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« . . . Ά λ λ ’ ή άοπλος π λειοψ ηφία τού Ε λληνικού ’Έθνους διεσώθη ά π ό τή ν φιλοδοξίαν μιας τυραννικώς σκεπτομένης μειοψηφίας, ολο
κλη ρ ω τικά ασυνειδήτου καί ωμής. Ή συμπεριφορά τ ω ν προς τους
π ο λίτικ ο υς τ ω ν α ντίπ α λο υς εδειχθη αρκετά σαφώς εις τον πόλεμον
π ο υ έκήρυξαν εναντίον τ ω ν Ε λλή νω ν α ντα ρ τώ ν είς τά βουνά. Αΐ
ω μ ότητες, αί όποΐαι διεπράχθησαν κατά τάς εβδομάδας τής έπανασ τά σ εω ς, ή σ α ν ενα τρομακτικόν προάγγελμα τοΰ τί θά έσήμαινεν ή
ά ν ε υ ά ντισ τά σ εω ς έπικράτησις τοΰ Ε.Α.Μ. εις τή ν Ε λλάδα . . . ».
( Ά π ό αρθρον τοϋ ειδικού ά π ε σ τ α λ μ έ ν ν εις ’Αθήνας κατά τό 1944 Βρεταννοΰ
σ ν γ γ ρ α φ έω ς κ α ί δη μ οσιογράφ ον κ. R ichard, C apell, είς τον « 'Η μερήσιον Τηλέ
γ ρ α φ ο ν » τ ο ϋ Λ ονδίνου 3-12-1945).

ΠΑΡΕΛΘΕΙ 22 έτη άπό τότε πού ή τυραννικώς σκεπτομένη μειοψηφία,
Ε ΧΟΓΝ
ή όλοκληρωτικώς ασυνείδητος καί ωμή έπέδραμε, μετά τούς ’Ιταλούς καί μετά
τούς Γερμανούς, χειρότερα αυτή καί άπείρως σκληρότερα, κατά τής Ελλάδος. Καί
άν των δύο ξένων επιδρομέων ή άνάμνησις ήμβλύνθη καί κάποτε θά λησμονηθή ίσως,
άν μέ τήν πάροδον των ετών έπουλώθησαν έν μέρει αί βαθύταται πληγαί τάς όποι
ας άφήκαν, ή διέλευσις των Ε λλήνων προδοτών καί ωμών εγκληματιών άπό τήν
μαρτυρικήν των πατρίδα θά παραμείνη άνεξάλειπτος είς τήν μνήμην καί τήν ιστο
ρίαν.
Τό άγχος, ή φρίκη καί τό άπαίσιον δργιον τοΰ έγκλήματος τοΰ Δεκεμβρίου
1944 μάς συνοδεύουν καί μάς δονούν καί σήμερον είς τήν άνάμνησίν των, ώς νά
συνέβησαν τά οσα συνέβησαν μόλις χθές, μόλις κατ’ αύτάς τάς ημέρας πού έν τούτοις ή γαλήνη καί ή άσφάλεια τοΰ τόπου εύρίσκονται είς ικανοποιητικόν σημεΐον.
Είναι ή άνάμνησις τής τρομακτικής άγέλης κακούργων, θυμάτων μιας ούτοπιστικής ιδέας πού μέ αλλοφύλους, μέ ξένους, μέ χθεσινούς καί προαιώνιους έχθρούς κα•ταιμάτωσαν καί κατεπυρπόλησαν καί κατέστρεψαν τήν Ελλάδα. Είναι αί χιλιάδες
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ι-ών τάφων, μεταξύ των όποιων ό μεγαλύτερος της 'Ελλάδος, οί όποιοι ήνοίχθησαν
ε} ς„ τ^λ
πού ή τίασε μόνον μέ τον ιδρώτα του καί έδόξασε μέ τό αίμα του
ο Ελλην.^ Είναι ή άπώλεια των ελπίδων καί της ευτυχίας πού άνέμενεν ή πανω
ραία Ελλάς των ενδόξων πολέμων, ή υπερήφανος καί απτόητος Ε λλάς τής σκληράς
κατοχής. Μέ ένα λόγον είναι τό οργιαστικόν, τό άπάνθρωπον καί άσυλλήπτου κατα-

ΐοίου ουτοπιστικοΰ συστήματος πού εδωσε συνέχειαν τής καταστροφικής του μανίας
κατά τά έτη 1946— 1949 καί έκτοτε βυσσοδομεΐ την έπανάληψιν...
ΠΠ ΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1944, η ηγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. άπεφάσισε τήν εναρξιν τοΰ
-L τελευταίου σταδίου των σχεδίων της διά τήν βιαίαν καί όλοκληρο)τικήν κατάλήψιν τής Ελλάδος. Καί έκίνησεν δσας ήδύνατο ενόπλους μάζας διά τήν πραγμα
τοποίησή τοΰ στρατηγικού αύτοΰ σκοπού.
Οί προδοτικοί καί εγκληματικοί κατά τής χώρας σκοποί τοϋ Κ.Κ.Ε. ειχον
καταφανή από τοΰ θέρους τοϋ 1943, δτε ό Ε.Λ.Α.Σ. ήλθεν εις ρήξιν προς τά άλλα
έθνικόφρονα αντάρτικά σώματα προετοιμάζων τήν διά τής βίας έπικράτησιν εις τήν
μεταπολεμικήν Ελλάδα. ’Ήρχισεν οϋτω ή εξόντωσις των μικρών έθνικοφρόνων αν
τάρτικών σωμάτων, μέ άποτέλεσμα νά διαλυθή, κατ’ άνοιξιν τοϋ 1944, καί ή Ε.Κ.
Κ.Α. τοϋ αείμνηστου Συνταγματάρχου Δ. ΙΡαρροΰ με τον γνωστόν μαρτυρικόν θά
νατον μελών καί αρχηγού της. Παραλλήλως ήρχισαν αί λυσσαλέαι προσπάθειαι διά
τήν έξουδετέρωσιν καί τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. τοΰ αειμνήστου Στρατηγοΰ Ν. Ζέρβα, ένψ τά
στασιαστικά κινήματα εις Μεσην Ανατολήν συνεπληρωναν τήν δλην προπαρα
σκευαστικήν προδοσίαν.
II άπελευθέρωσις τών 'Αθηνών από τούς Γερμανούς κατακτητάς, τήν 12ην
Οκτωβρίου 1944, ευρίσκει τήν πρωτεύουσαν υπό τόν ασφυκτικόν κλοιόν τών μαζών
τ°ϋ
’ΕνΦ *ατά τΨ ημέραν εκείνην δ Στρατιωτικός Διοικητής ’Αθηνών, από
τοΰ εςωστου τοΰ επί τής διασταυρώσεως τών οδών Σωκράτους καί Βερανζέρου κτι
ρίου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών διεκήρυττε πράς τά παραληροΰντα από
ενθουσιασμόν πλήθη: «’Αθηναίοι! Εΐμεθα ελεύθεροι! Έπολεμήσαμε τόσα χρόνια!
Ύποφέραμε! Ενωμένοι καί συνετοί άς βαδίσωμε διά τήν άνασυγκρότησιν τής 11ατρίοος μας!», α>ιο ΐής 3ης Οκτωορι ?υ τα κομμουνιστικά έντυπα έδημοσίευον μέ
πηχιαίους τίτλους άπόφασιν τοΰ Κ.Κ.Ε., άπόφασιν άναμεταδιδομένην συνεχώς μέ
τούς τηλεβόας καί καταλήγουσαν πάντοτε εις τήν στερεότυπαν επωδόν: «Εμπρός!
Ολοι επί ποδός πολέμου! Γιά τήν τελική νίκη, γιά τήν κατάχτηση τής ’Αθήνας! !»...
Τήν 1ην Δεκεμβρίου, ή αστυνομική δύναμις τών κομμουνιστών — ή «’Εθνι
κή Πολιτοφυλακή» — άρνείται νά διαλυθή, δπως είχε συμφωνηθή όμοφώνως υπό
ιης lo~c. κυβερνησεως, και την ίδιαν νύκτα παραιτούνται οί υπουργοί τοΰ Ε.Α.Μ
Γην 2αν Δεκεμβρίου ό Ε.Λ.Α.Σ. άνασυνιστά τό «γενικόν στρατηγεΐον» του καί τήν
νύκτα πολλαί^ μονάδες τών κομμουνιστών εισέρχονται είς τήν πρωτεύουσαν.-Μία
«μαζική» εκδήλωσις καλείται υπό τοΰ Ε.Α.Μ. διά τήν πρωίαν τής επομένης, 3ης
Δεκεμβρίου καί άπεργίαι κηρύσσονται ταυτοχρόνως. Καί τήν ημέραν έκρήξεως τής
έπανασιάσεως
κινήματος, τήν 3ην Δεκεμβρίου, ό «Ριζοσπάστης» εκτυποΰται (.ιέ
περιοπτον άρθρον τοΰ Γιάννη Ζεβγου, κατά τό όποιον επέστη ό καιρός «νά μιλή
σουν τά μπαρουτοκαπνισμένα δπλα μας». . .
Ό «καιρός» ήτο^ ή 3η Δεκεμβρίου 1944, ήμέρα Σάββατον καί ώρα l l r περί
που, οτε η «μαζική εκδήλωσις», τό ένοπλον δηλαδή καί άπαγορευθέν υπό τής κυ-
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βορνησ=.ως συλλαλητηρίου τής πλατείας Συντάγματος άπετέλεσε την απαρχήν
του αιματοκυλίσματος τής πρωτευουσης. «Εις τάς 9 τό πρωί — γράφει ό ειδικώς
άποσ ψαλείς από ^οΰ θέρους του 1944 Βρεταννός συγγραφεύς καί δημοσιογράφος
κ. R ichard Capell^ εις τον «'Ημερήσιον Τηλέγραφον» 3ης Δεκεμβρίου 1945 __
lo ερφοσtaaiov toO ηλεκτρικού ρεύματος επαυσε νά εργάζεται. Αί βιαιοπραγίαι ήρχισαν όταν μερικοί έκ των συγκεντρωθεντων έπέδραμον διά ν’ αφοπλίσουν την Α 
στυνομίαν. Τρία πολυοολα και ενα περιστροφον, άρπαχθέντα πρό τής ’Αστυνομίας,
ήρχισαν^νά βάλλουν καί μία χειροβομβίς πού έρρίφθη μεταξύ των αστυνομικών έφόveuacV cVa Αρχιφυλακα και ετραυματισε τρεις άλλους εκ τής αστυνομικής δυνά μ εω ς...» .
ΓΡ1Α ΕΠΑΚΟΛΟΙΘΗΣΑΝ ΤΑ γεγονότα έχουν κατ’ έπανάληψιν έκτεθή καί είναι
J- τόσον γνωστά. Οί αστυνομικοί υπάλληλοι, οί όποιοι πρώτοι προέταξαν τά στήθη
εις τας δολοφονικας σφαίρας και συνέχισαν να μάχωνται ήρωϊκώς, μέ ύψίστην καρ
τερίαν καθ’ δλον τόν Δεκέμβριον καί μέχρι τής 6ης ’Ιανουάριου 1945, οτε'τά κομμου
νιστικά στίφη εξεοιωχθησαν τών Αθηνών καί δ λαός τής πρωτευουσης ήδυνήθη ν’
αναπνευση, έγραψαν ύπεροχους σελίδας εθνικού μεγαλείου καί αύταπαρνήσεως καί
έσχον 138 νεκρούς καί πλέον τών 250 τραυματίας. Χάρις εις τάς θυσίας αύτάς τής
’Αστυνομίας Πόλεων καί τάς θυσίας τών άλλων ελληνικών καί συμμαχικών δυνά
μεων, δ έλεγχος τής πρωτευουσης διετηρήθη καί δ έπιδρομεύς άπεχώρησε εν πλήρει
καταισχύνη. Ή Ε λλάς εσώθη ουτω έκ τού μεγίστου κινδύνου νά παραδοθή άλυσσοδέσμιος εις τό κομμουνιστικόν μπλοκ.
Υπήρξε λίαν δραματικός δ άγων τού Δεκεμβρίου 1944 διά τό τετιμημένον
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, υπήρξε τά μέγιστα άνισος, αλλά έμεγαλούργησε
καί. έδοξάσθη. Τό αυτό υπήρξε καί διά τάς υπολοίπους έλληνικάς καί συμμαχικάς
δυνάμεις, έκ τών οποίων ή μεν Ε λληνική Βασιλική Χωροφυλακή έσχεν 77 νεκρούς
καί 62 τραυματίας κατά τήν από 5— 20 Δεκεμβρίου άμυναν τού ήρωϊκοΰ Συντάγμα
τος Μακρυγιάννη, τό δέ σώμα τού Στρατηγού Σκόμπυ 120 νεκρούς καί πολλάς εκα
τοντάδας τραυματίας. Ή Ε λλάς δμως διεσώθη καί, έλευθέρα έν ειρήνη, εύγνωμονεΐ καί θά εύγνωμονή πάντοτε τούς ήρωϊκώς πεσόντας, τούς άκρωτηριασθέντας, τούς
άνασκολοπισθέντας καί γενικώς δλους δσοι προσέφεραν τό αίμα των διά τήν απο
τροπήν τού μεγίστου κινδύνου.
Είθε δ Θεός τής Ελλάδος καί μαζί του δλοι οί γνήσιοι “Ελληνες νά μή έπιτρέψουν ποτέ πλέον παρόμοιον όργιον αίματος, δακρύων καί καταστροφών. Ό Δε
κέμβριος 1944 μέ τάς λυσσαλέας σφαγάς αθώων άνδρών, γυναικών καί παιδιών,
τάς πρωτοφανείς λεηλασίας καί καταστροφάς καί τάς όμηρίας έκ μέρους έκείνων
πού έπέδραμον διά νά έξαφανίσουν τήν χώραν τού Παρθενώνος, αλλά καί διά νά
κορέσουν τά εγκληματικά των ένστικτα, είναι μέγα δνειδος καί εποχή διά τήν οποί
αν φρικιά κάθε πολιτισμένος άνθρωπος τής γής. 'Η μνήμη αυτής τής έποχής άς
χρησιμεύση διά τήν μή έπανάληψιν τού οργίου καί τής έθνικής μας καταισχύνης.
Χ4ΡΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
*Τπό του Καθηγητοΰ της Εγκληματολογίας
έν τη Παντείφ Ά νω τ. Σχ. Πολιτικών Ε π ι
στημών κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

