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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΕΝ ΤΩ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩ ΚΥΚΛΩ

I. Θρησκευτική σωφρονιστική αγωγή.
1. Γενικώς περί διαποτίσεως τής «σωφρονιστικής άγωγής» διά χριστιανικής 

πνοής:
Έν συνεχεία ή Εκκλησία τοΰ Σωτήρος, είσχωρήσασα ωσαύτως εις τήν περιο

χήν τής «σωφρονιστικής άγωγής», διεπότισε ταύτην άφθόνως διά τής χριστιανικής 
παιδαγωγικής πνοής.

Τπό τήν έννοιαν δέ ταύτην έπηρέασε τήν σωφρονιστικήν αγωγήν ποικιλοτρό- 
πως, ήτοι ιδίως από άπόψεως έπιδιωκομένων σκοπών, χρησιμοποιούμενων μέσων 
άγωγής καί τέλος, τών συμμετεχόντων ώς σωφρονιστών.

2. Έπίδρασις επί τον σκοπόν:
Κατά ταϋτα δ χριστιανικός φωτισμός έπέτυχεν έν πρώτοις νά αναγνώριση ή 

σωφρονιστική αγωγή ώς ενα έκ τών κατ’ έξοχήν «σκοπών» της καί τό χριστιανικόν 
ιδεώδες».

«’Εγώ είμι τό φώς τοΰ κόσμου. 'Ο ακολουθών έμοί ου μή περιπατήσει έν τή 
σκοτία, άλλ’ έξει τό φώς τής ζωής». «'Υπόδειγμα γάρ έδωκα ύμΐν, ΐνα καθώς έγώ 
έποίησα ύμΐν, καί ύμεϊς ποιήτε». «Γίνεσθε οδν μιμηταί τοΰ Θεοΰ, ώς τέκνα αγαπητά. 
Καί περιπατεΐτε έν άγάπη».

’Εντεύθεν άνέκυψεν ή άποκληθεΐσα «θρησκευτική σωφρονιστική άγωγή», ήτις 
συνιστά τήν προς «άνακαίνισιν τοΰ παλαιοΰ ανθρώπου καί χριστιανικήν άνθρωπιστι- 
κήν τελείωσιν» τείνουσαν σωφρονιστικήν αγωγήν τών καταδίκων.

Τό θέμα τοΰτο κέκτηται ζωτικήν σημασίαν, έάν άναλογισθή τις δτι πλήθος 
ολόκληρον έκ τών έγκληματιών εχει άπομακρυνθή τής θρησκευτικής ζωής καί αι
σθάνεται αντιπάθειαν ή έν πάση περιπτώσει διακατέχεται υπό αμφιβολιών καί έν- 
δοιασμών έναντι τών θρησκετικών αληθειών καί τών κανόνων τής θρησκευτικής 
ηθικής.

3. Έπίδρασις επί τά μέσα τής άγωγής:
Έν συνεχεία δ χριστιανικός φωτισμός ύπέδειξεν εις τούς ιθύνοντας έν τή σω

φρονιστική διοικήσει δτι ή φυλακή δέν πρέπει νά ή οίκος έξοντώσεως, άλλ’ οίκος 
θεραπείας* οίονεί μία άλλη «κατ’ οίκον έκκλησία», ήτις, άντικρύζουσα τόν κατά- 
δικον ώς ήθικώς κινδυνεύουσαν ψυχήν, θά μεταχειρισθή ούχί μέσα έξοντώσεως του, 
άλλά μέσα άνθρωπιστικά, ώστε νά δυνηθή νά συναντήση τήν ψυχήν αύτοΰ, οπότε
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καί μόνον θά κερδήση τήν εμπιστοσύνην του, εν συνεχεία την αγάπην του καί δι’ 
αύτής καί τήν διάσωσίν του.

Καί τοιουτοτρόπως διά τής τοιαύτης χριστιανικής διαφωτίσεως έσαρώθησαν ή 
ασπλαχνία, ή σκληρότης, αί βάσανοι καί έπεβλήθη άντ’ αυτών ή μακρόθυμος καί 
μεγαλόψυχος συμπεριφορά, ή εμφορούμενη υπό αξιοπρέπειας τοϋ ανθρωπίνου γένους, 
καί ή γενναιόφρων παιδαγωγική μέριμνα υπέρ των παρανομησάντων χάριν τής 
ηθικής σωτηρίας των.

«Έν φυλακή ήμην καί ήλθετε πρός με!».
'Γπό τήν έννοιαν δέ ταύτην ως εργον του ίερέως τοϋ σωφρονιστηρίου έθεωρήθη 

«ή ηθική αγωγή των καταδίκων διά διεγέρσεως τής πίστεως, τής έπιγνώσεως καί 
σεβασμού πρός τήν έν τώ σύμπαντι τάξιν, ής μέρος είναι ή έννομος τής πολιτείας 
τάξις καί ή λοιπή τοϋ κόσμου ηθική διάταξις διά τής έπιγνώσεως των καθηκόντων 
έκάστου, τής άναπτύξεως ηθικής συνειδήσεως».

'Ως εις τον σκοπόν δέ τοϋτον συμβάλλοντα μέσα διεμορφώθησαν ή τακτική τέ- 
λεσις ιερουργιών, ή ένάσκησις μυστηρίων, τα κηρύγματα τού θείου λόγου, ή θρη
σκευτική διδασκαλία, αί έκκλησιαστικαί χορωδίαι, αί ίδιαίτεραι επισκέψεις καί κατ’ 
ιδίαν συνομιλίαι καί νουθεσίαι πρός τούς έν ταΐς φυλακαΐς καταδίκους, τέλος ή πα
ρακολούθησή τής ηθικής καταστάσεως τών καταδίκων.

Διδάσκεται δ’ δτι αί ίερουργίαι πρέπει νά διαμορφώνται κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε οί κρατούμενοι ευχαρίστως καί προθύμως νά παρακολουθώσι ταύτας. Έν συνε
χεία άποδοκιμάζονται τά έπικριτικά, τρομάζοντα καί θίγοντα κηρύγματα, διότι δεν 
πρέπει νά πλήττωμεν, αλλά νά ύποβοηθώμεν εις κρίσιμους καμπάς τούς ηθικώς νο- 
σοΰντας συνανθρώπους. Ή  θρησκευτική διδασκαλία ποθεί νά είσαγάγη τούς άγνοοΰν- 
τας καί τούς αμφιβάλλοντας εις τήν θρησκευτικήν γνώσιν καί εις τήν διασώζουσαν 
πίστιν. Οί έκκλησιαστικαί χορωδίαι άποσκοποΰσιν εις τήν δημιουργίαν έν ταΐς ψυ- 
χαΐς τών κρατουμένων καλλιτεχνικών θρησκευτικών συγκινήσεων, έξευγενιζουσών 
καί προωθουσών αυτούς εις ανατάσεις. Εν τέλει αί ίδιαίτεραι έπισκεψεις καί αι κατ 
ιδίαν συνομιλίαι καί ή κατ’ αυτάς προθυμία πρός βοήθειαν τών κρατουμένων δη- 
μιουργοΰσι τήν οίονεί δι’ έξομολογήσεως ποθητήν προσέγγισιν τών ψυχών, διά τής 
όποιας έπιδιώκεται νά κερδηθή ή ψυχή τοϋ καταδίκου καί νά οικοδομηθή ο καινός 
άνθρωπος.

Είδικώτερον δ’ 6 καθηγητής Κ. Γ. Γαρδίκας, άναφερόμενος εις τάς κατ’ ιδίαν 
συνομιλίας τοϋ ίερέως μετά τών έγκληματησάντων, υποδεικνύει δτι ούτος, «τεχνη
έντως συζητών ούχί ώς ηθικώς τετελειωμένος, άλλ’ ώς αμαρτωλός ών καί έπιδιώκων 
τήν τελείωσιν, προσπαθεί, ίνα δ κατάδικος διαισθανθή καί κατανοήση, τίνι τρόπω 
«τό έγκλημα, δπερ έτέλεσεν, έζημίωσε τήν τιμήν καί περιουσίαν του, ένέβαλεν εις 
ταραχήν εαυτόν καί τούς οικείους του». '0  αύτός ίερεύς υποδεικνύει ομοίως εις τον 
κρατούμενον δτι «ή τραχεία ζωή, εις ην υποβάλλεται εν τή φυλακή, ωφελεί, διότι 
άπομακρύνει από έπιβλαβών αναστροφών καί σχέσεων, έθίζει εις πειθαρχίαν, τάξιν, 
έπιμέλειαν, έγκράτειαν, αυτοκυριαρχίαν». Τέλος, δ ίερεύς «θά έπιρρώση τήν πεποί- 
θησιν τού καταδίκου περί τοϋ δυνατοϋ τής άνορθώσεως αύτοΰ, ύποδεικνύων μετ’ έχε- 
μυθίας πρόσωπα, άτινα άποκαστεστάθησαν δι’ επιπόνου μακράς ιδίας προσπάθειας». 
Ό ίερεύς τείνει, «ί'να δ έγκληματήσας άρξηται κρίνων, καταλήξη δ’ έπικρίνων αύτός 
εαυτόν (μετάνοια)». Τοιουτοτρόπως δέ πλέον αναπτύσσεται «τό συναίσθημα τής αι- 
δοΰς, τής φιλοτιμίας καί τής ατομικής ευθύνης, άτινα είναι σπουδαίοι παράγοντες 
καί ρυθμισταί τής συμπεριφοράς τοϋ ατόμου». Σημείον δ’ αποφασιστικόν καί σπου- 
δαΐον τής βελτιώσεως τοϋ έγκληματίου είναι «ή προσπάθεια αύτοΰ, ίνα άνορθώση 
τήν έκ τοϋ έγκλήματος προξενηθεΐσαν ζημίαν, ίνα μεριμνήση περί τής συζύγου καί 
τών τέκνων αύτοΰ, συμφιλιωθή πρός τούς γονείς καί αδελφούς, άποφεύγη δέ πάσαν 
έπικοινωνίαν καί δεσμόν πρός τούς παλαιούς έγκληματικούς φίλους».

4. Συμμετοχή εις τήν άσκησιν τής σωφρονιστικής άγωγής:
Έν τέλει έπεζετήθη ή συμμετοχή τής έκκλησίας, χαρακτηρισθεΐσα ώς άνεκτί-
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μ,γ̂ χος, είς τήν οι εκπροσώπων της άσκησιν της σωφρονιστικής θρησκευτικής καί 
ηθικής αγωγής, καί δή τόσον κατά τήν εντός των φυλακών ή άλλων Ιδρυμάτων ερ
γασίαν, δσον όμως καί κατά τήν έκτος τούτων τοιαύτην.

Ή  συμμετοχή δ’ αυτή έπραγματοποιήθη διά συνεχούς συμπαραστάσεως τής εκ
κλησίας είς τό δράμα τού άμαρτήσαντος έγκληματίου συνανθρώπου καθ’ άπάσας τάς 
φάσεις τής ηθικής καί ψυχικής ταλαιπωρίας του, δηλονότι ήδη από τής πρώτης φά- 
σεως τής έγέρσεως κατ’ αυτού τής ποινικής αγωγής καί τής υποδικίας του, κατά τήν 
φάσιν τής δίκης, μετέπειτα κατά τήν φάσιν τής έκτελέσεως, έν συνεχεία κατά τήν 
φάσιν τής δοκιμασίας τού καταδίκου έν τή έλευθέρα κοινωνία καί τέλος μέχρι καί 
τής φάσεως τής πλήρους έν τή κοινωνία άποκαταστάσεώς του', νομικής, ηθικής καί 
κοινωνικής.

'Ως φορείς δέ τής τοιαύτης συμπαραστάσεως καί ώς «άλιεΐς άνθρώπων», έμφα- 
νίζονται ιερείς καί μοναχοί, οίτινες όφείλουσι νά έκλέγωνται ουχί μεταξύ των τυ
χόντων, αλλά δέον νά ώσιν έμπνευσμέναι προσωπικότητες, μοναχαί, αΐτινες ένσαρ- 
κούσι τον έν τή βυζαντινή έκκλησία γεννηθέντα θεσμόν των «διακονίσσων», ήτοι των 
εργατριών τού κοινωνικού έργου τής εκκλησίας, ήρωίδων τής χριστιανικής αγάπης, 
καί τέλος έκκλησιαστικαί ενώσεις συμπαραστάσεως των κρατουμένων.

'Γπό τήν έννοιαν δέ ταύτην διατάσσει ρητώς δ ελβετικός ποινικός κώδιξ τού 
1937 δτι «έν παντί σωφρονιστικά» καταστήματι, έν ώ έκτίεται είτε ποινή, είτε μέτρον 
ασφαλείας ή θεία λειτουργία καί ή θρησκετική περίθαλψις των κρατουμένων είναι 
υπο χρεωτική».

Καί διά μέν τά έν ξένη κρατούντα μνημονεύομεν τούς έν ταΐς Ήνωμέναις Πο- 
λιτείαις τής βορείου ’Αμερικής, τή ’Αγγλία καί τή Γερμανία διακεκριμένους ιερείς 
των φυλακών Dwight, Clay, Krohne, οίτινες κατέστησαν «ήγετικαί φυσιογνωμίαι έν 
τή νεωτέρα ιστορία τών σωφρονιστηρίων», άφ’ έτέρου δ’ άναφερόμεθα είς τήν έπιρ 
ροήν, τήν άσκηθεΐσαν έκ μέρους τών θρησκευτικών ένώσεων τών κουακέρων (Qua
kers) , τ.έ., τών περιφήμων «Εταιρειών τών φίλων (Societies of Friends) .

'Ως ποός δέ τά παρ’ ήμΐν άναφέρομεν άφ’ ένός τήν έμπνευσμένην δράσιν έν 
ταΐς φυλακαΐς τού πανοσ. ’Αρχιμανδρίτου Δωροθέου Βερνάρδου, άφ’ έτέρου δέ τήν 
δυστυχώς προσκόψασαν δράσιν τής υπό τήν έμπνευσμένην διεύθυνσιν τού αίδεσιμω- 
τάτου πρωτοπρεσβυτέρου έν Έλευσΐνι Γεωργίου Πυρουνάκη «Ένώσεως Φίλων τών 
Κρατουμένων» τής ’Αποστολικής Διακονίας τής Ελλάδος. Τέλος δέ μνημονεύομεν 
καί τήν κατά τό ακαδημαϊκόν έτος 1957) 1958 έναρξιν τής λειτουργίας τής 
«Σχολής Διακονισσών» τής Αποστολικής Διακονίας τής Ελλάδος έν Άθήναις, ήτις 
κατ’ αυτόν τον τρόπον πραγματοποιεί έν παλαιόν δνειρον τής ελληνικής έκκλησίας, 
ήτοι τήν άναβίωσιν τού μνημονευθέντος θεσμού τών «διακονισσών» τής Βυζαντινής 
Έκκλησίας καί έν τή οποία Σχολή φοιτούν γυναίκες πτυχιοΰχοι τής Θεολογίας. 
Τοΰθ’ δπερ σημαίνει από τής άλλης πλευράς δτι δ νεωτερος θεσμός τών «κοινωνι
κών λειτουργών», δστις έμφανίζεται κατά τήν σύγχρονον έποχήν έκμάζων καί άνα- 
πτυσσόμενος έν τή δύσει καί έν τή ’Αμερική, άνεφάνη ίστορικώς τό πρώτον έν τώ 
κόσμω έν τή χώρα ταύτη ώς γέννημα τής έλληνικής βυζαντινής χριστιανικής σκέ-
ψεως. _ , , , , , ,

'Η σωφρονιστική δέ διοίκησις οφείλει νά άπέχη οίασδήποτε έπεμοασεως εν το»
ούσιαστικώ λειτουργήματι τής θρησκείας.

5. Δημιουργία ιδίων παιδαγωγικών μέτρων παραπομπής εις την εκκλησίαν, ώς 
καί υποβολής είς χριστιανικάς υποχρεώσεις:

'Ομοίως τέλος έν τή παιδαγωγική περιοχή τού «ποινικού δικαίου ανηλίκων» 
διεμορφώθη *ώς «παιδαγωγικόν μέτρον» καί ή υπό τού δικαστηρίου ανηλίκων παρα
πομπή τών δικαζομένων καί ηθικώς κινδυνευόντων παίδων^ καί έφηβων είς τήν 
εκκλησίαν πρός άσκησιν έκ μέρους της θρησκευτικής και ηθικής προσ tατευτικής 
«έπιμελείας» έπ’ αυτών.
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"Ως επίσης καί έν τώ πλαισίω τού παιδαγωγικού μέτρου τής επιβολής ειδικών 
υποχρεώσεων εις τόν ανήλικον ένετάχθη καί ή ύποχρέωσις πρός τακτικήν μετάβασιν 
τοΰ τελευταίου εις τάς έκκ.λησιαστικάς λειτουργίας, τακτικήν φοίτησιν εις τά κατη
χητικά σχολεία, ευεργεσίαν υπέρ πασχόντων συνανθρώπων μέσω τών φιλόπτωχων 
ταμείων τών ενοριών κ.ο.κ.

II. Θρησκευτική σωιρρονιστική πρόνοια.
1. Γενικώς:
’Από τής άλλης πλευράς ή Εκκλησία τής ’Εσταυρωμένης ’Αγάπης, διεισδύ- 

σασα εις τήν περιοχήν τοΰ σωφρονιστικού κύκλου, διεπότισε ταύτην άφθόνως καί 
διά τής πνοής τής χριστιανικής άλληλεγγύης.

2. Είδικώτεραι πλευραί προνοίας:
Ύπό τήν έννοιαν δέ ταύτην ένέπνευσε καί ήσκησε τήν εύσπλαγχνίαν ύπέρ 

τών οικογενειών άφ’ ένός τών κρατουμένων καί άφ’ ετέρου τών θυμάτων τών έγκλη- 
μάτων, ύπέρ τής διεκπεραιώσεως διαφόρων επαγγελματικών ή άλλων προβλημάτων 
τών κρατουμένων, ύπέρ τής περιθάλψεως τών έγκυμονουσών κρατουμένων γυναικών, 
ύπέρ τής περιθάλψεως τών τέκνων κρατουμένων γονέων, ύπέρ τής προσωρινής στε- 
γάσεως καί προωθήσεως μέχρι τών έστιών των άπολυομένιον καταδίκων, ύπέρ τής 
νομικής ή άλλης άναλόγου ύποστηρίξεως τών απόρων κρατουμένων, ύπέρ τής επαγ
γελματικής, ήθικής καί κοινωνικής άποκαταστάσεως τών άπολυθέντων έν τή έλευ- 
θέρα κοινωνία κ.ο.κ.

Καί γενικώς από τής άπόψεως ταύτης δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι ή σήμερον 
ύπό τής πολιτείας έπιδιωκομένη αγωγή  καί βελτίωσις τοΰ καταδίκου, ώς καί ή μετά 
τήν άπόλυσιν προστασία πρός άποκατάστασιν αύτοΰ, ύπήρξαν έργα άρχικώς μόνον 
ύπό τής εκκλησίας άναληφθέντα καί ένασκηθέντα.

Ο ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

I. Γενικώς.
1. Έ ς άλλου τό Φώς τής Βηθλεέμ διεπότισε καί τήν έκτέλεσιν τών διαφόρων 

μέτρων κατά τών καταδικασθέντων έγκληματιών, ποινικών ή άλλων, ιδίως δέ τήν 
ζωήν έντός τής φυλακής ή άλλων παρεμφερών ιδρυμάτων.

2. Τοιουτοτρόπως δέ μετέβαλε τό τοιοΰτον «έκτελεστικόν ποινικόν δίκαιον» εις 
πραγματικήν «Σωφρονιστικήν», διαπνεομένην ύπό τής Χριστιανικής πνοής.

II. Τό παλαιότερον δόγμα τής αυθεντίας, τής άποστάσεως καί τής βίας.
1. Τή αλήθεια, άλλοτε ή δλη έμφάνισις τής κρατικής πολιτικής απέναντι τών 

καταδίκων, διεπνέετο ύπό τής καλουμένης «σχέσεως τής αυθεντίας», τής «ψυχολο
γίας τής άποστάσεως» καί τοΰ αξιώματος τής «βίας καί τής μάστιγος».

2. .Ύπό τό κράτος τής τοιαύτης μή χριστιανικής στάσεως τό προσωπικόν τοΰ ύ- 
πουργείου επί τής Δικαιοσύνης, δ δικαστικός καί είσαγγελικός κόσμος, τό προσω
πικόν τών φυλακών εβλεπον άφ’ ύψηλοΰ τούς καταδίκους. Καί ήσκουν τό λειτούρ
γημα αυτών έξ άποστάσεως ώς έκπρόσωποι αυθεντίας, οίονεί κομπάζοντες επί -άνω- 
τερότητι, έναντι τών ευτελών καταδίκων.

Χάσμα ολόκληρον διεχώριζεν από τών καταδίκων τό τεταγμένον πρός άνα- 
μόρφωσιν αυτών κρατικόν προσωπικόν. “Οπερ, δΓ αυτής τής νοοτροπίας, ήξίου οίο- 
νει διά βίας νά καθυποτάξη τό άτίθασον καί άνυπάκοον πρός τήν επιταγήν τοΰ 
νόμου φρόνημα τών καταδίκων.

Διά τοΰ συστήματος τούτου τής μάστιγος έδιδάσκετο δτι ή αυθεντία, ή άπόστα- 
σ ι ς  καί ή βία συνιστώσι τήν σοφίαν τής πάλης κατά τής άντικοινωνικής στάσεως 
τών έγκληματησάντων.

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------- Ύ πδ τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Καλώς έχόντων των πραγμάτων τό αυτοκίνητο έπρεπε νά βρίσκεται πίσω 
στό γκαράζ στις 7 τό πρωί για νά τό βάψη ό Ίωσηφίδης. Μά τό πρωί της Παρα
σκευής δ Τσάγκας, πού καθώς είδαμε, ήταν πια σκοτωμένος, δέν φάνηκε στό γκα
ράζ. 'Ο Ίωσηφίδης δμως δέν άνησύχησε καί δέν ειδοποίησε'τόν ιδιοκτήτη γιατί 
υπέθεσε δτι ό συνάδελφός του έπήγε καμμιά μακρυνή διαδρομή καί δέν έδωσε 
σημασία ούτε ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη.

Ή  Χωροφυλακή έθεώρησε άμέσως πρώτο ύποπτο για τό έγκλημα τόν σωφέρ 
θωμά Ίωσηφίδη καί προέβη στην κράτησί του.

Οί γονείς τοΰ θύματος, διαψεύόοντας τό πρώην άφεντικό τοΰ γιου τους, ιδιο
κτήτη ταξί Οίκονομάκο για τόν ισχυρισμό του, περί καταχρήσεως βενζίνης άπό 
τόν Τσάγκα, έπέμειναν δτι ό γυιός τους ήταν αθώος άπό αυτή τή ρετσινιά, πού 
προσπαθούσαν νά τοΰ κολλήσουν μετά τό θάνατό του, δτι ήταν τίμιος νέος, πιστός 
οικογενειάρχης καί δτι δέν είχε κανένα απολύτως εχθρό, ούτε μέ κανένα προηγού
μενα. Ό  πατέρας του είδικώς κατέθεσε δτι δ γυιός του, έκτός άπό τις 105 καί 
άπό τις 45 δραχμές, δέν θά είχε άλλα χρήματα έπάνω του καί άπέκλειε τή λη
στεία. Προσέθεσε δμως δτι, έφ’ δσον δ γυιός του δέν είχεν έχθρούς, πιθανόν νά τόν 
σκότωσαν γιά νά τοΰ πάρουν τό ταξί του, πού δέν βρέθηκε μετά τό φόνο.

’Άλλοι σωφέρ, φίλοι καί γνωστοί τοΰ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα, έλεγαν δτι τό 
θΰμα ήταν φτωχός, τίμιος καί δτι δέν είχε ποτέ νταραβέρια μέ άλλες γυναίκες. 
Α λλά βρέθηκε καί ένας σωφέρ άπό τήν «πιάτσα» πού είπε δτι κάποτε, προ μηνών, 
είχε δη τόν Τσάγκα ραντεβοΰ, μετά τό γάμο του, στον κήπο τοΰ Μουσείου, μέ μιά 
άλλη νέα κοπέλα. "Ωστε ούτε μποροΰσε νά άποκλεισθή άκόμη καί τό δτι δ φόνος 
μποροΰσε νά είχε γ ίνει καί μέ άφορμή κάποια γυναικοδουλειά. ’Έτσι, πλήρες σκό
τος έβασίλευε στήν ύπόθεσι καί κανένας δέν ήξερε τί νά υποθέση, ως πρός τούς 
δράστες καί ώς πρός τά αίτια τοΰ έγκλήματος.

Στή δολοφονία τοΰ Σταμάτη Τσάγκα, στό «έγκλημα τής Βούλας» καθώς τό 
είχαμε κ ι’ δλας βαφτίσει οί αστυνομικοί ρεπόρτερς, είχαμε δώσει μεγάλη έκτασι, 
στήλες δλόκληρες, στις έφημερίδες, καί τονίζαμε δτι είχε χαθή τό ταξί πού δδη- 
γοΰσε δ σκοτωμένος καί δπου κατά πάσαν πιθανότητα είχε διαπραχθή τό έγκλημα. 
Καί άμέσως μόλις έκυκλοφόρησαν στήν Αθήνα καί τά προάστια οί απογευματινές 
έφημερίδες, κατέβηκε επειγόντως στήν ’Αθήνα καί παρουσιάστηκε στή Διοίκησι 
Χωροφυλακής ’Αττικής, δ σταθμάρχης Χωροφυλακής Λιόπεσι άνθυπασπιστής Χλι- 
ουνάκης καί άνέφερε δτι δύο χιλιόμετρα πέρα άπό τό Χαρβάτι καί κοντά στό 16ο 
χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Αθηνών—Μαραθώνος καί πλάι σέ ενα λατομείο, βρέθηκε 
έγκαταλελειμμένο τό 20769 ταξί, πού δόηγοΰσε δ Τσάγκας. Τό ταξί αυτό, στή 
θέσι τοΰ δδηγοΰ, ήταν πλημμυρισμένο άπό αίματα καί λάσπες καί στό «μαρσπιέ» 
άπάνω ήταν μιά σιδερένια ράβδος καταματωμένη. Μέσα στό αυτοκίνητο βρέθηκαν 
δύο προσωρινές άδειες κυκλοφορίας τοΰ αυτοκινήτου πού είχε έκδώσει τό Υπουρ
γείο τής Συγκοινωνίας καί μιά μολυβένια σφαίρα διπλωμένη σέ τεμάχιο υφάσμα
τος. Κατά τό σταθμάρχη Λιόπεσι οί έπιβαίνοντες τοΰ αυτοκινήτου δολοφόνοι τοΰ 
μακαρίτη τοΰ Τσάγκα είχαν σταματήσει επίτηδες τό ταξί άπάνω σέ πετρώδες 
έδαφος γιά νά μή φαίνωνται τά ίχνη άπό τά ποδάρια τους.

Ό  σταθμάρχης Λιόπεσι είπε δτι είχε λάβει μέτρα φρουρήσεως τοΰ ταξί τοΰ 
θύματος καί επειδή θά τούς έπιανε ή νύχτα, ή αυτοψία στό ταξί καί ή άνίχνευσις
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γιά τήν άνεύρεσι δακτυλικών άποτυπωμάτων άνεβλήθη για τήν άλλη μέρα το 
πρωί. Έν τώ μεταξύ ή άνεύρεσις τοΰ ταξί μπέρδευε ακόμη περισσότερο τά πράγμα
τα, γιατί δεν μπορούσε πια νά κατάληξη κανείς σέ κανένα συμπέρασμα για τά 
αίτια τοΰ εγκλήματος. Ληστεία; Μά δεν θά τοΰ παίρνανε τά λίγα λεπτά πού βρέ
θηκαν απάνω στον Τσάγκα καί πού ήταν ολοφάνερο δτι δεν είχε άλλα απάνω του; 
Νά έκαναν τό έγκλημα γιά νά τοΰ πάρουν τό αυτοκίνητο; Μά τότε γιατί νά τό 
έγκαταλείψουν στο Χαρβάτι; Νά ήταν καμμιά άλλη ή αφορμή; Μά ό Τσάγκας 
δέν είχε κανένα εχθρό καί άλλως τε δεν θά ήταν τόσο κουτός, ώστε νά άκολουθήση 
ένα του έχθρό καί νά σκάφη μόνος του τό λάκκο του. Νά ήταν καμμιά γυναικο
δουλειά στη μέση καί έπρεπε νά «άναζητήσωμε τή γυναίκα» καί σ’ αυτό τό έγ
κλημα; Μά, παρά τά κουτσομπολιά, δέν έβγαινε τίποτε καί γιά ερωτοδουλειές. 
“Χστερα δέν μποροΰσε νά παραβληθή καί νά συσχετισθή καί με τό προηγούμενο 
«Έγκλημα τοΰ Μοσχάτου», τή δολοφονία τοΰ σινφέρ ΙΙαχή, γιατί εκεί, ήταν φα
νερό δτι 6 Παχής εσκοτώθηκε από τούς άγνωστους έπιβά.τες του ύστερα από τυχαία 
έκπυρσοκρότησι τοΰ αυτομάτου πιστολιού τους. ’Εδώ είχαμε περίστροφο μεγάλου 
διαμετρήματος μέ μολυβένια σφαίρα. ’Άρα οί άγνωστοι έπιβάται τοΰ αυτοκινήτου 
έκ προθέσεως, δηλαδή ήθελημένως, τόν έπυροβόλησαν, τόν έσκότωσαν,, ενώ οδη
γούσε τό αμάξι του καί ύστερα τόν επήραν κατά τή  Βούλα, τόν έσυραν νεκρό έξω 
άπό τό ταξί, τόν άφησαν εκεί, στούς βάλτους, δίπλα στή θάλασσα, χωρίς νά τόν 
ψάξουν καί νά τοΰ πάρουν τά λεπτά  του καί ύστερα τοΰ παίρνουν τό αυτοκίνητό 
του, φεύγουν μέ αυτό καί εγκαταλείπουν τό καταματωμένο ταξί, τό ταξί μέσα στό 
όποιο είχε γίνει πιά ή στυγερή δολοφονία, σ’ ένα νταμάρι, στό Χαρβάτι. Καί τό 
ερώτημα παρέμενε φοβερό καί χωρίς καμμιά άπάντησι ακόμα. Ούτε δράστες, ούτε 
αίτια. ’Απόλυτο σκοτάδι.

Καί σάν νά μην έφθαναν δλα αυτά, είχαμε καί τις τύφλες. Καί είμαι μετά 
τόσα χρόνια ύποχρεωμένος νά άποκαλύψω μιά φοβερή τύφλα πού έκανε τότε ό 
μακαρίτης ό ιατροδικαστής Γιώργος Τρουπάκης καί πού δέν είχε γραφή τότε άπό 
μάς τούς αστυνομικούς ρεπόρτερς, δηλαδή άπό εμένα, τόν κ. Σεβαστιανό Άρνέλλο 
καί τό μακαρίτη τό Βενιζέλο Ζερβέα, γιατί δέν θέλαμε νά τά βάλουμε μέ τό μακα
ρίτη τόν Τρουπάκη γιά την γκάφα του.

