά στήν «'Αγία Μαρκέλλα» τοΰ 

«Βοτανικοΰ».
Ή  Ποτίδαια, αρχαία σημαντικωτάτη πόλις τής Χαλκιδικής, αποικία τών Κο- 

ρινθίων, τό 479 π.χ. έπολιορκήθη, άνεπιτυχώς υπό τών Περσών. Κατ’ αρχήν ήταν 
σύμμαχος τών ’Αθηνών, αργότερα όμως άπεστάτησε καί συνετέλεσεν έτσι στήν έ- 
κρηξι τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Τό 356 π.Χ. κατεστράφη άπό τόν Φίλιππο Β ' 
στή δέ θέσι της δ Κάσσανδρος ίδρυσε τήν Κασσάνδρεια.

(Συνεχίζετα ι)



— ΝΕΚΡΑ ή Λαμπρ. Νατσούλη καί τραυματισμένοι οί Κ. Ματσούκης, οδηγός 
ταξί, Σπ. Πανταζής, Μηλιά Πανταζή, I. Νατσούλης καί Γ. Νατσούλης, όταν τό τα
ξί συνεκρούσθη, στό 29 χιλμ. τής οδού Ίωάννίνων—Άρτης, μέ πούλμαν.

— ΝΕΚΡΟΣ 6 Άρ. Τσακίρης, δταν άνετράπη 5 έλκυστήρας του, έξω άπό τό 
Ν. Κερδύλια Θεσσαλονίκης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Σαλτατζόγλου, δταν στό 14 χλμ. τής όδοΰ Θεσσαλονίκης— 
Χορτιάτη, άνετράπη 6 γεωργικός έλκυστήρας του.

— ΝΕΚΡΑ ή Κυρ. Καρακιόλα, τήν οποία παρέσυρε στό 34 χλμ. τής δδοΰ 
Άλεξανδρουπόλεως—Σουφλίου, φορτηγό, μέ οδηγό τον X. Τσιρόπουλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Κτεναβέας καί τραυματισμένοι σοβαρά, οί I. Σημαντηράκης 
καί Μ. Γαλανάκης, τούς οποίους παρέσυρε τό Ι.Χ. 185253, μέ οδηγό τον Θ. Σαχα- 
νά στην 6δό Βουκουρεστίου.

— ΝΕΚΡΟΣ ο Γ. Ικκος, τον δποϊο παρέσυρε, στη Λ. Κηφισίας, τό Ι.Χ, 
17627, μέ δδηγό τόν Ε. Κουτσουμπά.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ X. Κεραμίδας, οδηγός μοτοποδηλάτου καί ή γυναίκα του 
Αιμιλία, πού έπέβαινε μαζί του δταν συνεκρούσθη μέ τό 68371 φορτηγό, εξω άπό 
τήν ’Αλεξανδρούπολη.

— ΝΕΚΡΟΣ ο Σ. Όρκόπουλος, οδηγός Ι.Χ. καί τραυματισμένοι σοβαρά πέντε, 
δταν τό Ι.Χ. συνεκρούσθη στό 179 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— Πατριόν, μέ αυτοκινη
τάμαξα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Κουφουράβος, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν δποϊο παρέσυρε 
φορτηγό, έξω άπό τό Βόλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μπιρμπίλης καί τραυματισμένοι δύο, δταν τό Ι.Χ. 192337 
μέ δδηγό τόν I. Ίωαννή, άνετράπη στη γέφυρα Άχινοΰ, στην εθνική λεωφόρο Λα
μίας—Λαρίσης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σωτήρ. Μπόχλος, οδηγός μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένος 
σοβαρά άγνωστος νέος, δταν ή μοτοσυκλέττα συνεκρούσθη, στή διασταύρωση των ο
δών Άγχιάλου καί Ταρρών Πειραιώς, μέ φορτηγό, πού δδηγοϋσε δ Μ. Βενετσάνος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Κόκκαλης, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, δταν οδτος άνε
τράπη, έξω άπό τό χωριό ΙΙρινιά Λαρίσης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Γιαννούσης, επιβάτης γεωργικού έλκυστήρος, δταν οϋτος 
άνετράπη, στό χωριό Μοναστηράκι ’Εδέσσης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά, οί Α. Χρυσοχοϊδάς καί Γ. Καλαντάρης, δδη
γός φορτηγού, δταν συνεκρούσθη, παρά τό 36 χλμ. τής σιδηρ. γραμμής Κιλκίς— 
Θεσσαλονίκης, μέ άτμάμαξα των ΣΕΚ.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά δ άστυφύλακας εν πολιτική περιβολή Βασ. 
Αιούμης, τόν δποϊο παρέσυρε τό Ι.Χ. NEON 898, λόγω υπερβολικής ταχύτητος.