2. Έρωτάται νϋν, τίς ή θέσις τών διαφόρων δικαίων έναντι τοΰ προκειμένου
ζητήματος;
Ή άναφορικώς πρός τοΰτο συνεχόμενη προγενέστερα ιστορική έξέλιξις έμφανίζει, έπισκοπουμένη διά βραχέων, τήν άκόλουθον διαμόρφωσιν:
Κατά τήν εποχήν τών ήττον εξειλιγμένων ανθρωπίνων κοινωνιών απόλυτος ένησκεϊτο ή έκδίκησις τών παθάντων κατά τών προσβολέων των. Λόγοι, κείμενοι εις
τό πρόσωπον τοϋ προσβολέως, ώς ή ήλικία τοϋ δράστου κακών καί ή πρός ταύτην
συμπαρομαρτοϋσα άνικανότης ή ίκανότης ήλαττωμένη ή πλήρης πρός καταλογι
σμόν ήδυνά.τουν νά άσκήσωσιν οίανδήποτε έπίδρασιν εις τοιαύτας πρωτογόνους Αν
θρωπίνους κοινωνίας, διότι ούδαμώς ήτο δυνατόν νά ένδιαφέρη πως τόν προσβληθέντα, τόν ύποστάντα τό κακόν, ενδεχομένως τήν οικογένειαν ή τήν φυλήν, εις ήν
οϋτος ανήκε, κατά πόσον δ προσβαλών, ο έπενεγκών τό κακόν, ήτο ή ου ένήλικος ή
εάν ήτο οϋτος ικανός πρός διάκρισιν τοϋ κακοϋ από τοϋ καλοΰ καί συνεπώς δεκτι
κός ή ανεπίδεκτος καταλογισμού. Ήτο ή εποχή, καθ’ ήν έπεκράτει ή αρχή τής
άνταποδόσεως ύπό τήν καθαρώς αντικειμενικήν αυτής δψιν. Είς τοιούτους χρόνους
Έγκληματολογικόν Δίκαιον ’Ανηλίκων δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρχη, απάντων τών
προσβολέων έφελκυόντων ίσόποσον άνταπόδοσιν, άδιαφόρως τής ήλικίας των.
Πλήν, σύν τή παρόδφ τοΰ χρόνου, ή αυστηρά αΰτη μορφή τής άνταποδόσεως
ήμβλύνθη, διότι ήρξαντο λαμβανάμενοι ύπ’ δψιν καί ώρισμένοι ύποκειμενικοί λό
γοι, κυρίως ή ήλικία τοϋ δράστου εγκλήματος καί ή ηθική ευθύνη αύτοΰ διά τήν
διαγωγήν του. Είδικώς δέ οί μέν ανήλικοι, ο'ίτινες ήγον μικροτέραν ηλικίαν, άπηλλάσοντο προϊόντος τοΰ χρόνου πάσης ποινής, πάσης άνταποδόσεως, μή θεωρούμενοι υ
πεύθυνοι διά τάς πράξεις αυτών, άλλ’ άνεπίδεκτοι καταλογισμού ή κατά τήν ρωμαϊ
κήν έκφρασιν Ανεπίδεκτοι δόλου, οί δέ σχετικώς μεγαλυτέρας ήλικίας έπέσυρον έφ’
εαυτών ήπιωτέραν τιμωρίαν, δντες μερικώς μόνον ηθικώς υπεύθυνοι διά τάς πράξεις
των. Τοιουτοτρόπως ή άνταπόδοσις ήρξατο άσκουμένη καί ύπό τήν υποκειμενικήν
αυτής μορφήν. Ύπό τοιαύτας συνθήκας άνέκυψε μέν τό Έγκληματολογικόν Δίκαιον
’Ανηλίκων πλήν ύπό δλως υποτυπώδη μορφήν.
Ή διά τών επιβαλλομένων τούτων Ανταποδοτικών ποινών έπιτυγχανομένη ταυ
τόχρονος καταπολέμησις τής εγκληματικότητας καί τών Αντικοινωνικών τάσεων ώρισμένων μελών τής κοινωνίας ήρξατο διά τοΰ ροΰ μακροΰ χρόνου καθισταμένη συ
νειδητή, κλονίζουσα έπί μάλλον καί μάλλον τήν ιδέαν τής απλής έκδικήσεως. Μα
κροχρόνιος έξέλιξις τοΰ πολιτισμού ήρχισεν έπιφέρουσα τήν ύποκατάστασιν τής άρχεγόνου ιδέας τής άνταποδόσεως διά τής ιδέας τής πάλης έναντίον τής έγκληματικότητος. Κατόπιν τής τοιαύτης άνελίξεως έοημιουργήθη ίσχυροτάτη κίνησις πρός
ριζικήν μεταρρύθμισήν τοΰ ισχύοντος ποινικού δικαίου χάριν τής άποτελεσματικωτέρας καταπολεμήσεως τοΰ εγκλήματος. Ή άνακύψασα Έγκληματολογική Π οντική
έν τφ άγώνι τής έννόμου τάξεως κατά τοϋ έγκλήματος έπεδίωξε τήν τοιαύτην καταπολέμησιν έν πρώτη γραμμή διά τής προσαρμογής τής μεταχειρίσεως πρός τήν
ιδιαιτέραν φύσιν έκάστου έγκληματίου, έπομένως διά τής έξατομικεύσεως. Συνεπεία
τούτου έπεζήτησε, φυσικώ τφ λόγω, καί τήν προσαρμογήν τής μεταχειρίσεως πρός
τήν ίδιάζουσαν ψυχοφυσικήν ύπόστασιν τών Ανηλίκων έγκληματκϋν, ώς καί τούς ει
δικούς ορούς τής οιαβιώσεως αυτών. Ύπό τοιαύτας συνθήκας ήρξατο θεμελιούμενον
εις αυτοτελή πλέον κλάδον τοΰ Έγκληματολογικοΰ Δικαίου τό Έγκληματολογικόν

Ή καταπολέμησις τής έγκληματικότητος των ανηλίκων

1061

Δίκαιον ’Ανηλίκων. Ίστορικώς ή θεμελίωσις αυτή έπετεύχθη μόνον κατά τήν σύγ
χρονον εποχήν. Πάντα επομένως τά είς τούς ανηλίκους εγκληματίας άφορώντα νεώτατα νομοθετήματα, ιδίως οΕ νόμοι περί δικαστηρίων ανηλίκων, δημιουργηθέντα ύπό τήν πνοήν των νέων τούτων ιδεών, εναρμονίζονται πρωτίστως προς τόν σκοπόν
τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος των ανηλίκων, άπορρίπτοντα τήν παλαιάν άξίωσιν πρός άνταπόδοσιν.
Ά λ λ ’ έρωτάται, τις ή θέσις, ήν λαμβάνουσιν έν προκειμένψ εΕδικώς τά ενταύθα
συγκρινόμενα δίκαια;
Καθ’ δλου είπεΐν άπαντα ταϋτα, δημιουργηθέντα εις νεωτέρας έποχάς όπό τήν
δθησιν τής μνημονευθείσης κινήσεως υπέρ τής άποτελεσματικωτέρας άντιμετωπίσεως
τής κοινωνικής άμύνης κατά τής έγκληματικότητος, στρέφονται κυριώτατα περί
τόν σκοπόν τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος των άνηλίκων. Τό τοιοΰτο
δ’ είναι ακριβώς έκεΐνο, δπερ ήγαγεν εις τήν έπέμβασιν τής πολιτείας ου μόνον έν
περιπτώσει έγκλήματος, άλλα καί επί ετέρων έπικινδύνων περιπτώσεων, εις τήν
θέσιν εις δευτέραν γραμμήν τών ποινών κατ’ άνηλίκων, είς τήν θέσπισιν ειδικών
παιδαγωγικών μέτρων κατ’ άνηλίκων, εις τήν τιμωρία τών ύπαιτίων ένηλίκων διά
τήν κατάπτωσιν τών νέων, είς τήν δημιουργίαν ειδικών δικαστηρίων άνηλίκων, εις
τήν εισαγωγήν ειδικής διαδικασίας διά τήν έκδίκασιν τών ύποθέσεων τών άνηλί
κων, είς τήν παιδαγωγικήν διαμόρφωσιν τής κατ’ άνηλίκων έκτελέσεως, είς τήν
δημιουργίαν ειδικών ιδρυμάτων δι’ άνηλίκους, είς τήν θέσπισιν τής έπιβλεπομένης
έλευθερίας, είς τήν έφαρμογήν τής έπ’ άόριστον καταδίκης κ.ο.κ.
Πάντως ώρισμέναι ύποχωρήσεις πρός τάς παλαιοτέρας άντιλήψεις δέν έλλείπουσιν άπό τινων δικαίων, ιδίως δέ έν τή έφαρμογή κατά τών άνηλίκων τών αυ
τών ποινών πρός τάς κατά τών ένηλίκων έγκληματιών, απλώς μειωμένων κατά τό
παλαιόθεν κρατούν σύστημα καί ούχί προσαρμοζομένων πρός τήν ιδιαιτέραν φύσιν
τής άνηλικότητος.
’Έ ν ν ο ι α τ ώ ν μ έ τ ρ ω ν έ π ΐ ά ν η λ ί κ ω ν .
1. ’Αγόμενοι άπό τών περί τού δικαιολογητικοΰ λόγου τών μέτρων θεωριών
δυνάμεθα νά χωρήσωμεν νυν εύχερώς είς τόν καθορισμόν τής έννοιας τών μέτρων
τού Έγκληματολογικού (Ποινικού) Δικαίου Ά νηλίκων ή κατ’ άλλην έκφρασιν «τών
έγκληματολογικών (ύπό τήν εύρεΐαν τής λέξεως έννοιαν) μέτρων κατ’ άνηλίκων.
Είδικώς, συμφώνως τή περί άνταποδόσεως θεωρίφ, τοιαύτα μέτρα δύνανται νά
ώσι μόνον τά είς τήν άνταπόδοσιν κακών κατά τών έγκληματιών άνηλίκων άποσκοποΰντα μέτρα, ήτοι μόνον ποιναί. ’Ά λλαις λέξεσι τά «έγκληματολογικά μέτρα
κατ’ άνηλίκων» έξαντλοΰνται είς τά «ποινικά μέτρα κατ’ άνηλίκων». Επομένως έγ
κληματολογικά μέτρα δέν δύνανται νά είναι τά θηρεύοντα έτέρους σκοπούς, ήτοι^ τά
μή ποινικά τοιαύτα, άρα κατά πρώτον λόγον τά παιδαγωγικά μέτρα κατ’ άνηλίκων,
άτινα νομικώς δέον νά θεωρηθώσιν απλώς ως «διοικητικά».
Έ ξ ετέρου άπό τής άπόψεως τής περί καταπολεμήσεως θεωρίας «έγκληματο
λογικά μέτρα κατ’ άνηλίκων» δύνανται νά άποτελώσι μόνον τά είς τήν πολέμησιν
τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων άφορώντα μέτρα. Επομένως τά «έγκληματο
λογικά μέτρα κατ’ άνηλίκων» δέν έξαντλοΰνται είς τά «ποινικά μέτρα κατ’ άνηλί
κων», τά όποια δύνανται καί νά έκλείπωσιν, έάν θεωρηθώσιν ώς απρόσφορα διά
τήν τοιαύτην καταπολέμησιν, ή ώς δυνάμενα νά άντικατασταθώσιν πλήρως δι ε
τέρων ήπιωτέρων μέτρων, ώς τών παιδαγωγικών τοιούτων. Τά τελευταία δέ^ ταΰτα
παιδαγωγικά μέτρα, έφ’ οσον αποβλεπουσιν εις την άμυνάν κατα τού εγκλήματος,
δέν είναι διοικητικά αστυνομικά, άλλ’ ύπάγονται είς τό Έγκληματολογικόν Δίκαι
ον, έτι καί άν είναι προληπτικά, έφαρμοζόμενα πρό πάσης τελέσεως έγκλήματος έκ
μέρους άνηλίκου τινόε. απλώς ευρισκομένου έν έπικινδύνψ καταστάσει. Ά ντιθέτως
είναι διοικητικά τά μέτρα έκεΐνα, ατινα, ετι και άν τυχόν συγκαταλεγωνται μεταξύ
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των μέτρων^ ασφαλείας ή διατάσσωνται υπό των δικαστηοίων ανηλίκων, δμως άποβλεπουσιν ουχι εις την καταπολέμησή της έγκληματικότητος, άλλ’ εις ετέρους σκοπους, ως λ.χ. θεραπευτικούς κ.ο.κ.
Εν τελεί απο της άπόψεως της τρίτης μεικτής θεωρίας «έγκληματολογικά μέιρα κατ ανήλικων» είναι ιόσον τά εις την άνταπόδοσιν, δσον καί τά εις την πάλην
κατα της εγκληματικότητος των ανηλίκων άποσκοποϋντα μέτρα, άρα καί αί κατ’
ανήλικων ποιναι καί τά μέτρα αγωγής, ούχί δμως προοήλως τά ετέρους σκοπούς
σηρευοντα.
r *
*
2 Τούτων οϋτως έχόντων καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα, δτι από τής άπόγεως των ενταύθα συγκρινομενων δικαίων, στρεφομένων οπωσδήποτε περί τόν σκοπον της καταπολεμησεως των εγκλημάτων των ανηλίκων, άπαντα τά ύπό των δικαί
ων τούτων θεσπιζόμενα μέτρα, άτινα άφορώσιν εις τόν σκοπόν τούτον, ποιναί, παιδα
γωγικά η ετερα, δέον νά συγκαταλεχθώσι μεταξύ των «έγκληματολογικών μέτρων
κατ ανήλικων» καί ούχί μεταξύ των διοικητικών, καί άν Ιτι είναι προληπτικά επι
τασσόμενα προ πάσης οίασδήποτε τελέσεως έγκλήματος εκ μέρους ανηλίκου.
Ιΐαντως δέον έν προκειμένφ, νά γίνη ή Ιπομένη διάκρισις: 'Ως έρρήθη ή έν
νοια τού εγκλήματος δέν συμπίπτει κατά τά διάφορα δίκαια, διότι, κατά μέν τήν
κρατούσαν θεωρίαν ήν άκολουθοΰσι τά δίκαια τής Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας,
1 αλλιας και Ελλάδος, εγκλήματα από νομικής άπόψεως είναι μόνον αί παραβά
σεις του^ ποινικού νομού εκ μέρους των ικανών προς καταλογισμόν προσώπων, κατά
σε την ιταλικήν θετικήν σχολήν, προς ήν συντάσσεται τό ιταλικόν προσχέδιον τού
ποινικού κωδικός τού 1921, εγκλήματα είναι αί παρ’ οίωνδήποτε προσώπων τελούμεναι^παραβάσεις του ποινικού νόμου, έστω καί άν ούτοι είναι ανεπίδεκτοι καταλο
γισμού. Εντεύθεν^επεται, δτι, κατά τήν άρχουσαν θεωρίαν, έγκληματολογικά μέτρα
Ocv δυνανται να είναι τά εις τήν πολεμησιν τοιούτων προσβολών έκ μέρους ανικάνων
πρός καταλογισμόν ανηλίκων, είτε_ διότι ούτοι είναι παιδες, είτε διότι είναι σ>ρενο' -αοεις, αποσκοπούντα μέτρα, έν ώ ταΰτα δέον νά θεωοώνται ώς έγκληματολογικά
άπο τής άπόψεως τού Ιταλικού Σχεδίου, ώς λ.χ. προκειμένου περί τού παρά τού
τελευταίου "ουτου θεσπιζόμενου μέτρου τής εισαγωγής εις φρενοκομείου τών φρενο
βλαβών ^ανήλικων εγκληματιών χάριν άμύνης τής κοινωνίας κατά τών έκ μέρου^
τούτων αντικοινωνικών προσβολών.
1
( Σ υ ν ε χ ίζε τ α ι)