Γιά τή δολοφονία τοΰ Σταμάτη Τσάγκα στή Βούλα δέν είχε καμμιά άπολύτως 
αρμοδιότητα νά έπέμβη ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, άφοΰ τό έγκλημα είχε 
γίνει στην περιφέρεια τής Χωροφυλακής καί αυτή είχε έπωμισθή μέ τό βάρος 
τής προανακρίσεως καί των ερευνών. ’Αλλά δ τότε διοικητής τής Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, δ ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης, πού τό πέρασμά του άπό τήν ’Ασφά
λεια, άφήκε εποχή καί ήταν γεμάτο όχι άπό συνηθισμένες επιτυχίες τής ρουτίνας, 
αλλά άπό καταπληκτικούς καί άνευ προηγουμένου θριάμβους, καταλάβαινε πολύ 
καλά δτι άν δ μακαρίτης δ Τσάγκας είχε σκοτωθή στή Βούλα καί δτι αν τό αυτο
κίνητό του είχε βρεθή στό Χαρβάτι, είχε ξεκινήσει άπό τήν ’Αθήνα, άπό τήν 
«πιάτσα» του ή άπό δρόμο κουβαλώντας μαζί του τούς άγνωστους ίσα μέ τήν ώρα 
δολοφόνους του καί δτι αυτοί μετά τό έγκλημα, κατά πάσαν πιθανότητα, είχαν 
καταφύγει καί κρυβόντουσαν στην ’Αθήνα, διέταξε τά καλύτερα όργανά του νά 
προβοΰν εις έρεύνας καί εις αναζητήσεις  καί στήν Πρωτεύουσα μήπως μάθουν 
τίποτε καί βοηθήσουν τή Χωροφυλακή καί τήν επίσημη άνάκρισι. Καί ενώ συνε
χιζόντουσαν οί ’έρευνες αυτές, χωρίς θετικό άποτέλεσμα άκόμα, όταν έμαθε ότι 
είχαν βρεθή στή Βούλα καί δίπλα στο πτώμα καί στις ροδιές τοΰ αυτοκινήτου, 
άποτυπώματα άπό υποδήματα, άγνωστο άκόμα άν ήταν άνορικά ή γυναικεία, έστει
λε μέ τρόπο ένα ειδικό συνεργείο μέ τεχνίτες, μέ επικεφαλής τόν ίχνογράφο τότε 
τής Γενικής ’Ασφαλείας Κατσιγιάννη, γιά νά πάρη μέ γύψο άποτυπώματα άπό 
τά άχνάρια πού υπήρχαν στήν άμμο άπάνω. Ό άρχιφύλακας έγύρισε, έκανε καλά
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τη δουλειά του καί έβγαλε τά αποτυπώματα απάνω στό γύψο που όταν τά είδε ό 
κ. Κουτσουμάρης καί μοΰ τά έδειξε καί μένα έμείναμε καί οί δυό μας εμβρόντητοι. 
’Από τί είδους παπούτσια μπορούσαν νά γίνουν τέτοια αποτυπώματα; ’Ανήκαν σέ 
άνθρωπο ή σέ γορίλλα; Καί πώς μπορούσαν εκείνοι πού είχαν τέτοια μεγάλα 
παπούτσια νά περπατήσουν, αφού τά αποτυπώματα έδειχναν δτι έξω από τις τερα
στίων διαστάσεων σόλες τους υπήρχαν δυό σειρές από πελώριες πρόκες ή από 
άλλα μυτερά αντικείμενα; Καί δμως, δπως έλεγα τότε καί εις τον φίλο μου διοι
κητή τής Γεν. ’Ασφαλείας, είχα δή καί τό πρώτο στην αυτοψία τά αποτυπώματα, 
αυτά καί είχα μάλιστα μείνει με την έντύπωσι δτι αυτά είχαν προξενηθή από ένα 
ζευγάρι γυναικεία παπούτσια καί από περισσότερα τού ενός ζευγαριού ανδρικά, 
άλλα έπερίμενα φυσικά τό αποτέλεσμα τής επίσημης έρευνας καί αυτοψίας γιά νά 
διατυπώσω καί εγώ τά συμπεράσματά μου καί νά μή γράφω αρλούμπες στις εφη
μερίδες πού έδούλευα. Καί ξαφνικά έβλεπα αυτά τά εξωφρενικά γύψινα εκμαγεία.

Θυμάμαι δτι αμέσως έτρεξα νά ρωτήσω τον μακαρίτη τόν ιατροδικαστή τον 
Τρουπάκη μέ τόν όποιο είχαμε δή μαζί τά αχνάρια εκείνα τών ποδιών καί τού 
είπα γιά τά εξαμβλώματα εκείνα πού έβγαλαν τά γύψινα άποτυπώματα. Καί κα
τάπληκτος τόν ακόυσα νά μοΰ λέη :

—”Α, ξέρεις... Εκείνα τά καρφιά; Δέν είναι άπό καρφιά. ’Εγώ πήγα υστέρα 
στη Βούλα καί θέλησα νά ξεσηκώσω τά άποτυπώματα. Καί επειδή δέν είχα άλλο 
τίποτα μαζί μου παρά μιά κόλλα χαρτί καί ένα μολύβι, έβαλα απάνω στά άποτυ
πώματα τό χαρτί καί μέ ένα σπιρτόξυλο έκανα τρύπες σ’ αυτό, πολλές μικρές τρυ
πίτσες στις άκρες κάθε αχναριού καί έτσι προσπάθησα νά ξεσηκώσω στήν κόλλα 
μέ τό μολύβι τά δακτυλικά άποτυπώματα. Μά δέν τά κατάφερα.

'Ομολογώ δτι έφριξα γιά τη  ζημία πού έγινε. Πολύτιμα ίχνη γιά την άνακά· 
λυψι τών δραστών είχαν καταστραφή άπό γκάφα τού ανίδεου άπό τέτοια ζητή
ματα ίατροδικαστοΰ. Καί έτρεξα γιά νά πώ τό νέο στον πολύτιμο φίλο μου κ. 
Κουτσουμάρη, ό οποίος «βγήκε καί εκείνος άπό τά ρούχα του».

—Όρίστε, φίλτατέ μου, κατάστασις. Αυτά συμβαίνουν γιατί οί ίατροδικασταί 
μας μπορεί νά είναι γιατροί, μπορεί νά είναι νεκροτόμοι, αλλά δέν είναι καί έγ- 
κληματολόγοι. Καί αυτό συνέβη γιατί δέν είχε φρουρηθή καί μετά τήν πρώτη 
αύτοψία ό τόπος τού εγκλήματος μέχρις δτου, έκτος τού πτώματος, φωτογραφηθοΰν 
καί δλα τά άλλα ίχνη καί ληφθοΰν εκμαγεία τών πελμάτων τών ποδών τών δρα
στών. Κρίμα... Χάθηκε μιά ευκαιρία...

Τήν άλλη μέρα, τό Σάββατο 13 ’Ιουλίου, έγινε στό ιατροδικαστικό εργαστή
ριο τής οδού Σωκράτους καί άλλη έξέτασις στό πτώμα τού Τσάγκα, ένώ τό μυστή
ριο πού σκέπαζε τό έγκλημα παρέμενε τό ίδιο σκοτεινό καί ανεξιχνίαστο. Πάντως, 
άπό τούς γονείς τού θύματος ξεκαθάρισε καί ένα άλλο ζήτημα. 'II καφέ ρεπούμπλι- 
κα πού βρέθηκε δίπλα στό πτώμα δέν ήταν τού θύματος, άλλά άνήκε εις κάποιον 
άπό τούς δολοφόνους. Νά ένα πειστήριο. Καί μάλιστα σπουδαίο. Είχαμε επί τέ
λους, κάτι άπό τούς δράστες.

’Επίσης έξηκριβώθη δτι ή εσωτερική δεξιά τσέπη τού σακκακιοΰ τού Τσάγκα 
ήταν αναποδογυρισμένη. Σ’ αυτήν δμως τήν τσέπη ό Τσάγκας δέν έβαζε λεπτά, 
άλλά μόνο τήν άδεια κυκλοφορίας τού αμαξιού του. Στήν άλλη τσέπη, του, τήν 
αριστερή, δπως είπαμε, βρέθηκαν οί 105 δραχμές καί στήν άνω δεξιά μικρή 
τσέπη τού πανταλονιού του οί 45 δραχμές καί τό μπρασελέ. ’Άρα οί δολοφόνοι 
άπό τήν άναποδογυρισμένη εσωτερική δεξιά τσέπη τού σακκακιοΰ τοΰ Τσάγκα δέν 
έπήραν παρά τήν προσωρινή άδεια τού αυτοκινήτου του, πού βρέθηκε, δπως μάς 
είπε δ σταθμάρχης Λιόπεσι, μέσ’ στό αυτοκίνητό του, στό Χαρβάτι. ’Άρα έκαναν 
τάχα τό έγκλημα γιά νά πάρουν δχι τά λεπτά τού σκοτωμένου, άλλά μόνο τις 
άδειες κυκλοφορίας τού αμαξιού του καί νά φύγουν μέ αύτό καί νά τό έγκα-
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ταλείψουν υστέρα στο Χαρβάτι; Καί γ ι’ αυτό έκαναν ένα φόνο; Μυστήριο. Πολύ 
μυστήριο.

Ή  προανάκρισις, έκτος άπό τον πατέρα καί τή μητέρα τοΰ θύματος, θέλησε 
να έξετάση καί τή χήρα του μήπως βγάλη καί άπό αυτήν καμμιά λεπτομέρεια, 
καμμιά φωτεινή άχτίδα, άπό την όποιαν να όδηγηθή. Ά λλ ’ δ μακαρίτης ό Τσάγ- 
κας άπό μέρες είχε στείλει τή γυναίκα του καί τό παιδί του στην ιδιαιτέρα του 
πατρίδα, στην ’Ικαρία, γιά νά παραθερίσουν καί ή χωροφυλακή έτηλεγράφησε 
εκεί νά την ειδοποιήσουν με τρόπο γιά τήν συμφορά καί νά την στείλουν εδώ γιά 
νά έξετασθή.

Στό έν τώ μεταξύ, δ σταθμάρχης Βουλιαγμένης, συνεχίζοντας τήν προανά- 
κρισι καί τήν έρευνα στήν περιφέρεια του, έμαθε οτι δ Τσάγκας μέ τό αυτοκίνητό 
του είχε πάει σ’ ένα ζυθεστιατόριο, στή Βούλα καί είχε καθήσει έκεϊ μέ δύο άνδρες 
καί μέ μιά νέα. Άπό τούς άνδρες αυτούς δ ένας ήταν νεαρός καί φορούσε έργατική 
μπλούζα καί πανταλόνι μπλέ. 'Ο σωφέρ έπινε καί συνομιλούσε φιλικά μέ τούς δύο 
άνδρες καί μέ τήν κοπέλα.

Κατά μιά άλλη πληροφορία, τά χαράματα τής Παρασκευής, 12 ’Ιουλίου, 
έθεάθη εις τήν Βουλιαγμένη μιά γυναίκα χωρίς συνοδό, πού έδινε τήν έντύπωσι 
ξένης κυρίας. Ή  γυναίκα αυτή είχε μώλωπες στό πρόσωπο καί στό λαιμό καί μπήκε 
στό πρώτο λεωφορείο τής γραμμής Βουλιαγμένης—’Αθηνών. Ή  ξένη αυτή κυρία 
έδωσε 13 δραχμές γιά νά βγάλη εισιτήριο γιά τήν ’Αθήνα, πού έκανε πολύ λιγώ- 
τερο. "Γστερα ζήτησε νά άλλάξη τό εισιτήριο γιά μέχρι τό Φάληρο, άλλα πράγμα 
παράξενο, μόλις τό λεωφορείο έφθασε στή Γλυφάδα, ή γυναίκα αυτή μέ τις γρα- 
τσουνιές καί τούς μώλωπες κατέβηκε καί πήρε άλλο λεωφορείο. Τό μόνο χαρα
κτηριστικό πού δόθηκε γιά  τήν περίεργη καί μυστηριώδη αυτή ξένη κυρία ήταν 
οτι φορούσε κόκκινο καπέλλο. Καί άρχισαν οί έρευνες καί οί άναζητήσεις γιά τήν 
άνεύρεσι τής ξένης κυρίας μέ τό κόκκινο καπέλλο, γιά νά έξακριβωθή μήπως 
αυτή είχε καμμιά σχέσι μέ τό έγκλημα.

’Αλλά τό ίδιο εκείνο πρωινό τής Παρασκευής, μιά άλλη κυρία έθεάθη στή 
Βούλα, χιυρίς κάλτσες καί χωρίς παπούτσια. Ή ταν καλοστεκούμενη, έφερε άμυχές 
στά ποδάρια καί φορούσε στό δεξί της χέρι ένα δακτυλίδι μέ ένα μεγάλο μονόπετρο 
μπριγιάν. Καί άνεζητεϊτο καί αυτή ως ύποπτος, άφοΰ δέν είχε άλλα ίχνη νά 
άκολουθήση ή προανάκρισις. Παντού μπερδέματα.

Καί άρχισε άμέσως καί άλλο μπέρδεμα μέ τον άλλο σωφέρ, τον Δημήτρη 
Άθανασούλα, μέ αυτόν δηλαδή πού δούλευε μέ τον Τσάγκα στό ίδιο ταξί καί μέ 
τον δποΐον είχε κάμει «σκάντζα βάρδια» στις ώρες, γιατί, δπως είχε πή, ήταν άπα- 
σχολημένος εκείνη τήν ημέρα μέ κάποιο φορτηγό αυτοκίνητο. 'Ο σταθμάρχης 
Βουλιαγμένης, άνθυπασπιστής Άνδρονόπουλος, έστειλε νά τον ζητήση άμέσως γιά 
νά τον έξετάση, άλλά δέν τόν βρήκε. Τοΰ είπαν οτι δ Άθανασούλας είχε φύγει 
γιά τήν Χαλκίδα, δδηγώντας ένα φορτηγό αυτοκίνητο καί άφησε παραγγελία στό 
σπίτι του, μόλις γυρίση, νά περάση επειγόντως άπό τή Χωροφυλακή Βουλιαγμέ
νης πού τόν ζητούσαν. Τήν άλλη μέρα δ Άθανασούλας πήγε καί δ άνθυπασπιστής 
μόλις τόν είδε έμεινε κατάπληκτος. 'Ο Άθανασούλας φορούσε έργατική μπλούζα 
καί πανταλόνι μπλέ. Καί δ άνθυπασπιστής πού είχε ύπ’ δψει του τό οτι δ Τσάγκας, 
πριν άπό τό έγκλημα καί μετά τά μεσάνυχτα τής Πέμπτης προς τήν Παρασκευή, 
τά έπινε καί διασκέδαζε σ’ ένα κέντρο τής Βούλας μαζί μέ μιά κοπέλα καί μέ δύο 
άνδρες, τούς μετέπειτα δολοφόνους του, άπό τούς όποιους ό ένας φορούσε έργατική 
μπλούζα καί μπλέ πανταλόνι, ένόμισεν έπί τέλους δτι βρήκε έναν άπό τούς φονιά
δες. Τόν δυστυχή τόν Άθανασούλα!

λ Συνεχίζεται)
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κ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Θά μάς απασχόληση σήμερα ένα άλλο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, πού 
αφορά τό παιδί. Πρόκειται γιά την πνευματική τροφή πού'τοΰ δίνουμε, ανάμεσα 
στην δποία κυριώτερη είναι τα βιβλία καί τά περιοδικά πού διαβάζει.

Γιά νά μεγαλώση τό παιδί χρειάζεται τό σώμα του τροφή κατάλληλη, θρεπτι
κή, ύγιεινή. Δίνουμε στά παιδιά μας δ,τι πιο έκλεκτό έχουμε. Στερούμεθα πολλές 
φορές γιά νά τούς άγοράσουμε γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκίσματα. Προσέχουμε πάρα 
πολύ τήν τροφή τους καί κάνουμε δ,τι είναι δυνατόν γιά ν’ άναπτυχθή τό σώμα 
τους κανονικά. ’Αλλά τό παιδί δέν έχει μονάχα σώμα. Δέν έχει μονάχα υλικές 
ανάγκες. ’Έχει καί ανάγκες πνευματικές. Χρειάζεται, δηλαδή, καί τροφή πνευμα
τική. Καί αυτή πρέπει νάναι έπίσης υγιεινή, κατάλληλη, θρεπτική, ώστε νά δυνα- 
μώση, καί ν’ άναπτυχθή κανονικά τό πνεύμα του. Καί ή πνευματική αυτή τροφή 
είναι οι ιδέες, τά φρονήματα, οι εντυπώσεις, οΕ άρχές, τά αισθήματα πού εμείς τοΰ 
εμπνέουμε. Παράλληλα δμως αναζητεί καί μόνο του τήν πνευματική τροφή του σέ 
ξένες ιδέες, σέ έργα συνανθρώπων του, στά βιβλία πού διαβάζει. Χιλιάδες βιβλία 
στήν εποχή μας... Βιβλία πού γίνονται ανάρπαστα μόλις έκδοθοΰν, καί βιβλία πού 
μένουν άζήτητα γιά χρόνια σέ προθήκες βιβλιοπωλείων. Βιβλία πού περιγράφουν 
τή ζωή, τόν έρωτα, τήν ανδρεία, τις μιζέριες τής βιοπάλης, τόν πόλεμο, τήν ειρή
νη, πού αναλύουν φιλοσοφικά δόγματα, πολιτικά συστήματα, θρησκευτικά παραγ
γέλματα, ενα σωρό κοινωνικές θεωρίες... Βιβλία φιλοσοφικά, ιστορικά, θρησκευτι
κά, επιστημονικά, λογοτεχνικά, τεχνολογικά, Ιγκυκλοπαιδικά. Καί άνάμεσά τους, 
πρώτα καί καλύτερα, στήν ήμερησία πάντα διάταξη, ακριβά ή φτηνά μυθιστορή
ματα, δακρύβρεκτα ρομάντζα, αισθηματικές νουβέλλες, ήρωϊκά αναγνώσματα, μυθι
στορήματα λογής - λογής, πού είναι καί τά πιό επικίνδυνα καί πού συνήθως πε
ριέχουν ενα σωρό άρρωστημένες ιδέες, δχι μονάχα ακατάλληλες προς βρώσιν, αλλά 
καί επικίνδυνες γιά τή δημόσια υγεία...

“Ολα αυτά περιέχουν ιδέες γιά λαϊκή κατανάλωση καί χωρίς νά ύπόκεινται 
σέ ηθικό άγορανομικό έλεγχο... “Ολα αυτά εμπνέουν φρονήματα πολλές φορές αν
τικοινωνικά, εντυπωσιάζουν μέ πολύ βλαβερό τρόπο, επηρεάζουν σέ τρομακτικό βα
θμό, ερεθίζουν σέ σημείο μεγάλο τά ένστικτα τοΰ κτήνους πού κοιμοΰνται μέσα 
μας, αποχαυνώνουν, δημιουργούν σκοτεινούς πνευματικούς ορίζοντες πού φέρνουν 
κατάθλιψη στή σκέψη καί στήν καρδιά, τροφοδοτούν τήν ψυχή μέ ύποπτες διαθέ
σεις, διαπλάθουν άνάλογα τόν χαρακτήρα... Πολύ λίγα από αυτά τά σημερινά μυ
θιστορήματα μπορεί κανείς άφοβα νά τά συστήση σ’ ένα παιδί... Ελάχιστες οί κα
λές εξαιρέσεις. 'Ο κανόνας θλιβερός καί αποκαρδιωτικός...

ΚΓ δμως δλα αυτά τά έντυπα παίζουν άποφασιστικό ρόλο στή ζωή τοΰ παι
διού καί διαμορφώνουν τήν πίστη του καί τόν πνευματικό του κόσμο...

Τροφή πνευματική... ’Από αυτήν θά έξαρτηθή τό ηθικό, πνευματικό καί έθνι- 
κό ανάστημα τοΰ σημερινού παιδιού καί αυριανοΰ ακαδημαϊκού πολίτη, πάνω στόν 
όποιον θά κτίσωμε τό μέλλον τής φυλής μας... ”Αν ή τροφή αυτή περιέχη ιδέες άρ
ρωστημένες, σκέψεις μολυσμένες, νοσηρά διδάγματα, τό παιδί θά γίνη φθονερός 
κοινωνικός νάνος, τεμπέλης, δκνηρός, απαισιόδοξος, πού θά μισή τήν κοινωνία καί
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τούς συνανθρώπους του καί δέν θά θέλη νά ύπηρετήση τά ιδανικά τής φυλής του. 
"Αν ή τροφή αυτή περιέχη ύγιεΐς ιδέες, πεντακάθαρες καί άμόλυντες σκεψεις, δι
δάγματα πνευματικώς βιταμινούχα, τό παιδί θά γίνη ένας χαμογελαστός Κοινωνικός 
Γίγαντας, πανέμορφος δημιουργός στή βιοπάλη, εργατικός, ζωντανός, αισιόδοξος, 
πού θά έχη τάξει μέ αυταπάρνηση τον εαυτό του στην υπηρεσία τής Κοινωνίας καί 
των συνανθρώπων του...

Σπουδαίος, ό ρόλος των βιβλίων καί των περιοδικών στή διαμόρφωση τοΰ χα
ρακτήρα του παιδιού... Φίλοι σιωπηλοί καί υπομονετικοί, φίλοι πού δέν νευριά
ζουν, πού τρέχουν δίπλα σου σέ ώρες μονάχα πού τούς χρειάζεσαι καί ξέρουν ν' 
άποσύρωνται όταν ή παρουσία τους δέν είναι απαραίτητη. Φίλοι γοητευτικοί, φορ
τωμένοι μέ χρυσά όνειρα, πού έχουν τήν ευχέρεια νά σέ μεταφέρουν δπου ζητήαη 
ή καρδιά σου, δσο μακρυά κΓ άν θέλης... Φίλοι πού μπορούν νά σού κουβεντιάζουν 
μ’ ένα παράξενο τρόπο, καί πού μπορείς κΓ εσύ νά τούς έμπιστευθής άφοβα τούς 
κόσμους των ονείρων σου... Φίλοι πού μπορούν εύκολα νά γκρεμίσουν ή νά κτίσουν, 
νά σπρώξουν ψηλά ή νά κατεβάσουν χαμηλά, νά δημιουργήσουν άγγέλους ή σα
τανάδες.

Αυτό τό σκεφθήκαμε στά σοβαρά ποτέ μας; Ρωτήσαμε ποτέ νά μάθουμε τί 
διαβάζουν τά παιδιά μας; τί άγαποΰν; τί πιστεύουν; ποιά είναι τά ιδανικά τους;...

Δυστυχώς, ή απάντηση σέ τούτο τό ερώτημα δέν είναι ενθαρρυντική. Καί 
αύτό γιατί κυρίως δέν δίνουμε καί πολλή σημασία στόν ύπουλο εχθρό πού μπάζου
με ασυλλόγιστα στό σπίτι μας καί τον δίνουμε στά χέρια τού παιδιού μας, γιά νά 
πάη ύστερα στήν καρδιά του, νά τήν ναρκώση, νά τήν κάνη νά πάψη νά κτυπά... 
Γιατί ένας φοβερός εχθρός είναι ένα κακό βιβλίο στά χέρια ενός παιδιού...

Μά, λένε μερικοί γονείς, πού νά βρούμε κατάλληλη πνευματική τροφή γιά 
τά παιδιά μας;... Σ’ αυτό έχουνε απόλυτο δίκιο... Σπάνιο καί άζήτητο τό καλό 
βιβλίο ή τό φρόνιμο περιοδικό... Κραυγαλέο καί άφθονώτατο τό κακό δεσπόζει στή 
ζωή μας... ’Ά ς βγούμε νά περπατήσουμε στούς δρόμους τής πρωτευούσης μας... ”Ας 
σταθούμε μπροστά σέ κάποιο κεντρικό περίπτερο... Πόσα περιοδικά... Πάσα μικρά 
βιβλία... ’Από πάνω  μέχρι κάτω, καί από τις τρεις μεριές του, τό περίπτερο, είναι 
ντυμένο μέ χαρτί... Καί τί χαρτί!... Πολύχρωμο, ακριβό, εικονογραφημένο, πολυ
τελέστατο... Περιοδικά τό ένα κοντά στό άλλο, πού κρατιούνται μέ μανταλάκια, 
σάν χορευταί σέ μιά παράξενη πίστα. ’Αγκαλιασμένοι... Χορευταί πού φωνάζουν 
στά πλήθη νά σταθούν γιά νά ίδοΰν τά θέαμα. Καί μάλιστα δωρεάν. Πόσοι νεα
ροί τριγύρω...

Κυττάζεις τά εξώφυλλα καί ρωτιέσαι άν δλα αυτά δέν μοιάζουν μέ στυγνό 
έγκλημα εναντίον τής κοινωνίας. Στά περισσότερα εξώφυλλα κυριαρχούν γυναίκες. 
Γυναίκες κάθε λογής... Χαμογελαστές καί άγριεμμένες, όμορφοκτενισμένες καί ά- 
κτένιστες, όρθιες καί καθιστές, μισόγυμνες καί σχεδόν γυμνές, μέ μαγιώ μπικίνι 
ή μέ μίνι φούστες, προκλητικές σέ χίλιες απίθανες πόζες καί στάσεις... Δέν είναι 
άρα γε αύτό εμπόριο λευκής ή χρωματιστής σάρκας; Τί σημασία έχει άν δέν μπορή 
ή γυναίκα τού εξωφύλλου νά εκδοθή;... Πορνεύει τή σκέψη τού παιδιού μας. Δέν 
είναι αύτό χειρότερο;

Βέβαια, δέν είναι δλα τά περιοδικά ίδια... Υπάρχουν καί κάποιες δμορφες 
εξαιρέσεις. ’Οάσεις στήν έρημο πού, μάς περιβάλλει. Φωτεινά διαλείμματα στόν ά- 
δυσώπητο αιώνα μας... Μά, αύτά συνήθως δέν τά προσέχει κανείς... Περιοδικά μέ 
τουριστικές εικόνες, μέ φωτογραφίες μεγάλων επιστημόνων, μέ επιστημονικά σκί
τσα...

Λίγα, μά άξιόλογα. Τά άλλα πολύ περισσότερα... ΚΓ άνόμεσα σ’ δλα ετούτα, 
κάποια άλλα μικρούτσικα βιβλιαράκια, τόσα δά, πού τό κακό δμως πού προξενούν
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είναι τεράστιο... Πέφτει άμέσως τό μάτι σου εκεί... Οι τίτλοι τους καί οι εικόνες 
τους είναι κραυγαλέα καί ξεδιάντροπη πρόκληση προς όχι μόνο τις ηθικές αρχές 
τής κοινωνίας μας, αλλά καί πρός μια στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια...

Κι όλο αυτό τό προκλητικό συνάφι των γυναικών, των ακόλαστων τίτλων, τών 
προκλητικών φράσεων καί λέξεων, πλαισιώνεται από σκληρούς γόητες, από αδυ
σώπητους γκάνγκστερς, από όπλοφοροΰντες νέους, από δράκουλες καί πτώματα, από 
εικόνες μανίας καί φρίκης...

... Αυτό είναι τό πλαίσιο ένός περιπτέρου... Καί ρωτήσαμε ένα περιπτεριοΰχο 
να μάς πή ποιά περιοδικά πουλιούνται περισσότερο. Καί λάβαμε τήν απάντηση:

«Θέλει καί ρώτημα; Οί νέοι σήμερα προτιμούν τά σκανδαλιστικά περιοδικά, 
πού γίνονται ανάρπαστα. Αυτά είναι εμπορικά... Τά άλλα...», κι’ έκανε ένα μορ
φασμό περιφρονήσεως...

Πόσο φοβερή απάντηση... Γιά νά σταθή εμπορικά ένα περιοδικό, πρέπει νά 
είναι γεμάτο μέ ό,τι αποχαυνώνει τις αισθήσεις καί διεγείρει τη νοσηρή φαντα
σία... Αυτή είναι ή τροφή πού προτιμούν τά παιδιά καί οι νέοι μας σήμερα...

Τα ίδια καί χειρότερα στα βιβλιοπωλεία. Τό καλό βιβλίο μένει στην άκρη πα
ραπονεμένο...

Μά, πρεπει νά παραδεχτούμε ότι τό καλό βιβλίο καί τό καλό περιοδικό σπα
νίζουν στην έποχή μας... Αυτό όμως δεν φαίνεται νά μάς άνησυχή καί πολύ... ’Έ 
χουμε πιά συνθηκολογήσει μέ τή σημερινή κατάσταση πραγμάτων καί δεν μάς κά
νει εντύπωση. ’Έτσι, μέ τήν αδιαφορία μας συντελούμε στήν εξάπλωση ένός κα
κού, πού κάποτε θά στραφή μέ μανία εναντίον μας...

Ή  στήλη αυτή κρούει τον κώδωνα τού κινδύνου... Νομίζει ότι οί δείκτες τού 
ρολογιού πλησιάζουν. 'Όπου νάναι θά σημάνη το τέλος... Γ ι’ αύτό υψώνει τή φω
νή της... Μπορεί νά μήν ακούσουν ή νά μή θελήσουν ν’ ακούσουν όλοι τό μήνυμά 
της... Μά, θά νοιώση μεγάλη ικανοποίηση άν καταφέρη νά ξυπνήση από τό λή
θαργο τής άδιαφορίας έστω καί πολύ λίγους, έστω καί ένα αναγνώστη της...

i'fi ϊ{ί *
’Ά ς έρθουμε τώρα στήν τακτική συνομιλία μας μέ τούς ειδικούς...
θά  δώσουμε σήμερα τό λόγο σ’ ένα ακόμα εκλεκτό πνευματικό ηγέτη τού 

τόπου μας. Πρόκειται γιά τον Πρόεδρο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τέως υπουργό 
κ. Κωνσταντίνον Τσάτσον. Βαθύς γνώστης τών προβλημάτων τής νεότητος, καί 
σοφός ερευνητής τής κοινωνικής μας ζωής, ό κ. Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών δίνει σήμερα μέ τή δική του ζηλευτή παραστατικότητα καί σαφήνεια ανάγλυ
φη τήν εικόνα τού μεγάλου προβλήματος... Τά συμπεράσματα τού κ. Προέδρου καί 
οί κρίσεις του πρέπει νά προσεχθούν από όλους. Οί πολύτιμες παρατηρήσεις του 
πρέπει νά άποτελέσουν πηγή εμπνεύσεων γιά ένα πιο συστηματικό αγώνα στήν 
υπηρεσία τής νεότητος...

** *
Ό κ. Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας Αθηνών, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα. Έσπούδα- 

σε νομικά καί Πολιτικές καί Οικονομικές Επιστήμες στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών 
καί στό Πανεπιστήμιο "Αιδελβέργης (Γερμανίας) .