— ΝΕΚΡΕΣ οί Βασιλική Κοσμίδου καί Ζωή Τσαούση, πού κατεπλακώθησαν 
άπό γεωργικό έλκυστήρα σέ χωριό των Σερρών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Διον. Μπιρμπίλης καί δύο τραυματισμένοι, δταν τό Ι.Χ. 192- 
347, μέ δδηγό τόν I. Ίωάννου παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη, στή γέ
φυρα Άχινοΰ Λαμίας.
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ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Κων. Τριαντάφυλλου πού την παρέσυρε το 112804 
λεωφορείο, στή λεωφορο Πανεπιστημίου, την όποια διέσχιζε αντικανονικά.

, Ν^ΚΡΗ ^ Ελένη Σταδίου πού τήν παρέσυρε, στό Καπανδρίτι, τό 40897 
φορτηγό, με οδηγό τόν Σ. Λούζη, στρατιώτη.

~ -ΝΕΚΡΟΣ ο Β. Γσορλινης, ετών 71, πού τόν παρέσυρε, στή Θεσσαλονίκη, 
μοτοποδήλατο μέ οδηγό άγνωστο, πού άναζητεΐται.

ΝΕΚΡΟΣ ο Ηρακλής Αμαλιανιτης, που τόν παρέσυρε, στή λεωφόρο Πεν
τέλης (παρά τό Σισμανόγλειο) , τό Ι.Χ. 202442, μέ οδηγό τόν Ήλ. Κωνσταντίνου, 
πού συνελήφθη.

Σ1ΓΚΡ01ΣΠ του τφίπ 475532 με το 121660 Ι.Χ. έγινε στήν οδό Ά - 
χαρνών, όταν τό τζιπ παρεβιασε τό κόκκινο σήμα. Π) παραβάτης Δ. Αουκής έξηφα- 
νίσθη. Στή σύγκρουση αυτή έτραυματίσθησαν τρεις, ό II. Φωτόπουλος, ό Χρ. Γκί- 
κας καί ό ΙΙέτρ. Χατζόπουλος, έπιβάτες τού Ι.Χ.

— ΝΕΚΡΟΙ τρεις, ό Άντών. Κίτιος, οδηγός τοϋ Ι.Χ. 126286, ή γυναίκα του 
καί τό νήπιο αυτών, όταν, αποτομα, στό 46 χλμ. τής εθνικής οδού ’Αθηνών - Λα- 
μιας, ^κοΆα στη Μαλακασα, σφηνώθηκε στο πίσιυ μέρος φορτηγού - ψυγείου μέ 
σφοδρότητα καί διαλύθηκε.
, ι ΝΕΚΙ ΟΣ ο 1 . Τσιμέλας, 12 ετών, πού τον παρέσυρε τό 14585 μοτοποδή- 
λατο,  ̂μέ οδηγό τόν Γ. Μερτσιμανιάν, στή λεωφόρο Συγγροϋ, τή στιγμή πού θέλησε 
να τη διάσχιση καθετως, παρακολουθώντας τό ρεύμα αυτοκινήτων.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τεσσερες, ό Α. Γιώνης οδηγός λεωφορείου, ό Κ. Φί- 
λιππας, οδηγός φορτηγού ̂ καί οί έπιβάτες τού λεωφορείου ’Άννα Ζαφείρη καί ή κό
ρη της Αρετή, ετών 8, όταν συνεκρούσθησαν τά οχήματα στή λεωφόρο Κηφισίας, 
κοντά στον Παράδεισο.