Τά ((ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ϋλην των , κατέ- ^
στησαν ό απαραίτητος

σύντροφος τών

αστυνομι

κών, οί όποιοι ένδιαψέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________
(Συνεχεία άπό τό προηγούμενο)

Σ’ αυτό τό αναμεταξύ δ %. Κουτσουμάρης, βέβαιος πια δτι εκτός άπό τά δύο
αδέλφια καί τον Ντούνη υπήρχε γύρω άπό τόν Άνδρέα μια ολόκληρη συμμορία δο
λοφόνων καί κακοποιών κατέβαλε μαζί μέ τόν μακαρίτη τόν Λεονταρίτη καί μέ
τό επιτελείο της ’Ασφαλείας υπεράνθρωπες καί μεθοδικές προσπάθειες για τήν πλή
ρη έξάρθωσή της καί για τή σύλληψη των υπολοίπων συνεργών καί των απλών
κομπάρσων ακόμα.
Μόλις ξημέρωσε, καί άφοΰ δ Χριστοφιλέας είχε κλεισθή πιά στό απομονωτήριο
τής ’Ασφαλείας, δ κ. Κουτσουμάρης άνέφερε τήν σύλληψη στον ανακριτή Σουργιαδάκη πού έσπευσε νά μεταβή στα επί τής δδοϋ Σα.τΐϋβριάδου γραφεία της, δπου καί
άρχισαν οί άνακρίσεις. Ταυτόχρονα έγιναν οί πρώτες ανακοινώσεις στους δημοσιο
γράφους γιά νά μάθη καί ή κοινή γνώμη δτι οί δολοφονήσαντες τόν μακαρίτη τόν
Τσάγκα καί οί άποπειραθέντες νά δολοφονήσουν τόν δεύτερο σωφέρ, τόν Νικηταρα,
γιά νά τούς πάρουν τά αυτοκίνητά τους, είχαν άνακαλυφθή πιά άπό τή Γενική ’Α
σφάλεια, δτι οί δύο κακούργοι άδελφοί βρίσκονταν στά χέρια της καί δτι συνεχί
ζονταν οί συλλήψεις των συνεργών.
Ή ανάκριση άρχισε άπό τό τελευταίο έγκλημα των δύο αδελφών, τήν κλοπή
τής Κούλας στό σπίτι τοϋ Γεν. Προξένου Στεφανάκου καί τή δολοφονική απόπειρα τού
Άνδρέα κατά τού γυιοϋ τοϋ Στεφανάκου. "Ολα τά μέλη τής οικογένειας προσήλθον
αμέσως στήν ’Ασφάλειαν καί έγινε εκεί, επί παρουσία τοϋ άνακριτοϋ, τοϋ κ. Κουτσουμάρη καί τοϋ Λεονταρίτη, αναγνώριση τών δύο άδελφών άπό τήν παροΰσα οι
κογένεια. Τά μέλη της, έν μέσω άλλων κρατουμένων άνδρών καί νεαρών γυναικών,
άνεγνώρισαν αδίστακτα καί τήν Κούλα πού παρουσιάστηκε ώς Ε λένη καί έκανε
τήν υπηρέτρια καί τόν δήθεν εξάδελφό της πού πυροβόλησε κατ’ επανάληψη τόν
Στεφανάκο, δταν έπεχείρησε νά τόν πιάση καί νά τόν πάη στήν ’Αστυνομία.
* Ό Άνδρέας καί ή Κούλα ομολόγησαν άμέσως τήν ενοχή τους γιά τήν δποίαν
άλλως τε δέν ετίθετο κανένα ζήτημα. "Γστερα έκλήθηκε καί ήλθε στήν Γενική δ
σωφέρ Κώστας Νικηταράς καί μόλις είδε τήν Κούλα, ή δποία καί τόν είχε πυρο
βολήσει μέσα στό ταξί του, τήν άνεγνώρισε άδίστακτα μεταξύ άλλων κοινών γυναι
κών δταν τοϋ τήν παρουσίασαν.
—Καλώς τήν δμορφούλα μου, είπε. Βλέπω δτι ξέρεις νά τραβάς τό πιστόλι. . .
Καί ή Κούλα χαμήλωσε τά μάτια χωρίς νά πή τίποτε. ’Αλλά καί τί νά π ή ;
’Επίσης δ Νικηταράς άνεγνώρισε άδίστακτα τόν Άνδρέα Χριστοφιλέα και τόν Ντού
νη, τούς άλλους δύο πού μέ τήν Κούλα είχαν έπιβή τοϋ αυτοκινήτου του_γιά νά επι
χειρήσουν νά τόν ληστεύσουν παρά τόν "Αγιον Άνδρέαν. Γιά νά ύπάρξη καί πλή
ρης βεβαίωση τής ενοχής των παρά τήν αναγνώρισή των υπό τοϋ θύματος καί
παρά τις δμολογίες των έγινε καί ενα άλλο πείραμα, μία παραβολή στήν Γενικήν
Α σφάλεια. Καθώς είχαμε πει, δταν βρέθηκε άπάνω στό πεΰκο δπου είχε προσκρού
σει τό αυτοκίνητο τοϋ'' Νικηταρα μετά τήν εναντίον του δολοφονική άπόπειρα, είχε
γίνει έρευνα άπό τό Τμήμα Σημάνσεως γιά τήν τυχόν ανεύρεση δακτυλικών αποτυ
πωμάτων, καίτοι δέν άποδίδετο σ’ αυτά καί τόση σημασία, έφ’ δσον τό ταξί τοϋ
Νικηταρα! δέν είχε φρουρηθή καί είχαν άφίσει καί τά αποτυπώματα, των αρκετοί
χωρικοί τών πέριξ πού είχαν πάει έκ περιέργειας δταν πληροφορήθηκαν τήν δολοφο
νική απόπειρα καί τήν προσπάθεια αρπαγής τοϋ αυτοκινήτου του. Είχαν ληφθή δε
κάδες φωτογραφιών εύρεθέντων δακτυλικών αποτυπωμάτων καί τμημάτων αυτών καί
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ηοη μετά την ανακάλυψη των ενόχων έγένετο παραβολή των ληφθέντων δακτυλι
κών αποτυπωμάτων τοϋ Άνδρέα καί τοΰ Ντούνη καί έν μέσω πολλών άλλων αποτυ
πωμάτων περίεργων, καί^ μηδεμίαν έχόντων άξίαν, βρέθηκαν καί δακτυλικά απο
τυπώματα και τμήματα δακτυλικών αποτυπωμάτων τής Κουλας, τοΰ Άνδρέα καί
.ου Λτουνη. Ό κ._ Κουτσουμάρης έπέμενε νά γίνη δλη αυτή ή έργασία μή τυχόν
στο μέλλον^ οι συνήγοροι ίσχυρισθοΰν δτι τάχα ασκήθηκε βία επί των κρατουμένων
να ομολογήσουν έγγραφες καί ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις προ των επισήμων
•απολογιών των.
„
παρουσία τοϋ άνακριτοϋ Σουργιαδάκη καί τών Κουτσουμάρη καί Λεονταρίτη έγινε καί η αναγνώριση καί διαπίστωση τής ενοχής τών κρατουμένων για τό
έγκλημα τής Βούλας, την δολοφονία τοϋ Τσάγκα καί τήν ληστεία μέ τήν άοπαγή
τοϋ αυτοκινήτου του. Εξετάσθηκαν τά γκαρσόνια τών παρα ςήν Βούλα κέντρων
και άνεγνώρισαν άδιστάκτως τήν Κούλαν ώς τήν κοπέλα μέ τό μπεζ ωόρεαα καί
το κοκκινο καπέλο καί τον Άνδρέα ώς τόν νέον μέ τό ύποκάμισον μέ τό άνοικτό
αλλα Μπαϋρον κολλαρο. Ο Ντούνης δέν αναγνωρίσθηκε ώς δ άλλος δολοφόνος.
Ιελος παρελασαν εκείνο το πρωινό από τήν Γενικήν Α σφάλεια οί Ντόζης καί
Δασκαλακης, οι γυναίκες τους καί 6 οδηγός τής «Καντιλλάκ» Διπλάρης καί άνεννώρισαν και αυτοί^ αμέσως τόν Άνδρέα καί τήν Κούλα ώς τούς νέους πού είχαν παραλαοει παρα το Λαρβάτι από τό σταματημένο ταξί τοϋ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα Ό
Ντούνης, ούτε υπ αυτών αναγνωρίσθηκε ώς δ άλλος δολοφόνος. Καί ποαγματικά
δεν ηταν,^γιατι στη δολοφονία τοΰ Τσάγκα δέν έλαβε μέρος δ Ντούνης, αλλά αονάχα ο Ανορεας,^ η Κουλά καί δ φίλος τοΰ Άνδρέα, καί ίσως περισσότερο αίλος τής
Κουλας, δ^περίφημος Φώτης, του οποίου καί τά δύο άδέλφια δέν άποκάλυψαν τό
πραγματικό επώνυμο καί τήν διεύθυνση.
Τ
Κατά τήν αναγνώριση τοϋ Άνδρέα από τό Διπλάρη συνέβη μάλιστα καί ένα
χαριτωμένο επεισόδιό, γιατί δ οδηγός τής «Καντιλλάκ», δταν τόν είδε τόν ναιοέτισε ειρωνικά καί τοΰ είπε.
Λ ν
—Γειά σου κ Φωστηρόπουλε. . . Φωστηρόπουλος δέν μάς είπες δτι λέγεσαι κ
Καί δ Άνδρέας χαμήλωσε τά μάτια. Τί νά π ή . . .
Μετά τις αναγνωρίσεις αυτές καί άφοΰ οί εξετασθέντες μάρτυρες όπέγραψαν
τις καταθέσεις των b ανακριτής Σουργιαδάκης, τό ίδιο εκείνο απόγευμα τής Τε
τάρτης όΟ Οκτωβρίου, ^έλαβε, διά μακρών, 'έγγραφες καί ένορκες μαρτυοικές κα
ταθέσεις και τοΰ Ανδρέα καί τής Κούλας. Καί προέκυψαν καί στις δύο ουσιώδεις
διάφορες καί αυτό γιατί δ Άνδρέας προσπαθούσε νά ρίψη τό βάρος καί τοΰ πρώτου
εγκλήματος, τής δολοφονίας τοΰ Τσάγκα, στήν Κούλα, ένώ εκείνη έλεγε δτι. ό Ά ν 
δρέας ήταν έκεΐνος πού πυροβόλησε τόν σωφέρ.
, Ρ άνδρέας παραδέχθηκε δτι αυτός συνέλαβε καί κατήοτισε τό σνέδ’ο καί
για τη συγκρότηση τής συμμορίας καί γιά τή δολοφονία τοΰ σωοέρ. Είπεν οτ- εϊνε
συλλαβές την ίόεα να αίχμαλωτιση καί νά μεταφέρη σε μιά σπηλιά τοΰ Ύμητοΰ
ενα πλούσιο ζαχαροπλαατη παντρεμένο, πού τόν είχε πιάσει νά γλυκοκοιτάζη τή
Κουλά, που ηταν^ενα νόστιμο κορίτσι τότε. Τήν Κούλα θά τήν μεταχειριζότανε γιά
δόλωμα και^θα την εβαζε να δωση ραντεβού στό υποψήφιο θύμα. Μετά θά τόν ijs if ! V: ? ‘V σ ενα, αυτοκίνητο γιά νά. παν, περίπατο. Στό αυτοκίνητο θά ήταν δή, ος ο ^Ανδρέας και μόλις το ζεύγος θα εβγαινε από τήν Α θήνα καί θά τράβαγα
για κανένα έξοχικο και^ απόκεντρο μέρος, δ οδηγός, δηλαδή ό Άνδρέας, θά τραβουσε το πιστόλι του και υπο την απειλήν αυτοΰ θά άκινητοποιοΰσε τό πλούσιο γαλατα. Με,α, με τη βοήθεια της Κουλας, ίσως καί άλλου συμμορίτου, τοΰ Φώτη θά
τόν «φίμωναν, θα^τον εδεναν καί θά τόν μετέφεραν σέ μιά σπηλιά τοΰ Τμηττοΰ ο
πού θα τόν κρατούσαν αιχμάλωτο. Εκεί θά τόν υποχρέωναν νά γράψη γράαιχα σχήν
οικογένεια του με το οποίον θά άνήγγελε τήν αιχμαλωσία του καί θά τήν ικέτευε
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νά συγκεντρώση αμέσως καί νά παραδώση στον απεσταλμένο των ληστών μισό ή
ενα έκατομμύριο δραχμές. Τό ακριβές ποσόν θά καθοριζότανε μετά τήν αιχμαλω
σία, καί θά τοϋ συνιστοΰσαν νά μήν πεΐ τίποτε στην Αστυνομία γιά τήν αιχμαλω
σία, γιατί τότε θά τόν «χαλούσαν». Ό Άνδρέας έλπιζε δτι θά έπαιρνε αμέσως τό
κολοσσιαίο γιά τήν εποχή εκείνη ποσόν καί υστέρα, τό έλεγε σάν νά άφηγεΐτο τό
άπλούστερο των πραγμάτων, άφοΰ έβαζε τόν παρά στό χέρι, θά «χαλούσε» τόν αι
χμάλωτο, γιά νά μήν τούς μαρτυρήση.
Γιά δλο αυτό τό σχέδιο, τό όποιον κατέστρωσε μέ βάση τά διάφορα γκαγκστερικά άναγνώσματα καί φίλμς καθώς καί μέ τά ελληνικά λαϊκά ληστρικά άναγνώσματα, πού δυστυχώς ήρωποιοΰσαν τούς ληστές πού δροϋσαν ακόμη καί τότε στα
βουνά τής Πελοπόννησου, τής Στερεάς καί τής Θεσσαλίας καί από τούς οποίους
προφανώς είχε δανεισθή καί τή φρασεολογία τους ακόμη — το μαρτυρούσε εκείνο
τό θά «χαλούσαν τόν αιχμάλωτο» — δ αρχηγός τής συμμορίας. Ό Άνδρέας Χριστοφιλέας, χρειαζότανε ενα αυτοκίνητο, ένα ταξί. Καί ίπ ε ιδ η ό κόσμος δέν άφηνε
τότε, δπως σήμερα,, τά αυτοκίνητά του στους δρόμους γιά νά μπόρεση νά κλέψη
κανένα, σκέφθηκε νά άρπάξη ένα ταξί, σκοτώνοντας τόν οδηγό του.
Καί μέ φρικιαστική πιά απάθεια καί ό Άνδρέας καί ή Κούλα, σά νά άφηγοΰντο τό σφάξιμο μιας κότας, περιέγραψαν στον ανακριτή Σουργιαδάκη καί στον διοι
κητή καί ύποδιοικητή τής Γενικής Ασφαλείας τή δολοφονία τού Τσάγκα.
Ό Άνδρέας καί ή Κούλα ξεκίνησαν από τό σπίτι τους, πήγαν μέ τό λεωφορείο
στό Κολωνάκι, δπου είχαν δώσει ραντεβού μέ τό Φώτη καί τόν πήραν μαζί τους.
Αστέρα πήγαν στον δδό Πανεπιστημίου καί άκριβώς πίσω από τήν Ε θνική Βιβλιο
θήκη, δπου τότε ήταν σταθμός ταξί καί εκεί δ Άνδρέας άφοΰ έφερε βόλτα σέ δλα,
διάλεξε τό καλύτερο, αυτό πού, γιά κακή του τύχη, οδηγούσε δ μακαρίτης δ Τσάγκας, τόν όποιον διάλεξε γιά θύμα του. Αφηγήθηκαν έν συνεχεία καί τά δύο αδέλφια
τό πώς έφθασαν στήν Βούλα καί κάθησαν στό παραθαλάσσιο κέντρο, δπου τσίμπη
σαν κάτι. Μετά μπήκαν στό ταξί γιά νά φύγουν καί μόλις προχώρησαν λίγο πυρο
βόλησαν καί σκότωσαν τόν σωφέρ.
Στό σημείο αυτό παρουσιάσθηκε ή πρώτη διαφωνία μεταξύ τού Άνδρέα καί
τής Κούλας. Τά δυο αδέλφια, μιά καί πιάστηκαν από τήν Α σφάλεια, άρχισαν νά
παίζουν πιά τόν κακό σύντροφο καί δ καθένας νά προσπαθή νά ρίξη τήν ευθύνη
γ ιά τή δολοφονία τού σωφέρ Τσάγκα στον άλλο. Ό Άνδρέας πρώτος είπε δτι είχε
δώσει τό μαυροβουνιώτικο πιστόλι στήν Κούλα καί αυτή πυροβόλησε καί σκότωσε
τόν Τσάγκα. Ή Κούλα αντίθετα, έπέμενε δτι δ αδελφός της είχε τό πιστόλι καί
αυτός πυροβόλησε. Καθένας δηλαδή καταλάβαινε δτι μπορούσε γιά τό φόνο νά καταδικασθή σέ θάνατο καί δ κάθε αδελφός προσπαθούσε νά γλυτώση τό τομάρι του,
ρίχνοντας ευθύνες στόν άλλο. Καί υστέρα στή δίκη, πού καθώς θά δούμε έγινε
υστέρα από μήνες στό κακουργιοδικείο Πειραιώς, καί φυσικά υστέρα από συμβουλές
τω ν δικηγόρων τους, συμφώνησαν καί τά δύο άδέλφια καί ρίξαν δλη τήν ευθύνη γιά
τή δολοφονία τού σωφέρ στή Βούλα στόν περίφημο Φώτη, τόν μή συλληφθέντα
συμμορίτη.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Μ I Σ Τ Ε Ρ
ΟJ Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ

Τ Σ Α Ρ Λ Υ
ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ

------------------------ 'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμσυ κ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟΥΚΑ.ΚΗ ----------------------(Σ υνέχ εια άπό τό προηγούμενο κ α ί τέλος)

Παραμερίσαμε τήν άγνοια καί τή στενοχώρια της δύστυχης μάνας, κι’ αρχί
σαμε την ερευνά. Ψάξαμε δλα τά δωμάτια, μα δέ βρήκαμε τίποτα. Είχε μείνει ένα
μικρό δωμάτιο κι’ δταν περάσαμε για ψάξιμο, ή Μουτάκη μάς είπ ε:
— Αυτό είναι τό δωματιάκι πού διαβάζει καί κοιμάται ή Μαρία μου, τί κακό
μπορεί να κρύβη ένα κοριτσάκι 15 χρόνων;
—’Ασφαλώς κυρία μου, τής είπα, αλλά έχομε εντολή νά ψάξωμε παντού.
Οταν άνοιξα τή μικρή βιβλιοθήκη πλάι στο ντιβάνι καί έβαλα τό χέρι μου
πίσω άπό τά βιβλία, τράβηξα ενα ολόκληρο μάτσο ψεύτικα τσέκς αμερικανικών τρα
πεζών, τής CORN EXCHANGE BANK, TRU ST COMPANY H FORTY, SECOND
STREET BANK, 30S— NEST FORTY SECOND STREET AND 669 FIGHTH
AVE., δλα συμπληρωμένα μέ διάφορα ονόματα, έτοιμα για κυκλοφορία καί άλλα
ασυμπλήρωτα. Στή βιβλιοθήκη, καί ανάμεσα στα βιβλία, δέν βρέθηκε τίποτε άλλο,
μά στό βάθος τοϋ συρτοΰ μικρού τραπεζιού πού χρησιμοποιούσε ή Μαρία για γρα
φείο, μέσα σέ μια τσαντούλα, ήταν φυλαγμένες αρκετές ψεύτικες ταυτότητες, μέ διά
φορα ονόματα, μέ φωτογραφίες καί σφραγίδες. Δυο - τρεις άπό αυτές ήταν τής Μα
ρίας, οΐ δέ λοιπές τών άλλων μελών τής συμμορίας πού τις είχε μέ τόση τέχνη πλα
στογραφήσει δ αρχηγός τους Μίστερ Τσάρλυ, δηλαδή δ θρυλικός ληστής πόλεων
Μαντέδης.
Στήν αρχή ή χήρα Μουτάκη παρακολουθούσε τήν έρευνα κάπως ήσυχη, γιατί
πίστευε πώς δέν έπρόκειτο νά βρούμε τίποτε κακό. Μά δταν είδε στά χέρια μας δλα
εκείνα τά σοβαρά ενοχοποιητικά στοιχφΐα καί πού θά ήταν εις βάρος τών παιδιών
μας, μέ μιας τά αρχοντικά χαρακτηριστικά τού προσώπου της αλλοιώθηκαν, πήραν
μιά έκφραση πόνου καί μάς κοίταζε τόσο λυπημένα πού ήταν καημός καρδιάς νά τή
βλέπη κανείς. Φανερό πώς δέν είχε ιδέα απ’ δ,τι γινόταν μέσα στο σπίτι της.
Ψάχνοντας τις ταυτότητες βρήκαμε ανάμεσα ένα πρόσφατο τηλεγράφημα άπό
τήν Πάτρα πού έλεγε: «Είμαι καλά, Γιώργος». Γιατί δμως αυτό τό αθώο τηλεγρά
φημα κρυμμένο μαζί μέ τά παράνομα; 'Όταν ρωτήσαμε τήν Μουτάκη, είπε μέ δλη
της τήν αφέλεια:
— Μάλιστα, αυτό τό τηλεγράφημα τό ξέρω. Είναι τού γυιοΰ μου άπό τήν Πά
τρα, πού τόν πήρε μαζί του γιά λίγες μέρες δ κ. Τσάρλυ. Γιά τά άλλα χαρτιά δέν
ξέρια νά σάς πώ καί απορώ πώς βρέθηκαν στήν κάμαρα τής κορούλας μου.
Τίποτε άλλο δέν ανακαλύψαμε δσο καί άν ψάξαμε. ’Ά λλωστε, δλα εκείνα ήσαν
υπεραρκετά καί τό τηλεγράφημα μάς ενημέρωνε πώς δ Τσάρλυ καί δ νεαρός Μουτάκης βρισκόντουσαν στήν Πάτρα.
Φεύγοντας είπαμε στη χήρα Μουτάκη νά μή άνησυχή γιά τήν απουσία τής
κόρης της, γιατί βρίσκεται στο Τμήμα τού Κέντρου Πειραιώς, Γυρίσαμε στό Τμή
μα, άναφέραμε καί παραδώσαμε στον προϊστάμενο δλα τά στοιχεία άπό τήνΊρευνα.
Τά ψεύτικα τσεκς, τις ταυτότητες καί τό τηλεγράφημα άπό τήν Πάτρα. Καί τήν
επομένη τό πρωί, αφού χωρίστηκε ή ομάδα, τραβήξαμε γιά τις συλλήψεις τών άλ
λων μελών τής σπείρας.
"Οσο γιά^ τόν Μαντέδη καί τόν Μουτάκη, είχε σταλή αμέσως τηλεγράφημα
στήν Αστυνομία Πατρών γιά τή σύλληψή τους.
1 σιέρα από λίγη ωρα δ Θεολογίτης με τον Σαββόπουλο γύρισαν άπό τήν οδό
Δω δέκα νήσου μέ τόν Βαρνά, λίγο αργότερα δ Μπουμπουρέλης καί δ Σωζόπουλος μέ
τόν Μπαρβάνη, πληροφορηθέντες άπό τό καφενείο «Κριεκούκι» τή διαμονή του. KC
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αμέσως κατόπιν ό Γεωργάτος κι’ εγώ μέ τον Δαμάστο ή Δελέντζα, δπως τον βρή
καμε στό ξενοδοχείο « Ελλάς» στο Μαρούσι, στον όποιον από τή σωματική ερευνά
είχαμε βρή στις εσωτερικές τσέπες του τρεις ψεύτικες ταυτότητες μέ διάφορα ψευ
δώνυμα, όπως Νικόλαος Ηαπαδόπουλος. Νικόλαος Ιωάννου καί Δελέντζας. Στο πορ
τοφόλι του ένα ολόκληρο πάκο χιλιάρικα καί μερικά ψεύτικα τσέκς τής αμερικάνι
κης Τράπεζας CORN EXCHANGE BANK TRU ST COMPANE, συπληρωμένα, έ
τοιμα γιά πλασάρισμα.
Άφοΰ τούς συγκεντρώσαμε δλους στο γραφείο τοΰ ύπαστυνόμου, τούς άρχισε
στην ανάκριση καί διάβαζε από τά δελτία σημάνσεως τήν προηγούμενη δράση τους.
Ή σαν δλοι σεσημασμένοι κομμουνιστές, δπως καί ό Στροβούλης, μέ αξιόλογη δρά
ση κατά τήν κατοχή. 'Ο Δαμάστος Γεώργιος, μέτριου αναστήματος, μεσόκοπος καί
αδύνατος, μικροέμπορος από τήν Μονεμβασία, άποδιωγμένος από τήν πατρίδα του
γιά τήν σοβαρή έαμίτικη δράση του, ήρθε στήν ’Αθήνα καί χινρίς νά ξέρη, δπιος
είπε στήν απολογία του, γνωρίστηκε μέ υπόπτους τύπους, καθώς καί μέ τον Μίστερ
Τσάρλυ, πού τόν έκανε δεινό στο πλασάρισμα των πλαστών τσέκς, πού έφτια
χνε. "Ενα κακό όμως είχε, είπε, κ ι’ αυτό ήταν τό παράπονο δλων. Σαν αρχηγός
ήθελε νά κρατάη τή μερίδα τοΰ λέοντος. Μά τί νά κάναμε, τό μεροκάματο έβγαινε
καλά κ ι’ ακούραστα.
Ό Μπαρβάνης Θεόδινρος από τή Λακωνία κατάθεσε σχεδόν τά ίδια, καί κατά
τήν απολογία του φερόταν πάντοτε πλαισιωμένος από μιά γυναίκα, τή φιλενάδα του
«μπουζουριέρα» στή γλώσσα τοΰ υποκόσμου, τή Μαριέττα Δουρλά, πού τόν βοηθούσε
στό πλασάρισμα των τσέκς. "Ομιος καμιά άλλη ανάμιξη δέν άπόδειξε ή ανάκριση
εις βάρος του.
Καί ό Γεώργιος Βαρνάς, κομμουνιστής καί απατεώνας, είπε πώς άθελά του
έπεσε στά δίχτυα τοΰ Τσάρλυ.
Κλείστηκαν δλοι στά κρατητήρια, μέχρις δτου έλθουν τά αποτελέσματα των
ενεργειών τής ’Αστυνομίας 1Ιατρών. Πράγματι, μετά δύο μέρες ή τηλεγραφική
απάντηση έλεγε: «Οί αναζητήσεις μας δέν έκαρποφόρησαν. Οί καταζητούμενοι έχουν