Διωρίστηκε Καθηγητής τής Φιλοσοφίας τού Δικαίου στό Πανεπιστήμιο ’Αθη
νών τό 1932. Έπαύθη τό 1941, κατά τήν εχθρική κατοχή, λόγω τής δράσεώς 
του στήν κίνηση Εθνικής ’Αντιστάσεως. Άπεκατεστάθη τό 1944, μόλις άπελευθερώ- 
θηκεν ή Ελλάς. Είναι μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άπό τό 1961. Τό 1966 
έξελέγη Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

'Ο κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος, έξελέγη κατ’ επανάληψη Βουλευτής ’Αθηνών,
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καί έχρημάτισεν 'Υπουργός ’Εσωτερικών, Τύπου, Αεροπορίας, Παιδείας, Συντο
νισμού, Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί Κοινωνικής Προνοίας.  ̂ __

Είναι πολυγραφώτατος συγγραφεύς και τα συγγράμματα του ε ̂ υχαν διεθνούς 
θαυμασμού καί άναγνωρίσεως (DER BEG RIFF DES POSITIVEN RESHTS. 
Τό έργον τού KARL LARENZ, Τό πρόβλημα τής Ερμηνείας τού Δίκαιου, Ίο 

1 εργον τού GIORGIO DEL VECCHIO, Η
Γνωσιολογία τού Κάντ, Τό πρόβλημα των πη
γών τού Δικαίου, ή κοινωνική φιλοσοφία τών 
’Αρχαίων Ελλήνων, Πολιτική, Δοκίμια αισθη
τικής καί Παιδείας, Αισθητικά δοκίμια, Άφο- 
ρισμοί καί διαλογισμοί, Έλληνικη πορεία, Στις 
ρίζες τής ’Αμερικανικής Δημοκ ατίας κλπ ).

'Ο κ. Τσάτσος σαν 'Υπουργός καί γενικώ- 
τερα σαν πολιτικός ανέπτυξε πλουσιωτατη κοι
νωνική δράση καί έγκαινίασε σειρά κοινωνικών 
μέτρων για τήν προστασία καί τήν άνακού- 
ψιστ) τών πασχόντων καί την προστασία τών 
εργαζομένων.

Θεωρείται δίκαια σαν μιά έξέχουσα πνευ
ματική φυσιογνωμία τού Κοινοβουλίου μας, τού 
οποίου άποτελεΐ έπιλεκτο μέλος.

'Ξ πολυμάθειά του, ή βαθειά επιστημονική του μόρφωση, ή δψηλοφροσύνη 
καί οί αρετές του τόν κατατάσσουν μεταξύ τών εκλεκτών προσωπικοτήτων τοϋ διε
θνούς πνευματικού κόσμου.

Τόν κύριο Πρόεδρο, συναντήσαμε στο σπίτι του... Τόν ανταμώσαμε πίσω από 
ογκους χαρτιών, νά υπαγορεύη, νά δίνη κατευθύνσεις, νά διορθώνη, ν’ άπαντά στό 
τηλέφωνο, ένώ ουρές ατέλειωτες από επιτροπές καί πολίτες κάθε τάξεως, κάθε έ- 
παγγέλματος καί κάθε ηλικίας, συνωστίζοντο για νά συνομιλήσουν μαζί του...

Φιλοφρονέστατα έτέθηκε στή διάθεσή μας. Τού εξηγήσαμε τό λόγο τής έπι- 
σκέψεώς μας. Βρήκε τήν πρωτοβουλία μας άξιοθαύμαστη καί τήν έπήνεσε ανεπιφύ
λακτα. Μάς ένεθάρρυνε μέ καλωσύνη καί απλότητα. Καί ύστερα άπήντησε πρόθυ
μα στα ερωτήματα, μας.

Μεταφέρουμε εδώ τή συνέντευξη αυτή, δπως μετεδόθη από τήν εκπομπή τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

ΕΡΩΤ.: «Σάς ευχαριστούμε για τήν καλωσύνη σας νά λάβετε μέρος στό σημε
ρινό μας πρόγραμμα, πού έχει σάν αντικείμενο τό Παιδί καί τά προβλήματά του, 
καί σάς παρακαλοΰμε νά μάς πήτε πώς βλέπετε αύτήν τήν προσπάθεια τού Αστυ
νομικού Σώματος; Πρόκειται, άλήθεια, γιά ένα οξύ καί σοβαρό κοινωνικό πρό
βλημα ;»

ΑΠΑΝΤ.: «Κάθε προσπάθεια γιά τήν σωματική, ηθική καί πνευματική προ
στασία τού παιδιού πρέπει νά ένθαρρύνεται. 'Οδηγός καί προστάτης τού παιδιού δέν 
είναι μόνο ό γονεύς καί δ δάσκαλος, είναι κάθε ώριμος άνθρωπος, ό φίλος, δ γείτο
νας, δ διαβάτης. Πρό παντός υπεύθυνοι είναι οί κρατικοί λειτουργοί, δπως οί αστυ
νομικοί».

ΕΡΩΤ.: «Τά σημερινά παιδιά παρουσιάζουν —κατά τήν γνώμη σας— κάποια 
κοινωνική ιδιομορφία; Πώς τά συγκρίνετε μέ τά παιδιά άλλων έποχών;»

ΑΠΑΝΤ.: «Τό πρόβλημα τού παιδιού είναι αιώνιο. Σέ εποχές μεγάλων άνα
τραπών καί ζυμώσεων γίνεται δξύτερο. Ή  εποχή μας δέν έχει σταθερά έρείσματα, 
δέν έχει καθιερωμένες αξίες, είναι ρευστή καί ασαφής, γ ι’ αυτό καί τά παιδιά πού



«Σταυροφορία για τό παιδί» 637

είναι πάντα αδύνατα μπρος στή ζωή y.al αβοήθητα, στήν εποχή μας, είναι ακόμη 
πιο αδύνατα καί χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια».

ΕΡΩΤ ,.: «Ποια είναι τά βαθύτερα αίτια αύτοΰ τοΰ φαινομένου; Ποΐαι αί 
πραγματικαί διαστάσεις του;»

ΑΠΑΝΤ.: «Δέν περνάει για πρώτη φορά ή ανθρωπότητα μιαν εποχή σαν τήν 
δική μας, ασαφή καί ρευστή. Κάθε φορά πού μιά καθιερωμένη κοσμοθεωρία άποσυν 
τίθεται, καί ενα κοινωνικό καθεστώς ραγδαία μεταβάλλεται, κάθε φορά πού ό άν 
θρωπος από μιά πάγια κατάσταση μ ε τ α β α ί ν ε ι  σέ μιαν άλλη πάγια κατάσταση, 
δημιουργεΐται αυτή ή ψυχολογική ρευστότητα πού επηρεάζει βαθειά τό παιδί. Λέ
γοντας παιδί εννοώ καί τό νήπιο, καί τον άνηβο, καί τόν έφηβο. Γιά δλους αυτούς 
πρέπει νά φροντίσωμε».

ΕΡΩΤ.: «Τί ακριβώς είναι εκείνο πού πρέπει ν’ άνησυχήση τό Κράτος καί 
τούς γονείς;»

ΑΠΑΝΤ.: «Στο παιδί πρέπει νά δώσωμε σταθερά ε ρ ε ί σ μ α τ α .  Πρέπει νά 
στερεώσωμε τόν ψυχικό του κόσμο. Νά τό κάνωμε νά νοιώση μερικές βασικές αξίες 
καί νά τις πιστέψη. Νά τό κάνωμε νά αισθάνεται αγάπη γιά τόν άνθρωπο. Νά 
αισθάνεται σεβασμό γιά τούς μεγαλυτέρους. Ν’ άγαπήση τήν εργασία καί νά τήν 
τιμά. Μόνο από αυτήν τήν άτραπό τής τάξεως καί τής πειθαρχίας φθάνει κανείς 
νά καταλάβη τό νόημα τής έλευθερίας πού πρέπει νά άποτελή τοΰ κάθε ανθρώπου 
τό πρώτο ιδανικό. Ή  ελευθερία πού διδάσκεται από τόν εύκολο δρόμο τής απει
θαρχίας, τής αταξίας καί τής ανταρσίας, δέν είναι παρά ή έσχατη δουλεία στά 
χαμηλότερα ένστικτα καί τά πάθη. Είναι ή ελευθερία τής ζούγκλας. Αυτό πρέπει 
βαθειά νά τό νοιώσουν καί τά παιδιά καί οί μεγάλοι. ’Ά ν είναι μέγα κακό νά κα- 
ταδημαγωγοΰμε τόν λαό μέ μιά διεστραμμένη έννοια τής έλευθερίας, είναι αυτό
χρημα έγκλημα νά τήν έπιβάλωμε στίς διψασμένες ψυχές τών παιδιών».

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

ΑΠΑΝΤ.: «Ό καλά ώργανωμένος άθλητισμός, στήν καθαρή του μορφή, είναι 
βασικό στοιχείο παιδείας. ’Από τά δέκα χρόνια του ώς τήν ώρα τής στρατιοηικής 
του θητείας, τό παιδί πρέπει δχι νά είναι θεατής απλώς αθλοπαιδιών, αλλά νά 
άθλήται τό ίδιο. Είναι περιττό νά τονίσω δτι ό άθλητισμός δέν ασκεί μόνο τό σώ
μα' άσκεί καί τήν ψυχή, τό ήθος τοΰ παιδιού. ’Αναπτύσσει τό βουλητικό του, τήν 
έργατικότητά του, τήν ανδρεία του. Τό μαθαίνει τήν ευγένεια στίς κοινωνικές σχέ
σεις, τόν ίπποτισμό ατούς κοινωνικούς ανταγωνισμούς. Τό σχολείο καί τό γυμνα
στήριο είναι δύο ισότιμα βάθρα καί δ,τι έξαρτάται από τά Κράτος καί επομένως 
καί τήν ’Αστυνομία, γιά νά άγαπήση τό παιδί τό σχολείο καί τήν άθληση πρέπει 
νά τό κάνη.

»Μέ ρωτάτε γιά τήν μουσική!
»Ποιά μουσική; Τπάρχει μουσική πού εξεγείρει τήν ήδυπάθεια —άκαίρως 

στά παιδιά— τόν χυδαίο σεξουαλισμό, άλλά καί άλλα χαμηλά ένστικτα, μουσική πού 
έκφράζει τά τυφλά πάθη τών αγρίων τής ζούγκλας καί πού δ κουρασμένος άνθρω
πος στίς μεγαλουπόλεις χαίρεται δπως τό χασίς καί τό δπιον. Καί υπάρχει ή μου
σική πού καθαρίζει τις ψυχές δπως τό καθαρό νερό τής πηγής τις πέτρες δπου κυ
λάει. ’Από τά δύο αυτά είδη είναι φυσικό νά άρέση στά περισσότερα παιδιά τό 
πρώτο είδος. ’Άλλωστε ή μίμηση αυτή τήν ψυχοφθόρα μουσική έπιβάλλει. Άλλά 
πώς θά καθοδηγηθή τό παιδί, ώστε νά άγαπήση τήν άλλη, τήν έξαγνίζουσα μου
σική; Νά τοΰ προσφέρεται δσο τό δυνατόν άφθονωτέρα, χωρίς καμμιάν έπιβολή. Νά 
τήν προσφέρουν μέ τρόπο ευχάριστο γονείς καί δάσκαλοι, — άν καί ανάμεσα σ’ 
αυτούς, οί περισσότεροι προτιμούν δ,τι ακριβώς βλάπτει.
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Τά ίδια λεκτέα καί για τόν κινηματογράφο. Έδώ μάλιστα τά αποτελέσματα 
είναι άμεσώτερα καί πιο ορατά. Τό παιδί μαθαίνει να θαυμαζη τον γκαγκστερ. Δε; 
άρκεΐ βέβαια ή ταμπέλα «ακατάλληλον δι’ ανηλίκους», που γίνεται μάλλον σημεΐον 
έλξεως. Τό βάρβαρο θέαμα αρέσει στους πρωτογόνους, αρα στα παιδιά, αρεσει σ^ούς 
απαίδευτους, είτε είναι ό οχλος τής Ρώμης με τις θηριομαχίες, είτε δ όχλος ιή . 
Νέας Ύόρκης μέ τά αστυνομικά φίλμς.

»”Ας πάριομε παράδειγμα τήν Σοβιετική Ενωση. Εκεί, και στον τομέα τής 
μουσικής καί στον τομέα τοΰ κινηματογράφου, άπο απόψεως διαπαιδαγωγησεως 
τοϋ παιδιού καί του άπλοΰ ανθρώπου, πηγαίνουν πολύ πιο κοντά στο σωστό δρόμο.
Ας μάς επιτρέψουν οί κύριοι κομμουνισταί νά θεράπευσωμε στον τομέα τ?)ς παι- 

θείας τήν ελευθερία, όπως τήν θεραπεύουν αυτοί στον τοπο τους και όχι όπως ζη
τούν νά τήν θεραπεύσωμε εμείς έδώ».

ΕΡΩΤ.: «Πότε πρέπει ν’ άπασχολή σοβαρά τούς γονείς τό πρόβλημα «Παιδί» 
καί ποιά επίδραση μπορεί ν’ άσκηση πάνω στή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρος του 
τό περιβάλλον;»

ΑΠΑΝΤ.: «'Η φροντίδα γιά τό παιδί πρέπει νά άρχίζη από τον πρώτο μήνα 
τής κυήσεως. Δεν υπάρχει τίποτε στο οικογενειακό περιβάλλον πού νά μή σχετί
ζεται μέ τό παιδί πού αναπτύσσεται. Ενας καυγάς τών γονέων μπρος σ ενα .παιδί 
δύο ετών, μπορεί νά τό τραυματίση ψυχικώς γιά πάντα. Η ψυχή του είναι πιό 
εύαίσθητη από τήν πιό ευαίσθητη ύλη. Ολα άποτυπώνονται μέσα του και συσσωρεύ
ονται στό υποσυνείδητό του. Τό παιδί δεν πρέπει νά άντιληφθή τίποτα τό άσχημο 
ή τό κακό. Πρέπει ώς πού νά στερεώση κάπως, νά μήν υποπτεύεται καν τό κακό».

ΕΡΩΤ.: «Πώς θά ήμποροΰσε ή Εκκλησία νά διαδραματίση έξυγιαντικό ρόλο;»
ΑΠΑΝΤ.: «Ό ρόλος τής Εκκλησίας θά μπορούσε νά ήταν τεράστιος στην 

διάπλαση τοΰ παιδιού. Τό παιδί δέν μπορεί νά συγκρότηση τήν ψυχή του καί τόν 
■κόσμο του χωρίς θρησκεία. ’Αλλά τήν θρησκεία μπορεί νά τήν ένσταλάξη στην 
ψυχή τού παιδιού μόνο ένας πού πιστεύει. Δέν αρκεί τό ράσο' χρειάζεται ή πίστη. 
Νά μοΰ έπιτρέψητε νά μήν θίξω περισσότερο δημοσία αυτό τό θέμα».

ΕΡΩΤ.: «Πώς θά ήταν δυνατόν νά βοηθήση καί ή ’Αστυνομία;»
ΑΠΑΝΤ.: «Σάς μίλησα γιά τήν ευαισθησία τού παιδιού. "Ενα σπασμένο σήμα 

τής τροχαίας, μιά ακαταστασία στό δρόμο, ένας δυσάρεστος θόρυβος, όλα επηρεά
ζουν τήν ψυχή του. Μιά άδικη καταδίωξη, μιά κακομεταχείριση πολίτου χωρίς 
λόγο τήν συνταράσσουν.

»Ή  ’Αστυνομία ώς παράγων πολιτισμού, ε ί ν α ι  κ α ί  π α ρ ά γ ω ν  π α ι 
δ ε ί α ς .  Μπρος στό παιδί πρέπει ό αστυνομικός νά μεταχειρισθή μέ πιό υπομονή 
καί μέ πιό προσοχή τόν άδικοπραγούντα πατέρα. Πρέπει στά μάτια τού παιδιού 
δ τελευταίος αστυφύλακας νά είναι ή ενσάρκωση τού δικαίου νόμου. Καί τό παι
δί, στό βάθος τής ψυχής του, κρύβει συνήθως μερικά σπέρματα ηθικής πού τοΰ επι
τρέπουν νά διαισθανθή τήν σημασία τού δικαίου καί τής δικαιοσύνης».

ΕΡΩΤ.: «Τί θά είχατε νά μάς πήτε γιά τήν προστασία τών ανηλίκων στή 
χώρα μας;»

ΑΠΑΝΤ.: «Ή προστασία τών ανηλίκων στόν τόπο μας,'όταν τήν συγκίνουμε 
μέ τά συμβαίνοντα σέ άλλες χώρες τής Δυτικής Ευρώπης, ασφαλώς υστερεί. Φτώ
χεια, προσφυγιά, πόλεμοι, καί συμμοριτοπόλεμοι, είχαν γιά αποτέλεσμα τά παιδιά 
νά άναπτύσσωνται όπως τά αγριόχορτα στά ρείθρα τών δημοσίων οδών.

»’Αλλά δέν φταίει μόνο τό Κράτος. Δέν μπορεί νά τά ζητούμε δλα από τό 
Κράτος. “Οταν δέν κάνη τό καθήκον της ούτε ή οικογένεια, ούτε ή ’Εκκλησία, 
ούτε δ δάσκαλος, ούτε δ βιομήχανος, ούτε δ έμπορος, ούτε τά συνδικάτα, μέ τί 
μέσα θά έκπληρώση δλων τά χρέη τό Κράτος;».
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ΕΡΩΤ.: «Με ποια συμπεράσματα θά προτιμούσατε νά κλείσουμε τήν σημερινή 
μας συζήτηση;»

AHANT.: «Το παιδί είναι τό μέλλον. Τό μέλλον κατασκευάζεται από τήν 
συνδρομή όλων των δυνάμεων του παρόντος. Γύρω από τό παιδί χρειάζεται μιά 
σιωπηρά συμμαχία όλων των κοινωνικών δυνάμεων, μιά έντιμη συμμαχία δπου 
νά μην έμφιλοχωροΰν δολιότητες καί πολιτικές επιδιώξεις.

»Τπάρχει τέτοια διάθεσις;
»Στό σύνολο ασφαλώς όχι. Ισιος δμως νά ύπάρχη σέ μερικούς παράγοντας.

Ας αρχισωμε με αυτους. Μέσα σέ αυτούς μπορεί νά διαδραματίση ένα σημαντι
κόν ρόλο καί ή ’Αστυνομία».

Φύγαμε από τό σπίτι τοϋ κ. Προέδρου μέ νέες δυνάμεις καί μέ νέα διδάγμα
τα γιά τήν ερευνά μας. Φύγαμε γοητευμένοι... Δέν πήραμε συνέντευξη. Παρακολου
θήσαμε μιά σύντομη διάλεξη... μιά διάλεξη πολύτιμη γιά τή δουλειά μας, γεμάτη 
αλήθεια, σοφία καί ύψηλά νοήματα...

** *
Φύγαμε χαρούμενοι, γιατί τήν έρευνα αυτή τήν επιδοκιμάζει ανεπιφύλακτα ή 

ύγιής κοινή γνώμη τής κοινωνίας μας... Καί γιατί άκόμα (πόσο χαιρόμαστε γ ι’ 
αυτό!) αυτή ή ερευνά μας δίνει τήν ευκαιρία σέ εκλεκτούς πνευματικούς ήγέτας, 
διεθνούς ακτινοβολίας καί κύρους, νά εκτιμήσουν καί νά επαινέσουν μιά άκόμα 
κοινωνική προσφορά τού ’Αστυνομικού Σώματος, τού όποιου πλέκουν τό εγκώμιο 
μέ ενθουσιασμό...

Μιά τεραστία ηθική ωφέλεια, πού μάς συγκινεΐ βαθειά...

ό Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσ|αν 

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην των, κατέ

στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των αστυνομι

κών , ο! όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.
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’ Α ν α μ ν ή σ ε ι ς
'Τπό τοΰ τέως ’Αστυνόμου A κ. ΒΑΣ ■ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

"Εν απόγευμα, περί τά τέλη φθινοπώρου τοϋ έτους 1928, γραφεύς τυγχάνων 
τοΰ Σ Τ ’ ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών, έλαβον εντολήν από τόν Διοικητήν μου, 
νυν δικηγόρον - πολιτευτήν κ. Τωάννην Γιαννοΰτσον, νά ένδυθώ άψόγως καί^καθ 
δλα περιποιημένος, νά παρουσιασθώ ενώπιον τοΰ τότε Αστυνομικού Δ ι̂ευθυντοΰ Α
θηνών, νΰν Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων έν συνταςει, κ. Ιωαννου Ιναλυβί ,.ου. ̂

Παρουσιασθείς, μετά πάροδον μιάς καί πλέον ώρας, εις τον Ιπασπιστην, αεί
μνηστον Τάσην Γεωργίου — αν καλώς ενθυμούμαι — , εϋρον εκεί δεκάδάς συνάδελ
φων μου, τελούντων έν αναμονή. Είς μίαν στιγμήν έξήλθε τοΰ γραφείου του ό κ. 
Καλυβίτης, δστις άφοΰ μάς παρέταξεν, έπέλεξε, κατόπιν επιθεωρησεως, περί τούς 
δέκα, μεταξύ τών οποίων ειχον την τιμήν νά συμπεριληφθιο και εγω, ως και οι 
κ.κ. ’Ιωάννης Ινροντήρης καί Χρ. Σΰρος (συνταξιούχος Αστυνομικός Διευθυντής ό 
πρώτος καί συνταξιούχος ’Αστυνόμος ό δεύτερος σήμερον) . Μετά ταΰτα ελαβομεν 
τήν έντολήν νά προσκομίσωμεν τήν έπομένην, εις το ύπασπιστήριον, άνά δυο φωτο
γραφίας έκαστος, άγνωστον εις όλους μας -προς τίνα σκοπόν.

Τήν έπομένην, μετά τήν προσκόμισιν τών φωτογραφιών, ελαβομεν νεαν εντο
λήν νά τελώμεν έν έτοιμάτητι καί αναμονή διαταγής. Μετά τριήμερον διετάχθημεν, 
όπως, έν στολή καί άνευ χλαίνης, φέροντες έλάχιστα εφόδια (κάλτσες, μαντήλια 
κλπ.) , εύρισκώμεθα εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, παρουσιαζομενοι εις τόν τότε 
Άρχιφύλακα Μ. Κιβρικοσαϊον, όστις μάς ένεχείρισε τά διαβατήριά μας, μεθ ό 
έπιβιβασθέντες τής ταχείας αμαξοστοιχίας, έφθάσαμεν, περί τήν αυγήν, εις Θεσ
σαλονίκην, όπου παρεμείναμεν έπ’ ολίγον.

Εις μίαν στιγμήν, πλησιάσας τόν μέχρι τής προηγούμενης ήμέρας επί κεφα
λής άγνωστόν μοι Άρχιφύλακα, παρεκ.άλεσα νά μέ πληροφορήση περί τοΰ προορι
σμού μας.

Ό  εϊρημένος (δεν γνωρίζω άν εύρίσκεται έν ζωή) , λαβών ίαβέρειον ύφος, ήρ- 
νήθη νά μέ ένημερώση σχετικώς, άλλ’ όταν τού έδήλωσα, εις ίδιον ύφος, ότι ή 
δδήγησίς μας εις τό άγνωστον είναι απαράδεκτος, δεδομένου ότι τόν αυτόν ακριβώς 
προς τήν ΙΙολιτείαν όρκον άμφότεροι εχομεν δώσει, μοΰ άπεκάλυψε δήθεν έμπιστευ- 
τικώς, ότι προορισμός μας ήτο ή Βάρνα Βουλγαρίας, διά τήν παραλαβήν καί μετα
γωγήν έν Έλλάόι τών έκεΐ κρατουμένων έπικεκηρυγμένων καί καταδικασμένων είς 
θάνατον άδελφών Ρέτζου.

’Ενταύθα, άς μοΰ έπιτραπή, νά έξιστορήσω συνοπτικώς τά τών Ρετζαίων, διά 
νά ένθυμηθοΰν οί παλαιοί καί διά νά πληροφορηθοΰν καί ενημερωθούν σχετικώς 
οί νέοι.

Οί αδελφοί ’Ιωάννης καί Ευθύμιος Ρέτζοι, καταγόμενοι έκ τού χωρίου ’Ανώγι 
περιοχής Ίωαννίνων καί ύπηρετοΰντες, περί τό τέλος τοΰ Α ' Παγκοσμίου Πολέ
μου τήν θητείαν των, έξ άκριτομυθιών όμοχινρίων των, έπληροφορήθησαν τά στοι
χεία ταυτότητος τού δολοφόνου τού πατρός των, άτινα τοϊς ήσαν άγνωστα μέχρι 
τότε. ’Αφού έβεβαιώθησαν πλέον απολύτως περί τοϋ δολοφόνου, έλιποτάκτησαν ή 
ετυχον ολιγοημέρου άδειας, έπιστρέψαντες δέ είς τήν γενέτειράν των, έξετέλεσαν 
τόν φονέα τού πατρός των, ίσως δέ καί άλλους, ένεχομένους είς τήν δολοφονίαν, 
μεθ’ ό, συστήσαντες συμμορίαν, άνήλθον είς τά ορη, επιδιδόμενοι έκτοτε είς λη
στείας, φόνους, άρπαγάς κλπ.

Δέν ένθυμοΰμαι έπί πόσα ετη διετέλεσαν βασιλείς τών όρέων, πάντως, βέβαιον
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είναι, δτι έπωφεληθέντες ευεργετικού νόμου, έδολοφόνησαν έπικεκηρυγμένους συν
τρόφους των, τυχόντες οδτω άμνηστείας.

"Εκτοτε έγκατεστάθησαν εις τά ’Ιωάννινα, ζώντες άνέτως, χάρις εις τήν κτη- 
θεΐσαν έκ της ληστρικής δράσεώς των περιουσίας. ΙΙαρά ταΰτα ένωρίτατα άπεδεί- 
χθη δτι ή ζωή των όρέων καί δ εύκολος πλουτισμός είχαν διά παντός διαποτίσει 
τάς ψυχάς των.

Τον Μάρτιον τοϋ 1926, δ γράφων, μαθητής ών εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 
Κέρκυρας, άνεγίγνωσκεν εις τάς εφημερίδας τήν εϊδησιν περί τής έπισυμβάσης 
ληστείας μετά φόνων, εις θέσιν «Πέτρα», ήτις είδησις συνετάραξε τό Πανελλήνιον.

Τί είχε συμβή;
Οί Ρετζαϊοι, διατηροΰντες στενάς σχέσεις, ούχί μόνον μετ’ εγκληματικών τύ

πων, αλλά, δυστυχώς καί μετ’ ασυνειδήτων καί αργυρωνήτων δημοσίων ύπηρεσιών 
καί οργανισμών, έπληροφορήθησαν ακριβή ήμερομηνίαν, χρώμα, τύπον καί αριθμόν 
αυτοκινήτου χρηματαποστολής τοϋ Κεντρικού τής Τραπέζης, εις τό Υποκατάστημα 
Ίωαννίνων.

Ταχύτατα ώργάνωσαν τήν εκτελεστικήν ομάδα, ήτις κατέλαβε κατάλληλον θέ
σιν, εις τήν τοποθεσίαν «Πέτρα», έκεΐθεν τής "Αρτης καί άμα ώς άντελήφθησαν 
μακρόθεν τό άναγνωρισθέν αύτΰκίνητον, έσπευσαν νά θέσουν έμπροσθεν του έμπόδια.

Οί ένοπλοι συνοδοί τής χρηματαποστολής, άντιληφθέντες τόν κίνδυνον, έκι- 
νήθησαν πρός άμυνα καί έξουδετέρωσιν αυτού, άλλ’ ή δμοβροντία των ένεδρευόν- 
των, δρασάντων κεραυνοβόλως, έφόνευσε τρεις έπί τόπου. Οί υπόλοιποι δύο τής 
συνοδείας έσώθησαν διά τής φυγής, τραυματισμένοι. ’Ey συνεχεία έπηκολούθησεν 
ή αρπαγή τής χρηματαποστολής έκ δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρα
χμών καί ή εξαφάνισις τών δραστών.

"Αν καλώς ενθυμούμαι, ή ληστεία έλαβε χώραν τήν ΙΟην πρωινήν ώραν καί 
οί Ρετζαϊοι, διά νά εξασφαλίσουν τό άλλοθι, καθηλώθησαν από πρωίας εις τήν 
πλατείαν Ίωαννίνων, προσπαθούντες ποικιλοτρόπως νά γίνουν αντιληπτοί από δσον 
τό δυνατόν περισσότερον κόσμον.

Τήν στιγμήν μάλιστα, καθ’ ήν κατέφθασε καί διεδόθη ή είδησις τού συνταρα
κτικού γεγονότος, οί Ρετζαϊοι έπρωτοστάτησαν εις εκδηλώσεις αποτροπιασμού πρός 
τό έγκλημα καί συμπάθειας πρός τά θύματα.

Οί έπιληφθέντες προανακριτικοί καί άνακριτικοί υπάλληλοι καί λοιποί αρμό
διοι, ύπό τήν άγρυπνον έποπτείαν τού είσαγγελέως Ίωαννίνων Λεονταρίτου, αδελ
φού τού άειμνήστου ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων Θ. Λεονταρίτου, έν τή 
προσπάθεια των νά άνακαλύψουν τούς δράστας, δέν παρέλειψαν νά ζητήσουν καί 
τήν γνώμην τών Ρετζαίων περί τών πιθανών εγκληματιών. Πας τις μαντεύει τήν 
δοθήσαν άπάντησιν.

Μέ τήν πρόοδον δμως τών ανακρίσεων, εύλόγως, έγεννήθησαν ύπόνοιαι καί 
κατά τών Ρετζαίων, ώς ηθικών αυτουργών τού διαπραχθέντος ειδεχθούς εγκλήμα
τος, πλήν όμως, ούτοι, έγκαίρως ένημερώθησαν από τόν πράκτορα, των καί έτέ- 
θησαν έν επιφυλακή. 'Όταν δμως αί ύπόνοιαι μετεβλήθησαν εις ενδείξεις καί επέ- 
κειτο, από στιγμής εις στιγμήν, ή σύλληψίς των, διέβησαν τά έλληνοαλβανικά σύ
νορα καί έκεΐθεν, διά μέσου τών όμορων χωρών, κατέφυγον καί έγκατεστάθησαν 
εις Βάρναν Βουλγαρίας, δπου μέ ψευδώνυμα, βεβαίως, ίδρυσαν αποθήκην σιτηρών 
καί παρεμφερών ειδών.

Ή  παραμονή των εις Βάρναν έτηρήθη μυστική έπί μίαν καί πλέον διετίαν, 
άλλ’ δ δαιμόνιος Κουτσουμάρης διέκοψεν όριστικώς τούς ρεμβασμούς των.