“7  ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Πολίτης, καί τραυματισμένοι τεσσερες, οί I. Λιάκος, δδηγδς 
Ι.Α., ή γυναίκα του Νάουμα καί δυο παιδιά τους, όταν τό Ι.Χ. έπεσε πάνω στόν Πο
λίτη πού περ ι̂μενε στή στάση λεωφορείο.)'/ ΙΙαπάγου Θεσσαλονίκης.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Χαραλαμπίδης, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού συνεκρούσθη, 
στή Θεσσαλονίκη με τό 66964 ταξί, τό όποιο οδηγούσε ό Δ. Πλατινιώτης.

~  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Νικολαΐδης, τόν όποιο παρέσυρε τό 158055 ταξί, μέ οδη
γό τόν Α. Λολόντζογλου, μπροστά στό στρατιωτικό θέατρο Θεσσαλονίκης.

ι NEKPOij ο Κ. Ζαμπορας, που επεσε απο τρακτέρ καί διεμελίσθη. Ο ο
δηγός Ν. Ματάζης συνελήφθη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Βασ. Μπακρατσά, πού έπέβαινε σκούτερ, 
όταν τούτο συνεκρούσθη, στή Λάρισα, μέ τρακτέρ, τό όποιο όδηγούσε ό Ε. Τσα- 
τσαρέλης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Χρ. Μπακοδήμος, οδηγός τού 5179 ταξί 
καί οί επιβάτες Έμ. Κουφακούλης καί Χρ. Ντουντούμης, όταν τό όχημα προσέκρου- 
σε σε ήλεκτρικό στύλο, στήν Κυψέλη.

, ~  ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Καρπούζης, οδηγός μοτοποδηλάτου, τόν οποίο παρέσυρε 
στο ίο  χιλιόμετρό τής οδού Καλαμάτας — Μεσσήνης, φορτηγό.
Qe ~  ΝΕΚΡ0Σ 6 Κ· ’Αβαλια^ ς , τόν όποιο συνέθλιψε, στό Περιστέρι, τό
8bb970 αυτοκίνητο, ενώ^εκανε όπισθεν. Ό οδηγός Κ. Σταύρου συνελήφθη.

"7 ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Αναστασόπουλος ή Γυφτόπουλος, τόν όποιο παρέσυρε στή 
λεωφορο Αθηνών, μοτοποδήλατο μέ όδηγό τόν Κ. Χατζή. '

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Σ. Χριστοφιλίδης, όταν τό Ι.Χ. ποδήλατο έπεσε 
στον Κηφισό, κοντά στο «Ροσινιόλ».

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημ. Παγκρατίδης, όταν άνετράπη τό αυτοκίνητό του σ-ό 
χωρίο ΙΙενταορυσο ^ορδαίας.

iV. .4.
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεινς τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, απενεμηθη ήθική καί 