άπό ήμερων έξαφανισθή έκ τής πόλεώς μας».
Κ ι’ έτσι, υστέρα άπό τήν απάντηση τής ’Αστυνομίας Πατρών, σύσσωμη πάλι
r< ομάδα ξεκίνησε καί άρχισε νά κτενίζη τις περιφέρειες ’Αθηνών καί Πειραιώς.
Γυρίζ όντας στό Τμήμα μιά άπό κείνες τις μέρες βρήκα ένα σημείωμα τοΰ Πούλου,
πού μέ καλοΰσε, τό δίχως άλλο, νά συναντηθούμε τό ίδιο βράδυ στήν ’Αθήνα, στό
καφενείο «Μ. ’Αλέξανδρος». Μέ τό προαίσθημα πώς κάτι τό πολύ ενδιαφέρον είχε
νά μοϋ πή έκανα φτερά, πήρα τό πρώτο λεωφορείο γιά τήν ’Αθήνα καί ύστερα άπό
λίγη ώρα κουβέντιαζα μέ τόν ΙΙοΰλο.
— Καλά έκανες καί ήρθες, κύρ - Γιώργη. Θά χάνατε μιά μεγάλη ευκαιρία.
Τά ξέρω δλα πώς πιάσατε τή σπείρα μέ τά πλαστά μά ό άρχηγός σάς ξέφυγε.
’Άκου λοιπόν. ’Έχω σίγουρα μάθει πώς αύριο τό απόγευμα φεύγει ό Μαντέδης
μέ τόν νεαρό πού σέρνει μαζί του γιά τή Μυτιλήνη μέ τό Α) Π «ΧΑΝΙΑ».
Ευχαρίστησα τόν Ποΰλο, γύρισα άμέσιυς στόν Πειραιά καί άνάφερα στον προϊ
στάμενο τήν τόσο ενδιαφέρουσα πληροφορία.
Τήν άλλη μέρα, ακριβώς στις 7 Δεκεμβρίου, μέ βροχή καί μέ ένα κρύο τσουγτερ'ο άπό πολύ νωρίς δλοι τής όμάοος βρισκόμασταν στό λιμάνι καί σκορπισμένοι
γύρω στήν άποβάθρα πού ήταν πλευρισμένο στό καράβι τής γραμμής Μυτιλήνης,
παρακολουθούσαμε τούς ταξιδιώτες.
Πλησίαζε πιά νά σαλπάρη, ετοιμαζόντουσαν νά τραβήξουν άγκυρα καί ακόμα
δέν είχε φανή κανένας επιβάτης πού νά έμοιαζε μέ τόν Μαντέδη.
’Άρχισα νά άπελπίζωμαι καί νά τά βάζω μέ τόν Ποΰλο, δταν σέ κάποια στι
γμή νά καί τόν βλέπω όλόϊδιο, δπως τόν είχα πρωτογνωρίσει, νά άνεβαίνη τή σκάλα
τοΰ καραβιού μέ μιά βαλίτσα στό χέρι, δπως καί ό νεαρός πού τόν άκολουθοΰσε, πού
δέν ήταν άλλος άπό τόν Γεώργιο Μουτάκη.
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— Νάτος, είπα στους αστυνομικούς πού βρισκόντουσαν κοντά μου, αυτός είναι
ό Μαντέδης. Πάμε.
Μέ μιας τρέξαμε καί τους προλάβαμε, ακριβώς πάνω στο πλατύσκαλο. Τόν
άρπαξα από τό μπράτσο, δπως καί δ Θεολογίτης τόν Μουτάκη.
— Μαντέδη, του είπα, τό ταξιδάκι σου αναβάλλεται γιά μετά τή φυλακή.
Ξαφνιάστηκε, γύρισε, μέ άγριοκοίταξε καί προσπάθησε, δπως καί ό συνοδός
του, νά απαγκιστρωθούν γιά να τό σκάσουν, μά γρήγορα κατάλαβαν πώς ήταν αδύ
νατον, γιατί πάνω έκεΐ στό πλατύσκαλο βρισκόντουσαν μέσα σέ στενό κλοιό άπό
5— 6 άστυνομικούς. ’Αμίλητοι καί σκυθρωποί μάς άκολούθησαν. Κι’ έτσι σέ λίγο
παραδίναμε στόν προϊστάμενο κ. Μπρικόλα τά δυό τελευταία καί κυριότερα μέλη
τής συμμορίας, τόν αρχηγό μέ τόν ύποταχτικό του. ’Αμέσως ό ύπαστυνόμος τούς
συγκέντρωσε στό γραφείο του κι’ άρχισε την αριστοτεχνική εκείνη ανάκριση κατ’
αντιπαράσταση πού άνάγκασε δλους νά δμολογήσουν μέ λεπτομέρειες, τή συμμετοχή
τους, μα κ ι’ δλοι νά ρίχνουν τις ευθύνες στόν αρχηγό Μίστερ Τσάρλυ πού τούς
παράσυρε.
’Ό μως καί δ ίδιος δ Μαντέδης κατά τήν απολογία του, πήρε νά ρίξη τήν αρ
χική ευθύνη σ’ άλλον καί είπε:
— Κύριε αστυνόμε, δταν σοΰ δώσουν τό μέλι στα χέρια μπορείς νά μή τό γευθής; Αυτό συνέβηκε καί σέ μένα. Δέν είχα πάψει νά άλληλογραφώ μέ τούς φίλους
μου στήν ’Αμερική, δταν πρό καιρού πήρα είδηση τή μεγάλη ζήτηση γιά τό ξένο
συνάλλαγμα. ’Έγραψα τήν κατάσταση στόν παλιό καλό μου φίλο καί συνεργάτη
μου, τόν Μπόκολα, κι’ αντί γιά απάντηση μοΰ έστειλε ένα δέμα μέ στελέχη τσέκς
άπό διάφορες αμερικάνικες τράπεζες.
— Καί δέν μοΰ λές, Μαντέδη, τόν διέκοψε καί τόν ρώτησε δ προϊστάμενος, τί
είδους συνεργασία είχατε μ’ αυτόν τόν Μπόκολα;
— Νά τά λέμε τώρα κ. αστυνόμε; απάντησε δ Μαντέδης. Ό Μπόκολας δέν
είναι δποιος κι’ δποιος. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία. Τόν τρέμει ή F.B.I. γιατί εύ
κολα δέν τόν ανακαλύπτει, δταν έχη σκάσει καμιά γερή δουλειά. Είμαστε συνεργά
τες καί φίλοι πιστοί από καρδιάς με μπέσα, οχι σαν αυτούς εδώ, πού μέ τό πρώτο
κάζο κοιτούν πώς νά σέ βουλιάξουν πιο βαθιά, κι’ ας έφαγαν λεφτά μέ τήν ψυχή
τους άπό τήν πλάτη μου.
Μέ αυτά καί άλλα πολλά δ Μαντέδης δμολόγησε πλήρως τήν ένοχή του ως
αρχηγού τής συμμορίας καί δτι οι άλλοι τόν άκολούθησαν καί συνεργάσθηκαν μαζί
του μέ τή θέλησή τους, έκτος άπό τά άδέλφια Μουτάκη, πού τά παράσυρε μέ ύποσχέσεις καί τά δελέασε μέ άφθονα χρήματα γιά νά τά χρησιμοποιήση σάν δολώματα.
Μετά άπό τήν τελευταία αυτή ανάκριση στό Τμήμα, στάλθηκαν δλοι στόν εισαγ
γελέα καί προφυλακίσθηκαν. 'Ύστερα άπό καιρό εγιν ή δίκη τους στό Κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών, Οπου καταδικάσθηκαν άνάλογα καί μέ βαρείες ποινές.
Μόνον ή Μαρία Μουτάκη απαλλάχθηκε, λόγω τού νεαρού τής ηλικίας της, δχι
όμως καί δ άδελφάς της, δ δποιος, πρό τής δίκης, προφυλακισμένος άκόμα, άπό λά
θος της οιευθυνσεως φυλακών Νατζηκωστα, οτι ετερματισε τριών μηνών καταδίκην
άποφυλακίσθηκε καί έγινεν άφαντος.
Οί διδασκαλίες καί οι καθοδηγήσεις τού Μαντέδη είχαν βρή κατάλληλο έδα
φος και ρίζωσαν στην ψυχή τού οεκαοχταχρονου αγοριού πού τό οδήγησαν στήν
εγκληματική καρριέρα του. ’Έ γινε πλαστογράφος, άπατεώνας, διαρρήκτης καί δταν
κάποια νύχτα άποπειράθηκε μιά διάρρηξη στη Φιλοθέη, σκότωσε τόν χωροφύλακα
πού τόν άντελήφθηκε καί τόν καταδίωκε.
Ετσι ο νεαρός Γεώργιος Μουτακης εγινε καί δολοφόνος. ’Από τότε φιλοξενεί
ται κάθε τόσο στις φυλακές καί μέχρι σήμερα έξακολουθεΐ νά άπασχολή τήν ’Αστυ
νομία μέ δράση υπολογίσιμου κακοποιού.
Γ. ΔΟ Υ ΚΑ ΚΗ Σ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ
’Από τό γερμανικό περιοδικό «Master Ntetectiv» κατά
μετάφραση τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ
( Συνέχεια άπό τό ύπ’ άριθ. 323 τεύχος καί τέλος )