Ό τότε Διοικητής τού Τμήματος ’Ηθών καί Λεσχών, ’Αστυνόμος Α ' κ. ’Α
ριστοτέλης Κουτσουμάρης, νυν δικηγόρος, πλαισιούμενος από έκλεκτούς συνεργά- 
τας, τούς αειμνήστους Ίωάννην Πανόπουλον, Ίωάννην Λούκαν, Ντΐνον Λαμπρινό-
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πουλον, ώς καί άπό άλλους αφανείς ήρωας, έκίνησε πάντα λίθον, πρός έξακρί- 
βωσιν τοϋ κρησφύγετού των Ρετζαίων, οίτινες έν τω μεταξύ είχον καταδικασθή εις 
θάνατον καί έπικηρυχθή άδρώς.

Άνακαλύψας, τέλος, τον τόπον της διαμονής των, έν συνεργασία μετά τοΰ ’Α
στυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών καί τη μεσολαβήσει τοΰ θιασώτου τής ’Αστυνομίας, 
αειμνήστου Κλεάνθους Γεωργιάδου, διοικητικού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πό
λεων παρά τώ 'Γπουργείω ’Εσωτερικών, επέτυχε την άνάθεσιν τής έντολής τής 
συλλήψεως εις αυτούς.

Τή συνδρομή τού Προξένου μας έν Βάρνα καί τής τοπικής ’Αστυνομίας τής 
Βουλγαρίας, έπετεύχθη ή σύλληψις τών Ρετζαίων, ήτις έγνωστοποιήθη μέ τό συν
θηματικόν τηλεγράφημα τοΰ σεβαστού ’Αρχηγού «Θρίαμβος - Καλυβίτης».

Μετά την σύλληψιν, δ μέν ’Αστυνομικός Διευθυντής έπέστρεψεν αμέσως εις ’Α
θήνας, οί δέ άλλοι παρέμειναν εις Βάρναν, πρός ενέργειαν τών νομίμων διατυπώ
σεων, διά τήν έκδοσιν τών εγκληματιών.

Συνεχίσαντες τό ταξίδιόν μας, έφθάσαμεν τό εσπέρας εις τήν ’Αλεξανδρού
πολη, όπου καί διενυκτερεύσαμεν. Τήν έπομένην έφθάσαμεν εις τό Πύθιον, ένθα 
καί παρεμείναμεν επί τινας ήμέρας, ίσως περισσότερον τής έβδομάδος, έν αναμονή 
διαταγής εισόδου μας εις Βουλγαρίαν.

Έπί τέλους, έλάβομεν διαταγήν συνεχίσεως τοΰ ταξιδιού μας καί έπιβιβασθέν- 
τεζ τήζ αμαξοστοιχίας, έφθάσαμεν εις τήν παραμεθόριον πόλιν Σβίλεγκράντ.

. . ’Εκεί, προφανώς κατόπιν έντολής τής προϊσταμένης του αρχής, μάς ύπεδέχθη 
εις Βούλγαρος ένωμοτάρχης, έν πολιτική περιβολή, ελληνομαθής, ευπροσήγορος 
καί εΰγενής, εις δλας τάς εκδηλώσεις του.

’Αφού μάς παρέθεσε γεύμα εις έστιατόριον καί μάς έξενάγησεν εις ώρισμένα 
σημεία τής πόλεως, μάς άφήκε νά συνεχίσωμεν μόνοι, άφοΰ ήτήσατο συγγνώμην, 
δηλώσας δτι θά μετέβαινεν εις τήν ύπηρεσίαν του έπ’ ολίγον καί θά έπανήρχετο.

Περί τό εσπέρας καί μεταξύ 20ής έως 22ας ώρας, κατέφθασεν έκ Βάρνας ή 
φέρουσα τήν συνοδείαν αμαξοστοιχία. “Αμα τή σταθμεύσει, έπρόβαλεν εκ τίνος 
παραθύρου βαγονιού ή κεφαλή τοΰ κ. Κουτσουμάρη, δστις, άντικρύσας ημάς, συνέ- 
στησεν αναμονήν, διά νεύματος. Παρήλθεν αρκετή ώρα, άγωνιώντες νά είσέλθω- 
μεν, ^διά νά άντικρύσωμεν τούς απαίσιους τήν δψιν, κατά τήν φαντασίαν μας, 
ληστάς.

Διεοοθη οτι η καθυστερησις ωφειλετο εις τήν σύνταξιν πρωτοκόλλου παραδό- 
σεως καί παραλαβής άπό τήν βουλγαρικήν ’Αστυνομίαν εις τήν ελληνικήν τοιαύτην. 
Νεωτερα οκοοσις, οτι η παραλαμβανουσα Αστυνομία, έπιθυμοΰσα νά έπιστρέψν] 
τάς χειροπέδας εις τήν παραδίδουσαν, προεκάλει καθυστέρησιν, διότι δέν άνευρί- 
σκετο σιδηρουργός, διά νά άπασφαλίση τάς χειροπέδας καί άλλα πολλά.

^Διηπορησαμεν και ευλόγως, διότι δεν ήτο δυνατόν νά γίνη αποδεκτή ή άπο- 
ψις οτι αι χειροπεοαι - βραχιόλια εστεροΰντο κλειδών καί άπητεϊτο τοιαύτη δια- 
οικασια, αλλ ο^αν, κατόπιν εντολής, εισηλθομεν εις τό βαγόνιον, έμείνομεν κυριο
λεκτικές κατάπληκτοι. Καί άνομολογώ κατάπληκτοι, διότι άπό τό έν μέρος ή 
φαντασία μας ήμβλύνθη, άντικρύσαντες δύο κοινάς φυσιογνωμίας, έξαιρέσει τής τοΰ 
Ευθυμίου, τοΰ οποίου ή σκυθρωπότης παρουσίαζεν αυτόν κάπως άγριον, ή εύρω- 
παϊκή όμως περιβολή των καί ιδία τά βαρύτιμα παλτά, άπεμάκρυναν άπό τήν σκέ· 
ψιν μας τό δέος, δπερ πρό τινων στιγμών μάς κατεΐχεν, άλλά, άπό τό έτερον μέρος, 
όταν άντικρύσαμεν, άντί χειροπεδών - βραχιολίων, δύο άλυσσίδας, μήκους δύο πε
ρίπου μέτρων έκάστην καί βάρους δέκα τεσσάρων οκάδων τοΰ Ίωάννου καί δέκα έξ 
οκάδων ,λόγψ σωματικής διαφοράς, τοΰ Ευθυμίου, πάλιν μάς κατέλαβε δέος. Τό έν 
άκρον τής άλυσσίδος ήτο προσδεδεμένον, διά συμπαγούς κρίκου, εις τον άνω τών 
σφυρών χώρον τής κνήμης, τό δ’ έτερον άκρον, διά κρίκου επίσης, περιβάλλον 
μασχάλην καί ώμον.
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Αφοΰ ετελείωσαν αι περί παραδόσεως καί παραλαβής διατυπώσεις, έξεκινή- 
σαμεν μέ κατευθυνσιν το ΓΙύθιον. Ε κεί παρέμεινεν ή αμαξοστοιχία επί τινας ώρας, 

αναμονή της εκ Κωνσταντινουπόλεως άφικνουμένης τοιαύτης, προς παραλαβήν 
τών, δι Ελλάδα, προοριζομενων έπιβατών. Κατά τήν παραμονήν μας είς Πύθιον, 
εφωδιασθημεν, απο το εκεί κυλικεΐον, μέ ξηράν τροφήν, διά τε τούς συνοδούς καί 
συνοδευομένους.

 ̂Τας πρωϊνας ώρας τής επομένης έξεκινήσαμεν καί δταν έφθάσαμεν είς Άλε- 
ξανδρούπολιν, ενισχύθημεν δια πεντε χωροφυλάκων καί ένβς ένωμοτάρχου, ενό
πλων, οεν μάς εοοθησαν όμως εξηγήσεις, άλλ’ ούτε καί ημείς έζητήσαμεν νά πλη- 
ροφορηθώμεν τον σκοπον τής ενισχΰσεώς μας, καθ’ οσον άνηρχόμεθα έν συνόλω είς 
οεκ,α τρεις, αριθμός ικανοποιητικός, λαμβανομένων ύπ’ δψιν κ,άί τών καλών συνθη
κών ασφαλείας.

s Τάς προκεχωρημένας νυκτερινάς ώρας έφθάσαμεν είς Θεσσαλονίκην καί παρά 
το ακατάλληλον τοΰ χρονου, εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν είχε συγκεντρωθή 
αρκετόν πλήθος κόσμου, πλην είς ούδένα άπολύτως επετράπη ή άνοδος είς τό βα- 
γόνιον τής συνοδείας. Δεν ένθυμοΰμαι κατά τίνα τρόπον είς φωτορεπόρτερ ήδυνή- 
θη να ανέλθη είς τό βαγόνιον καί έτοιμάση τήν φωτογραφικήν του μηχανήν. Είς τό 
σημεϊον τούτο, δ μεν Ιωάννης άπεποιήθη τήν προσφοράν άπαθανατίσεως, ο δέ Ευ
θύμιος, ουχι μόνον προσεφερθη προθυμως νά φωτογραφηθή, άλλ’ έπετίμησε τον 
αδελφόν του Ίωάννην, διά τήν προβληθεΐσαν άρνησίν του. Ό τελευταίος, μέ τήν 
σειράν του, τού άπήντησεν: «’Ά ντε νά χαθής, ανόητε, δεν ξέρεις ακόμα τί σοϋ γ ί
νεται καί πού βρίσκεσαι», καθ’ δν χρόνον δ φωτορεπόρτε εξεόιώκετο κακός - κακώς, 
μή προλάβων νά φωτογραφήση.

Μετά τήν άναχώρησιν τής αμαξοστοιχίας καί ενώ εύρισκόμεθα έγγύς τής Κα
τερίνης, άντελήφθημεν τον μακαρίτην Λαμπρινόπουλον νά παραλαμβάνη τό δπλον 
ενός χωροφυλακος, ως και δεσμίδας σφαιρών, τό οποίον, μετά δοκιμήν τού κινητού 
ουραίου καί αφού ώπλισε καί ήσφάλισεν, άφήκεν είς τινα γωνίαν. ’Ακολούθως προ- 
εβη εις τον έλεγχον τών ηλεκτρικών διακοπτών τού βαγονιού. Έν τούτψ τψ μετα
ξύ, ημείς οι κατώτεροι αστυνομικοί, είχαμεν καταλλήλως είδοποιηθή παρά τίνος τών 
αξιωματικών μας, οτι ο,τιοηποτε καί αν συνέβαινεν ή ύπέπιπτεν είς τήν ακοήν μας, 
νά μή μετακινηθώμεν έκ τών θέσεων μας, εκτός εάν ρητώς διετασσόμεθα.

Δεδομένου οτι ουδενα τών λόγων τών άσυνήθων δι’ ημάς κινήσεων, ώς αί 
ανωτέρω, έγνωρίζομεν, φυσικόν ήτο νά άνησυχήσωμεν. Ά λλ ’ άπό στόματος είς 
στόμα, έπληροφορήθημεν επί τέλους περί τίνος έπρόκειτο καί οΰτω έλύθη ή απορία 
μας έν σχέσει μέ τήν πρόσληψιν ένοπλων χωροφυλάκων. Διότι είμεθα μέν τύποις 
οιπλισμένοι οΐ αστυνομικοί μέ περίστροφα μάρκας «ΓουέμπλεΟ», ουσία δμως άοπλοι. 
’Εκφράζομαι δέ μετά πικρίας διά τόν άτυχή εφοδιασμόν τών αστυνομικών διά πε
ριστρόφων «Γουέμπλεϋ», διότι είχον άμεσον προσωπικήν άντίληψιν τών συχνών ά- 
φλογιστιών των, ένίοτε δέ καί τών ένσφηνώσεων τοΰ βλήματος είς τήν κάννην.

Εις Κιλκίς ήτο  ̂ εγκατεστημένος είς γαιοκτήμων καί μεγάλος κτηνοτρόφος, 
πρώην ληστοτρόφος, ίσως καί ληστής, όνόματι Κολοβός. Έ π’ ευκαιρία σημειώ, ώς 
πιστεύω, οτι το μικρόν πριγκηπάτον τού Κολοβού άπετέλεσε τήν αφετηρίαν τής 
έκτυλίξεως τού μίτου τής ’Αριάδνης, άναφορικώς μέ τήν άνακάλυψιν τού κατα
φυγίου τών Ρετζαίων.

Ό Κολοβός ήτο πενθερός τοΰ μεταγομένου Ίωάννου Ρέτζου. Οί επί κεφαλής 
μας είχον τήν πληροφορίαν, δτι κατά τήν διέλευσιν τής αμαξοστοιχίας έκ τής πε- 
ριοχής Κατερίνης καί είς τοποθεσίαν, ήτις προσεφέρετο δι’ έπιδρομάς, δ Κολοβός, 
ηγούμενος δμάδος πιστών του, θά έστηνεν ενέδραν, μέ άποκλειστικόν σκοπόν τόν 
εξαναγκασμόν, δι’ οίουδήποτε προσφόρου μέσου, είς στάθμευσιν τής αμαξοστοιχίας 
καί άπελευθέρωσιν τοΰ έπί θυγατρί γαμβρού του Ίωάννου καί τού συμπεθέρου του
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Ευθυμίου. Εις τάς προετοιμασίας καί λοιπάς κινήσεις τής φρουράς, μόνον ό Ευθύ
μιος̂  παρέμεινεν ασυγκίνητος, μηδεμίαν δούς προσοχήν, κατ’ άντίθεσιν πρός τον 
Ιωάννην, δ όποιος, παρ’ δλον δτι προσεπαθοΰμεν να τον άπασχολώμεν μέ διαφό

ρους ερωτήσεις, εις ας εύστόχως άπήντα, μέ τό άέτειον βλέμμα του τά πάντα παρη- 
κολουθει. Θέλω να πιστεύω δτι δ ’Ιωάννης Ρέτζος, εις την συγκεκριμένην ταύτην 
περίπτωσιν, μετεβλήθη εις «μέντιουμ» τής σκέψεως των προϊσταμένων μας. Εις έπίρ-

τήζ συζητήσεως. Αποκλείω την περίπτωσιν τής μυήσεώς των, διότι, άπδ τής στι- 
γμής τής συλλήψεώς των, έτέθησαν εις αύστηροτάτην άπομόνωσιν. Τέλος, μετά την 
Λάρισαν, συνεχίσαμεν τό ταξίδιόν μας, άνευ τίνος όχλήσεως καί περί ώραν Ι ΐη ν  
πρωινήν, έτερματίσαμεν εις τάς ’Αθήνας.

Χωρίς ουδόλως νά θεωρηθώ υπερβολικός, σημειώ δτι τό ήμισυ τοΰ πληθυ- 
>ΰ τής πρωτευουσης είχε κατακλύσει τον εντός καί πέριξ τοΰ σιδηροδρομικούσμου

σταθμού χώρον.
Ευθύς ώς έξήλθον τού σιδηροδρομικού σταθμού, εις τον όποιον τούς συνοδευο- 

μένους παρελαβε νέα φρουρά, μέ ύπεδέχθη δ συνάδελφος καί φίλος Λαζάρου Νικό- 
στρατος, μετέπειτα καθηγητής ξένων γλωσσών, δστις μετά τόν τυπικόν χαιρετι- 
σμό'χ μοί εθεσε βροχήν ερωτήσεων περί τών έντυπώσεών μου έκ τού ταξιδιού. Καί 
ένώ^επίστευα δτι ή περιπετειά μας εληξε, μετά 48ωρον περίπου αϋπνίαν, επέπρωτο 
νά έπισφραγισθή αυτή, μέ την γνωριμίαν τής μητρός τών Ρετζαίων, υπό τάς έξής 
συνθήκας:

Καθ’ 
γμήν μοΰ 
σημερινής «

αντικρύσαμεν είς τόν εξώστην τούτου καθημένην μίαν μαυροφορεμένην γυναίκα καί 
αμέσως ύπωψιάσθημεν δτι έπρόκειτο περί τής μητρός Ρέτζου.

Ί ί  καθαρίστρια, την οποίαν συνηντήσαμεν, άνερχόμενοι τήν κλίμακα, έπε- 
βεβαίωσε τήν υποψίαν μας.

Μετ ολίγον καί μετά προηγηθέντα χαιρετισμόν, έβεβαιώθημεν από τήν ιδίαν 
διά την ταυτότητά της. Ακολούθως τής είπον: «’Έρχομαι από τά παιδιά σου μέ τά 
οποία ήρθαμε μαζί από την Βουλγαρίαν, καί επιφορτίσθηκα νά σοΰ φέριυ τά σεβά- 
σματά τους, νά σοΰ πώ νά μή στεναχωρήσαι καί δτι μέ τήν άναψηλάφησιν τής δί- 
κης ελπίζουν νά απαλλαγούν». Είς δλον αυτό τό διάστημα παρέμεινεν ακίνητος, 
προσπαθούσα, προφανώς,^ νά_ διακρίνη τάς αντιδράσεις τού προσώπου μου. Δι’ δλα 
οε ταύτα, ήρκέσθη εις εν ξηρόν «ευχαριστώ», στρέψασα ακολούθως τήν προσοχήν 
της προς τούς εφημεριδοπωλας, τούς διαλαλοΰντας τήν μεταγωγήν τών Ρετζαίων 

ΙΙεραίνων τό αφήγημά μου, πληροφορώ τούς άναγνώστας, δτι οί Ρετζαΐοι, μετά 
τινας μήνας, έξετελέσθησαν έν Κερκύρα, διά τυφεκισμού.

.Β. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Μ Υ  Κ  Η Ν A I
'Τ -0 του Άστυφύλκκος χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Την όόίςαν καί την φήμην των αΐ Μυκήναι οφείλουν, ούχί εις τόν μετριώτατον 
ρολον των εν τή ιστορική έποχή, αλλά εις την διά άνασκαφών άποδειχθεϊσαν μυθώ- 
οη ουτω ουναμιν εις τον πλούτον των κραταιών δυναστών τής Μυκηναϊκής πόλεως. 
Ο πανίσχυρος ομηρικός Βασιλεύς των Μυκηνών Άγμέμνων, δστις είναι καί ό άρ- 

χηγός (αρχιστράτηγος) των Ελληνικών δυνάμεων κατά τόν Τρωικόν πόλεμον 
αποτελεί τήν τεελυταίαν καί μόνην περισωθεΐσαν ιστορικήν άναλαμπήν πολύ πλουσιω- 
τερων καί ενοοξωτέρων δυναστειών. ’Ήδη, κατά την πρωτοελλαδικήν περίοδον 
^ η  χιλιετηρίς π.Χ.) , τό ύψωμα έφ’ ού ή πόλις ύπήρχεν ήτο κατωκημένον. Ή  με

γάλη όμως τής πόλεως δύναμις έμφανίζεται αίφνιδίως περί τό 1600 π.Χ. διά μιας 
ισχυροτάτης δυναστείας, ής οι περίφημοι πλήρεις θησαυρών τάφοι άνευρέθησαν εντός 
^ής Ακροπόλεως. Εκτοτε αι Μυκήναι έπιζοΰν άδιακόπως ημέρας μεγαλείου καί 
οόςης, εχουσαι τόν πρωτεύοντα ρόλον έν Έλλάδι μέχρι τέλους τής Μυκηναϊκής έπο- 
χής καί τού Χαλκού Αίώνος τής άνθρωπότητος. ’Ολίγα έτη μετά τόν Άγαμέμνονα 
(fuo γενεάς μετά τά Τρωικά) έπισυμβαίνει ή κάθοδος τών Δωριέων, ήτις σημαίνει 

τό τέλος τού Μυκηναϊκού πολιτισμού.
Κατά τήν μυθολογίαν, αι Μυκήναι έκτίσθησαν υπό τού Περσέως, δστις δισκο- 

βολών εφόνευσεν άκουσίως τόν πάππον του καί Βασιλέα τού. ’Άργους Άκρίσιον.
, ,Βασιλεία περιήλθεν εις αυτόν, άλλ’ επειδή δεν τού ήτο πλέον εύ/άριστον 

να οασιλεύη εις τό ’Άργος, άντήλλαξε τήν αρχήν του πρός τήν τού έξαδέλφου 
του Μεγαπενθους. Εγγονος τού Περσέως ήτο δ περίφημος Εύρυσθεύς, δστις επ ι
φόρτισε τόν Ήρακλέα νά έκτελέση τούς δώδεκα άθλους.

Έπί των Δωριέων, ή πρώτη πόλις ήτο τό ’Άργος. Αί Μυκήναι οέν έξηφανί- 
οθησαν, άλλά περιέπεσαν εις άσημότητα. Μετά τούς Περσικούς πολέμους οί Άρ· 
γεΐοι έπολιόρκησαν καί κατέλαβον τάς Μυκήνας, οί κάτοικοι έξεπατρίσθησαν καί 
ή πόλις έρημώθη.

J1  Άκρόπολις εύρίσκεται έπί λόφου μεταξύ δύο υψηλών βουνών, περιβάλλε
ται δέ διά παχέος Κυκλώπειου τείχους, έκτισμένου διά αεγάλων λίθων. ’Έχει 
σχήμα άκανονίστως τριγωνοειοές, απέχει δέ, μετά τού άναλόγου τοιούτου τής Τύ- 
ρινθος, τά δύο κυριώτερα παραδείγματα τής καλουμένης Κυκλώπειου οικοδομικής 
τέχνης. ^Τό μέγιστον πάχος των φθάνει τά μέτρα. Μία σύραγξ δδηγεΐ εις σημεΐον 
εκτός τής Άκροπόλεως, ύπογείως εντός ταύτης, καί καταλήγει εις βαθύ φρέαρ, εις 
δ έφθανε τό ύδωρ πηγής. Ή  έν λόγω δεξαμενή είχε διαμορφωθή καί ώς τοιάύτη
συλλογής όμβριων ύδάτων έν περιπτώσει πολιορκίας καί διακοπής τού ύδατος τήε
πηγής. Κατήρχετό τις εις τήν δεξαμενήν διά 99 βαθμιδών, τά τοιχώματα είχον έπι- 
χρισθή δι’ άμμοκονιάματος υδατοστεγούς, ούτως ώστε οί έν τή Άκροπόλει ήδύναντο 
νά άντλώσιν ύδωρ, κατερχόμενοι βαθμίδα πρός βαθμίδα, έν περιπτώσει διακοπής υπό 
εχθρικής ένεργείας τού ύδατος τής πηγής. Ό περίβολος τού τείχους είχε δύο πύλας,
μίαν πρός Β. μικράν καί από τήν κυρίαν είσοδον, τήν περίλάλητον πύλην τών Λε
όντων, δνομασθεΐσαν ούτω έκ τού ύπερθεν ταύτης γνωστού αναγλύφου. Ό περίβολος 
κατεσκευάσθη περί τό 1400—1350 π.Χ. δτε καί τά τείχη τής Τύρινθος. Δεξιά τώ 
είσερχομένω έκ τής πύλης τών Λεόντων, υπάρχει δ κυκλικός περίβολος τών Βασι
λικών τάφων, δ σπουδαιότερος καί ίερώτερος χώρος τής δλης Άκροπόλεως, δπόθεν 
προέρχονται οί ανεκτίμητοι θησαυροί τού Κρητομυκηναϊκού πολιτισμού. Εντός τού 
περιβόλου άνεκάλυψαν αρκετούς τάφους δ Σλήμαν καί δ Σταματάκης, πέντε δ πρώ
τος καί ένα δ δεύτερος, εύρίσκοντο δέ έντός αυτών δέκα εννέα τάφοι. Οί τάφοι οδτοι 
άνήκουσιν εις δυναστείαν τού ΙΣΤ' αίώνος, πριν τό έξωτερικόν τείχος άνεγερθή,
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βραδύτερου δέ δταν τοΰτο άνηγέρθη, έγένετο εις σχήμα τόξου καί περιέβαλεν εντός 
καί τούς τάφους, ένθα ήσκειτο ή λατρεία των νεκρών μέχρι τοϋ τέλους της Μυκη
ναϊκής εποχής.

Τό άνάκτορον περιελάμβανε τό μεσημβρινοδυτικόν ήμισυ τοΰ ύψηλοτέρου ση
μείου της Ακροπόλεως. Τά λείψανά του δέν διατηρούνται καλώς, άνεκαλύφθησαν 
δε υπό τοϋ Τσούντα τό 1886. Περιελάμβανε προθαλάμους, κλιμακοστάσιον, δωμά- 
τιον τοϋ θρόνου, αυλήν καί έξαιρετικάς έγκαταστάσεις άποχετεύσεως, ήτο δέ πιθα
νώς διώροφον. Ή  εσωτερική διακόσμησις ήτο μεγαλοπρεπής. Ή  κατοικίδιος συνοι
κία έκειτο βορείως τοϋ ’Ανακτόρου, διέμενον δέ έν αυτή αί γυναίκες καί τό υπηρε
τικόν προσωπικόν. Μέγας μόνιμος πληθυσμός ούτε ύπήρξε ποτέ, ούτε ήτο δυνατόν 
να υπάρξη επί της ’Ακροπόλεως των Μυκηνών. Κύριος αυτής προορισμός ήτο νά 
προφυλάττη, έν ώρα πολιορκίας, τούς κατοίκους, οί’τινες συνέρρεον εντός αυτής. Έν 
καιρώ ειρήνης δμως μόνος δ Βασιλεύς μετά τής Βασιλικής φρουράς καί ίσως πρού
χοντες ή μεγιστάνες έκ τοΰ Βασιλικοΰ αίματος άπετέλουν τούς διαρκείς κατοίκους 
τής ’Ακροπόλεως. Πας δ υπόλοιπος πληθυσμός κατώκει τήν ανοχύρωταν κάτω πόλιν, 
ήτις έξεχύνετο έπί τών κλιτύων καί υψωμάτων πέριξ τής ’Ακροπόλεως.

Οί τάφοι διαιρούνται εις δύο κατηγορίας. Τούς κτιστούς δηλ. θολωτούς καί 
τούς λαξευτούς ή θαλαμωτούς. Πάντες ήσαν υπόγεια κατασκευάσματα, εντελώς αό
ρατα. Διαφέρουσι δέ τελείως τών έπί τής ’Ακροπόλεως Βασιλικών τάφων. Εις τούς 
λαξευτούς σκάπτεται εις τήν κλιτύν λόφου μ έμαλακόν πέτρωμα μακρύς δρόμος, εις 
τό τέλος τοϋ δποίου ανοίγεται δ νεκρικός θάλαμος. Οί θολωτοί τάφοι ήσαν τά έξο- 
χώτερα δημιουργήματα τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού. Θαυμαστώτερος όλων είναι δ 
τοΰ Άτρέως ή τοΰ Άγαμέμνονος. Ό  δρόμος είναι έπενδεδυμένος διά κανονικών ορ
θογωνίων λαξευτών πωρίων καί είναι μήκους 36 μέτρων καί πλάτους 6. Τό στόμιον 
έχει ύψος 5,40 μ. καί πλάτος 2,66—2,46 μ. Έ π’ αύτοΰ έπικάθηνται ως ανώφλια 
δύο πελώριαι πλάκες, ών ή έσιυτέρα 9X5X1 μ., ζυγίζει 120.000 χιλιόγραμμα ή 
93.500 οκάδες. Δεξιά καί αριστερά έκόσμουν τήν είσοδον ήμικιόνια έκ πρασίνου 
μαρμάρου καί άλλα ποικιλόχρωμα μάρμαρα μέ γλυπτά κοσμήματα. Ό θόλος έχει 
διάμετρον 14.60 μ. καί ύψος 13.30 μ. είναι δέ καί αυτός κατασκευασμένος ίσοδομι- 
κώς έκ μεγάλων πελεκητών λίθων. Τό έσωτερικόν ήτο περιτέχνως κεκοσμημένον 
διά χαλκών ροδάκων. ’Εξαιρετικός δ τάφος ούτος φέρει παραπλεύρως εν μικρότερου 
ορθογώνιον δωμάτιον προσιτόν έκ τοΰ θόλου διά θύρας καί διαστάσεων 8.50X6. 'Ο 
τάφος τοΰ Άτρέως προξενεί εις τόν έπισκέπτην καταπληκτικήν έντύπωσιν, ήτις κα
τατάσσει τούτον μεταξύ τών περίφημοτέρων αρχαιολογικών Μνημείων τής Ελλά
δος.

Εις τούς έξ Βασιλικούς τάφους έπί τής ’Ακροπόλεως, εύρέθησαν απίστευτοι 
αρχαιολογικοί θησαυροί. Οί νεκροί έκειντο έκτάδην εντός τών τάφων. Οί σκελετοί 
κατά την ώραν της άνακαλύψεως διετηροΰντο καλώς άν καί εύθύς κατόπιν διελύ- 
θησαν εις κόνιν.

Τινών τά πρόσωπα έκαλύπτοντο ύπό χρυσών προσωπίδων. Εις τούς τάφους ευ- 
ρέθησαν πλουσιώτατα κτερίσματα μεγίστης σπουδαιότητος καί ιδιαιτέρας σημασίας, 
ώς έργα τέχνης ή ιστορικά μνημεία. Τοιαΰτα είναι χρυσοΰν ρητόν έν σχήματι λεον
τοκεφαλής, ποτήρια χρυσά καί λαβαί ξιφών ή εγχειριδίων, τέλος δέ τά περίφημα 
όπλα πολυτελείας, ήτοι ξίφη καί προπαντός έγχειρίδια, ών αί λεπίδες εφερον έξοχον 
διακόσμησιν. Πάντα τ’ ανωτέρω ευρήματα διακρίνονται εις δύο κατηγορίας. Είς τά 
γνήσια Μινωϊκά έργα τά όποια είσήχθησαν έκ Κρήτης, είτε έπονήθησαν έπί τόπου 
ύπό Κρητών τεχνητών καί είς τά έργα τής έντοπίας τέχνης, τά δποΐα δεικνύουν 
ολίγον μέν γηγενή χαρακτήρα, πολύ δέ Μινωϊκήν έπίδρασιν.

'Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός είναι άπότοκος τοΰ Μινωϊκοΰ, έχει έν τούτοις Ιδιαι-
\
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Τελευταίως συνηθίζεται πολύ νά κατακρίνεται κάθε εναντίον τοΰ Κομμουνισμού 
ιδεολογική μάχη και κάθε εναντίον του ενεργητική άντίδρασις. 'Υπάρχουν μάλιστα 
μερικοί οί οποίοι — δίχως νά είναι καθόλου κομμουνισταί — κατηγορούν δριμύ- 
τατα δσους προμαχούν εις τον ιδεολογικόν άγώνα έναντίον τοΰ Κομαουνισμοΰ. Πα
ριστάνουν τους δήθεν αντικειμενικούς, τούς δήθεν νουνεχείς και νηφάλιους, καί 
κατηγοροΰν τούς άλλους, τους μαχομένους τον Κομμουνισμόν,'ώς «έξάλλους άντι- 
κομμουνιστάς», ώς επικινδύνους διά τόν τόπον.

Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, ύποστηρίζεται ή άποψις δτι οσοι μάχονται τόν 
Κομμουνισμόν είναι εχθροί καί τοΰ Λαοΰ καί τής Δημοκρατίας καί τοΰ ’Έθνους.

Κατηντησε νά εμφανίζουν τόν όρον «άντικομμουνισμόν» ώς δεινήν υβριν καί 
ώς επικίνδυνον ιδεολογικόν προσανατολισμόν.

Δεν αναφερομεθα επί τοΰ προκειμένου είς δ,τι λέγουν οι κομμουνισταί. Αυτοί 
δύνανται νά λέγουν δ,τι θέλουν.

Άναφεράμεθα είς τούς άλλους. Είς αύτούς πού πράγματι δέν είναι κομμουνι- 
σταί, πού ενώ αντιπαθούν τούς κομμουνιστάς έν τούτοις εμφανίζονται ώς συμβιβα- 
σταί, ώς δήθεν ανώτεροι παθών. Καί μέ εύρεΐαν τάχα άντίληψιν. Καί πού, πολλές 
φορές, δέν διστάζουν νά συμφωνήσουν ή καί νά συνεργασθοΰν μαζί μέ τούς κομμου
ν ιστάς.

Δεν θά σταθοΰμε στο γεγονος δτι ό Κομμουνισμός είναι αδίστακτος καί έναντι 
των φίλων του καί έναντι τών εχθρών του. Καί έπομένως ούδέν έχουν νά κερδήσουν 
δσοι, γιά δποιονδήποτε λόγον, παριστάνουν τούς συμβιβαστικούς μέ αύτούς πού 
είναι ασυμβίβαστοι στά πάντα, μέ τούς κομμουνιστάς.

’Ακόμη δέν θά σταθοΰμε στο γεγονός δτι ό Κομμουνισμός αποτελεί αποδεδει
γμένους τόν πιο επικίνδυνο καί σατανικόν εχθρό τής Δημοκρατίας, τοΰ Λαοΰ καί 
τοΰ Έθνους. Έπομένως δέν είναι νοητή όποιαδήποτε ιδεολογική συνύπαρξις μαζί 
του ή όποιαδήποτε μαζί του συναλλαγή. Θά σταθοΰμε σε κάτι άλλο: Κατηγοροΰν 
οί συμβιβασταί τούς μαχομένους τόν Κομμουνισμόν, ώς δήθεν μισαλλόδοξους, ώς 
δήθεν έξάλλους άντικομμουνιστάς, οί όποιοι μέ τόν άντικομμουνισμόν τους επιτυγχά
νουν τό αντίθετον αποτέλεσμα: ένισχύουν τόν Κομμουνισμόν. Κατ’ αρχήν δέν υπάρ
χουν άντικομμουνισταί καί άντικομμουνισμός. Υπάρχουν ύπερασπισταί τών άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτων καί ιδανικών.

'Όποιος μάχεται υπέρ τών λαϊκών ελευθεριών, υπέρ τοΰ καθεστώτος, όπέρ τής 
εθνικής ανεξαρτησίας καί υπέρ τής Ειρήνης, μάχεται ταυτόχρονα καί αναγκαστικά 
έναντίον τοΰ Κομμουνισμού, δ όποιος είναι καταλυτής τών λαϊκών ελευθεριών, έ- 
θνικός μειοδότης, έχθρός τής Δημοκρατίας. Δηλαδή δέν είναι άντικομμουνισταί οί 
μαχόμενοι τόν Κομμουνισμόν. Ό  Κομμουνισμός είναι άντιδημοκράτης. Δέν είναι 
άρνησις ή ύπεράσπισις τής Δημοκρατίας, τής όποιας είναι δ Κομμουνισμός δ πιο 
θανάσιμος έχθρός. ’Άρνησις είναι ό Κομμουνισμός.

τέρας έκφάνσεις έν τη τέχνη του. Έν τή άρχιτεκτονική παρουσιάζει προτίστως τά 
μνημειώδη τείχη τών ’Ακροπόλεων, τά όποια είναι άγνωστα είς τήν Μινωϊκήν Κρή
την. Ό τρόπος τής κατασκευής των διά μεγάλων λίθων ώνομάσθη Πελασγικός ή 
Κυκλώπειος.

’Επίσης οί θολωτοί τάφοι είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής Μυκηναϊκής 
εποχής.

/. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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Ή  «θέσις» είναι αυτοί πού μάχονται τον Κομμουνισμόν. Αυτοί υπερασπίζουν 
ιδανικά καί ιδεώδη. Θεσμούς καί παραδόσεις. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, λαϊ
κές ελευθερίες, τις όποιες υπονομεύει, διαβρώνει, μηδενίζει ό Κομμουνισμός. ’Αλ
λά ούτε αυτό είναι τό θέμα μας.

Τό θέμα μας είναι νά μας πουν οί αντικειμενικοί, οί είρηνισταί, οί νουνεχείς, 
οί φιλάνθρωποι εάν πιστεύουν πράγματι δτι ό Κομμουνισμός αποτελεί θανάσιμον 
κίνδυνον γιά τό ’Έθνος, γιά τον Λαό, γιά τήν Δημοκρατία. Νά μάς πουν εάν π ι
στεύουν ότι δύναται ποτέ δ Κομμουνισμός νά γίνη νομιμόφρων, νά μή συνωμότη, 
νά μή διαβρώνη, νά μην ύπονομεύη τά ιδανικά τού ’Έθνους καί τού Λαού. Καί πρέ
πει επίσης νά μάς πουν οί διαλλακτικοί, οί συμβιβασταί, οί δήθεν έχέφρονες, πώς 
αντιμετωπίζεται ή ψευδολόγος, ή φαρισαϊκή καί ή σατανική κομμουνιστική προπα
γάνδα. Πώς άντιμετωπίζεται ό ιδεολογικός έκμαυλισμός τής αγνής νεολαίας μας, 
ή συκοφάντησις όλων των θεσμών καί των ηθικών αξιών. Ή  προδοσία τοΰ ’Έθνους 
καί τοΰ Λαού.

Δίνει δ Κομμουνισμός μιά συνεχή προπαγανδιστική μάχη εναντίον όλων αυ
τών πού οί μή κομμουνισταί πιστεύουν ώς όσια καί ιερά, ώς ταυτισμένα μέ τον άν
θρωπο καί συνυφασμένα μέ τή ζωή.

Εναντίον αυτής τή προπαγανδιστικής εκστρατείας τοΰ Κομμουνισμού, είναι 
καθήκον παντός αντιπάλου του, νά δίνη καθημερινώς, σέ κάθε ευκαιρία τήν ιδεολο
γική μάχη. Είναι καθήκον παντός Έλληνος καί παντός Δημοκράτου νά μάχεται 
τούς Ιχθρούς τής Ελλάδος καί τής Δημοκρατίας μέ όλα τά όπλα πού τοΰ δίνει ή 
πίστις του σ’ αυτά τά ιδανικά. Άλλα ποιά είναι αυτά τά όπλα; Δέν είναι άραγε ή 
θέσις στήν κομμουνιστική άρνησι; Δέν είναι δ αληθινός, δ γενναίος, δ ειλικρινής 
λόγος στον κομμουνιστικόν υποκριτικόν καί άνέντιμον αντίλογον; Βεβαίως δέν αντι
μετωπίζεται μόνον μέ τά όπλα των ιδεών καί τής άληθείας δ Κομμουνισμός.

Βεβαίως δέν είναι αρκετό τό όπλον των ιδανικών τής Πατρίδος καί τής Δη
μοκρατίας γιά τήν άντιμετώπισι τοΰ Κομμουνισμού. Άλλα ούδείς δύναται ν’ άμφι- 
σβητήση πώς είναι ένα από τά πρωταρχικά όπλα δ λόγος τής άληθείας εναντίον 
τοΰ άντιλόγου τοΰ ψεύδους, έναντίον δηλαδή τής κομμουνιστικής προπαγάνδας.

Έάν οί συμβιβασταί, οί δήθεν νουνεχείς, δέν τολμοΰν νά δώσουν καί αυτοί 
άνοικτά τήν μάχην τών ιδεών, όπως τήν δίδουν άλλοι, σ’ αυτό δέν πταίουν οί 
«άλλοι». Πταίει ή δική τους Ιλλειψις γενναιότητος καί παρρησίας. Αυτή όμως ή 
απουσία σ’ ένα διαρκή αγώνα ύπάρξεως έναντίον ενός άδιστάκτου αντιπάλου, έναν
τίον τοΰ Κομμουνισμού, δέν είναι δυνατόν νά έμφανίζεται ώς εθνική υπηρεσία.

Μποροΰν οί δειλοί ή οί απόντες νά σιωπούν. Δέν δύνανται όμως νά κατηγο
ρούν τούς άλλους πού προμαχούν. Αυτό πάει πολύ. Καί έν πάση περιπτώσει άς 
μάς ποΰν οί δογματικοί τοΰ συμβιβασμού καί τής ιδεολογικής συνυπάρξεως μέ τον 
Κομμουνισμό, τί άκριβίος έπιθυμοΰν.

Έπιθυμοΰν μήπως νά έπιτρέπεται εις τούς κομμουνιστάς νά ίσχυρίζωνται ότι 
προστατεύουν τις λαϊκές έλευθερίες; ή ότι είναι πατριώτες; ’Ή μήπως πιστεύουν 
οί συμβιβασταί ότι ή κάτάλυσις τής Δημοκρατίας καί ή παράδοσις τής έξουσίας 
στον Κομμουνισμό θά φέρη τήν ευτυχία στον Λαό πού έτυφεκίσθη, έσφαγιάσθη, 
έλεηλατήθη, έτυραννήθη από τον Κομμουνισμόν; Δηλαδή δικαιούται δ Κομμουνι
σμός νά δρά έλεύθερος εις βάρος τής Δημοκρατίας καί δέν δικαιούται ή Δημοκρα
τία νά άντιδρά σ’ αυτή τήν κομμουνιστική δράσι; Δέν δικαιούται ή Δημοκρατία νά 
μάχεται καί νά αμύνεται; Σ’ αυτά τά έρωτήματα τί έχουν νά ποΰν οί «νουνεχείς», 
οί «νηφάλιοι», οί συμβιβασταί;

ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

*Τό σχόλιον τοΰτο μετεδόθη έκ τοΰ Ραδιοφωνικού Στάθμου ’Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλά
δος τήν 13.5.1966,



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
---------------------------- 'Τ~ό του ‘Τπαστυνόμου A.' χ. Χ Α Ρ Α Α  . ΣΤΑΜΑΊΉ---------------------------

Μ Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ επιτυχίαν καί τήν άρμόζουσαν σεμνότητα έγένετο την 4ην 
’Ιουλίου έ.ε. καί από ώρας 19ης—20.30 ή ορκωμοσία 51 Γπαστυνομων και 

65 νέων Άρχιφυλάκων. Καί τό μέν καλλιμάρμαρον κτίριον της λεωφόρου Κηφισίας 
έγνώρισε καί πάλιν μίαν άπό τάς έξαιρετικάς έκείνας στιγμάς που τόσον πολύ μάς 
εχει συνηθίσει κατά τά τελευταία έτη, αλλά ό αστυνομικός οργανισμός, άπό τήν ορ
κωμοσίαν αυτήν είδε τήν μεγαλυτέραν ίσως ένίσχυσίν του εις νέον αίμα, εις στελέ
χη τής αυριον πού είναι παγκοίνως γνωστόν τό πόσον εχει τήν ανάγκην των.

Αί ’Αστυνομικά! μας Σχολαί επέτυχαν καί αυτήν τήν φοράν νά καταπλήξουν 
τό μέγα πλήθος επισήμων καί μή, πού κατέκλυσαν τον χώρον διά τήν μεγάλην πράγ
ματι στιγμήν. Ό  Διοικητής, δ ακάματος ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Π. Λυκού- 
σης, δ Υποδιοικητής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Κ. Πολίτης, δ Κοσμητωρ, 
’Αστυνόμος Α ' κ. Λ. Παπαθανασίου, δ Διοικητής Σχολής ’Αστυφυλάκων, ’Αστυνό
μος Α ' κ. Α. Ντουφεξής, δ Γραμματεύς, ’Αστυνόμος Β ' κ. Π. Βλαχάκης καί άπαν- 
τες οί Τπαστυνόμοι έκπαιδευταί, κατώρθωσαν νά παρουσιάσουν πλήν τοϋ θαυμα
στού διακόσμου καί ένα φαντασμαγορικόν σύνολον παρατάξεως. Κατώρθιωσαν επίσης 
νά τηρηθή κατά τρόπον άψογον τό δλον τελετουργικόν τής ορκωμοσίας καί νά δο- 
θή έν συνεχεία μία άπό τάς λαμπροτέρας δεξιώσεις διά τό σύνολον των παρευρεθέν- 
των. Τά ενθουσιώδη σχόλια πού ήκούσθησαν έξ δλοιιν των πλευρών καί τά θερμά 
συγχαρητήρια πού έξεφράσθησαν προς τον κ. Π. Λυκούσην καί τούς επιτελείς του, 
είναι νομίζω καί ή μεγαλυτέρα αμοιβή διά τούς άξιους παράγοντας τού θερμοκη
πίου πού ονομάζεται «Σχολαί ’Αστυνομίας Πόλεων»

*
* *

Τ ΗΝ ΑΑΜΠΡΑΝ τελετήν τής ορκωμοσίας έτίμησαν διά τής παρουσίας των: 
Ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, δ Αρχηγός τού ’Αστυ

νομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, δ ’Αρχηγός Ε.Β.Χ. κ. Ν. Παναγιω- 
τακόπουλος, δ ’Αρχηγός τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Κ. Μαράκας, δ Διευθυν
τής Γ.Δ.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Σ. Τζανετής, δ Διοικητής Σχολής ’Εθνικής ’Αμύ- 
νης ’Αντιναύαρχος κ. X. Φούφας, δ ’Επίσκοπος ’Αττικής κ. ’Ιάκωβος, οί πρώην ’Αρ
χηγοί ’Αστυνομίας κ.κ. I. Καλυβίτης, Ν. Νέρης, Δ. Κάλλιας καί Ν. Βερελής, δ Γε
νικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. Χαλοΰλος, δ Διευθυντής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών κ. ’Εμμανουήλ ’Αρχοντουλάκης, οί Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Ν. Νικη- 
τάκης, Κ. Τασιγεώργος, Α. Κωτσιάς, Δ. Υφαντής, Γ. Χατζηελευθερίου, Μ. Βούλ- 
γαρης, Α. Στρατής, Β. Σακελλαρίου, Σ. Μανέττας, Θ. Γαλανόπουλος, II. Μπούρας, 
Κ. Στόκας, Κ. Τσιοΰγκος, I. Κασίμης, Α. Φιλίππου κ.λ. Παρέστησαν επίσης δ Δι
οικητής τής Σχολής ’Αεροπορίας Σμήναρχος κ. Κ. Κόκκας, δ Διοικητής Σχολής 
’Αξιωματικών Ε.Β.Χ. Συνταγματάρχης κ. Β. Άλεξόπουλος, ή Διοικούσα τήν Σχο
λήν ’Αξιωματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων Άντισυνταγματάρχης κ. Κλ. Άβαγιάννου, 
ή Πρόεδρος τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς καί Πρόεδρος τής Εταιρίας Προστασίας ’Ανη
λίκων τού επινείου κ, Άθηνά Δηλαβέρη, δ πρώην βουλευτής καί βιομήχανος Πει
ραιώς κ. Κρ. Δηλαβέρης, ή Γενική Γραμματεύς τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών κ. Χρ. Παπα- 
δάκη, ή Γενική Γραμματεύς τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ. Μ. Γερανέα κ.ά., ως και 
οί καθηγηταί τών ’Αστυνομικών μας Σχολών κ.κ. Δ. Γαλανός, Κ. Δασκαλόπουλος, 
Κ. Γεωργόπουλος, Κ. Δεμερτζής, Γ. Άγιουτάντης, Δ; Κατσιμαγκλής, Δ. Ντζιώρας, 
X. Πατσούρης, Δ. Κοκκινάκης, I. Άθανασούλης, Κ. Λεμονής, Ζ. Γιακουμής, Μ.
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Γκιουζέπης, Δ. Δημητριάδης, Γ. Κουσιάδης, Ν. Κορφιάτης, I. Πολυμενάκος, X 
Κόντος, Π. Ραυτόπουλος %.λ. ’Ομοίως παρέστησαν άντιπροσωπεϊαι των άλλων Σχο
λών καί μέγα πλήθος οικείων των νέων βαθμοφόρων.

Περί την 19ην ώραν καί μέ την άφιξιν τοΰ Υπουργού Δημοσίας Τάζεως κ. Λ. 
Άποστολάκου - δ οποίος έγένετο δεκτός μέ θύελλαν χειροκροτημάτων καί έπευφημιών 
— ήρχισεν ή κατανυκτική ιερουργία υπό τοΰ βοηθοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Ε 
πισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσοστόμου, δ δποΐος έβοηθείτο υπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου 
καί καθηγητοϋ των ’Αστυνομικών Σχολών κ. Ε. Έλευθεριάδου. Τό πέρας της ιε
ρουργίας διεδέχθη εμπεριστατωμένη καί πλήρης λαμπρών ύποθηκών Ημερήσια 
Διαταγή τοΰ Διοικητοΰ ’Αστυνομικών Σχολών κ. Π. Λυκούση, ή οποία άναγνωσθεί-

Ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελος Καραμττέτσος επιθεωρεί τούς
νέους 'Υτταστυνόμους.

σα παρά τοΰ Γραμματέως κ. II. Βλαχάκη προεκάλεσε ρίγη συγκινήσεως καί ψυχι
κής άνατάσεως εις τό πολυπληθές κοινόν. HI Ημερήσια αυτή Διαταγή, πού γέμει 
παραινέσεων πρός πάντα ενσυνείδητον αστυνομικόν, έχει ώς ακολούθως:

«Νέοι 'Γπαστυνόμοι, νέοι Άρχιφύλακες»,
»Κατά την λαμπράν αυτήν τελετήν, τήν οποίαν τιμά διά τής παρουσίας του δ 

έξοχώτατος κ. Υπουργός τής Δημοσίας Τά.ξεως, έδώσατε τον ιερόν δρκον πρός τήν 
Πατρίδα καί τον Βασιλέα, από αΰριον δέ αναλαμβάνετε καθήκοντα τοΰ νέου-βαθ
μού σας.

Αισθήματα χαράς, συγκινήσεως καί υπερηφάνειας πλημμυρίζουν αυτήν τήν 
στιγμήν τήν ψυχήν σας.

Καί συμμεριζόμεθα καί ημείς τήν χαράν σας, αισθανόμενοι ζωηράν ίκανοποίη- 
σιν, διότι μετά μακράν, συστηματικήν καί δημιουργικήν έκπαίδευσιν έν τή Σχο
λή θά παραδώσωμεν εις τήν Υπηρεσίαν καί εις τήν Πατρίδα νέα στελέχη μέ πλή-
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ρη επαγγελματικήν καί επιστημονικήν κατάρτισιν, μέ ήθος καί χαρακτήρα, μέ όνει
ρα καί εύγενή ιδανικά καί προ παντός μέ άνωτέραν άντίληψιν περί τής εθνικής καί 
κοινωνικής αποστολής το»'.

Νέοι 'Γπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες,
Μέ τήν σειράν σας καί σείς πυκνώνετε τάς τάξεις των αξιωματικών καί ϋπα- 

ξιωματικών τοΰ Σώματος, οί όποιοι, από τής συστάσεως τοϋ θεσμού, μέ τήν πίστιν 
των προς τήν εκπολιτιστικήν αποστολήν τής ’Αστυνομίας καί τήν προσήλωσίν των 
εις τά ιδανικά τής Πατρίδος καί τής έλευθερίας, έξετέλεσαν πάντοτε εύσυνειδήτως 
τό καθήκον των, ήγωνίσθησαν σκληρώς καί πολλοί τούτων έπεσαν ήρωϊκώς εις τήν 
διηνεκή μάχην κατά των εχθρών τής τάξεως καί τής ασφαλείας καί έδημιούργησαν 
μίαν υψηλήν παράδοσιν, μίαν Εεράν παρακαταθήκην όι’ ημάς τούς νεωτέρους.

Καί αυτής τής εύγενοΰς παραδόσεως, νέοι άξιωματικοί καί άρχιφύλακες κα- 
λεϊσθε νά γίνετε συνεχισταί.

Μή παραλείπετε ευκαιρίαν έξυψώσεως τοϋ θεσμού' οϋτω πως δέν τιμάτε μόνον 
έαυτούς καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλα περισσότερον τό Κράτος, ού- 
τινος είσθε οί σπουδαιότεροι εκπρόσωποι.

Ό βαθμός σας άποτελεϊ τον κυριώτερον μοχλόν εις τήν ιεραρχίαν τοϋ Σώμα
τος. Σείς θά ερχεσθε εις συνεχή επαφήν μέ τον πολίτην, σείς θά έπιλαμβάνεσθε τοΰ 
συνόλου περίπου τών ’Αστυνομικών υποθέσεων καί σείς θά έχετε υπό τήν άμεσον 
καθοδήγησιν καί έπίβλεψιν τον άστυφύλακα.

Αί εύθύναι σας, δθεν, έναντι τής κοινωνίας καί τής πολιτείας είναι μεγάλαι.
Καλλιεργείτε εις τον χαρακτήρα σας τά ύψηλάς άξίας καί άρετάς, αί όποϊαι 

πρέπει νά κοσμούν ένα τέλειον βαθμοφόρον. Δι’ ημάς προέχει πάντοτε τό ήθος καί δ 
χαρακτήρ.

Διά τήν πλήρη καί εύορκον έπιτέλεσιν τοϋ προρισμοΰ σας, άπαιτεΐται υπομο
νή, καί επιμονή, εργασία, συνείδησις, πίστις, πνοή, υψηλόν φρόνημα, θάρρος, πειθαρ
χία, λεπτότης καί άνωτερότης χαρακτήρος, δικαιοσύνη, άξιοπρέπεια, σεβασμός προς 
τόν πολίτην, άγάπη πρός τήν Πατρίδα καί άφοσίωσις πρός τον Βασιλέα.

Μέ συνείδησιν τής υψηλής άποστολής σας, βαδίσατε τόν δρόμον τοΰ καθήκον
τος καί τής άρετής, έχοντες ύπ’ δψιν σας, δτι ή έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος δέν προ- 
σμετράται εις άπολαυάς καί έπιβραβεύσεις, άλλά μέτρον τούτου είναι πάντοτε ή 
Ιθνική συνείδησις τοΰ άξιωματικοϋ καί παντός αστυνομικού υπαλλήλου.

Συμπεριφέρεσθε ψυχραίμως καί εύγενώς παντοΰ καί πάντοτε καί παρέχετε 
τόν έαυτόν σας φωτεινόν παράδειγμα πρός μίμησιν. Μή ξεχνάτε, δτι ή ευγένεια 
υποχρεώνει καί επιβάλλει, τό δέ παράδειγμα διδάσκει.

Τοιουτοτρόπως ενισχύετε τό κΰρος σας ώς κρατικών οργάνων, εξυψώνετε τό 
γόητρον τής πολιτείας καί αποκτάτε τήν έκτίμησιν καί τήν εμπιστοσύνην τοΰ κοι
νού, ήτις τυγχάνει λίαν απαραίτητος διά τήν επιτυχίαν τοΰ αστυνομικού έργου.

Μή λησμονήτε, δτι ή ’Αστυνομία άποτελεϊ τόν καθρέπτην τοΰ πολιτισμού τής 
χώρας καί μή σάς διαφεύγη επίσης, δτι εισθε οί έγγυηταί τής δημοσίας τάξεως 
καί άσφαλείας, όρων κεφαλαιωδών διά τήν δπαρξιν όμαλοΰ κοινωνικού ρυθμοΰ, διά 
τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον.

Εφαρμόσατε τόν νόμον πρός πάσαν κατεύθυνσιν όμοιομόρφως καί άμερολή- 
πτως μέ λογικήν καί σύνεσιν, πλήξατε δέ αύστηρώς πάσαν άντεθνικήν έκδήλωσιν 
στρεφομένην άμέσως ή εμμέσως κατά τής υποστάσεις τής Πατρίδος καί τών εθνι
κών παραδόσεων. Ύπεράνω δλων προβάλλει φωτοβόλος ή αίωνία Ελλάς, μέ τήν 
άσύγκριτον καί μεγαλειώδη ιστορίαν της, πρός τήν οποίαν πιστεύσατε άπεριορίστως 
καί ύπερασπίσατέ την, άν χρειασθή, μέχρις αυτοθυσίας, έναντι παντός εσωτερικού 
ή εξωτερικού εχθρού.
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Νέοι 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες,
Αίσθανόμεθα αυτήν τήν στιγμήν τούς πόθους σας, τά όνειρά σας, τάς φιλοδο

ξίας σας. Σάς συνοδεύουν αί εύχαΐ όλων μας δι’ ένα λαμπρόν μέλλον. Ό δρόμος 
σας θά είναι έν πολλοϊς ανηφορικός καί δύσκολος. ’Αλλά νά είσθε βέβαιοι, ότι θά 
φθάσετε εκεί υψηλά πού ατενίζετε αυτήν τήν στιγμήν, άν είσθε εμποτισμένοι μέ 
τήν πίστιν εις τά ιδανικά τής Πατρίδος καί τάς ύψηλάς παραδόσεις τού τετιμημέ- 
νου ’Αστυνομικού Σώματος.

Μέ τήν πεποίθησιν, ότι θά φανήτε αντάξιοι των προσδοκιών τής πολιτείας καί 
τής Υπηρεσίας καί πάντοτε συνεπείς προς τον ιερόν όρκον τον οποίον πρό ολίγου 
έδώσατε, σάς χαιρετώ καί σάς προσκαλώ ν’ άναφωνήσωμεν:

Ζ η τ ώ  τ ό ’Έ θ ν ο ς !
Ζ η τ ώ  δ Β α σ ι λ ε ύ ς ! » .

Τήν Ήμερησίαν Διαταγήν τού Διοικητοΰ κ. Π. Αυκούση όιεδέχθη εμπνευσμέ
νη ομιλία τού Υπουργού μας κ. X. Άποστολάκου, ή οποία ήγειρε κύματα ενθουσια
σμού καί προεκάλεσε τά παρατεταμένα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Ή  
λαμπρά ομιλία τού κ. 'Υπουργού έχει ώς εξής:

«Τό ’Έθνος, όπως καί κάθε Έ λλην, δεν λησμονούν ποτέ ότι αγνόν αίμα, από 
τον πλέον έπίλεκτον καί μαχητικόν πατριωτισμόν των συναδέλφων σας, έπότισε τήν 
Ελληνικήν Γήν εις τήν ύπεράσπισιν τής ’Ανεξαρτησίας καί τής ’Ελευθερίας τής 
ΙΙατρίόος. Ήγωνίσθησαν οί συνάδελφοί σας μέ πάθος καί αυτοθυσίαν καί έπεσαν 
εις τήν ύπεράσπισιν τών περιουσίων αγαθών εις τά οποία επίστευσεν ανέκαθεν ή 
Ελληνική Φυλή. Έκάλυψαν μέ τήν Γαλανόλευκο κάθε πτυχή τής Ελληνικής Γής. 
Ήγωνίσθησαν διά τά αγαθά έκεΐνα μέ τά οποία ή δόξα στεφανώνει τον Θάνατον 
καί 'κληροδότησαν τό άφθιτον παράδειγμα τών Ελληνικών Γενεών εις τούς επιγό
νους των. Καί είμαι υπερήφανος, αλλά καί συγκεκινημένος, διότι σήμερον μετά τήν 
ορκωμοσίαν σας, σάς καλώ ν’ ακολουθήσετε το παράδειγμα έκείνων. Καλεΐσθε εσείς 
οί οποίοι — όπως όρθώς έτονίσθη εις τήν Ήμερησίαν Διαταγήν τού Διοικητοΰ σας 
αποτελείτε τήν βάσιν καί τον μοχλόν τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων — εις έξ ίσου όπως 
καί εις τό Παρελθόν κρίσιμους πολιτικούς καί εθνικούς καιρούς νά υπερασπίσετε 
ό,τι Ελληνικόν 'Υψηλόν ’Ιδανικόν υπάρχει. Τήν Πατρίδα, τήν Θρησκεία, τήν Οι
κογένεια, τούς Θεσμούς, τήν ζωήν, τήν τιμήν, τήν περιουσίαν τών νομοταγών έλλή- 
νων πολιτών.

Καλεΐσθε νά γνωρίζετε ότι δέν αποτελείτε μιάν κοινωνικήν τάξιν ή όποια 
συνδέεται διά τών υλικών καί μόνον συμφερόντων. Σείς είσθε τό Σώμα καί τό βίω
μα τής κρατικής δυνάμεως, τής άτελευτήτου ηθικής καί υλικής ισχύος τού ’Εθνικού 
Κράτους. Καί καλεΐσθε νά φανήτε αντάξιοι τών θυσιών τών προγόνων μας, τών προ
γόνων μας έκείνων οί όποιοι έχυσαν ποταμούς αίματος εις τήν ύπεράσπισιν τής ’Α
νεξαρτησίας τής Πατρίδος καί τών όποιων καλεΐσθε νά συνεχίσετε τάς παραδόσεις.

Δύσκολον καί βαρύ τό εργον σας. Πρέπει νά είσθε έτοιμοι διά θυσίας, διότι κα
λεΐσθε σείς νά ύπερασπίσετε τό ίερώτερον, τό ύπέρτατον αγαθόν: τήν Ελευθερίαν. 
Κι’ είναι δυνατόν χάριν τής Πατρίδος, χάριν τού Έθνους, εάν κινδυνεύσουν, χάριν 
τής Ελευθερίας τών Ελλήνων, είναι δυνατόν νά παραστή ανάγκη νά προσφέρθή 
καί θυσία τού αίματος. Καί νά είσθε έτοιμοι καί αυτήν νά τήν προσφέρετε, έχον- 
τες πάντοτε ύπ’ όψιν σας τούτο: "Οτι όλα τά άγαθά, καί ή δόξα, καί ή σοφία καί 
ό πλούτος, κατακτώνται μέ τήν προσπάθειαν καί μέ τής τύχης άκόμη τήν βοήθεια, 
αλλά υπάρχει ένα αγαθόν, τό ύπέρτατο τών αγαθών, ή ’Ελευθερία, καί είς τρόπο; 
κτήσεως ύπάρχει δι’ αυτήν: ή θυσία τού αίματος. Διότι μέ τήν θυσίαν τού αίματος 
καρποφορεί, γιγαντοΰται καί διασφαλίζεται ή ’Ελευθερία.



653Ορκωμοσία νέων Ύπαστυνόμων καί. Άρχιφυλάκων

Ζή-ω τό αθάνατον Ελληνικόν ’Έθνος! Ζήτω ό γενναίος Βασιλεύς των 'Ελλή
νων! Ζήτω τά ηρωικά τέκνα των Σωμάτων ’Ασφαλείας!»