ύλική αμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Σπυροπουλον Κωνσταντίνον τοΰ Γεωργίου, 
διότι τήν 1.30' ώραν τής 10—11.3.66, χάριν είς την αναπτυχθεϊσαν ύπ αύτοϋ 
εξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, τήν έπιδειχθεϊσαν ιοιάςουσαν επιμέ
λειαν καί παρατηρητικότητα, επέτυχε τήν σύλληψιν τοΰ κακοποιοΰ Φιλιππούση Αν
τωνίου, όστις προ μικροΰ είχε διαρρήξει τό κυλικεΐον τής επί τής όδοΰ Αποστολάκη 
13 Αεοντείου Σχολής, συναποκομίσας τό ποσόν των 2.131 δραχμών, δπερ, κατα- 
σχεθέν, άπεδόθη είς τον ίδιοκτήμονα καθηγητήν τής εν λογω σχολής Ροΰσσον I εωρ- 
γιον, προκαλέσας διά τής επιτυχίας του ταύτης τά ευμενή σχόλια υπέρ τοΰ Αστυ- 
νομικοΰ Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Ταξεως, απενεμηθη ήθική και 
υλική αμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β Μπεχρακην Καλόποθον, Προϊστάμε
νον τοΰ Σ Τ ’ Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 2) Άνθυπαστυνομον Παπουτσήν 
Σπυρίδωνα, 3) Άνθυπαστυνομον Κραββαρίτην Φώτιον καί 4) ’Αστυφύλακας Μα- 
κρήν Θεόδωρον, Πίκαν Σπυρίδωνα, Τζαβάραν Παναγιώτην, Αιαρομμάτην Κων
σταντίνον καί Βελέντζαν Ίωάννην, διότι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, ίδια- 
ζούσης έπιμελείας, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργα
σίας, έκαστος είς τόν τομέα τής άρμοδιότητός του, υπό τήν επιοεξίαν καθοδηγησιν 
τοΰ πρώτου τών προαναφερομένων Προϊσταμένου των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών, άποτελουμένης έκ τών: 1) Σνόου 
Γουίλλιαμ, 2) Γκόσλιμπγκ Ροζ - Μαρί καί 3) Λαμπανούσκα Τζίν ή Άλλημοσιά, 
τήν κατάσχεσιν (3.500) γραμμαρίων χασίς καί τοΰ ύπ’ αυτής χρησιμοποιουμένου 
αυτοκινήτου, προκληθέντων διά τής επιτυχίας των ταύτης, εόμενών σχολίων τοΰ 
Τύπου καί τοΰ Κοινοΰ υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

’Ωσαύτως διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, έπηνέθη ό Άστυφύλαξ A. Τ. 34 
κ. Πετράκης Κυριάκος, διότι, ούτος, χρησιμοποιηθείς ώς διερμηνεύς κατά τήν έ- 
ξέτασιν τών ανωτέρω συλληφθέντων αλλοδαπών έμπορων ναρκωτικών, είργάσθη 
μέ εξαιρετικόν ζήλον καί προθυμίαν καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, 
συντελέσας τά μέγιστα είς τήν διαλεύκανσιν τής έν λόγω ύποθέσεως.

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς 'Γπαστυνόμους Α' τάξεως κ.κ. Μπάμπαλην Π έτρον καί Πη- 
γαδιώτην Κωνσταντίνον, διότι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότητος 
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, διαθέσαντες εξ ιδίων χρημα
τικόν ποσόν, έπέτυχον, τήν 16ην ώραν τής 5— 12—1965, τήν σύλληψιν τοΰ έπικιν- 
δύνου διαρρήκτου Παπαδημητρίου Ίωάννου καί τήν 6— 12— 1965, τήν τοιαύτην 
τοΰ διαρρήκτου Κουρκουσούλα Φιλίππου καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών δια- 
πραχθεισών κλοπών καί διαρρήξεων.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τόν 
Άρχιφύλακα κ. Παγκαλάκην Ίωάννην καί τόν ’Αστυφύλακα κ. Άνδρέϊκον Κωνσταν
τίνον, διότι, άμφότεροι, έκτελέσαντες μετ’ ακρίβειας τάς εντολάς καί οδηγίας τοΰ 
πρώτου τών άνωτέροη Προϊσταμένου τοΰ ΚΒ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
έργασθέντες δέ μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος καί πο
λύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργα αίας, συνέβαλον είς τήν έξιχνίασιν τών 
υπό τών άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών καί διαρρήξεων.

—ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι
βή είς τούς κ .κ.: 1) ’Αστυνόμον Α ' Κρύον Βασίλειον, 2) Ύπαστυνόμον Β ' Κακκα- 
βάν ’Αδαμάντιον, 3) Ύπαστυνόμον Β ' Δαλιάνην Παναγιώτην, 4) Άρχιφύλακα 
Καλφακάκον Δημήτριον, 5) Άρχιφύλακα Κιτσάκην Δημοσθένην, 6) Άρχιφύλακα 
Ρεντζήν Δημήτριον, 7) Ύπαρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλον Νικόλαον καί 8) Ά -
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στυφυλακας Σεργεντάνην Ιωσήφ, Μπέλμπαν Κωνσταντίνον, Φιντόπουλον Γεώργιον, 
Σκαραφιγκαν Ίωάννην, Σκουτέλαν Σταύρον, Παπαχρίστου Ευθύμιον, Νικάκον Γεώρ
γιον, Νακάκην Παναγιώτην, Χριστάκην Χριστόφορον, Σταματόπουλον Γεώργιον, 
Κυριακουλεαν Σωτήριον, Σιώμον Δημήτριον καί Ευαγγελίου Ευάγγελον, διότι, ό 
μεν Αστυνόμος, ώς αρχηγός σκοπευτής καί προπονητής τής Αστυνομικής Σκοπευ
τικής Ομάδος, άπαντες δέ οί λοιποί ώς σκοπευταί τής ιδίας όμάόος, άγωνισθέντες 
εντός των αθλητικών πλαισίων άόκνως καί φιλοτίμως, έπέτυχον, συναγωνισθέντες 
τας σκοπευτικας ομάοας Ενόπλων Σιομά-των καί λοιπών αθλητικών σωματείων, τήν 
ανάδειξιν τής Αστυνομικής Σκοπευτικής όμάδος, ώς πρωταθλητρίας τής Ελλάδος 
έτους 1966, συντελεσαντες ούτω εις τήν έξύψωσιν τοΰ γοήτρου τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος.

λ
σθ

Δι αποφάσεως τοΰ κ. ϊπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί ύ- 
Ακη αμοιβή εις τόν Αστυφύλακα κ. Διαμαντόπουλον Νικόλαον, διότι, οδτος, έργα- 
?θείς μετ εξαιρετικού ζήλου, εντόνου υπηρεσιακού ενδιαφέροντος καί άφοσιώσεως 
εις τό καθήκον, έπετυχεν εντός μιας καί ήμισείας ώρας από τής καταγγελίας τής 
οιαρρηςεως τοΰ επι τής οοοΰ Ν. Τσαλδάρη 26 ζαχαροπλαστείου τοΰ Γκύζη Ήλία, 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ διαρρήκτου Μαρούσκου ’Αθανασίου.

'Ωσαύτιυς,^ διά τής αυτής ώς άνω αποφάσεως, άπενεμήθη ήθική αμοιβή εις 
τούς κ.κ. I) ϊπαστυνόμον Α Καστάνην Νικόλαον, 2) Τπαστυνόμον Α ' Μποσινά- 
κην Εμμανουήλ καί 3) ’Αστυφύλακας Δημητρακάπουλον ’Αναστάσιον καί Μπου- 
μπούκην Δημήτριον, διότι δ μέν πρώτος ώς Προϊστάμενος τοΰ ΙΖ' Παραρτήματος 
Ασφαλείας Αθηνών, δ δέ δεύτερος ώς αξιωματικός τοΰ Παραρτήματος, χειρισθέν- 

τες λίαν έπιδεξίως, έπιμελώς καί μεθοδικώς τήν δλην ύπόθεσιν καί μετά έξονυχιστι- 
κην και εμπεριστατωμενην εξέτασιν τοΰ συλληφθέντος διαρρήκτου, έπέτυχον τήν

Ρ ι
νισμένων ωρών εργασίας, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
-ου ανωτέρω δράστου.

—Δι’ αποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί

ςαιρετικοΰ ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ενδιαφέροντος καί πολύ πέραν των κεκανο-

κοντα κλοπών έκ καταστημάτων, διά θραύσεως τοΰ κινητοΰ κλείθρου, οί δέ έτ 
εκτελεσαντες μετ ακρίβειας τάς εντολας καί οδηγίας τοΰ Προϊσταμένου των καί 
γασθεντες μετ εξαιρετικού ζήλου, εντόνου υπηρεσιακού ενδιαφέροντος καί πολύ 
τιάραν των κεκανονισμενων ωρών εργασίας, συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν τών υπό
των άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.