— Μέ ρώτησε εάν ή Ντόννα ήταν εδώ καί εγώ του άπάντησα δχι. Μέ ρώ
τησε άν είχε επιστρέφει, άπό την έπίσκεψη των συγγενών της καί έγώ τοϋ άπάν
τησα οτι δεν ήξερα. Καθώς έφευγε, γύρισε καί είπε: «’Ά ν τή δήτε, πέστε της δτι
τή ζήτησε δ Χάρολντ δ σωφέρ».
Ό ύπαστυνόμος έσφιξε τις γροθιές του καί ξεροκατάπιε.
"Ενα μήνα πιό μπροστά, ό ύπαστυνόμος είχε συλλάβει ένα άτομο δνόματι Χά
ρολντ Λή Πάκ, δ δποϊος είχε ναρκώσει μέ χλωροφόρμιο καί έν συνεχεία είχε βιά
σει τή γυναίκα του, μέ την δποία βρισκόταν σέ διάσταση. Ό Χάρολντ Πάκ ήταν
δδηγός ταξί.
Ό ύπαστυνόμος έφερε μιά φωτογραφία τοϋ Χάρολντ Πάκ καί τήν έδειξε στήν
κυρία Μπάρτον.
— Μάλιστα, αυτός είναι πού ήρθε καί ρώτησε για τή Ντόννα.
Ό Χάρολντ Λή Πάκ είχε διαπράξει έγκλημα εις βάρος τής συζύγου του έξι
έβδομάδες πρό τής δολοφονίας τής Χίλμαν. Τήν 1 Δεκεμβρίου 1961, δ Πάκ έπισκέφθηκε τή σύζυγό του, μέ τήν δποία βρισκόταν σέ διάσταση. Δέν είναι γνωστό
εάν ό Πάκ ζητούσε συμβιβασμό. Έ ν πάση περιπτώσει δ Πάκ αναχώρησε άπό έκεΐ
ενωρίς τό βράδυ. ’Αλλά κατά τά μεσάνυχτα έπέστρεψε. Ή κυρία Πάκ κοιμόταν βαθειά όταν δ Πάκ μπήκε μέσα καί ρίχνοντας χλωροφόρμιο στό μαντήλι του, τό έβα
λε πάνω στό πρόσωπο τής κοιμωμένης γυναίκας. Έν συνεχεία εβιασε την άναισθητη σύζυγό του.
Ή γυναίκα δέν μπόρεσε νά περιγράψη τόν βιαστή της στήν Αστυνομία.
__Ξύπνησα τήν επομένη μέ σημάδια στό πρόσωπο καί διαπίστωσα δτι είχα
βιασθή, είπε ή κυρία Πάκ.
Ή Αστυνομία κατ’ άρχήν ύπόθεσε δτι έλαβε χώραν διάρρηξη. Α λλά άπό τήν
εξέταση διαπιστώθηκε δτι δέν είχε παραβιασθή τό διαμέρισμα καί ως έκ τούτου
ώς ύποπτος θεωρήθηκε άμέσως δ έν διαστάσει σύζυγος. Τό βράδυ πού βρισκόταν
έκεΐ θά είχε φαίνεται άφήσει άνοικτή τήν πόρτα κατά τήν άναχώρησή του ή θά
είχε πάρει τό κλειδί.
Ή κυρία Πάκ ήρθε τήν έπομένη στήν ’Αστυνομία, δπου είχε προσαχθή έν τώ
μεταξύ καί δ σύζυγός -ης.
,
__Αύτά τά σημάδια στό πρόσωπό της μοΰ φάνηκαν οτι είναι μάλλον εγκαύ
ματα, είπε ό αστυνομικός Μάσσετ. Ζητήσαμε άπό τήν κυρία Πάκ νά περάση άπό
τό' εργαστήριο τής Σημάνσεως γιά έξέταση των τραυμάτων της. Πράγματι, _έπιβεβαιώθηκε δτι ήσαν εγκαύματα. Ό χημικός μας διαπίστωσε δτι είχαν προξενηθή
άπό τά χλωροφόρμιο.
,
„
,
,Q
’Αποδείχθηκε δτι έπρόκειτο για αδίκημα βιασμού και ή ύποθεση άνατεθηκε
στον ύπαστυνόμο Ράϊτ.
„
, ,
, ,
,
,
Κατ’ άρχήν δ Πάκ οέν άπαντοϋσε, άλλα υστέρα από μερικά λεπτά Ομολόγη
σ ε , λέγοντας:
,
, , ,
__Έ γώ τραυμάτισα τή γυναίκα μου, με τα χέρια μου.
__jtfi τ<ά χέρια σου ή μέ τό χλωροφόρμιο; Ποϋ τό βρήκες, Χάρολντ; τόν
ρώτησε δ ύπαστυνόμος.
__Σ’ ένα συνοικιακό φαρμακείο.
"Υστερα άπό λίγα λεπτά τό δνομα τοϋ Χάρολντ Λή Πακ καταγραφόταν στα
στοιχεία τής ’Αστυνομίας. Τό άδίκημα ήταν κακούργημα. Ό Πάκ Οδηγήθηκε στόν
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διχαστή Τζώρτζ Κρώφορντ χαί εν συνεχεία άφέθηκε ελεύθερος άφοΰ κατάθεσε' ώς
εγγύηση 2.615 δολλάρια.
Ο Χάρολντ Αή Πάκ βρέθηχε εύκολα σ’ ένα ξενοδοχείο τού Σάν Ντιέγκο, άλ
λα οί αστυνομικοί αποφάσισαν να τον συλλάβουν στο μέρος πού εργαζόταν χαί οχι
στο ξενοδοχείο, γιά νά μή γίνη θόρυβος.
Δώδεκα ώρες μετά την ανεύρεση τού στραγγαλισμένου πτώματος τής Ντόννα
Χιλμαν, ο 27ετης Χάρολντ Λή ΙΙάκ, πατέρας τριών παιδιών, πήγε ώς συνήθως στο
γκαραζ τής εταιρείας που εργαζόταν. Ο σωματώδης άνδρας χαιρέτησε διαφόρους
υπαλλήλους, πήρε την κάρτα εργασίας του καί απομακρύνθηκε. Τότε οί αστυνο
μικοί τον συνέλαβαν.
—Ό Πάκ δεν έξεδήλωσε φόβο ή έκπληξη, είπε ό άρχιφύλακας Χοΰμπερ. Τοϋ
είπαμε δτι τον ζητούσαμε στην ’Αστυνομία γιά ανάκριση καί αύτός δεν μάς ρώ·
τησε ούτε γιατί. Θαρρείς πώς θά τόν πηγαίναμε στο σινεμά.
Ο ύπαστυνόμος Ράϊτ ήταν γνωστός στον Πάκ από τήν πρώτη υπόθεση μέ τή
σύζυγό του. "Οταν τόν άντελήφθηκε δ Πάκ, ελαμψε τό πρόσωπό του.
— Γειά σου Μπέρτ, τί συμβαίνει; ρώτησε χαρούμενος.
— Δέν ξέρω ακόμα Χάρολντ, απάντησε ό αστυνομικός. Δεν ξέρω.
Λ ίγα λεπτά άργότερα ή συνοδεία έφτασε στο Τμήμα, δπου τά αστυνομικά αυ
τοκίνητα μπαινόβγαιναν συνεχώς στόν αυλόγυρο του.
Ό Πάκ οδηγήθηκε στό χώλ, δπου δ ύπαστυνόμος Σένκ καί οί βοηθοί του άρ
χισαν νά τόν καταιγίζουν μέ ερωτήσεις. Στην αρχή μιλούσε μέ ευγένεια, κατόπιν
δμως άρχισε νά νευριάζη.
— Υποθέτω δτι κάτι συνέβηκε στή Ντόννα. Κάτι κακό τής έχει συμβή, άρχι
σε νά τοϋ λέγη ό Σένκ.
’Αλλά δ Πάκ δέν ήθελε νά παραδεχθή δτι αυτό ήταν δ αίτιος γιά δ,τι συνέβηκε.
"Υστερα από 30 λεπτά προφορική εξέταση, δ ύπαστυνόμος Σένκ έκανε μιά
παύση. Ό Πάκ αναστέναξε βαθειά, σάν νά ανακουφίστηκε. Μετά ποόσθεσε:
—Υποθέτω δτι τήν έχω σκοτώσει τή Ντόννα.
Στόν εισαγγελέα δπου δδηγήθηκε, είπε περίπου τά εξής:
— Συνάντησα τή Ντόννα καθώς έβγαινε από τό νυκτερινό σχολείο. "Ηταν
9.30 περίπου ή ώρα. Δέν ήξερε δτι βρισκόμουν εκεί, γιατί δέν είχαμε κλείσει ραν
τεβού. Δέν τήν είχα ξαναδή από τότε πού είχε φύγει γιά νά έπισκεφθή τούς δικούς
της καί τής έκανε έκπληξη πού μέ είδε.
Έ ν συνεχεία δ Πάκ είπε δτι μπήκαν μέσα στό αυτοκίνητό του καί πήγαν σ’
ένα μπάρ. Ε κεί ή Ντόννα πήρε μιά σοκολάτα ενώ αύτός ήπιε λίγο ούίσκυ από μιά
μποτίλια πού είχε μέσα στήν τσέπη του.
"Οταν έφυγαν από τό μπάρ πήγαν στό σπίτι τής Ντόννα Χίλμαν, δπου ή Ντόννα
τόν προσκάλεσε νά περάση μέσα γιά λίγο.
Ό Πάκ πράγματι μπήκε καί ή Ντόννα άρχισε νά γραφή επιστολές, συνομιλών
τας ταυτοχρόνως μαζί του. Ό Πάκ συνέχιζε νά πίνη τό ούίσκυ του.
Κόντευε σχεδόν ν’ άδειάση τό μπουκάλι δταν ρώτησε τή Ντόννα !άν ήθελε νά
πιή κ ι’ εκείνη λίγο. Αυτή δέχθηκε, αλλά δέν τής άρεσε τό ούίσκυ. «Θά προτιμούσα
ρούμι», είπε γελώντας. Τότε δ ΙΙάκ βγήκε έξω γιά νά τής φέρη ρούμι. Ταυτοχρό
νως δέ γιά νά άγοράση καί άλλο ούίσκυ γιά τόν εαυτό του.
Επειδή τό ποτοπωλείο τής γειτονιάς είχε κλείσει, δ Πάκ πήρε ένα ταξί καί
πήγε σ’ ένα μεγάλο κατάστημα δπου αγόρασε τά ποτά.
Δέν έγνώριζε τόν δδηγό τού ταξί, θυμόταν δμως τόν αριθμό τοϋ αύτοκινήτου.
Οί αστυνομικοί βρήκαν τό αύτοκίνητο μέ τόν δοθέντα αριθμό καί δ δδηγός του
αναγνώρισε στήν έπιδειχθεΐσα φωτογραφία τόν Πάκ. ·
Ή κυρία Χίλμαν ήπιε λίγο ρούμι, ενώ δ Πάκ άρχιζε νά νυστάζη. ’Έβγαλε τά
παπούτσια του καί ξάπλωσε στό ντιβάνι δπου καί αποκοιμήθηκε. Ή Ντόννα συνέχιζε
τήν αλληλογραφία της.
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— Δέν ξέρω τί ωρα ξύπνησα, αλλά νομίζω δτι θά ήταν μετά τά μεσάνυχτα. Πή
γα στό λουτρό καί δταν έπέστρεψα βρήκα τή Ντόννα νά κοιμάται στό κρεβάτι. Προ
χώρησα καί τήν άρπαξα από τό λαιμό...
Ό Πάκ προέβη στην ομολογία του τόσο ατάραχα, πού οί αστυνομικοί έμειναν
κατάπληκτοι.
—Στην άρχή τήν έπιασα από τό λαιμό καί άρχισε νά φωνάζη. ’Έπιασε τά
χέρια μου από τούς αγκώνες καί προσπαθούσε νά τά άπωθήση. Δέν είχε όμως τή
δύναμη. Συνέχισα νά τής σφίγγω τό λαιμό μέχρις δτου άρχισαν νά μέ πονούν τά
δάχτυλά μου. Τότε τής έβγαλα τήν κυλότα καί τήν εβίασα. Δέν ήμουνα σέ θέση νά
ξέρω άν ήταν νεκρή ή ζωντανή. "Υστερα παρατήρησα τή βαλίτσα δίπλα στό κρεβάτι. Τήν πήρα καί τήν έψαξα. Βρήκα ένα πακέτο μέ κάλτσες νάϋλον. ’Έβγαλα μιά
κάλτσα καί τήν έδεσα γύρω στό λαιμό της. ’Ά ν είχα μιά κάλτσα τώρα θά μπορούσα
νά σάς δείξω πώς ακριβώς τήν έδεσα.
“Ενας αστυνομικός άνοιξε ένα συρτάρι τού γραφείου του καί τού έδωσε μιά
κάλτσα. Ό Πάκ τήν πήρε καί άναπαράστησε τήν ενέργεια του, χωρίς τήν παραμι
κρή συγκίνηση.
Οί αστυνομικοί τόν ρώτησαν μετά πώς έπιασε τό λαιμό τού θύματος.
— Νά σάς δείξω, είπε πρόθυμα ό Χάρολντ.
'Ο ύπαστυνόμος Ράϊτ σηκώθηκε καί προχώρησε λέγοντας:
— Δοκιμάστε σέ μένα.
Ό Πάκ τότε έπιασε μέ τά χονδρά δάκτυλά του τό λαιμό τού αστυνομικού καί
άναπαράστησε τό στραγγαλισμό.
Αφού έπνιξε, έβίασε καί έδεσε μέ τήν κάλτσα τό θύμα, δ Πάκ αναχώρησε γιά
τό ξενοδοχείο του, δπου καί κοιμήθηκε. “Οταν ξύπνησε τήν άλλη μέρα ήταν ακόμα
ζαλισμένος από τό ού'ίσκυ. Δέν περιεγραψε τις λεπτομερειες των ενεργειών του κατα
τήν ημέρα αυτή, αλλά είπεν δτι δέν μπόρεσε νά κοιμηθή τήν έπόμενη νύχτα καί
κατά "τις τρεις μετά τά μεσάνυχτα έπέστρεψε στό σπίτι τής Χίλμαν.
Τό δωμάτιο μύριζε θάνατο. Πήγε στήν κρεβατοκάμαρα γιά νά διαπιστώση άν
πράγματι ή Ντόννα ήταν νεκρή. ’Ήθελε νά βεβαιωθή απολύτως δτι δέν επρόκειτο
γιά κανένα εφιαλτικό όνειρο. Πράγματι, ήταν νεκρή. Μέσα από την βαλίτσα πήρε
τό ταίρι τής κάλτσας πού είχε δέσει στό λαιμό τού θύματος καί το σελλοφαν μέσα
στό οποίο ήταν τυλιγμένες %αί τα πεταξε μέσα σ ενα οοχειο απορριμμάτων που
βρισκόταν πίσω από ένα μπαρ τής συνοικίας.
Οί αστυνομικοί δέν μπόρεσαν νά βροΰν τήν κάλτσα καί τό σελλοφάν.
'Ως πρός τά ελατήρια πού τόν δθησαν στή διάπραξη τού εγκλήματος, δ Εισαγ
γελέας Στάλ δήλωσε τά κάτωθι:
__'Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σέ διάσταση μέ τή σύζυγό του, τήν οποία είχε
βιάσει αφού προηγουμένως τή νάρκωσε μέ χλωροφόρμιο. Γιατί προέβη σ' αυτή τή
φοβερή πράξη καί εις βάρος τής Ντόννα Χίλμαν; ’Ίσως γιατί αισθανόταν μίσος
εναντίον δλοκλήρου τού γυναικείου φύλου. Ίσως νά είχε τήν εντύπωση δτι έξεδικεΐτο τή σύζυγό του. Ή πράξη του δμως ήταν σκληρή καί απάνθρωπη. Σύμφωνα
μέ τήν δμολογία του, ο Πακ επνιξε το θύμα του την ωρα που εκοιμάιο, to εόιασε
καί τό άποτελείωσε μέ τήν κάλτσα. Τό θύμα ήταν μιά νέα γυναίκα πού τόν δέχθηκε
μέ εμπιστοσύνη μέσα στό σπίτι της. Α σφαλώς δ Πάκ έπωφελήθηκε καί έκμεταλλεύθηκε τή φιλία αυτή.
.
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Ό Στάλ άρνήθηκε νά δηλώση εάν δ Πάκ είχεν εςετασθή απο ψυχίατρο.
__Είναι μιά φάση τής ύποθέσεως τήν όποια, δέν μπορώ νά συζητήσω. Δέν μπο
ρώ νά πώ ούτε ναι ούτε οχι. Πάντως δέν διαπιστώνεται στήν προκειμένη περίπτωση
ούτε Δύχωση ούτε σχιζοφρένεια.
(
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<0 Π ά : δικάσθηκε σέ λίγ >καιρό καί γιά τό βιασμό τ ή ; γυναίκας του και για το
βιατ μ - καί τήν δολ οφωνία τής Ντόννα Χίλμαν.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟ Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ι Κ Ο Ν Σ Ω Μ Α
Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ Κ Α Ι Ε Η Ε Α ΙΞ ΙΣ
'Υττό τοϋ τ. Διοικητοϋ Α' τοϋ Πυρ. Σώματος κ. Π . ΖΟΥΚΟΥ