Επηκολουθησεν ή απονομή των πτυχίων εις τούς νέους Ύπαστυνόμους παρά 
τοϋ κ. Υπουργού, μία θαυμάσια καί από πάσης πλευράς άώογος παρέλασις των δρ- 
κισθέντων ̂  Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, καί ή δλη τελετή έκλεισε μέ τάς εύ- 
χάς καί τά συγχαρητήρια πρός τούς νέους βλαστούς τής ’Αστυνομίας πού τόσον έπα- 
ξίως άνήλθον τάς πρώτας βαθμίδας τής ιεραρχίας. Καί την συνέχειαν άνέλαβεν ή

Ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Χρ. Άποστολάκος εν μέσω τοϋ 'Αρχηγού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ε. Καραμπέτσου, τοϋ διοικητοΰ των ’Αστυνομικών Σχολών, 
Αστυν. διευθυντου Α’ τάξεως κ. Π. Λυκούση καί τών όρκισθέντων νέων Άρχιφυλάκων.

πλούσια εδεσμάτων καί ποτών δεξίωσις, ή δποία... ούδένα άφησε άσυγκίνητον καί 
ουοενα εστερησε τής οίουδηποτε βαθμού επιοοσεως εις τό έλληνικώτατον «φαγο
πότι»...

** *

Θ ΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ εκφράζουν καί αί στήλαι πρός όλους όσοι έκοπία- 
σαν διά την έπιτυχεστάτην καί πλήρη εκπλήξεων έκδήλωσιν τής έφετεινής 

ορκωμοσίας. Εις τούς νέους Ύπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας δέ, εύχονται έκ βά
θους καροίας πάσαν ευτυχίαν, ταχεΐαν περαιτέρω άνοδον καί, προ παντός, υγείαν 
καί ψυχοσωματικήν δύναμιν διά τήν έπιτέλεσιν τών νέων των καθηκόντων.

ΧΑΡΑ,1. ΣΤ  AM ATIIΣ

Οί δρκισθέντες νέοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφΰλακες είναι οί κάτωθι: 
Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο ι:

1) Παπαδογεώργος Σίμων, 2) Τσιακιρίδης Παναγιώτης, 3) Καρράς Κο- 
μνηνός, 4) Μπαλέζος Μιχαήλ, 5) Παύλος Χαράλαμπος, 6) Ήλιόπουλος Δημήτριος, 
7) Βλαχάκης Ιωάννης, 8) Πηγουνάκης Έμμανοήλ, 9) Μπαλάσκας Νικόλαος,
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10) Άντωνάκος -Σαράντος, 11) Χούγιας Γεώργιος, 12) ΚυριακόπουλοςΠαντελής, 
13) Θεοδωρόπουλος Γιαννΐκος, 14) Σφαλτός^ Δημήτριος,^ 15^ J i a ^  
λείος, 16)
19) Ζάννης
της, 22) Σαρδέλλης Λ·ινυν«Λ^, ------r --=, - / <■ ,- 1Τ
σιος, 25) Κοντογιάννης Αλέξανδρος, 26) Πολύζος Βασίλειος, 2 ι)  ΚουγιτεαςΚων
σταντίνος, 28) Σουρουνάκης Εμμανουήλ, 29) Μπαρμπαρούτσης Φώτιος, 30) Παπα- 

χυρόπουλος Νικόλαος, 31) Κορτσαλδς Δημήτριος, 32) Σακελλαροπουλος Γρηγο-

μιος, 39) Λαλκιας ΐΝίκολαος, Λαο εΛ / ,α ς  χ ι υ α ν ν ι ^ ,  , r  iΔ  ’
42) Μπάκας ’Απόστολος, 43) Σταυρόπουλος Σωτήριος, 44) Χαραλαμπακης Εμ
μανουήλ, 45) Φλώρος Λάμπρος, 46) Παπαμΐχος ’Αλκιβιάδης, 47) Δρακοπανα- 
γιωτάκης Δημήτριος, 48) Κοντογιάννης Ηρακλής, 49) Καλογεροπουλος Αθα
νάσιος, 50) Τσαλίκης Παναγιώτης καί 51) Μητρόπουλος Θεοχάρης.

Ά ρ χ ιφ ύ λ α κ ε ς  :
1) Καβαζίδης Σάββας, 2) Σταμόπουλος ’Άγγελος, 3) Μάνδαλος Σωτήριος. 

4) Παταριάς Κωνσταντίνος, 5) Τσουκαλάς Δημήτριος, 6) Μανώλης Δημήτριος, 
7) Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Ντάζος Βασίλειος, 9) Διβριωτης Ανα
στάσιος, 10) Μαρσέλης Παναγιώτης, 11) Χατζηκωνσταντινίδης Νικόλαος, 12) Κα- 
τσαβός Γεώογιος, 13) Γερογιάννης Δημήτριος, 14) Πολίτης Νικόλαος, 15) Φω
τεινός Γεώργιος, 16) Σβανάς Θεόδωρος, 17) Γεώργας Παντελής, 18) Θεοδωρό
πουλος Γεώργιος, 19) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 20) Μπουτόπουλος Γεώργιος, 21) 
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, 22) Κόρόας Κωνσταντίνος, 23) Καμπούρης Χρίστος, 
24) Βουρβαχάκης ’Ιωάννης, 25) Μπορότης Σπυρίδων, 26) Γεωργόπουλος Χριστό
φορος, 27) Κωνσταντίνου ’Ιωάννης, 28) Αναγνώστου Φώτιος, 29) Γλυκός Πανα
γιώτης, 30) Ζαρκάδας Θωμάς, 31) Μπουσιας Δημητριος, ο2) Σκαλ.σάς Γεωρ- 
γοις, 33) Γιαννάκος Γεώργιος, 34) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 35) Ντακος Δη- 
μήτριος, 36) Χριστοφιλέας ’Ιωάννης, 37) Παπαδάκης ’Ιωσήφ, 38) Καρράς  ̂Πανα
γιώτης, 39) Πραβίτας Δημήτριος, 40) Μανοϋσος Γεώργιος, 41) Γούσιος Χρίστος, 
42) Χουλάκης Σταύρος, 43) Βλάχος Γεώργιος, 44) Πατρινέλης Ήλίας, 45) Τζι- 
φής Κωνσταντίνος, 46) Έλευθεριάνος Χρίστος, 47) Γρηγοράκης Κωνσταντίνος, 
48) Λιανός Κωνσταντίνος, 49) Οικονόμου Κωνσταντίνος, 50) Γεινργίου Αθανά
σιος, 51) Παπαδήμος Κοσμάς, 52) Παπαθανασίου Γεώργιος, 53) Μυλωνάς Ευάγ
γελος, 54) Γκούμας ’Ιωάννης, 55) Σαμψάκης ’Όθων, 56) Σιδερίδης Γεώργιος, 
57) Λάζαρης Αλέξανδρος, 58) Παπαδήμας Άγγελάκης, 59) Τριβέας Δημή- 
τριος, 60) Στιβακτάκης Αναστάσιος, 61) Μανιακάκης ’Εμμανουήλ, 62) Μπρα- 
σινίκας Νικόλαος, 53) Μισιχρόνης Γεώργιος, 64) Γιαννόπουλος ’Απόστολος καί 
65) Μπαρλαμάς Κωνσταντίνος.



Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1966

------------------ Ύπο -ίοϋ 'Αστυνόμου Α' κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ Ρ Υ Ο Υ ____________

^ίε ™α,ιτέΡαν Αγωνιστικήν λαμπρότητα, διεξήχθη τό πρωτάθλημα σκοποβο- 
λί^ς των Ενοπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας έτους 1966, από 23—26 
’Ιουνίου έ.ε.

ΤΑ Αγωνίσματα πολεμικού τυφεκίου διεξήχθησαν εις τό Σκοπευτήριον τοΰ 
Κούρου Εκπαιδευσεως Μονάδων Καταδρομών, Μ. Πεύκου, τόΰ δέ περιστρόφου εις 
τό Εθνικόν Σκοπευτήριον Καισαριανής.

Αί Ενοπλοι Δυνάμεις καί τα Σώματα Ασφαλείας, κατόπιν εντατικής προπαρα- 
ής, παρεταξαν τούς επίλεκτους σκοπευτάς των, διά νά διεκδικήσουν τον τί- 

τ/.ον τοΰ νικητοΰ.
Εις ί.ους αγώνας έλαοον μέρος ο Στρατός, το [Βασιλικόν Ναυτικόν, ή Ε λληνι

κή Βασιλική ’Αεροπορία, ή Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή καί ή ’Αστυνομία 
Πόλεων.

Εις τους αγώνας αυτους, ους και κατα το παρελθόν, ή ’Αστυνομική Όμάς 
έπέτυχε πολλάς δμαδικάς καί άτομικάς νικάς, άναδειχθεΐσα καί πάλιν πρωταθλή- 
τρια.

Άναλυτικώτερον τά αποτελέσματα έχουν ως έξης:
s':'

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΓΦΕΚΙΟΝ ~  ΒΟΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ό ρ θ ί ω ς ά τ ο μ ι κ ώ ς :

1ος Άστυφ. Σκαραφίγγας ’Ιωάννης 145)200 Α.Π.
2ος » Φωτόπουλος Γεώργιος 129)200 Α.Π.
3ος Λοχίας Πανούσης 121)200 Σ.Ξ.

Ό ρ θ ί ω ς δ μ α δ ι κ ώ ς :
1η ΟΜΑΣ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 506
2α » ΣΤΡΑΤΟΓ 459
3η » ΕΛΑ. ΒΑΣ. ΧΩΡ) ΚΗΣ 313

Γ ο ν υ π ε τ ώ ς  ά τ ο μ ι κ  ώ ς :
1ος Τπ) λαξ Τριανταφυλόπουλος Ν. 162)20 Α.Π.
2ος Άστυφ. Φωτόπουλος Γ. 152)20 Α.Π.
3ος » Σκαραφίγκας ’Ιωάν. 152)20 Α.Π.
4ος Λοχίας Πανούσης 152)20 Σ.Ξ.

Γ ο ν υ π ε τ ώ ς  δ μ α δ ι κ ώ ς :
1η ΟΜΑΣ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 597
2α » ΣΤΡΑΤΟΥ 581
3η » ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣ. ΧΩΡ)ΚΗΣ 481

Π ρ η ν η δ ό ν  ά τ ο μ ι κ ώ ς :
1ος Τπαρχ. 'Τριανταφυλόπουλος Ν. 
2ος Λοχίας Πανούσης 
3ος Άστυφ. Σκαραφίγκας ’Ιωάν. 
4ος Χωρ) λαξ Παναγάκος Ήλ.

170)200 Α.Π 
169)200 Σ.Ξ. 
166) 200 A ll .  

166) 200 Ε.Β.Χ.
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Π ρ η ν η δ ό ν ό μ α δ ι % ώ ς : 
1η ΟΜΑΣ
2η »
3η

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΓΦΕΚΙΟΝ:

ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 
Ε. Β. ΧΩΡ) ΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΟΓ

ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

636
609
602

Ά  τ ο μ ι χ ώ ς :
Ιος Άστυφ. Σκαραφίγκας Ίωάν. 463 Α.Π.
2ος Τπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος Ν. 446 Α.Π.
3ος Λοχίας Πανούσης 442 Σ. Ξ.

'0  μ α δ ι χ ώ ς :
1η ΟΜΑΣ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 1737
2α » ΣΤΡΑΤΟΓ 1646
3η » Ε. Β. ΧΩΡ) ΚΗΣ 1411

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΓΦΕΚΙΟΝ: ΒΟΛΗ ΤΑΧΕΙΑ
(Τρεις στάσε:ις : Ό ρθίως— Γονυπετώς — Πρηνηδόν)

Ά  τ ο μ ι, χ ώ ς :
’Αστυφ. Φωτόπουλος Γ. 406 Α.Π.

2ος » Σκαραφίγκας Ίωάν. 387 Α.Π.
3ος Τπαρχ. Τροανταφυλλόπουλος Ν. 379 Α.Π.

Ό μ α δ ι χ ώ ς :
1η ΟΜΑΣ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 1503
2α » ΣΤΡΑΤΟΓ 1096
3η » Ε. Β. ΧΩΡ) ΚΗΣ 1065

ΠΕΡ1ΣΤΡ0Φ0Ν ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ά  τ ο μ ι; χ ώ ς :

1ος Λοχαγός Κασούμης Δ. 287 Σ. Ξ
2 ος Άνθ) στής Πραπαβέσης 284 Σ. Ξ.
3ος Άρχ) λαξ Κιτσάκης Δ. 283 Α.Π.

Ό μ α δ c χ ώ ς :
1η ΟΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟΓ 1121
2α » ΑΣΤΓΝ. ΙΙΟΑΕΩΝ 1081
3η » Ε. Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1071

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ: ΒΟΛΗ ΤΑΧΕΙΑ
Ά  τ ο μ l χ ώ ς :

1ος Άνθ) γός Μαρμαρίδης Γ. 293 Ε.Β.Α.
2ος Τπο) γός Παπαγεωργόπουλος Α. 292 Σ. Ξ.
3ος Άστυφ. Σκουτέλας Σ. 285 Α.Π.

'0  μ α δ t χ ώ ς :
1η ΟΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟΓ .1128
2α » ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 1127
3η » Ε. Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1106

ΣΤΝΟΛΟΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ά  τ ο μ ι χ ώ ς :

1ος Άνθ) γός Μαρμαρίδης Γ. 575 Ε.Β.Α.
2ος Λοχαγός Κασούμης Δ. 571 Σ. Ξ.
3ος Τπολ) γος Παπαγεωργόπουλος Α. 570 Σ. Ξ
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Ό μ α ο ι κ ω c
1η ΟΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟΓ 
2α » ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ
3η » Ε. Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

2249
2208
2176

ν  Η ,άπονοΡή τών ^άθλων έπραγματοποιήθη τήν 26.6.66, εις τό ’Εθνικόν 
-κοπευτηριον Καισαριανής, παρουσία τού ’Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. ’Αντιστράτηγου κ. 
Ισολακα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Εύαγγ. Καραμπέτσου, τού Ύπαρχηγοΰ Γ.Ε. 
EW.A. Αντιστράτηγου κ. Μανέττα Ίωάν., Άνωτέρων Αξιωματικών των 'Όπλων 
και Σωμάτων, αντιπροσωπειών των Ε.Δ. καί Σ.Α., παραγόντων σκοπευτικών Συλ- 
Λόγων και —/ωμ,ατειων, ως καί πλήθους κόσμου.
- - ?  Ασ™νομήκή Ομ,άς κατεχειροκροτήθη υπό πάντων των παρευρισκομένων
οια την μεγαλην επιτυχίαν της καί δ κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας συνέχαρη προ
σωπικούς ενα έκαστον των σκοπευτών. '

, °  1παΡΧηΤ°ζ Γ;®·ΕΘ·Α·- ’Αντίστρατηγός κ. Μανέττας I., εις σχετικήν δια- 
υαγήν του, τονίζει μεταςυ άλλων τά εξής:
, , <<0̂ διεξαχθέντες Σκοπευτικοί ’Αγώνες ’Ενόπλων Δυνάμεων 1966 έσημείωσαν 

πληρη επιτυχίαν απο απόψεως συμμετοχής, όργανώσεως καί αποτελεσμάτων. Ά - 
παντες οι αγωνισθεντες άθληταί καί οί συμβαλόντες εις τήν όργάνωσιν είναι άξιοι 
θερμών συγχαρητηρίων. Τό Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, δπερ ώργάνωσε τάς 
οολας δια περίστροφου καί τό Κ.Ε.Μ.Κ. τάς βολάς διά πολεμικού τυφεκίου έ π -  
τυχον απολύτως είς τό Ιργον των, έμφανίσασα, από πάσης πλευράς άρίστήν εί- 
κονα». r 1

Ή  ’Αστυνομική Όμάς άπετελεϊτο έκ τών κάτωθι:

A Α ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΓΦΕΚΙΟΝ
1. ’Αρχιφύλαξ Καλφακάκος Δημήτριος.
2. Τπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος Ν.
3. Αστυφ. Μπέλμπας Κωνσταντίνος.
4. Αστυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος.
5. ’Αστυφ. Σκαραφίγκας ’Ιωάννης.

ΒΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ 0,38
1. ’Αρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημήτριος.
2. ’Αστυφ. Παπαχρήστου Εύθ.
3. Άστυφ. Σκουτέλας Σταύρος.
4. ’Αστυφ. Ευαγγελίου Ευάγγελος.
5. Άστυφ. Σιώμος Δημήτριος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΡΕΚΟΡ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Ό Άστυφύλαξ Σκοπευτής ’Ιωάννης Σκαραφίγκας επέτυχε κατά τούς προκρι
ματικούς αγώνας Σκοποβολής είς τό τυφέκιον 0,22 τής 12.6.66 διά τήν συμμετο
χήν του εις τό Παγκόσμιον Πρωτάθλημα έπίδοσιν 598)600. Ή  έπίδοσίς του αύτη 
κρίνε ναι ως αρίσιη, καταρριπτουσα το Παγκόσμιόν καί Ολυμπιακόν ρεκόρ 596 
καί 597 άντιστοίχως..

Ό κ. Σκαραφίγκας άνεχώρησε τήν 9.7.66 διά τό Βισμπάντεν τής Δυτικής 
Γερμανίας, οπού θά διεξαχθή τό Παγκόσμιον Πρωτάθλημα Σκοποβολής.

Β. ΚΡΥΟΣ



'Υπό του κ. Ν. A .

— 0  ΚΛΕΠΤΗΣ σκούτερ Θ. Γεράκης, ετών 19, συνελήφθη, άφοΰ τραυμα
τίσθηκε στο πόδι από κυνηγό, στο 60 χλμ. της δδοϋ Θεσσαλονίκης — Καβάλας.

— ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ανηλίκου παρεπέμφθη νά δικασθή ή Ελένη 
Δεγα'ίτη, ετών 54, πού είχε άναλάβει τη διατροφή ανηλίκου 4 1)5 ετών καί επί 
δύο χρόνια τό έδερνε καί τό έδενε μέ αλυσίδες, δταν έβγαινε από τό σπίτι της.

— ΚΑΟΙΙΙΙ αυτοκινήτου Ι.Χ. 99995 διέπραξαν δύο νεαροί από γκαράζ τοϋ 
Βοτανικού. Έπεσημάνθησαν καί από περιπολικό τής Χωροφυλακής, άλλα άμέσω-ς 
έγκατέλειψαν τό αυτοκίνητο καί έξηφανίσθησαν.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Χρ. Πουρνάράς, ετών 24, συνελήφθη από τή Γενική 
Ασφαλεία. Η δράση του είναι πλουσιωτάτη. Μερικές άπό τις διαρρήξεις του είναι 
ή κλοπή 9.000 δραχμών άπό τό κατάστημα Τσιτσοπούλου τής οδού Πανεπιστημίου, 
ή διάρρηξη γραφείου στήν οδό Ηεσματζόγλου, άπό δπου πήρε 7.500 δραχμές, ή 
κλοπή 10.000 δραχμών άπό τό ξενοδοχείο τής Τριπόλεως καί ή αρπαγή 800 δολ- 
λαρίων άπό ένα τουρίστα, πού κολυμπούσε στη Γλυφάδα.

— ΚΛΟΠΗ μπαταριών άπό τό κατάστημα τού Ν. Κακουλή επί τής δδοϋ Μιλ- 
τιαδου 3, απεπειράθη δ Ν. Μπελαβίλας πού συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω.

— ΕΠΕΤΕΘΞ κατά τριών άστυφυλάκων ή Α. Βγενοπούλου, ετών 21, δταν 
συνελαβαν τον μικροπωλητή σύζυγό της. Τον ένα αστυφύλακα τον δάγκωσε στό 
χέρι, τον δεύτερο τον χαστούκισε καί τον τρίτο τον χτύπησε στό κεφάλι μέ τήν 
τσάντα της. Συνελήφθησαν καί έστάλησαν στον εισαγγελέα.

— 100 ΚΛΟΠΕΣ είχε διαπράξει σέ διάστημα όλίγιυν μηνών δ Α.Μ., έτών 
14, πού συνελήφθη, στον Πειραιά. Είχε λεηλατήσει πολλά σπίτια κΓ ένα αυτο
κίνητο.

— ΣΑΤΓΡΟΣ νεαρός δ I. Τσακογιάννης, ετών 18, συνελήφθη καί προεφυλα- ' 
κίσθη, γιατί έπετέθη μέ άνηθίκους σκοπούς κατά τής 8ετοϋς μαθήτριας, στήν αυλή 
τοϋ Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού.

— ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΗΣΤΟΣΙ ΜΜΟΡΙΑ άποτελοΰσαν οι Ήλ. Λιβιεράτος, έτών 20, 
Θ. Μυλωνής^ή Βερεσες, έτών 19 καί δύο 16 έτών παιδιά, πού συνελήφθησαν άπό 
τήν 1 ενική Ασφάλεια Πειραιώς. Είχαν διαπράξει, κατά τις νυκτερινές ώρες τής 
4.6.66, ληστεία εις βάρος τού βαρκάρη Ά θ. Καρβούνη, τον δποϊο σέ μιά ερημική 
άκτή τής Πειραϊκής χερσονήσου, άφοΰ τον έξυλοκόπησαν, τού πήραν 1.300 δραχμές.

— ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ τό γραφείο τού λυκειάρχου τού Α' Λυκείου Τριπόλεως" καί 
άφήρεσαν τά άπουσιολόγια καί τό βιβλίο πράξεων τά όποια έκαψαν. Ηΐσαν'οί μα- 
θηται^Σπυρ. Γκεκας, ετών 21 καί τρεις άνήλικοι. Συνελήφθησαν καί έστάλησαν 
στον εισαγγελέα.

ΚΛΟΠΕΣ σε καταστήματα οιεπραξε ο Γ.Γ. Μακρής, υπάλληλος ξενο
δοχείου, πού συνελήφθη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια. 'Ομολόγησε 7 κλοπές έκ κα
ταστημάτων.

— ΚΑΟΙΙΗ αρχαίου  ευαγγελίου άπό τή μονή τού 'Αγίου ’Όρους διέπραξε
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ο Γερμανός φοιτητής Φ. Βέρνερ, έτών 28. Συνελήφθη καΐ κατεδικάσθη εις 2J4 
έτών φυλάκιση.

— ΓΙΑ ΛΑΘΡΑΙΟ συνάλλαγμα συνελήφθη δ έμπορος γουναρικών Π. Τά- 
νες. Συνελήφθη επ’ αύτοφώρω, ενώ συνηλλάσσετο μέ δολλάρια, πεσέτες Ισπανίας, 
κορώνες Νορβηγίας καί γενικά μέ δλα τά νομίσματα.

— ΕΠΙΣΗΣ για λαθραίο συνάλλαγμα κατεδικάσθη σέ 7 μηνών φυλάκιση δ έμ
πορος γουναρικών Α. Μητσάκης.

— ΟΜΟΙΩΣ για απόπειρα έξαγωγής στό εξωτερικό ξένου συναλλάγματος κα
τεδικάσθη σέ 7 μηνών φυλάκιση δ I. Φιλιππόπουλος, έμπορος στήν όδό Έρμου.

— ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ μέ ξένο συνάλλαγμα κατεδικάσθησαν σέ 7 μήνες φυ
λάκιση ol Ν. Κουβέλης καί Ν. Χατζηκωνσταντής, ζωέμποροι.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ πολλά χτυπήματα στό κεφάλι μέ τσεκούρι τον ψαρά Σίμο 
Μπίκο, πατέρα τριών παιδιών, δ τσοπάνος Κ. Κλώτσας, έτών 16. Αιτία γιατί τό θύ
μα έπιασε τον τσοπάνο στήν παραλίμνη Θεσσαλονίκης επ’ αύτοφώρω νά κλέβη καί 
νά καταστρέφη τά δίκτυα του. Ο δράστης παρεδόθη στήν ’Αστυνομία.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ά θ. Σκάρπας συνελήφθη από τήν Γενική ’Ασφάλεια 
καί ομολόγησε 8 διαρρήξεις σέ κινηματογράφους στον Κολωνό, Περιστέρι καί Αιγά
λεω δπου έκλεψε 20.000 δραχ. Τό σύστημα πού ακολουθούσε ήταν νά μένη μέσα 
στον κινηματογράφο μετά τή λήξη τής τελευταίας παραστάσεως.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Α.Κ., 16 έτών, συνελήφθη γιατί διέρρηξε τό επί τής ο
δού Νικοπόλεως άριθ. 50 σπίτι τού Σταύρου Μαρκεζίνη καί άφήρεσε 2.500 δραχ
μές-, 5 λίρες, 24 δολλάρια καί διάφορα κοσμήματα, αξίας 4.000 δραχ. Ό δράστης 
έκλεψε στό Φάληρο τις τσάντες τής Εύθ. Καρατάση, Μ. Ψαροπούλου καί Αίκ. Χα- 
τζημιχάλη.

— ΕΚΑΕΠΤΑΝ τρόφιμα από τις άποθήκες τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής οι 
υπάλληλοι αυτής Κ. Βεζιριάνης, I. Παναγιώτου, Μ. Φράγγος, Α. Βαρότσης, Γ. Άρ- 
γυρόπουλος καί δ παντοπώλης Βαρωτής. 'Η σύλληψη έγινε από τήν υπηρεσία τε
λωνείου Πειραιώς, πού παρακολούθησε τό κατάστημα τού Βαρωτή, δπου έπωλοΰντο 
τρόφιμα τής Αμερικανικής ’Αποστολής.

— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΓΑ εισαγωγής λαθραίως καλλυντικών συνελήφθη στήν Εί- 
δομένη ή Ά ν. Καλιντήρη. Παρεπέμφθη στον εισαγγελέα.

— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ χτυπήματα πού έδωσε στό κεφάλι τον I. Τεκίδη, δ παπάς 
τού χωριού Ξηροπόταμος τής περιοχής Λαγκαδά Άναστ. Θεοχάρης. Αιτία είναι 
δτι τό θύμα έβοσκε τά πρόβατά του στά χωράφια τού παπά. Συνελήφθη καί ομολό
γησε τήν πράξη του.

— ΛΕΗΛΑΤΟΥΣΕ τά σακκάκια τών γιατρών στά νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» 
«Άρεταίειον», «Ίπποκράτειον», «Λαϊκόν», καί «’Αλεξάνδρας» δ συλληφθείς I. Κω- 
στόπουλος, έτών 26, δπου κατά τις ώρες τών έπισκέψεων ερευνούσε στά ρούχα τού 
προσωπικού πού ήσαν κρεμασμένα στά αποδυτήρια καί τά γραφεία.

— ΚΛΟΠΕΣ από διάφορα σπίτια ομολόγησε δ Έμ. Γεωργίου, έτών 22, πού 
συνελήφθη από τή Γενική ’Ασφάλεια.

— ΑΠΑΤΕΣ καί πλαστογραφίες έκαμνε δ Γ. ’Ιακώβου, δ δποΐος συνελήφθη 
από τή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς. Έκκρεμούν εις βάρος του 9 μηνύσεις έπαγγελ- 
ματιών από τούς δποίους πήρε έμπορεύματα ώς έκπρόσωπος έργοστασιαρχών Λεβα- 
δείας, υπογράφοντας συναλλαγματικές χωρίς άντίκρυσμα, πού τις σφράγιζε μέ πλα
στή σφραγίδα τών εργοστασίων.

— II ΑΠΑΤΕΩΝ Γεινργία Ξεκάρφωτη συνελήφθη καί δμολόγησε 4 άπάτες 
εις βάρος καταστηματαρχών ατούς δποίους παρουσιάζετο ώς απεσταλμένη γνωστών 
των προσώπων καί άπέσπα διάφορα χρηματικά ποσά.
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— ΥΠΕΞΗΡΕΣΕ 2.400 δραχ. ό σερβιτόρος «Γιώργος» που έργάσθηκέ για πρώ
τη μέρα στο κέντρο της ακτής Πρωτοψάλτη 18. Καταζητείται.

— ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ περίπτερο στά Μέγαρα οί συλληφθέντες Α. Παπαθανασίου 
καί Σ. Νικολάου, άνήλικοι.

— 5.750 ΑΡΑΧ. έκλεψε ό οικοδόμος I. Κωστόπουλος άπό δωμάτια τών ιατρών 
του Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιώς. Συνελήφθη καί άπεστάλη στον εισαγγελέα.

— ΣΤΟΛΗ σμηναγού συνελήφθη νά φοράη ό Δ. Μιοραίτης, πού συνελήφθη 
στην οδό Πατησίων—Στουρνάρα.

— ΔΙΑΡΡΗΞΗ έκαναν δύο ανήλικοι αδελφοί 10 καί 15 ετών, στό σπίτι τού 
Δ. Μπουφλά, στά "Ανω Λιόσια, απ’ οπού πήραν 500 δραχμές. ’Αλλά οί ύποπτες 
κινήσεις τους τούς πρόδωσαν καί συνελήφθησαν.

— ΔΙΑΡΡΗΞΗ τού σχολείου στή Νάουσα έπεχείρησαν τέσσαρες μαθηταί, γιά 
νά κλέψουν τά θέματα τών διαγωνισμών. Τούς άντελήφθη ό φύλακας, καταδιώχθη- 
καν, συνελήφθησαν καί έστάλησαν στον εισαγγελέα καί άπεβλήθησαν άπό δλα τά 
σχολεία τού Κράτους.

— ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ έπώλουν οί X. Άναγνωστόπουλος, Δ. Λαγκαδινός, Π. Κο- 
μνηνός καί Ά ντ. Γιαννόπουλος, πού συνελήφθησαν στην Πάτρα καί κατεσχέθη με
γάλη ποσότης χασίς.

— ΤΡΑΓΙΚΟΣ ό θάνατος τού κρεοπώλη ΙΙροκόπη Τσοπανέλλη, στή Μυτι
λήνη. Βρέθηκε στό χαντάκι τού δρόμου, Παλαιοκήπου — Παπάδου, σκοτωμένος με 
βαρείες πέτρες καί μέ το κεφάλι πολτοποιημένο. Ή  αστυνομία άνεκάλυψε καί συνέ
λαβε τούς δράστες, πού ήσαν τρεις νεαροί μαθητές, οί II. Πατέρης, ετών 19, δ Ε. 
ΙΙατέρης, έτών 18 καί Γ. Κατσούρης, ετών 17 καί ένας εργάτης, δ Γ. Χατζηκων- 
σταντής. “Ολοι γύριζαν ά.πό διασκέδαση τραγουδώντας καί δταν έφτασαν στό σημείο 
τού δράματος, ακόυσαν σκυλιά. Τότε άρχισαν νά πετοΰν πέτρες καί δταν πλησίασαν 
είδαν δτι σκότωσαν άνθρωπο.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ σπουδαίος δ Στυλ. Λαζαρίδης, έτών 36, συνελήφθη ά.πό 
την Γενική Ασφάλεια Πειραιώς. Είναι Τούρκος ύπήκοος, τοξικομανής καί σεξουα- 
λικώς άνώμαλος, ήταν δέ δπλισμένος μέ ένα τεράστιο μαχαίρι. 'Ομολόγησε 100 καί 
πλέον διαρρήξεις άπό τις όποιες 13 στή Ν. Σμύρνη, 10 στή Γλυφάδα, 5 στήν Κηφι
σιά, 1 στό Μαρούσι καί 1 στον "Αγιο Ελευθέριο Πατησίων. Συνεχίζονται οί άνα- 
κρίσεις.