ντή- 
ετεροι 

καί έρ-

2σαυτιύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική αμοιβή εις 
τους κ.κ. 1) Τπαστυνόμον Α ' Καρυώτην Λέανδρον, 2) Τπαστυνόμον Α ' Λιολίτσαν 
Κωνσταντίνον καί 3) Τπαστυνόμον Β ' Λύρην Παναγιώτην, διότι, χάρις εις τήν 
παρασχεθεΐσαν πρός τήν Υπηρεσίαν Διώξεως Διαρρηκτών πληροφορίαν καί τήν 
μετά προσοχής, επιμονής καί υπομονής, ώς καί μεθοδικότητος ένεργηθεΐσαν άνά- 
κρισιν, συνέβαλον τα μέγιστα εις την εξιχνιασιν τών υπό τών άνωτέρω κακοποιών 
διαπραχθεισών κλοπών.
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—ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Ταξεως, απενεμηθη ηθικη και 
υλική αμοιβή εις τούς κ.κ. 1) Γπαστυνόμον Α Αλεξόπουλον Φώτιον, Προϊστάμε
νον τοΰ Ιθ  Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 2) Ανθυπαστυνόμον Ασημακό- 
πουλον Σπυρίδωνα, 3) Άρχιφύλακα Φρουδαράκην Εμμανουήλ καί^ 4) ’Αστυφύλα
κας Νικολόπουλον θωμάν, ’Αλεξίου ’Αλέξανδρον και Φεσλήν Αθανάσιον, διότι, υπό 
τήν έπιδεξίαν κ,αθοδήγησιν τοΰ πρώτου των άναφερομένων, ■ Προϊστάμενου τοΰ ΙΘ 
Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ εξαιρετικοΰ ζήλου, άφοσιώ- 
σεως εις το καθήκον, μεθοδικότητος, έκαστος εις τόν τομέα τής αρμοδιότητας του 
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τών κλεπτών Βοσκάκη Γεωργίου καί Καρδάση Γεωργίου, τήν έξιχνία- 
σιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών κλοπών, τήν κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων, τήν 
άπόδοσιν τούτων εις τούς δικαιούχους καί τήν παραπομπήν των εις τήν Δικαιοσύνην.

—'Ωσαύτως, διά τής αυτής ως άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική αμοιβή εις 
τούς κ.κ. 1) Άνθυπαστυνόμον Ζαφειριού ’Ανάργυρον καί 2) Αστυφύλακας Τσιω- 
γκαν Χαρίσιον καί Νάνον Σωτήριον, διότι, έργασθέντες μετά ζήλου, δραστηριότη
τας καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργα
σίας, συνετέλεσαν εις τήν έξιχνίασιν τών υπο τών άνιυτεριο κλεπτών διαπραχθεισών 
κλοπών.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

— Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, προς πλήρωσιν υφιστα
μένων κενών όργανικών θέσεων, οί Άρχιφύλακες κ.κ. Κούκης Ή λίας τοΰ Αυμπε- 
ρίου, κατ’ εκλογήν καί Αιακόπουλος Παναγιώτης τοΰ ’Αναστασίου, κατ’ άρχαιό-

— Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, έκ τοΰ έν ίσχύι πίνακος 
προακτέων τοΰ έτους 1966, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Πράσινος ’Αντώνιος τοΰ Νικολά
ου, Γριζιώτης Νικόλαος τοΰ Δημητρίου καί Στάϊκος ’Αντώνιος τού Βασιλείου, πρό; 
πλήρωσιν υφισταμένων κενών όργανικών θέσεων.