Δημιουργία

Μέ τήν ιστορίαν τοϋ Στρατού μας συνδέεται, καί ή πρώτη Πυροσβετική Υ π η 
ρεσία, ή οποία, ώργανώθη εις τήν Ελλάδα προ ενός αίώνος καί άπετέλεσεν επί 80
περίπου ετη καθαοώς Στρατιωτικόν Σώμα.
Μέχρι τής εποχής εκείνης αί πυρκαϊαί έσβέννυντο συνήθως, άφοΰ Ικαιον πάν
δ,τι εΐχον νά καταστρέψουν. Εις τήν κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς ήσχολοΰντο κυρίως
οι ένδιαφερόμενοι καί οί γείτονες μέ άπρόσφορα καί πρόχειρα μέσα.
Εις τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας καί κατά τό διάστημα τής Έπαναστάσεως,
οί Κοινοτικοί ’Άρχοντες, οί όποιοι ήσκουν καί ’Αστυνομικά καθήκοντα εις διάφο
ρα μέρη τής Ελλάδος, έμερίμνουν, δταν έξερρηγνύοντο πυρκαϊαί, μόνον διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί ιδίως διά νά έμποδίσουν τάς λεηλασίας. Τά αυτά περίπου κα
θήκοντα άνέθετεν, εις τούς επιφορτισμένους μέ τήν άσκησιν αστυνομικών καθηκόν
των, τό Ψήφισμα τοϋ Καποδιστρίου τής 19ης Δεκεμβρίου 1829, τό όποιον άνέφερεν δτι «ήσαν ύπεύθυνοι διά τήν έπαγρύπνησιν πρός πρόληψιν καί παρακώλυσιν
τής προόδου των πυρκαϊών ώς καί διά τήν έξασφάλισιν των πασχόντων».
Κατά τά πρώτα έτη Βασιλείας τοϋ ’Όθωνος, τά αστυνομικά καθήκοντα είχον
άνατεθή εις τούς Δήμους, οί όποιοι ήσαν υποχρεωμένοι νά έπιλαμβάνωνται καί διά
τάς περιπτώσεις τών πυρκαϊών. ’Αλλά τά μέσα των Δήμων τής εποχής έκείνης
ήσαν πολύ περιωρισμένα καί δχι μόνον δέν ήτο δυνατόν νά ώργανώσουν Πυροσβετικάς Μπηρεσίας, άλλ’ ούτε νά αγοράσουν καί εν βυτίου υδατος ή μίαν αντλίαν.
Έ συμβολή τών Δήμων περιωρίζετο συνήθως εις τήν αποστολήν ένός ή δύο κλητή
ρων εις τόν τόπον τής πυρκαϊάς, οί όποιοι έθεώντο σχεδόν μετά τών άλλων περιέρ
γων τό θέαμα καί άνέμενον νά σβήση ή πυρκαϊά φυσιολογικώς.
Εις περιπτώσεις μεγάλων πυρκαϊών έπενέβαινε καί ό Στρατός, κυρίως διά νά
περισώση τούς περίοικους δχι τόσον από τήν πυρκαϊάν, δσον άπό τούς λωποδύτας οί
όποιοι εΰρισκον τήν ευκαιρίαν νά θέσουν εις εφαρμογήν τήν τέχνην των διά νά λεη
λατήσουν τό καιόμενον κτίριον ή τά γειτονικά τοιαΰτα.
Διά πρώτην φοράν τό 1854 οργανώνεται συστηματικώς ή Πυροσβεστική Υ π η 
ρεσία διά τής συστάσεως ένός «Λόχου Πυροσβεστών» έξ άνδρών τοϋ πεζικοΰ καί πυ
ροβολικού, ή δύναμις τοϋ όποιου ώρίσθη εις τρεις άξιωματικούς, δέκα πέντε ύπαξιωματικούς καί έβδομήκοντα πέντε στρατιώτας. Πρός τούτοις παρηγγέλθησαν άντλίαι
και αλλα πυροσβεστικά μηχαιηματα εις την Γαλλίαν καί ήρχισεν ή έκπαίδευσις
εις τά καθήκοντα τών πυροσβεστών — άνδρών τοϋ Λόχου — σύμφωνα μέ τούς
Γαλλικούς κανονισμούς.
Τό 1861 δ Λόχος Πυροσβεστών είχε δύναμιν 250 πυροσβεστών καί διέθετεν
εκτός τών άλλων μηχανημάτων καί οργάνων τέσσαρας άντλίας μετά τών εξαρτη
μάτων αυτών, τέσσαρα βυτία καί μίαν άμαξαν σκευοφόρον, πάντα συρόμενα ύπό υπο
μονητικών ίππων μέχρι τό 1907.
Ά πό τής εποχής έκείνης Ιτέθησαν αί βάσεις τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
θ·εΧΡι τ°ϋ έτους 1931 παρέμεινεν ως Στρατιωτικόν Σώμα ύπαγόμενον εις το
δπλον τοϋ Μηχανικού. Τό Μηχανικόν έτροφοδότει μέ στελέχη καί άνδρας τόν Λό
χον Πυροσβεστών.
Κατά τήν Οθωνικήν περίοδον καί τά πρώτα ετη τής Βασιλείας Γεωργίου
τοϋ Λ ', οί πυροσβέσται έφερον ιδιόρρυθμον στρατιωτικήν στολήν άπό βαθυκύανον
ύφασμα καί υψηλόν δρειχάλκινον κράνος μέ έρυθρ όν λοφίον. Τό κράνος τό διετήρησαν καί αργότερα, δταν ή στολή τους ήτο ή αυτή μέ τήν τών στρατιωτών τοϋ
Μηχανικού.
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Εις τούς πρώτους μάλιστα πυροσβέστας έπεβάλλετο νά τρέφουν γενειάδα. Έπελέγοντο δέ μεταξύ των υψηλότερων τό ανάστημα καί ρωμαλεωτέρων στρατιωτών.
Με την συνήθειαν αυτήν των πρώτων πυροσβεστών νά τρέφουν γενειάδα, συν
δέεται καί εν έπεισόδιον τού τότε Φρουράρχου ’Αθηνών συνταγματάρχου Τουρέ, μέ
τήν Βασίλισσαν ’Αμαλίαν. 'Ο Γαλλικής καταγωγής καί φιλέλλην υυτος αξιωματι
κός, δστις είχεν έλθει κατά τό διάστημα τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως εις τήν
Ελλάδα καί έμεινεν εκτοτε εις τάν Ε λληνικόν Στρατόν, έκτος από τούς μεγάλους
μύστακάς του, διετήρει καί λευκόνύπογένειον κατά τήν γαλλικήν συνήθειαν, τήν
οποίαν ήκολούθουν πολλοί από τούς στρατιωτικούς τής εποχής εκείνης.
Εις μίαν δμως από τάς άποδημίας τοϋ ’Όθωνος εις τό εξωτερικόν, ή ’Αμα
λία, ήτις τόν άνεπλήρου καί δέν συνεπάθει τούς Γάλλους, εδρε'τήν ευκαιρίαν καί
άπηγόρευσεν εις τούς “Ελληνας αξιωματικούς νά διατηρούν ύπογένειον. Περίλυ
πος τότε ό Τουρέ ήναγκάσθη ν’ άποχωρισθή από τό λευκόν ύπογένειον τό όποιον
άρειμανίως εφερεν έως τότε. Τήν έπομένην δμως ήμέραν παρουσιάσθη εις τά ’Ανά
κτορα μέ ξυρισμένον τό ύπογένειον καί μέ βαμμένον μέλανα τόν μέχρι τής ποοηγουμένης ημέρας κατάλευκον μύστακά του. «Πώς έγινεν αυτό;», ήρώτησεν έκπλη
κτος ή ’Αμαλία. «Μεγαλειοτάτη, τής άπήντησε μέ ύφος περίλυπον δ Τουρέ, δ μύσταξ μου πενθεί διά τόν θάνατον τού παλαιού καί αχώριστου συντρόφου του. . .».
ΤΙ ’Αμαλία έγέλασε μέ τήν άπάντησιν καί βραδύτερον εϋρε μίαν λύσιν διά νά
άποκτήση καί πάλιν δ γηραιός στρατιωτικός τό προσφιλές του ύπογένειον. Προς
τούτοις ύπήγαγε τόν Λόχον Πυροσβεστών άπ’ ευθείας υπό τόν Φρούραρχον ’Αθη
νών καί ουτω δ Τουρέ, ώς Διοικητής καί τών πυροσβεστών, ήδύνατο πλέον νά άφίση τό ύπογένειον του νά φυτρώση. . .
Τά πρώτα έτη τής ίδρύσεώς της, ή Πυροσβεστική Υπηρεσία ήτο εγκατεστη
μένη εις τό κτίριον τό οποίον σώζεται ακόμη μεταξύ τών δδών Πανεπιστημίου καί
Σταδίου, απέναντι τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού καί τό δποϊον άργότερον έχρησιμοπόιήθη διά το Ελεγκτικόν Συνεοριον. Απο το ανωτέρω κτιριον, η Πυροσβοσακή ’Υπηρεσία μετεφέρθη έκει δπου ευρίσκεται σήμερον (δδος Μουρούζη άριθ. 4) .
Οί πυροσβέσται μέχρι σήμερον δέν διεκρίθησαν μόνον είς τήν κατάσβεσιν τών
πυρκαϊών, άλλα πολλάκις έχρησιμοποιήθησαν καί είς αστυνομικά καθήκοντα.
Αί πυροσβεστικαί άντλίαι υπήρξαν τό άποτελεσματικώτερον δπλον διά νά δια
λύουν διαδηλώσεις καί συγκεντρώσεις θερμόαιμων, τών όποιων έταπεινούτο αμέσως
ΐ ενθουσιασμός καί τό μένος, μόλις ήρχιζε τό κατάβρεγμα μέ τό ψυχρόν ύδωρ τως
αντλίας.
,
,
,
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Είς μίαν μάλιστα διαδήλωσιν φοιτητών, προ πεντηκοντα και πλέον ετών, ο
τότε Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, διά νά τούς δώση ένα καλό μάθημα, διότι είχον
ύπερβή παν δριον είς προκλητικότητα, έρριψεν εντός τού δδατος τής αντλίας άφθο
νου μελάνην. ΈπΙ αρκετά έτη εκτοτε, δσάκις ένεφανίζετο ή πυροσβεστική αντλία
είς διαδηλώσεις, ή συγκέντρωσις διελύετο αυτομάτως.
Έ ξ έ λ ιξ ις :
Έ ν ετει 1931, τό Ε λληνικόν Κράτος ώθούμενον από εύγενή επιθυμίαν βελτιώσεως τών ύπηρεσιών του, άνεδιωργάνωσε τόν τέως Λόχον Πυροσβεστών διά τήν
πυρασφάλειαν τών πόλεων και εδωσε εις τή·i 'Υπηρεσίαν ταύτην την ευκαιρίαν έξελίξεως επί νέων, σταθερωτέρων καί υγιεστέρω ν βάσεων.
“Εκτοτε τό Πυροσβεστικόν Σώμα υπήχθη εις την αρμοδιότητα τού ϊπουργειου
Εσωτερικών καί έν συνεχεία είς τό τοιοΰτον τής Δημοσίας Τάξεως. Αί κατά τό
πους Πυροσβεστικαί Ύπηρεσίαι διοικούνται έκ τού έν Ά θήναις ’Αρχηγείου του Πυ
ροσβεστικού Σώματος.
,.
, ,
Προορισμός καί αποστολή τού Σώματος τουτου είναι η ασφαλεία και η προ
στασία τής ζωής καί τής περιουσίας τών πολιτών καί τού Κράτους, έκ τών κινδύ
νων τού πυρός, τών θεομηνιών καί τών πλημμυρών.
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Εκτος τούτων, τό Πυροσβεστικόν Σώμα αποτελεί τό κατ’ εξοχήν δπλον τής
Πολιτικής Αμυνης. Από άπόψεως δημοσίας ασφαλείας , μετέχει ένεργώς καί διά.
την επιβολήν τής έννόμου τάξεως, έν περιπτώσει συγ/κεντρώσεων, διαδηλώσεων,
απεργιών καί ταραχών, τιθέμενον ανέκαθεν από τής ίδρύσεώς του έν επιφυλακή
συγχρόνως μετά των λοιπών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
Ly καιρώ δέ πολέμου τίθεται καί αυτό έν επιστρατεύσει καί τελεί εις την
κατάστασιν ταύτην μέχρι τής λήξεως τοϋ πολέμου.
Ή δημιουργία, ή δράσις καί ή έν γένει έξέλιξις τοϋ Πυροσβεστικού θεσμού
αποτελεί την παράδοσιν καί τον συνδετικόν κρίκον τοϋ παρελθόντος μέ τό παρόν
καί προσθέτει σημαντικόν βοήθημα εις τούς άφοσιωμένους έργάτας τής πυροσβεστι
κής κινησεως καί τούς άσχολουμένους μέ την κατάρτισιν των πυροσβεστικών υπαλ
λήλων.
’Από τάς γραμμάς αύτάς οί ασχολούμενοι μέ την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν
άντλοΰν τήν δραστηριότητα των καί προσφέρουν εις Αυτήν τάς πολυτίμους ύπηρεσιας των.