— ΕΔΡΑΙΙΕΤΕΓΣΕ, ενώ μετεφέρετο στό νοσοκομείο φυλακών Άβέρωφ. ό 
κατάδικος έμπορος ναρκωτικών Γ. Μπαχαρίας.

— ΟΙ ΙΕΡΟΣ1ΛΟΙ Στ. Σαμπράκος καί Χρ. Άντωνακάκης συνελήφθησαν, 
γιατί είχαν κλέψει 14 εικόνες βυζαντινές άπό εκκλησίες τών προαστίων.

— ΚΛΟΠΕΣ 4 διέπραξε στή Θεσσαλονίκη δ Ρουμάνος ύπήκοος Ζανό Τζικα- 
λονάος, δ όποιος κατεδικάσθη σέ 7 μηνών φυλάκιση.

— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ συναλλάγματος, πού έβγαλε άπό τήν Ελλάδα σέ ξένα 
νομίσματα 2.000.000 δραχμές, συνελήφθη στό Πρίντεζι. ’Ονομάζεται Άνδρέας Ψα- 
ρώνης, γεννηθείς στό Κάιρο. Έζητήθη ή έκδοσή του.

A. /I.



Ύ πό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ*Ι*ΚΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Ποτλή Μιχαήλ.
Πάροδος τής όδοϋ Καπετάν Ααχανά 21, στα «Θυμαράκια».
Ό Μιχαήλ Ποτλής, νομοδιδάσκαλος καί πολιτικός, γεννήθηκε στή Βιέννη τό 

1810, καταγόμενος άπό τον ’Ήπειρο. Τό 1837 έγκατεστάθη στήν ’Αθήνα καί διω- 
ρίσθη πρωτόδικης καί άργότερα έφέτης στο Ναύπλιο. (1842) . Τό 1843 παρητήθη 
καί.. ήρχισε να δικηγορή. Τό 1855 διωρίσθη καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δι
καίου στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί διετέλεσε ύπουργός Παιδείας. Κατά τό διά
στημα τής μεταπολιτεύσεως (1864) , έξ αιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων, ή- 
ναγκάσθη νά καταφυγή στην Βιέννη, δπου καί άπέθανε τό 1863.

Πουκεβίλ Φραγκίσκου.
Πάροδος τής δδοΰ Βίκτωρος Ουγκώ 26, κοντά στην πλατεία «Βάθης».
Ό Φραγκίσκος Πουκεβίλ (1770—1838) , Γάλλος περ ιηγητής  καί ιστοριογρά

φος, διετέλεσε πρόξενος τής Γαλλίας στήν Πάτρα (1817). Μέ τά έργα του: «Ταξί- 
διον στην Ελλάδα», «Ιστορία τής άναγεννήσεως τής Ελλάδος», «'Ιστορία καί πε
ριγραφή τής Ελλάδος» κ.ά. συνετέλεσε τά μέγιστα στήν δημιουργία καί γιγάντωσι 
τοΰ φιλελληνισμού στήν Ευρώπη, γ ι’ αυτό άλλωστε καί τό δνομά του συνεδέθη άρ
ρηκτα μέ την νεώτερη Ελλάδα.

Πουλίου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 213, απέναντι στό ύγειονομικό κέντρο.
Οί Πούλιοι Μαρκίδαι, αδελφοί λογοτέχνες άπό την Μακεδονία, εζησαν τον 

ΙΗ' αιώνα. Στήν Βιέννη συνέστησαν τό φερώνυμο τυπογραφείο καί 'ίδρυσαν τήν 
υπό τον τίτλον «Έφημερίς» πρώτην έλληνικήν εφημερίδα (1791—1797) ή οποία 
δμως έπαύθη γιατί έδημοσιεύθη σ’ αυτή ή επαναστατική προκήρυξι τοΰ Ρήγα Φερ- 
ραίου.

Πουλοπούλου Ή λία.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αποστόλου Παύλου 51, απέναντι στό άλσος τοΰ «Θησείου».
Ό  Ήλίας Πουλόπουλος, βιομήχανος άπό τήν Καρύταινα, ύπήρξεν ό ιδρυτής 

τοΰ πρώτου έργοστασίου πίλων στήν ’Αθήνα.
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Π ο υλχερ ία ς .
Πάροδος της όδοΰ Β. Βουλγαροκτόνου 67, στη Β. πλευρά τοϋ λόφου «Στρέφη».
Ή  Πουλχερία, κόρη τοϋ αύτοκράτορος Άρκαδίου, μετά τον θάνατον τοϋ πατέ

ρα της (414 μ.Χ.) , σέ ηλικία 15 χρόνων, άνηγορεύθη συναυτοκράτειρα τοϋ αδελφού 
της Θεοδοσίου Β '. Σ’ αυτήν οφείλεται ή σύγκλησις τής Γ ' Οικουμενικής Συνόδου 
στήν ’Έφεσο το 431 μ.Χ., ή οποία κατεδίκασε τις αιρέσεις τοϋ Νεστορίου καί τοϋ 
Ευτυχίου.

Ή  Πουλχερία, ήταν γυναίκα μέ έξαιρετική μόρφωσι καί πολύ άφοσιωμένη 
στήν Εκκλησία. 'Όταν άπέθανεν ό αδελφός της, 450 μ.Χ., άνέλαβε μόνη της τήν 
διακυβέρνησι τής χώρας της καί άργότεοα παντρεύτηκε τόν στρατηγό Μαρκιανό, 
τον όποιο καί ονόμασε αύτοκράτορα. Γιά τήν προς τήν Εκκλησίαν υπηρεσίες της, 
τήν ϊδρυσιν ευαγών ιδρυμάτων καί γενικά τήν ενάρετη ζωή της, ή ’Ορθόδοξη Ε λ
ληνική Εκκλησία τήν κατέταξε μεταξύ των άγιων.

Π ραβ ίου .
Πάροδος τής όδοΰ Βασιλείου τοϋ Μεγάλου 58, στον «"Αγιον Βασίλειο» τοϋ 

«Ρούφ».
Πράβιον ώνομάζετο παλαιότερα ή επαρχία Παγγαίου καθώς καί ή πρωτεύου

σα αυτής Έλευθερούπολις. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στό Περιστέρι.) .
Πραίδου Γ εω ρ γίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 229, απέναντι στον Κιν) φο «Δώρα».
Ό Γεώργιος Πραίδης, πολιτικός στους χρόνους τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821 

καί τήν εποχή τοϋ ’Όθωνος, γεννήθηκε τό 1791 στά Μουδανιά τής Μ. ’Ασίας. "Ο
ταν εύρίσκετο στό Βουκουρέστι, έμυήθη στά τής Φιλικής Εταιρείας καί μετά τήν 
αποτυχία τοϋ επαναστατικού κινήματος στις παραδουνάβιες ήγεμονίες, κατήλθε στήν 
Ελλάδα δπου ήκολούθησε τήν πολιτική γραμμή τοϋ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 
Τό 1823 άνέλαβε τήν διεύθυνσι τοϋ γραφείου τοϋ ’Εκτελεστικού. Τήν εποχή τοϋ 
Καποδιστρίου κατέλαβεν ανώτερες διοικητικές θέσεις, διεφωνήσας δμως μέ τόν Μαυ- 
ροκορδάτο προσεχώρησε στήν αντιπολίτευση. Τήν έποχή τοϋ ’Όθωνος διετέλεσε 
γραμματεύς (υπουργός) τής Δικαιοσύνης καί μετά τό Σύνταγμα τοϋ 1843 διωργά- 
νωσε τό ελεγκτικό Συνέδριο, τοϋ όποιου διετέλεσε καί βασιλικός ’Επίτροπος. Άπέ- 
θανε στήν ’Αθήνα τό 1873.

Π ρ α μ ά ντω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη, στήν πλατεία «Φιλοπάππου».
Τά ΙΙράμαντα, ή γνωστή κωμόπολις τής έπαρχίας Δωδώνης στό νομό Ίωαν- 

νίνων, μέχρι τό 1881 άνήκον στήν Τουρκία καί προσηρτήθησαν στήν Ελλάδα μέ 
τήν συνθήκη τοϋ Βερολίνου. Οί ποταμοί ’Άραχθος καί των Χρηστών, πού εύρίσκον- 
ται κοντά στά Πράμαντα, άπετέλουν μέχρι τό 1912 τήν ελληνοτουρκική μεθόριο. Σή
μερα τά Πράμαντα έχουν περί τούς 900 κατοίκους.

Π ραντούνα Χ ρ ίστου.
Πάροδος τής όδοΰ Κατεχάκη 52, στό συνοικισμό «Έλληνορώσων».
Ό Χρίστος Πραντούνας, ανθυπίλαρχος, γεννήθηκε τό 1873 στήν ’Αθήνα. Με- 

τέσχε τοϋ πολέμου τοϋ 1897 καί έφονεύθη κατά τήν διάρκεια τοϋ Μακεδονικού 
άγώνος τήν 21ην ’Απριλίου 1906.

Π ραξαγόρα.
Πάροδος τής όδοΰ Σφιγγός 25, στά «Ταμπούρια» τοϋ Άγιου Σώστη (εργατι

κές πολυκατοικίες) .
’Οφείλει τήν ονομασία της στούς συνώνυμους: 1) περιώνυμο Ινώο γιατρό τοϋ 

Δ' π·Χ. αίώνος, τελευταίο έκ των Άσκληπιάδων, διδάσκαλο τοϋ Πλειστονίκου
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τοΰ Ήροφίλου κ.ά., συγγραφέα σημαντικού περί ανατομικής έργου καί 2) Άθη- 
ναΐον ιστορικόν συγγραφέα τοΰ Δ' μ.Χ. αίώνος, συγγραφέα, πλήν των άλλων, ι
στορίας τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, της οποίας καί σώζονται αποσπάσματα.

Π ραξίου .
Παροοος τής οδοΰ Αλόπης 45, κοντά στην «'Αγία Αικατερίνη» των «Πετρα- 

λώνων».
Ό Πραξίας, αρχαίος “Ελλην γλύπτης καί ζωγράφος, ’Αθηναίος τήν κατα

γωγή, ήταν μαθητής τοΰ μεγάλου γλύπτου Καλάμιδος καί ήκμασε περί τά μέσα 
τοΰ Ε' π.Χ. αίώνος. Ό Πραξίας έκόσμησε μέ γλυπτά έργα τό Α ' αέτωμα τοΰ ναοΰ 
τοΰ ’Απόλλωνος ατούς Δελφούς.

Π ρ α ξιτέλο υς.
ΓΙά.ροδος τής όδοΰ Θ. Ινολοκοτρώνη 14, κοντά στον «“Αγιο Γεώργιο» τοΰ Κα- 

ρύτση.
. .Ό  Πραξιτέλης, ένας των πέντε μεγαλυτέρων γλυπτών τοΰ αρχαίου ελληνικού 

κόσμου, ήταν, πιθανώτατα, ’Αθηναίος, γυιός τοΰ γλύπτου Κηφισοδότου τοΰ πρεσβυ- 
τέρου καί πατέρας τοΰ Κηφισοδότου τοΰ νεωτέρου καί τοΰ Τιμάρχου, επίσης γλυ
πτών. '0  Πραξιτέλης γεννήθηκε καί έδρασε κατά τον Δ' π.Χ. αιώνα. Περιώνυμα 
γιά τήν χάρι των είναι τά αγάλματα τοΰ «’Απόλλωνος σαυροκτόνου», τής «Κνιόίας 
’Αφροδίτης», τοΰ «’Έρωτος», του «Έρμοΰ» τής ’Ολυμπίας, τοΰ «Άναπαυομένου σα- 
τύρου» κ.ά. Ή  νεωτέρα κριτική θεωρεί τον Π ραξιτέλην ώς πρωτοπόρο, μαζί μέ τον 
σύγχρονό του Σκόπα, τής νεωτέρας ’Αττικής Σχολής, σέ σχέσι μέ τήν άρχαιοτέρα 
Αττική Σχολή τοΰ Φειδίου κλπ. ”Αν ό Φειδίας υπήρξεν υπέροχος καλλιτέχνης στην 
ιδεολογικήν έκφρασι τής θείας μεγαλειότητος, ό Πραξιτέλης υπήρξεν ασύγκριτος 
στην άπόδοσι τής ώραιότητος τοΰ ανθρώπου καί ιδίως τής γυναικείας ομορφιάς. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Π ράσνικα .
Συνέχεια τής όδοΰ Ήλία Κοκκώνη (Αιγαίου 71) , στην ’Άνω Ν. Σμύρνη.
Μέ τό όνομα «ΙΙράσνικας» διεκρίθη ένας από τούς κλέφτες καί άρματωλούς 

πού συνεπολέμησαν μέ τούς περιφήμους Μπουκουβαλαίους καί έφονεύθη τό 172S, 
πολεμώντας κατά τοΰ Τουρκαλβανοΰ Τσάκαλου.

Πρασσδ Γ εω ρ γ ίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Διδότου 8, στή «Νεάπολι».
Ό Γεώργιος Πρασσάς, αρχίατρος τοΰ στρατού, γεννήθηκε στη Λαμία τό 

1855. Μετέσχε των πολέμων τοΰ 1897 καί 1912—1913 καί άπέθανεν, από χο
λέρα, στην Μακεδονία την 8ην ’Ιουλίου 1913.

Π ρ α τίνο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Εύτυχίδου 31, απέναντι στο άλσος Παγκρατίου.
Ό Πρατίνας, αρχαιότατος τραγικός ποιητής τών αρχών τοΰ ΣΤ' π.Χ. αίώνος, 

έκ Φλειοΰντος τής Άργολίδος, ήταν γυιός τοΰ Πυρρωνίδου, καί είσήγαγε στην 
’Αθήνα τήν διδασκαλίαν τοΰ σατυρικοΰ δράματος.

Π ρεβέζης.
Άοχίζει από τήν πλατεία «Κολωνοϋ» καί τελειώνει στην δδό Φοινίκης, κοντά 

στον «"Αγιο Μελέτιο» τών Σεπολίων.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή  πόλι τής ’Ηπείρου, τήν πριοτεύουσα τοΰ ομωνύμου 

νομοΰ, πού εύρίσκεται στό στόμιο τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου. Πρέβεζα — λέξις άλβα- 
νική— σημαίνει πέραμά. Στήν θέσι τής σημερινής πόλεως υπήρχε στην αρχαιό
τητα ή πόλις Βερενικία ή Βερενίκη, πού Ιδρύθη τό 290 π.Χ. από τον βασιλέα Πύρρο 
προς τιμήν τής πενθεράς του Βερενίας, συζύγου τοΰ βασιλέως τής Αίγύπτου Πτολε-
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μαίου τοΰ Λάζου. Σήμερα ή Πρέβεζα έχει περί τούς 11 χιλιάδες κατοίκους. (Συνώ
νυμη οοος υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Πρεμετής.
Πάροδος της όοοΰ Διοχάρους 21, όπισθεν τοΰ νοσοκομείου «ΣυγγροΟ».

, „ Π Πρεμετή, πόλις τής ελληνικής Βορείου Ηπείρου, εύρίσκεται στήν αριστε
ρή όχθη τοΰ ποταμού ’Αώου καί συνδέεται, μέ άμαξιτό δρόμο, με το Άργυρόκα- 
υ.ρο, Ιεπελενι, Κορυτσα καί τά Ιωάννινα. Ή  Πρεμετή είναι ή πατρίς των οικο
γενειών Δουκα καί Γκίκα, που διέπρεψαν στήν Μολδοβλαχία, τοΰ ’Αποστόλου Άρ 
σακη του γνωστοΰ εθνικού ευεργέτου πού ίδρυσε το πρώτο στήν Αθήνα ’Αρσάκειο 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό τήν 27 Φε- 
ορουαριου 1913 καί κατόπιν τής άποφάσεως των Μ. Δυνάμεων, τον Μάρτιο τοΰ 
1 , υπηχθη στην Αλβανία. Κατά τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο τοΰ 1940, ή Πρε-
μετη κατελήφθη από τόν ελληνικό στρατό τήν 3 Δεκεμβρίου 1940. Σήμερα έχει 
περί τους δ χιλιάδες κατοίκους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Α
θηνών) .

Πρέσπας.
Πάροδος τής δδοΰ Σπόρου Πάτση 101. κοντά στήν «'Αγία Μαρκέλλα» τοΰ 

«Βοτανικού».
Με τό όνομα αυτό είναι γνωστές δύο λίμνες πού εόρίσκονται δυτικά τής Φλω- 

Ρΐνγ}ς· Η Μεγάλη Πρέσπα, έχει εκτασι 285 τετρ. χλμ. καί τό μεγαλύτερο μέρος
i f 00 περΤ 0υ,ΛτΗ?· άν'^ ει στή Σερβία, τό δέ ύπόλοιπο στήν Ελλάδα

(47,8ή και στην^ Αλβανία. Η Μικρά Πρέσπα χωρίζεται από τήν μεγάλη μέ ένα 
στενό ισθμό καί εχει εκτασι 44 τετρ. χιλμ. Στις όχθες καί τις νησίδες τής Μεγά
λης ϋρεσπας σώζονται αξιόλογα βυζαντινά μνημεία.

Πρετεντερη - Τυττάλδου Χαραλάμπους.
Πάροδος τής όδοΰ Νιρβάνα 51, κοντά στόν «"Αγιο Δημήτριο — "Οπλων» 

(Τρεις Γέφυρες) .Ρ Χαράλαμπος Πρετεντέρης - Τυπάλδος, γιατρός, γεννήθηκε στό Ληξούρι 
τής Κεφαλλήνιας τό 1821.^Το 1846 έγινε διδάκτωρ τής ιατρικής τοΰ Πανεπιστή
μιου Ηαρισίων. Τό 1851 διωρίσθη καθηγητής τής ιατρικής στήν Ίόνιον ’Ακαδη
μίαν κα'ή εδίοαςε σ αυτή μέχρι τής ένώσεως τής Έπτανήσου, οπότε καί διωρίσθη 
καθηγητής στό Εθνικό Πανεπιστήμιο. Δυο φορές έξελέγη βουλευτής τής Κεφαλ
ληνίας στήν Ίόνιο Βουλή. Τόν Ιούλιο τοΰ 1864 διωρίσθη βασιλικός αρχίατρος. 
Ιπήρξεν είς των θεμελιωτών τοΰ Ελληνικού Έρυθροΰ Σταυροΰ. Άπέθανε τό 1886.

Πριάμου .
Πάροδος τής όδοΰ Άχιλλέως 7, στά Σφαγεία (Ταΰρος) .
Ό Πρίαμος, δ περίφημος βασιλιάς τής Τροίας, ήταν γυιός τοΰ Ααομέδοντος 

καί τής Στρυμοΰς ή τής Πλακίας, σύζυγος τής Εκάβης καί πατέρας τοΰ "Εκτορος. 
τοΰ Πάριδος, τοΰ Δηιφόβου, τοΰ Τρωΐλου, τής Κρεούσης, τής Πολυξένης, τής Κασ
σάνδρας κ.ά. ’Όντας γέροντας δέν έλαβε μέρος στόν Τρωικό πόλεμο, αλλά εφονεύ- 
θη υπό τοΰ Νεοπτολέμου έπί τοΰ βωμοΰ τοΰ Έρκείου Διός. Στήν τέχνη, ό Πρία
μος ά/ι,εικονισθη, ιοιως, ικετεύοντας τον Αχιλλεα να εξαγοράση τό πτώμα τοΰ γυιοΰ 
του “Εκτορα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια καί συνοικισμούς τών- ’Α
θηνών) .

( Συνεχίζεται)



ΛΕΚΑ π ε ν θ ή μ ε ρ ο  
τ ρ ο χ α ί α ς :

*Τπό του κ. Ν . A .

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά ή Μάγδα Χατζηαργυρίου, δ Δ. Μουστάκης 
καί δ Θ. Κοτσαμπάνης, δταν, στήν δδό Θεσσαλονίκης — Καβάλας, άνετράπη λεί;)- 
ωωρεϊο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, οί Μαγδ. Δερβ ερίδου,' ’Άννα Άσλανίδου. 
Στυλ. Νιακίδου, Εύδ. Παπανικολάου καί Στυλ. Μαλιανίδου, δλοι επιβάτες λεωφο
ρείου, πού άνετράπη στο 31 χλμ. της δδοΰ Σερρών — Θεσσαλονίκης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Κυρ. Άντων ιάδου, πού την παρέσυρε 
Ι.Χ., μέ οδηγό τον Γερμανό ’Ά χ ιν Κέλερ, στο 55 χλμ. της δδοΰ Θεσσαλονίκης — 
Αθηνών.

— ΝΕΚΡΑ ή Λαμπρινή Χατζηδούλη, έπιβάτις μοτοποδηλάτου καί τραυματι
σμένος θανάσιμα δ οδηγός αύτοΰ Γρ. Παναγιωτόπουλος, δταν τό μοτοποδήλατο ντε- 
ραπάρησε καί συνεκρούσθη στή θέση «Βραχάκια» μεταξύ Βαρκίζης καί Βάρης, μέ 
τό Ι.Χ. 109333 καί τό Ι.Χ. 134404, μέ δδηγούς τούς Ν. Γρηγορίου καί Ν. Κάζη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε επιβάτες, οί Ν. Παναγιωτάρας, X. Μαρινά
της, I. Σουρικήλ, Γ. Κατσιώτης καί Ε. Άγγελοπούλου, δταν τό λεωφορείο 40476 
φρενάρησε απότομα, στήν δδό Ηλιουπόλεως.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Β. Παπαδόπουλος, ετών 6, πού τον παρέσυρε τό 
Ι.Χ. 125193, στήν δδό Μαιζώνος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σπ. Σπυρόπουλος, ετών 52, τόν οποίο παρέσυρε Ι.Χ., μέ δδηγό 
τον Ά π . Καράμπελα, στό Βόλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μιχαλόπουλος, τόν οποίο παρέσυρε, στον Πύργο, μοτοπο
δήλατο, μέ δδηγό τόν Ν. Θεοδωρόπουλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Μιχ. ’Ελευθερίου δταν άνετράπη, στήν Τστιαία, δ αγροτικός 
ελκυστήρας πού δοηγοΰσε.

— Ε&ΑΠΛΗ σύγκρουση εγινε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας καί διεκόπη 
για άρκετή ώρα ή συγκοινωνία, μπροστά στήν ’Αμερικανική Πρεσβεία. Συνεκρού- 
σθησαν τό 3581 μοτοποδήλατο καί τά Ι.Χ. αυτοκίνητα 198558, 19000, 6577, 
114667 καί VIK 65—77. Έτραυματίσθησαν οί οδηγοί του δικύκλου καί τοϋ ΙΔ  
198558.

— ΝΕΚΡΟΙ 2, οί Δ. Μάτης, οοηγός τοΰ Ι.Χ., πού συνεκρούσθη, στό 34 
χλμ. τής δδοΰ Ίωαννίνων — Πρεβέζης μέ βυτιοφόρο πού δοηγοΰσε δ Π. Γκιάτσας. 
Επίσης έφονεύθη καί δ επιβάτης τοΰ Ι.Χ. I. Τόλης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Καλφοΰζος, ετών 19, οδηγός γεωργικού έλκυστήρος, πού 
άνετράπη στό χωριό Βλαρτή Κοζάνης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Τζαβέλης, δδηγός γεωργικοΰ έλκυστήρος, πού άνετράπη 
στή Λαμία.

— ΝΈΚΡΑ ή Κατίνα Ξανθοπούλου καί τραυματισμένος θανάσιμα ό Β. Βα
σιλείου, οδηγός Ι.Χ. καί οί Μαρία σύζ. Βούσουρα καί Ρ. Κώνστας, δταν τό Ι.Χ. 
209600 έπέπεσε στό σταματημένο 163331 φορτηγό, πού όδηγοΰσε δ Ευστ. Έξωμά- 
δας, στό Σκαραμαγκά.

— ΝΕΚΡΟΙ οί Χρ. Κανισής, έμπορος, καί ’Ελευθέριος, άγνώστου επωνύμου
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καί τραυματισμένος ό οδηγός Κ. Μπακόλας, όταν τό 12674 φορτηγό, βγαίνοντας 
άπό τή γέφυρα της λίμνης Άμβρακίας, έπεσε στην όχθη καί άνετράπη.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Βάζος, πού τον παρέσυρε τό 55494 μοτοποδήλατο, με οδη
γό τον Έμ. Δώρη, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Μακρής, πού έπεσε άπό τρακτέρ, τό δποΤο οδηγούσε ο 
αδελφός του ’Αντώνιος, στο 35 χλμ. τής όδοΰ ’Αθηνών — Μαρκοπούλου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Σιμίγκας, δδηγός βυτιοφόρου, τό δποΐο άνετράπη, στο 56 
χλμ. τής οδού Θεσσαλονίκης — Βέροιας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Ά λέξ. Σεμέν, ανταποκριτής τού ρωσι
κού πρακτορείου Τάς, όταν τό Δ.Σ. 3723 πού οδηγούσε, παρεξέκλινε τής πορείας 
του καί έπεσε σέ στύλο τής ΔΕΗ, στή διασταύρωση δδοΰ Πατησίων — 'Αγίου 
Μελετίου. ■

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ 7ετής Γ. Κουρής, τον όποιο παρέσυρε 
τό Ι.Χ. 141296, μέ οδηγό τον Χρ. Άνδριώτη, στην δδό ’Ίμβρου.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Μαρία Δημητρούλη, τήν οποία παρέσυρε 
τό Ι.Χ. 141279, μέ δδηγό τόν δικηγόρο I. Παπαδόπουλο, μπροστά άπό τό ξενο
δοχείο «Χίλτον».

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Χαρ. Π απαγιαννόπουλος καί ή γυναίκα του ’Α
γλαΐα, πού τούς παρέσυρε, στή λεωφόρο Καβάλας, τό Ι.Χ. 144717 μέ δδηγό τόν 
Ά χ. Μαμούρη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Γ. Βαρλάμης (δδηγός τρικύκλου) , Χρ. 
Θεολόγης καί Π. Τσόγκας, όταν τό όχημα άνετράπη, κοντά στά Καμμένα Βούρλα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά, οί Ά ν . ’Αντωνίου καί Σπ. Άντωνόπου- 
λος, δδηγός καί επιβάτης τρακτέρ, όταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό 46927 λεωφορείο, 
στήν οδό Λαμίας — 'Υπάτης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, ή Ά λέξ. Παπαγεωργίου, δδηγός τρικύκλου καί 
Άναστ. Κωνσταντινίδης συνεπιβάτης, όταν, στήν δδό Ίλισσοΰ — Άναπαύσεως, τό 
Ι.Χ. 213888 έπεσε πάνω στό τρίκυκλο 6212 καί τούτο έεπσε στό επιβατικό EGL681.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ δύο, οί Άμ. Κεραμίδα καί ’Ά ννα Ζερβουδάκη, πού 
έπέβαιναν δικύκλων, τά οποία συνεκρούσθησαν στήν Κηφισιά.

- ΝΕΚΡΟΣ νέος άγνωστου ταυτότητας καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Γί. 
Μαγκλάρας, δδηγός μοτοποδηλάτου, τού δποίου έπέβαινε δ άγνωστος, όταν τούτο 
συνεκρούσθη στή Φιλοθέη μέ φορτηγό.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Μπακούρης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δ όποιος πολύ μεθυ
σμένος έπεσε πάνω σέ μαντρότοιχο, στήν δδό Σαλαμϊνος — Παλουκίων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ στρατιώτης Α. Γεωργουλέας, δ όποιος έπεσε άπό στρατιω
τικό φορτηγό, έξω άπό τό χωριό Πλάνο Καλαμών, άπό άπροσεξία του.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Τσαντόπουλος, δδηγός έλκυστήρος, δ όποιος άνετράπη στά 
Φάρσαλα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Κοτρώτσος, δ όποιος παρεσύρθη άπό άλωνιστική μηχανή τή 
στιγμή πού τήν τροφοδοτούσε μέ βενζίνη, στό Μελισσοχώρι Λαρίσης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Άναστ. Κανέλλος, δδηγός «βέσπας», πού συνεκρούσθη μέ Ι.Χ., 
στήν Κόρινθο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Αικ. Κοσμίδου, τήν οποία παρέσυρε δίκυ- 
κλο μοτοποδήλατο, στή συμβολή των δρόμων Άσπροπύργου καί Έλευσΐνος. Ό δρά
στης έγκατέλειψε τό θύμα του καί έφυγε.

— ΤΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ δύο, 'Η Ελένη Λεμονή (πεζή) καί ή Σοφ. Μπα- 
μπλέντη, εττιβάτις μοτοποδηλάτου, τό δποΐο δδηγούσε δ Χρ. Τράκας, όταν άνετρά
πη στά Ν. Λιόσια.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ Άθαν. Λιάρος, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού άνετράπη στό χω
ριό Μαρμαγιάννη 'Αγυιάς.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Γιαννόπουλος καί τραυματισμένος σοαβρά δ οδηγός, όταν 
δ γεωργικός έλκυστήρας άνετράπη στην Όρεστιάδα.

— ΤΕΣΣΑΡΕΣ νεκροί καί έξι τραυματίες υπήρξαν τά θύματα συγκρούσειος 
δύο εμπορικών αμαξοστοιχιών, στό 189 χλμ. γραμμής Σ.Ε.Κ. Πειραιώς — Λια- 
νοκλαδίου. Ή  σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, ή ατμομηχανή τής μιας αμαξοστοιχία'- 
σφηνώθηκε στη δηζελομηχανή τής δευτέρας καί έπηκολούθησε πυρκαϊά, ενώ 
βαγόνια έξετροχιάσθησαν. Νεκροί είναι οί Ήλ. Ντόσκαρης, Ν. Βουγής, Κ. Ιίετρου- 
τσόπουλος καί Άλιφαντήρης. Υπεύθυνος είναι δ σταθμάρχης τοΰ σταθμού Μπράλ- 
λου Ν. Μπαρούτης, δ όποιος έξηφανίσθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Πούλιος, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού συνεκρούσθη, στην 
Κομοτινή, μέ γεωργικό έλκυστήρα, πού όδηγοΰσε δ Πολ. Ούζουνίδης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χόστ Χίττερ, Γερμανός τουρίστας, πού τον παρέσυρε το Ι.Χ. 
205173, στην Κάτω Βούλα.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις, οι Γερμανοί Τζώρτζ Νόουσιν καί τά 
παιδιά του Γκέχαρτ καί Κρίστοφερ, όταν τό αυτοκίνητό τους προσέκρουσε σέ δέν
τρο, παρά την Νέαν ’Απολλωνίαν, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης — Καβάλας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Άρίβας, ετών 17, τον όποιον παρέσυρε τό Δ.Χ. 1-18917, 
μέ δδηγό τον Βασ. Κανή, στήν δδό Πατρών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Γκουμέρογλου, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιο παρέσυρε 
τό λεινφορεΐο 30430 στό Ν. Ψυχικό. Ό δδηγός Κ. Ίωσηφάκης συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΑ ή Χρυσάνθη Κατσίκη, πού έπεσε από κάρρο, έξω από τις Σέρρες.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή σύζυγος Α. Χατζαρίδη, τήν δποία παρέσυρε μέ 

τόν έλκυστήρα του δ άντρας της, υστέρα από λογομαχία, στό χωριό Ρυάκι Κατε
ρίνης. Ό δράστης συνελήφθη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Α. Ινυρκιλής, δδηγός ταξί, δταν τούτο συνεκρού
σθη μέ τό Κ.Υ. 2890, στη διασταύρωση τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας καί Μαυρομ- 
ματαίων.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 4 αστυνομικοί, δταν τό περιπολικό ’Αμέσου Δρά- 
σεως, στήν δδό Ζησιμοπούλου — Άμφιθέας, γιά να άποφύγη σύγκρουση μέ αντί
θετα έρχόιιενο αυτοκίνητο, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω σέ στύλο 
τής ΔΕΗ.'