❖  **
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΙΙΟΛΓΣΕΙΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Σαρλής 
Σπυρίδων τοΰ Ίωάννου, Ζαχαρίας Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, Βασιλείου Σωτήριος 
τοΰ Σπυρίδωνος, Παπαθανασίου Χρίστος τοΰ Κωνσταντίνου, Νικολακόπουλος Πανα
γιώτης τοΰ Τζανέτου, Πατερέκας Χρίστος τοΰ Βασιλείου,, Άντωνόπουλος Θεόδωρος 
τοΰ Νέστορος, Μπούρας Περικλής τοΰ Γεωργίου, ’Αντωνίου ’Ιωάννης τοΰ Νικολάου, 
Καραλάς Σοφοκλής τοΰ Γεωργίου, Αεραντζής Μηνάς τοΰ Ίωάννου, Τρίγαζης Κων
σταντίνος τοΰ ’Αγησιλάου, Καλαθάς Χρίστος τοΰ Ήλία, Παπαγεωργόπουλος Νικό
λαος τοΰ Διονυσίου, Παπαλέξης Παναγιώτης τοΰ Άνδρέου, Μπέλλος Γεώργιος τοΰ 
Κωνσταντίνου, Καραγιαννόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Πέτρου, Νιάφας Δημήτριος ~*τοΰ 
Νικολάου, Ροδολάκης Παναγιώτης τοΰ Νικολάου, Πετράκης Μιχαήλ τοΰ Χαρα- 
λάμπους, Φωτεινός Μιχαήλ τοΰ Δημητρίου καί Καραδάκης ’Εμμανουήλ τοΰ Γεωρ
γίου.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες, κ.κ. Μαντές ’Απόστολος τοΰ Κωνσταντίνου, Δημόπουλος ’Αναστάσιος τοΰ 
Φιλοποίμενος, Άρχανιώτης ’Αναστάσιος τοΰ Άνδρέου καί Πανέτσος Χαρίλαος τοΰ 
Στυλιανού.

•—Άπελύθησαν τοΰ Αστυνομικού Σώματος οί μαθητευόμενοι Αστυφύλακες κ.



κ. Πολύχρονος Άργύριος τού Χρίστου καί Χασούρας Ιω άννης τού Ξενοφώντος, κρι- 
θέντες ακατάλληλοι προς μονιμοποίησιν.

— Διεγράφη της δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό Άστυφύλαξ κ. Ρομπό- 
κος Βασίλειος τού Δημητρίου, κριθείς άπολυτέος διά λόγους υγείας, ώς καταστάς 
σωματικώς ανίκανος προς περαιτέριο έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας.

*❖  *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ

—Έλάβομεν τάς κατώτερο) δημοσιευομένας έπιστολάς:

Παράδεισος ’Αμαρουσίου 7 ’Ιουνίου 1966
Προς

τόν κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον 
’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας.

’Ενταύθα.
’Αρχηγέ μου,
Προάγομαι διά τής παρούσης να έκφράσω την ευγνωμοσύνην μου διά την συμ

μετοχήν τής Μουσικής τής Αστυνομίας Πόλεων εις τάς Γυμναστικάς επιδείξεις τού 
Αυκείου μας εις τό Γήπεδον τού Παναθηναϊκού τήν 2αν ’Ιουνίου έ. έτους.

Οι 1250 μαθηταί τού Λυκείου μας έκαμάρωσαν τούς ’Άνδρας τής Μουσικής 
ώς καί τούς επί κεφαλής τούτων εις μίαν έκδήλωσιν πλαισιώσεως τής προσπάθειας 
των.

Μετά των ευχαριστιών μου παρακαλώ να δεχθήτε τήν εκφρασιν τής βαθείας 
ύπολήψεως,

μεθ’ ής διατελώ

Ό  Διευθυντής 
Γ. ΖΗΡΙΔΗΣ

Έν Άθήναις τή 13 ’Ιουνίου 1966

Άξιότιμον
Κύριον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων

Έ  ν τ α ύ θ α
’Αξιότιμε κ. ’Αρχηγέ,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Παγκρητίου Ένώσεως θεωρεί καθήκον καί 
ύποχρέωσίν του, δπως σάς έκφράση τάς θερμάς του ευχαριστίας διά τήν ευγενικήν 
καί πρόθυμον παραχώρησιν τής μουσικής τοΰ Σώματος κατά τόν έορτασμόν τής 
25ης επετείου τής Μάχης τής Κρήτης.

Ή  συμμετοχή ταύτης άπετέλεσε πολύτιμον συμβολήν εις τήν καθόλου έπιτυ- 
χίαν τού εορτασμού, πράγμα διά τό όποιον θεωροΰμεν εαυτούς υπόχρεους.

Μετά τιμής
’Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

'Ο Γεν. Γραμματεύς 
ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ



Κάδε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30' -21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή  της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Σ τα 

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Ε ίνα ι πάντα επίκαιρη , διδακτική, ένδιαφέ- 

ρουσα.

Μ ία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό  

σ π ίτ ι.