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ δύο, ή ’Όλγα Παπά (δδηγός) καί Σοφία Ζήρνα, 
δταν "ό αυτοκίνητό τους, στό 107 χλμ. τής δδοϋ Καβάλας — Θεσσαλονίκης, προσέ
κρουσε σέ δέντρο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Γιαννόπουλος, έτών 11, μαθητής, δ όποιος στό χωριό Ευα 
Μεσσηνίας έπεσε από γεωργικό έλκυστήρα.

— ΝΕΚΡΟ βρέφος 2 έτών, δ Φ. Καραβασίλης, δταν διέφυγε τήν προσοχή 
τής μητέρας του πού ταξίδευε μέ φορτηγό καί έπεσε από τήν καρρότσα στήν δδό 
Διονύσου — Πορταριάς.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Αικατερίνη Σκουλουδάκη κατά τή σύγκρουση τού 
Ι.Χ. 122332 καί άλλου αυτοκινήτου, μέ οδηγούς τούς ΧΤ. Μοσχιό καί ’Αν. Σκου
λουδάκη.

Ν. Α.
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Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Κ Λ Α Δ Ο Υ  ΥΓΕΙ ΑΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Α Σ  ΠΟΛΕΩΝ  

Μ Η Ν Ο Σ  ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ  1966

A) Κατα μήνα Ιούνιον ε.έ. καί από 1— 30 εις ’Αθήνας — Πειραιά - 
τρας καί Κέρκυραν:

1) Έξητάσθησαν από ιατρούς τής έκλογής των οίκοι 1.896
2) Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής των 3.433
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας

εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια 1.757
4) Ιπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κέρκυρα 26
5) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής των 224
6) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια 37 νέα
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματΐοποΐή-

θεΐσαι εις ιατρεία καί εργαστήρια τής 'Γγειονομι- 
κής Υπηρεσίας ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 
Υ γείας ’Αθηνών — Πειραιώς 3.030

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 5.770 δρχ. εις 9

Πά-

Μέλη

»
»
»

»
»

"Ητοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλψ 10.412
9) Εξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής εκλογής των 7.836 συνταγαί.

Β) 'Από οικονομικής πλευράς δ μήν Μάιος έχει ως έξής 
Ε σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δρχ.
Εσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου »

Σ ύ ν ο λ ο ν 
Ε Ξ Ο Δ A

Έ σ ο δ ώ ν

481.061.
780.112.—

1.261.173.—
982.949.—

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ A 278.224.-

Γ) Τό Ύπουργεΐον Υ γιε ινής, διά τής ύπ’ άριθ. Πρωτ. Γ 10)54733 έγκ. 388 
από 4.6.66 εγκυκλίου Διαταγής του, έντέλλεται, όπως, εφεξής, μή γίνωνται δεκτά 
βιβλιάρια νοσηλείας πρός εγκρισιν ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλ- 
ψεως έφ’ δσον ταϋτα δεν έχουσι θεωρηθή διά τό έτος 1966 καί δεν φέρουσι την 
δΓ έρυθράς μελάνης παρατήρησιν «ΪΠΕΒΑΗΘΗ ΔΗΛΩΣΙΣ διά τό έτος 1966».

'Ωσαύτως υπομιμνήσκεται δτι απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις πολυγραφημέ- 
νων, δακτυλογραφημένων ή χειρογράφων υπευθύνων δηλώσεων.

Ο  ΑΡΧ Η ΓΟ Σ
"Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ' Υγείας -*

Α . ΚΑΡΑΜ Π ΕΤΣΟΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

'Ομιλία
τρίου 
ν.ών τ
τοΰ εστιατορίου «Ελληνικόν»

Κύριε ’Αρχηγέ, 
κ.κ. Διευθυνταί,
’Αγαπητοί Συνάδελφοι

'Ομιλία τοΰ έ.ά. ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. ΚΑΡΑΝ ΑΣ ΟΓ Δημη- 
υ, κατά την συνεστιασιν της Πανελληνίου Ένώσεως Συνταξιούχων ’Αξιωματι
κ ή ς  ’Αστυνομίας Πόλεων, λαβοΰσαν χώραν την 25— 5—66, εις τήν αίθουσαν

Γο Διοικητικόν Συμβουλιον της Πανελλήνιου Ενώσεως Άποστράτων Ά ξιω  
μαακών '.ής Αστυνομίας Πόλεων, είχε την έμπνευσιν της πραγματοποιήσεως τήι 
αποψινής συνεστιασεως, γεγονος τό οποίον τό πρώτον ήδη λαμβάνει χώραν εις τά 
Αστυνομικά χρονικά, μέ σκοπόν, καθ α και εν τη προσκλήσει εκτίθεται, τήν άνα- 

ςωπύρωσιν των παλαιών μας δεσμών έν τή εξυπηρετήσει τής έδραιώσεως τοΰ θεσμού 
τής Αστυνομίας Πόλεων καί τήν ανταλλαγήν απόψεων διά συναδελφικών συζη
τήσεων.

Δια την ευγενή και ωραιαν ιαυτην πρωτοοβυλίαν, διά τήν άρτίαν όργάνωσιν 
π ι.υχ ίαν τής συνεστιασεως, διερμηνεύουν τά αισθήματα καί των λοιπών

οια την μεταςυ μας επαφήν καθ εαυτην πρός άναζωπύρωσιν τοΰ παρελθόντος, δσον 
καί διά τήν διά συλλογικής ένεργείας προώθησιν τών άπασχολούντων τήν τάξιν μας 
ζητημάτων.

Αυπουμεθα διότι οεν παρευρίσκεται αναμεσά μας, ό κ. Τπουργός τής Δήμο- 
σίάς Τάξεως, δι’ δπερ θά ήσθανόμεθα ιδιαιτέραν τιμήν, καθ’ δσον είναι ό μόνος Τ 
πουργός, δστις έπέδειξεν πάντοτε, ώς συνδικαλιστής επικεφαλής τής Α.Δ.Ε.Δ.Γ. 
καί εξακολουθεί έπιοεικνύων ώς πολιτικός άνήρ καί ήδη Τπουργός, ιδιαίτερον έν- 
οιαφερον δια ια Σώματα Ασφαλείας, την εξυΨωσιν τουτιον εις τήν άρμόζουσαν θέ- 
σιν από άπόψεως σοβαρότητος, κοινοτικής αποστολής καί εμψύχου ύλικοϋ καί τών 
έπίλυσιν τών χρονιζόντων ’Αστυνομικών ζητημάτων, προεξάρχοντος τοΰ οικονομι
κού, άτινα συνεχώς υποστηρίζει μετά ζέσεως καί ασυνήθους μαχητικότητος, επί 'Υ
πουργίας δε τουτου επεβληθη υπέρ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ή αξιόλογος εισφορά 
2.50% επί τών εισιτηρίων τών ποδοσφαιρικών αγώνων, ώς καί ή 24ωρος άνά Ιδθή- 
μερον άνάπαυσις τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, είμεθα δέ βέβαιοι δτι οί 
παριστάμενοι ώδε άμεσοι συνεργάται του, ήτοι δ ’Αξιότιμος ’Αρχηγός τοΰ Σώματος 
κ. Ε. Καραμπέτσος καί οί έν ένεργεία κ.κ. Διευθυνταί, θά διαβιβάσουν εις αυτόν 
τάς απόψεις μας καί θά συμβάλλουν τά μέγιστα, ώστε μέ τό ίδιον ενδιαφέρον νά 
προχωρηση οΰιος εις την επιλυσιν και όλων τών άλλων πολλών καί ποικίλων καί

:ερ μισθολόγιον
ώς συνέπειαν καί τήν αντίστοιχον αυξησιν τών ήμετέρων συντάξεων.

’Αλλά όφείλομεν νά έξάριομεν καί τάς ένεργείας τοΰ πρώην συναο
χη

ένεργείας τοΰ πρώην συναδέλφου μας κ. 
Δ. ΒρανοπουΛου, όσιΐς και παρευρίσκεται απόψε εν μεσω Υμών διά τών οποίων έ- 
πετεύχθη ή προώθησις καί έπίλυσις αρκετών προβλημάτων τοΰ Σώματός μας. "Α- 
παντες οι συνάδελφοι θα είμεθα πάντοτε προς αυτόν ευγνωμονες, τον παρακαλοΰμεν 
δέ δπως συνέχιση μετά τοΰ αύτοΰ ένθερμου ζήλου τό έργον του.
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Ώς ’Αστυνομικοί δυνάμεθα να εϊμεθα υπερήφανοι διά την άρτίαν όργάνωσιν 
καί υπηρεσιακήν άπόδοσιν των Σωμάτων 'Ασφαλείας εις ήν με το πέρασμά μας 
συνεβάλομεν καί πάντες ημείς. Έστω καί μέ τά πενιχρά μέσα, αλλά με την ούνα- 
μιν τής θελήσεως καί τό άξιοθαύμαστον έμψυχον υλικόν, κατώρθωσαν ταϋτα νά ση
μειώσουν αλματώδη πρόοδον, ώστε νά θεωρούνται σήμερον εφάμιλλα των καλυτέ
ρων τοιούτιον των άλλων πεπολιτισμένων χοίρων τής Ευρώπης.

Δυστυχώς από άπόψεως άπολαυών ταϋτα δχι μόνον ύστεροϋν εις μέγ'α βαθμόν 
των ξένων ’Αστυνομιών, άλλα ακόμη καί των πλείστων δημοσιοϋπαλληλικών κλά
δων, υπηρετούντων υπό ασύγκριτους καλυτέρας συνθήκας καί συνεπώς τά Σώματα. 
’Ασφαλείας δέν εύρίσκονται, ώς έδει, εις την έμπρέπουσαν μισθολογικήν θέσιν καί 
είναι αί άποδοχαί των άκρως δυσανάλογοι μέ την σοβαρότητα τής άποστολής των 
καί τής προσφερομένης σκληράς, επιπόνου, άμα δέ καί Ιπικινδύνου υπηρεσίας των.

Δαπανήσαντες τά ζωτικότερα έτη τής ζωής μας εις τον βωμόν τής πατρίδος, 
εΰρέθημεν μέ τό πλήρωμα τοΰ χρόνου απόμαχοι τής υπηρεσίας, αλλά καί μέ τό 
πρόωρον γήρας ζωγραφισμένον εις τά πρόσωπά μας, άτινα αύλακώνουν βαθειαί ρυ
τίδες, μαρτυροϋσαι τάς ταλαιπωρίας, τόν κάματον καί την σκληράν καί αγχώδη 
ζωήν πού διήλθομεν προσφέροντες τάς υπηρεσίας μας εις τό εύγενές, πολιτισμένον 
καί ένδοξον πλέον Σώμα τής Αστυνομίας.

Έκφράζομεν την βαθεϊαν λύπην μας, διότι από άνάμεσά μας ελλείπουν ταύτην 
την στιγμήν πλεϊστοι δσοί θεμελιωταί τοϋ Σώματος καί τά μέγιστα συμβαλόντες εις 
τήν έκλάμπρυνσιν καί έξύψωσιν αύ-τοΰ, ύποκύψαντες, άλλοι μέ τό πλήρωμα τοΰ χρό
νου καί άλλοι προώρως, εις τήν μοίραν τών ανθρώπων.

Άναμιμνησκόμεθα επίσης ταύτην τήν στιγμήν τούς κατά τό εθνοκτόνον κίνη
μα 1944 πεσόντας συναδέλφους μας καί τόσους άλλους θυσιασθέντας από τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Σώματος καί μέχρι σήμερον καί διαπιστοΰμεν δτι άφθονον ρέει έκάστοτε 
το αίμα τοΰ Άστυνομικοΰ έν τή έκτελέσει τοΰ καθήκοντος προς έδραίωσιν τής δημο
σίας Τάξεως, τήν προάσπισιν τής τιμής, ζωής καί περιουσίας τών πολιτών καί τήν 
περιφρούρησιν αυτής ταύτης τής ύποστάσεως τοΰ ’Έθνους.

’Αλλά μέ τήν ευκαιρίαν τής επαφής μας ταύτης, επικαλούμενοι καί τήν συμπα- 
ράστασιν τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος κ. Ε. Καραμπέτσου καί τών έν ένεργεία κ.κ. 
Άστυν. Διευθυντών, ύποβάλλομεν προς πάντα αρμόδιον καί ιδιαίτατα εις τόν έξο- 
χώτατον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκον τήν θερμήν παράκλησιν, 
διά τήν ταχεΐαν έπίλυσιν τών έκκρεμούντων ζητημάτων καί τήν άμεσον ίκανοποίη- 
σιν τών αιτημάτων μας, τά κυριώτερα έκ τών οποίων είναι τά έξης:

1) Νά προσαρμοσθή ή σύνταξίς μας μέ τούς μισθούς τών έν ένεργεία συναδέλ
φων μας, ώστε νά λαμβάνωμεν τά 80% αυτών.

2) Νά συμπεριληφθοΰν οί Συνταξιούχοι (προαιρετικώς) εις τό επικουρικόν Τα- 
μεΐον, διότι δέν είναι δίκαιον νά παραλειφθοΰν οί παλαιοί Συνταξιούχοι, (πλεϊστοι 
έκ τών οποίων ήσαν καί θεμελιωταί τοώ Σώματος) , πληρώνοντες δ,τι ακριβώς έπλή- 
ρωσαν καί οί έξελθόντες τούτου κατά τό έτος 1965.

3) Νά έπεκταθή ό νόμος τής Χωροφυλακής καί εις τούς συνταξιούχους τής ’Α
στυνομίας, ώστε αντί απονομής τού βαθμοΰ κατά τήν έξοδον, νά θεωρήται διά νόμου 
προαγωγή καί νά άπολαμβάνωμεν δλα τά ευεργετήματα τοΰ αμέσως άνωτέρου. Τό 
ζήτημα τοΰ βαθμοΰ έχει λυθή καί νομικώς υπό τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου* τοϋ 
Κράτους γνωμοδοτήσαντος έν δλομελεία δτι ή απονομή βαθμοΰ είναι βαθμός καί 
δέον δ υπάλληλος, εις τήν έξετασθεΐσαν έκείνην περίπτωσιν, νά νοσηλεύεται βάσει 
τοΰ έν συντάξει βαθμοΰ εις τήν άνάλογον θέσιν. (δρα ύπ’ άρ. 949/15 — 12 — 64 
γνωμοδότησιν Νομ. Συμβουλίου τοΰ Κράτους) .

4) Τάς έκάστοτε αυξήσεις τών αποδοχών τών έν ένεργεία συναδέλφων μας νά 
άκολουθή ταυτοχρόνως καί αντίστοιχος αΰξησις καί τών έν συντάξει, ώς συνέβη καί 
μέ τούς δικαστικούς.
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5) Νά ίδρυθή ’Αστυνομική Λέσχη, ϊνα συναντώνται συνταξιούχοι καί έν ένερ- 
γεια καί ανταλλάσσουν σκέψεις διά τό καλόν τοΰ Σώματος καί την πρόοδον αύτοΰ.

6) Νά ίδρυθοϋν Πρατήρια (τροφίμων, ένδύσεως καί ύποδήσεως) κατά τό ήδη 
υφιστάμενον σύστημα των πρατηρίιον Στρατού, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας, ώστε νά 
λαμβάνουν τόσον οί έν ένεργεία δσον καί οι έν συντάξει τά είδη εις χαμηλάς τιμάς.

Ταΰτα καί πλεΐστα δσα άλλα είναι έπιβεβλημένα νά πραγματοποιηθούν εάν 
θέλωμεν νά άποδίδωμεν τό δίκαιον καί έάν πράγματι θέλωμεν νά λεγώμεθα Κρά
τος Δικαίου, ’Αρετής καί ’Αληθούς Δημοκρατίας.

. *
ΛΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξειυς, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική αμοιβή εις τούς κ.κ. 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' ΐάξεως Γιαννόπουλον 
Βασίλειον, Διοικητήν Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 2) ’Αστυνόμον 
Β ' Τσουγκράνην Νικόλαον, 3) Τπαστυνόμους Α' τάξεως Λαγόν Στυλιανόν, Μανώ- 
λην Κωνσταντίνον καί Μιχόπουλον Διονύσιον, 4) Τπαρχιφύλακα Πανουτσόπουλον 
Σπυρίδωνα καί 5) Αστυφύλακας Κατάπην ’Αναστάσιον, Κοτσαύτην Ίωάννην καί 
Μπρεζετόν Νικόλαον, διότι, υπό τήν έπιδεξίαν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν καί τήν 
προσωπικήν έπίβλεψιν τοΰ πρώτου, Διοικητού τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, ώς καί τήν άμεσον καθοδήγησιν τού ’Αστυνόμου Β ' Τσουγκράνη 
Νικολάου, προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών, έργασθέντες 
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, πολύ δέ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ωρών έργασίας, έκαστος εις τόν τομέα τής άρμοδιότητός του, έπέτυχον 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας μαστροπών, ήτις έξώθει εις διαφθοράν καί 
προήγαγεν εις πορνείαν, έκ κερδοσκοπίας, ανηλίκους νεάνιδας καί ενηλίκους γυναί
κας, άποτελουμένης έκ τών σεσημασμένων καί μή κακοποιών: α) Κανελλοπούλου 
Χαραλάμπους, β) Μαυροειδοπούλου Ίωάννου, γ) Σταματάκη Χρίστου, δ) Γρηγορά- 
κου Θεοδώρου, ε) Ρηγανάκου Σωτηρίου καί στ) Παναγάκη Ίωάννου, προκαλέσαν- 
τες, διά τής έπιτυχίας των ταύτης, οί ανωτέρω αστυνομικοί τά ευμενή σχόλια τού 
Τύπου καί τοΰ Κοινού υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς 
’Αστυφύλακας κ.κ. 1) Μανιατάκον Κωνσταντίνον, 2) Πολυχρονόπουλον Πέτρον,
3) Μακρήν Τριαντάφυλλον, 4) Καλύβαν Βασίλειον, 5) Παπαδημητρόπουλον Άν- 
ορέαν καί 6) Νικολόπουλον Κωνσταντίνον, διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί προ
θυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας καί έκτελέσαντες μετ’ ακρί
βειας τάς διαταγάς καί οδηγίας τών προϊσταμένων των, συνέβαλον άποτελεσματικώς 
εις τήν άνακάλυψιν καί έξάρθρωσιν τής έν λόγω σπείρας μαστροπών.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή εις τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Α' ’Αθανασίου Αθανάσιον καί ’Αστυφύ
λακα Ηουρνάραν ’Αθανάσιον.

’Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς 
κ.κ. 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τάξεως Σακελλαρίου Βασίλειον, 2) ’Αστυνόμον 
Α ' τάξεως ΙΙλατίτσαν Γεώργιον, 3) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Λίβαν Κωνσταντίνον,
4) Ύπαστυνόμους Α ' τάξεως ΙΙάτσιον Χριστόφορον καί Φρυδάν Κωνσταντίνον καί
5) ’Αστυφύλακα κυρίαν Παπαδάκη Δέσποιναν, διότι, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγη
σή χοΰ Διοικητού τής Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού Νομίσματος, ’Αστυνομικού 
Διευθυντού Α ' τάξεως, Σακελλαρίου Βασιλείου, έργασθέντες άπαντες μετ’ έξαι- 
ρετικοΰ ζήλου, δραστηριότητας, μεθοδικότητος καί ίδιαζούσης έπιμελείας καί πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον, οί μέν έν τή α/ παραγράφω 
μνημονευόμενοι τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ Λιβανοΰ υπηκόου Κοβεΐσσι Άμί- 
νε, δστις, τήν 16—4— 1966’ καί περί ώραν 9 .20 ', έν τώ άεροδρομίω Ελληνικού,
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άπεπειράθη νά έξαγάγη λάθρα εις τό Εξωτερικόν σημαντικόν ποσόν ελληνικού καί 
ξένου συναλλάγματος, οί δέ λοιποί συνετέλεσαν εις τήν πλήρη, ταχεΐαν καί αποτε
λεσματικήν περαίωσιν τής προανακρίσεως, σχηματισμόν τής δικογραφίας καί τήν 
παραπομπήν τοϋ δράστου εις τήν Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες ούτω, διά τής έπιτυ- 
χίας των ταύτης, τά ευμενέστατα σχόλια τοϋ ημερησίου Τύπου καί τοϋ Κοινού υπέρ 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Τ’πουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική αμοιβή εις τους κ.κ. 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' τάξεως Γιαννόπουλον 
Βασίλειον, 2) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' τάξεως Θάνον Παναγιώτην, 3) ’Αστυ
νόμον Β ' τάξεως Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, 4) Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Ιναρυώ- 
την Αέανδρον καί 5) Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Αύρην Παναγιώτην, διότι, υπό τήν 
προσωπικήν έπίβλεψιν, επιδεξίαν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, Διοικη- 
τοΰ τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Αθηνών καί τήν έπιδεξίαν ώσαύτως 
τοιαύτην τοϋ δευτέρου, Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Διώξεως Κοινοΰ ’Εγκλήματος 
τής Τποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού 
ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέ- 
τυ/ον τήν σύλληψιν τοϋ σεσημασμένου κακοποιού Ζαμπέτα Χρίστου, τήν έξιχνίασιν 
τών ύπ’ αυτού διαπραχθεισών κλοπών, τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν των κλοπιμαί
ων χρημάτων καί τιμαλφών καί τήν άπόδοσιν τούτων εις τούς δικαιούχους, προκα
λέσαντες, διά. τής επιτυχίας των ταύτης, τά ευμενή σχόλια τοϋ Τύπου καί τοϋ Κοι- 
νοΰ υπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

** *
Δ1ΑΓΡΑΦΑΙ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΑΓΣΕΙΣ κλπ. ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

— ΔΓ άποφάσεως τού %. Υπουργού  Δημοσίας Τάξεως,-μετετάγη εις τήν Α' 
κατηγορίαν τής Μονίμου Διαθεσιμότητος δ Άνθυπαστυνόμος κ. Τριανταφύλλης Πα
ναγιώτης τού Νικολάου, τελών μέχρι τοϋδε εις τήν Β ' κατηγορίαν, λόγο) έπιδεινώ- 
σεως τής υγιεινής καταστάσεώς του.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έτέθη εις έτησίαν διαθε
σιμότητα, τή αιτήσει του καί διά λόγους υγείας, έν συνεχεία τής διανυομένης ήδη 
έτησίας τοιαύτης, ό Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Σακελλαρόπουλος Δημήτριος τού Άρι- 
στείδου, δστις κατά τον χρόνον τής διαθεσιμότητος του θά λαμβάνη τάς άποδοχάς 
τών έν ένεργεία συναδέλφων του.

— ΙΙαρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Άναγνωστό- 
πουλος Δημήτριος τού Γεωργίου, Νικολάου Παναγιώτης τού Γεωργίου, Ντρές ’Ιωάν
νης τού Νικολάου, Ξυριστάκης Στυλιανός τού Εμμανουήλ, Κωνσταντακάκης Κων
σταντίνος τού Γεο)ργίου, Περάκης ’Αλέξανδρος τού Ίωάννου, Καράβελος Κωνσταν
τίνος τού Δημητρίου, Ινυπριώτης Σπυρίδων τού Θεοφίλου, Σταματίου Ήλίας τοϋ 
Γεωργίου, Βαλαβάνης ’Άγγελος τού Γεωργίου, Παπαϊωάννου Ματθαίος τού Ίωάν
νου, Κανελλόπουλος Γεώργιος τού Άριστείδου, Μάνικάς ’Ιωάννης τού Αθανασίου, 
Ντζουρούνης Κωνσταντίνος τού Φωτίου, Αίβας Λάσκαρις τοϋ Δημητρίου καί δ Τπ- 
αρχιφύλαξ Άβαριτσιώτης Κωνσταντίνος τοϋ Θρασυβούλου.

__Άπελύθησαν τοϋ Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. ΙΙλάγγεσης Φώτιος τοϋ Ήλία, Τσέκος Κωνσταντίνος τοϋ ’Αθανασίου 
καί Πατσούρης Βασίλειος τού Ίωάννου.

__Διεγράφησαν τής Δυνάμεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άπολυ-
τέοι διά λόγους υγείας, ως καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέ- 
λεσιν αστυνομικής υπηρεσίας, οί Αστυφύλακες κ.κ. Ταπεινός Ήλίας τοϋ Γρηγο- 
ρίου, Φραγκούλης Νικόλαος τοϋ Χαραλάμπους καί Κουγεντάκος Άνδρέας τοϋ Γεωρ
γίου.
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—Ύπό τού πρωτοσυγκέλλοι τής Τέρας Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμώ- 
νος αρχιμανδρίτου κ. Ιακώβου Εύμενίδου, έλάβομεν την κατωτέρω δημοσιευομένην 
επιστολήν:

Έν Ααρίση τή 7 Ιουλίου 1966
Κύριε Διευθυντά, ειμ.αι τακτικός αναγνώστης τοϋ περιοδικού σας από αρκε

τά χρόνια.
Πάντα επιθυμούσα νά εύρω την ευκαιρία νά επικοινωνήσω μαζί σας κι’ έκφρά- 

σω δχι απλώς τά συγχαρητήρια, μά τον θαυμασμό μου διά τό ύπέροχον περιοδικόν 
σας. Εξαιρετικά σπανίως συναντάμε περιοδικά υψηλού κύρους, περιωπής καί πε
ριεχομένου.

Όμιλώ αντικειμενικά καί άνευ έλαχίστης κολακίας. Δεν έχω άλλως τε λόγον 
τινά πρός τούτο. Τό περιοδικόν σας καθίσταται ούτως, διότι πάλλει ζωηρά άπό τά 
ελληνοχριστιανικά μας διδάγματα ήθη, έθιμα καί ζωή. Εγκλείει μέσα του κ ι’ έκθέ- 
τει διά των σελίδων του αληθώς υψηλά πνευματικά διδάγματα, νοήματα καί κατευ
θύνσεις. Βοηθά πάρα πολύ εις τον καταρτισμόν καί διάπλασιν τού χαρακτήρος τού 
έ'λληνος κατά τά ελληνοχριστιανικά ιδανικά.

Πολλάκις τό περιεχόμενον τού περιοδικού σας αποτελεί θέμα καί άντικείμενον 
τών θρησκευτικών μου ομιλιών. Ευχαριστώ πρός τούτο διά την ώραίαν πηγήν πού 
τήν κάμετε άνεξάντλητον.

.’Επιτρέψατε μου νά σάς συγχαρώ ολόθερμα καί πάντας τούς σπουδαίους συνερ- 
γάτας σας εις τό περιοδικόν σας.

Τό αστυνομικόν σώμα, αποτελείτε φωτεινόν φάρον αρετής καί φιλοπατρίας 
στην σημερινή κοινωνία μας πού σχεδόν κάθε άξια ποδοπατεΐται καί θά εΐσθε τό 
καλόν παράδειγμα δλων.

Θά είμαι πάντα ένας θερμός φίλος σας. ’Επί τούτοις επικαλούμαι τήν ευλογίαν 
τού Θεού καί τήν σκεπήν τής Παναγίας μας έφ’ υμάς καί παντί τώ αστυνομικοί 
σώματι.

ν ίρ χ μ ι .  ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΥΜΕΝΙΔΗΣ
~ · Πρωτοσύγκελλος τής ' Ιεοάς Μητροπόλεως

ΙΙρός τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών άπεστάλη παρά τού Παναθηναϊ
κού Α.Ο., επί τή λήξει τής έφετεινής ποδοσφαιρικής περιόδου, τό κάτωθι έγγραφον: 

Κύριε Διευθυντά,
«’Επί τή λήξει τής έφετεινής ποδοσφαιρικής περιόδου τό Διοικητικόν Συμβού- 

λιον τού Παναθηναϊκού ’Αθλητικού Όμίλου έχει τήν τιμήν νά έκφράση τόσον πρός 
Τ’μάς προσωπικώς δσον καί δι’ Υμών πρός άπαντας τούς Αξιωματικούς καί ’Άν- 
δοας τής ύφ’ Υμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως τά θερμότατα αυτού συγχαρητήρια 
και τήν ευγνωμοσύνην του οιά τήν άπό πάσης άπόψεως άψογον καί υποδειγματικήν 
τήρησιν τής τάξεως καθ’ δλους τούς αγώνας τούς διεξαχθέντας εις τό γήπεδάν μας.

Έκφράζομεν δέ τήν δλως ιδιαιτέραν ευγνωμοσύνην μας τόσον πρός Υμάς προ- 
σωπικώς, διότι πλειστάκις διά τής προσωπικής παρουσίας σας έν τώ γηπέδω μας 
συνετείνατε τά μέγιστα εις τήν αποτροπήν επεισοδίων δσον καί εις τούς ’Αξιωματι
κούς καί ’Άνδρας τής περιφερειακής Τποδιευθύνσεως ’Αστυνομίας καί Διοικητήν 
καί ’'Ανδρας τού ΙΔ' Αστυνομικού Τμήματος διότι εις αυτούς άνετίθετο τό δύσκολον 
καί λεπτόν έργον τής έν τώ γηπέδω μας τηρήσεως τής τάξεως. ^

Δεχθήτε, παρακαλούμεν, ’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, τήν έκφρασιν τού θαυ- 
αασμοϋ διά τό δύσκολον έργον δ υπό τήν έμπνευσμένην Διεύθυνσιν σας ή ’Αστυνομία 
’Αθηνών έπιτελεϊ ώς καί τήν έκφρασιν τής βαθείας τιμής μεθ’ ής διατελοΰμεν.

Ό Α)
Ποόεδρος Γεν· Γραμμα ΐενς

ΛΟΥΚΑΣ Π ΑΝ ΟΥΡΓΙΑΣ SEN. ΧΑΤΖΙΙΣΑΡΑΝ ΤΟΣ



Κάθε Παρασκευή 

Ώρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 

ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό 

σπίτι.