Τό Πυροσβεστικόν Σώμα διήλθε διά πολλών σταδίων μέχρις "του φθάση εις
τήν σημερινήν του θέσιν καί λάβη τήν μορφήν μέ τήν όποιαν έφαρμόζεται εις δλας
σχεδόν τάς μεγάλας πόλεις τής Πατρίδος μας.
e1 ° Πυροσβεστικόν Σώμα έχει νά επίδειξη μέχρι σήμερον μίαν φωτεινήν σει
ράν υπηρεσιών προς τό "Εθνος καί τήν Κοινωνίαν.
Εις κάθε ^ιστορικήν στιγμήν έθνικών έξορμήσεων, προσπαθειών καί αγώνων
^χει και^ αυ ιο εν μερίδιον ορασεως, ευθυνών και θυσιών, μικρόν, ίσως, διά πολλούς,
μεγάλο^ δμως δι δσους γνωρίζουν τάς δυνατότητας τής υπηρεσίας ταύτης.
Γο πυροσβεστικόν κράνος εχρησιμοποιηθη πάντοτε μέ όλόψυχον προθυμίαν καί
αγρυπνον προσοχήν καί εις στιγμάς Εθνικής δοκιμασίας καί πικριών, διά νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του είς τήν Κοινωνίαν.
Οί πυροσβέται δέν προσφέρουν μόνον ύπηρεσίας είς τόν τομέα των, αλλά πολλάκις καί πέραν αύτοϋ είς αρκετά κοινιοφελή έργα.
Μέ τοιαύτας, λοιπόν, αποδείξεις συνυφάνσεως τής ζωής τοϋ Πυροσβεστικού
Σώματος μέ τά γεγονότα τά ευτυχή καί τά γεγονότα τά τραγικά τοϋ ’Έθνους, δι
καιολογείται, δχι μόνον απλώς ή ΰπαρξις καί ή συνέχισις τής δράσεώς του, άλλά
καί πάσα φροντίς καί ένέργεια περαιτέρω άναπτύξεως καί προόδου, ίνα τοΰτο κα
θίσταται πάντοτε ικανόν δπως προσαρμάζηται έπιτυχώς πρός τάς εκάστοτε ύφισταμένας καταστάσεις καί συνέχιση τήν έθνωφελή δράσίν του.
Τ° Πυροσβεστικόν Σώμα υπό τήν νέαν του μορφήν, τήν χρονολογουμένην από
οΟ και^ πλέον ετών, έχει να επίδειξη μιαν άθόρυβον άλλά συστηματικήν εργασίαν
πάσης έξάρσεως.
r
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αυτής προσπάθειας, ην καταβάλλουν οι βαθμούχοι τοϋ Σώματος, υπήρξε, σύν τή βελ
τιώσει τοϋ πνευματικού καί ψυχικοΰ έπιπέδου τών πυροσβεστών, καί ή ψυχική σύνοεσις τούτων μετά τής Υπηρεσίας, ώστε οί ύπηρετοΰντες είς αυτήν νά δεικνύουν ιδι
αιτέραν στοργήν καί ενδιαφέρον διά τήν καθόλου πρόοδόν της.
Ίό σύστημα έκπαιδεύσεως ώλοκληρωμένον, σαφές, μελετημένον, έμφυτεύει, διατηρεΐ^και προάγει καί τα ιδανικά εκείνα, τά όποια καθιστούν τόν πυροσβέστην εν
συνείδητον, αγνόν καί έκλεκτόν πολίτην καί ύπάλληλον.
Επιτακτικόν δθεν προβάλλει τό καθήκον είς τούς έντεταλμένους, δπως συνεχίσωσι καί βελτιώσωσι τήν προσπάθειαν, τήν άποβλέπουσαν είς τήν διαρκή βελτίωσιν τών μέχρι τοϋδε επιτευχθεντων, επ αγαθιο καί τής πυροσβεστικής οικογένειας
μερικώτερον, άλλά καί τής Κοινωνίας καί τής Πατρίδος γενικώτερον.
Π. Ζ Ο ΥΚ Ο Σ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
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"Ενας "Ελλην στρατιώτης κατεδικάσθη πρό ήμερων εις θάνατον άπό τό Διαρ
κές Στρατοδικεϊον, διότι ήρνήθη κατ’ έπανάληψιν νά λάβη όπλον. Ήρνήθη δηλαδή
νά ύπηρετήση τήν πατρίδα του δπως τό καθήκον παντός “Ελληνος Ιπιβάλλει καί ό
πως οί Νόμοι ορίζουν.
Καί εις τό παρελθόν δ ίδιος στρατιώτης, κληθείς νά έκτίση τήν στρατιωτικήν
του θητείαν, δπως δλοι οί "Ελληνες έπραξαν καί πράττουν, ήρνήθη. Κατεδικάσθη
τότε επιεικώς εις φυλάκισιν. Μετά τήν λήξιν τής ποινής του, εκλήθη έκ νέου ύπό
τά δπλα. Καί πάλιν ήρνήθη τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος του. Καί έλειτούργησαν
καί πάλιν οί Νόμοι τής πατρίδος. Καί ή Δικαιοσύνη άπεφάσισε. Καί κατεδίκασε
τόν στρατιώτη εις θάνατον. Δέν κρίνουμε τήν Δικαστικήν άπόφασιν. θ ά ήτο σεβα
στή δποια κι’ άν ήτο. Πρέπει δμως νά κριθοϋν καί νά κατακριθοΰν τά αίτια πού ύπηγόρευσαν εις τήν Δικαιοσύνην τήν επιβολήν τής αυστηρότητος τών ποινών: τήν
ποινήν τοΰ θανάτου.
'Ο καταδικασθείς στρατιώτης διεκήρυξε δτι είναι «χιλιαστής». Δηλαδή δτι πι
στεύει είς μίαν θρησκευτικήν αίρεσιν πού οί οπαδοί της αύτοαποκαλοΰνται «μάρτυρες
τοΰ ’Ιεχωβά», πού μεταξύ τών άλλων, άρνοΰνται τήν δι’ οίονδήποτε λόγον χρησι
μοποίησή τών οπλών.
Ό χιλιασμός δέν δέχεται τόν Χριστόν ώς Γίόν τοΰ θεοΰ — όμοούσιον καί ισό
τιμον — άλλά ώς υπηρέτην τών θείων Πατρικών εντολών.
Άρνοΰνται τήν ΰπαρξιν τοΰ Α γίου Πνεύματος. Δηλαδή, είς τήν οόσίαν δέν
είνα'ι Χριστιανοί. ’Αλλά αυτό είναι δικαίωμά τους. Τό Ελληνικό Σύνταγμα είς τό
άρθρον 1, ορίζει τά εξής:
«Ή επικρατούσα θρησκεία έν Έλλάδι είναι ή τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τοΰ
Χριστού ’Εκκλησίας, πάσα δέ άλλη γνωστή θρησκεία είναι έλευθέρα καί τά τής
λατρείας αυτής τελούνται άκωλύτως ύπό τήν προστασίαν τών Νόμων, άπαγορευομένου τοΰ προσηλυτισμού καί πάσης άλλης έπεμβάσεως κατά τής έπικρατούσης
θρησκείας».
Είναι λοιπόν ελεύθεροι οί Χιλιασταί — βάσει τής άνεξιθρησκείας πού καθιερώ
νει τό φιλελεύθερο καί δημοκρατικό Σύνταγμα τής Ελλάδος — νά πιστεύουν δ,τι
θέλουν ακόμη καί δτι δέν υπάρχει Α γ ία Τριάς. Δέν έχουν δμως δικαίωμα νά προ
σηλυτίζουν καί μάλιστα μέ δόγματα τά όποια στρέφονται κατ’ ευθείαν έναντίον τής
πατρίδος καί τών νόμων της.
Κηρύττουν οί Χιλιασταί δτι είναι θανάσιμον αμάρτημα νά χρησιμοποιής^ τό
οπλο πού δίδει ή Πατρίς γιά τήν ύπεράσπισι τής ελευθερίας καί τής ανεξαρτησίας.
Καί καλύπτουν αυτό τό αδιανόητο κήρυγμα δτι «τό νά άρνήσαι νά φονεύσης τόν πλη
σίον σου δέν είναι έγκλημα». Είναι τοϋτο τό κήρυγμα φαιδρόν καί είς τήν ουσίαν
καί είς τήν λογικήν του. ’Απευθύνεται μόνον είς τούς πνευματικός καθυστερημέ
νους. Νόημα θά είχε αυτό τό κήρυγμα, τό όποιον άλλωστε περιέχεται καί είς τάς
δέκα έντολάς __ «ού φονεύσεις» — εάν οί πάντες ήρνοΰντο νά φονεύσουν.
"Οταν δμως ύπάρχη έστω και ένας ο οποίος οιαφωνεΐ, τοι.ε αυτό το οόγμα
είναι είτε ηλίθιον, είτε ύποπτον.
, ,
Δέν άρχει νά μή θέλης έσύ νά φονευης. Πρεπει να μη θελη και ο άλλος να
φονεύη εσένα. Ά λ λ ’ αυτό είναι αδύνατο καί νά πραγματοποιηθή καί νά τό γνωρίζης.
Πόσον ηλίθιον ή πόσον ύποπτον είναι αυτό τό κήρυγμα — «άρνοΰμαι νά^ φονεύσω τόν πλησίον μου» καί κι’ επομένως άρνοΰμαι νά έκπαιδευθώ ώς στρατιώτης
είς τήν χρήσιν τών οπλών — άποοεικνύεται από τήν κοινήν λογικήν.
Χ Χ Γ σ χ ό λ ιο ν τοϋτο μετεδόθη έκ τοΰ Κεντρικού Ρ. Σ. Ενόπλων Δυνάμεων τήν 19-8-1966.
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Εάν π. χ. όλοι οΕ Ελληνες έπίστευον εις αυτό τό κήρυγμα καί ήρνοΰντο νά
εκπαιδευθοΰν εις τα όπλα τότε αυτοί καί η Ελλάς θά ήταν εις χείρας, άνά πάσαν
στιγμήν, παντός εχθρού ο οποίος θ’ άπεφάσιζε νά έπιτεθή εναντίον της.
Δέ'ή Θ* υπήρχε ή δυνατότης ούδείς ν’ αντιμετώπιση τόν οιονδήποτε καταλυτήν τής ’Ελευθερίας καί τής ανεξαρτησίας τοΰ ’’Εθνους. ’Ακόμη καί τόν καταλυτήν
των Δημοκρατικών έλευθεριών τάς οποίας φρουρούν τά δπλα των Ενόπλων Δυ
νάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Αυτό το κήρυγμα τό δήθεν Χριστιανικό, εάν δεν είναι υπόπτου προελεΰσεως
είναι σαφώς ηλίθιας έπινοήσεως.
Ιναι ι,α ατομα και τα Κράτη, βεοαιως, ουδέποτε ούόένα πρέπει νά φονεύουν.
Αλλά αυτό προϋποθέτει δτι καί δέν πρέπει νά φονεύωνται. Ούδείς όμως δύνανται
ούτε θά ουνηθή ποτέ νά εξασφάλιση εις ούόένα την έξαφάνισιν τής απειλής τοΰ
φόνου Τοΰ φόνου πού διά τά άτομα άποκαλείται δολοφονία καί διά τά Κράτη κήρυξις άπροκλήτου πολέμου.
Εάν ολοι οι Ελληνες έπρέσβευαν αυτό τό αχαρακτήριστο κήρυγμά των χιλια
ρ ώ ν, τότε η ^Έλλάς, στις 28 ’Οκτωβρίου τοΰ 1940 αντί νά Ιγραφε τό έπος τής
Ηπείρου θά έγραφε την αισχύνην καί την ντροπήν. Θά παρεδίδετο αμαχητί εις
τόν φασισμόν. Οπως τό ίδιο θά συνέβαινε αργότερα μέ τόν κομμουνισμό.
ή Εγκλημα
λένε οΕ Χιλιασταί — είναι δ πόλεμος καί δχι ή αγάπη πρός
τήν Ειρήνην». Καί ποιος δέν τό πιστεύει αυτό; “Ομως είναι άνευ ούδεμιάς αξίας διό
τι είναι εξω από κάθε πραγματικότητα. Ό πόλεμος δέν γίνεται από έναν. Χρειά
ζονται πάντοτε τουλάχιστον δυο. Εαν ο δεύτερος λοιπόν θέλει τόν πόλεμον, ποιαν
αξίαν θά εχη εάν δέν τό θέλει δ πρώτος. Σέ κάθε πόλεμο, έπί χιλιετηρίδας υπάρχουν
πάντοτε τουλάχιστον^ένας επιτιθέμενος, ένας'φιλοπόλεμος καί ένας αμυνόμενος. '“Ο
σο ειρηνόφιλός ^και αν είναι ο αμυνόμενος, δ πόλεμος είναι αναπόφευκτος, άφοΰ θά
ϋποστό] την επίθεσιν τοΰ φιλοπόλεμου. Επομένως τό μόνο αποτέλεσμα πού μπορεί
να εχη ενα τέτοιο κήρυγμα, όπως των Χιλιαστούν — παρόμοιο είναι καί τό κομ
μουνιστικός— είναι νά συντριβή δ ειρηνόφιλος αυτός πού δέν θέλει τόν πόλεμον καί
apvouai να /ιροετοιμασθή για την αντιμετωπισι του. Ενώ, αντιθέτους, αυτός πού προεκάλεσε τόν πόλεμον, δ επιτιθέμενος, θά θριαμβεύση, άφοΰ ούδεμίαν άμυναν θά άντιμετιυπίση.
Αυτά τά τόσον απλά υπαγορεύουν άφ’ ενός ή πραγματικότης τής ζωής των
ανθρώπων, των κοινωνιών καί τών Κρατών καί άφ’ έτέοου ή κοινή, ή στοιχειώδης
λογική.
’
.
^Ενάντιον^ αυτής τής πραγματικότητας καί τής κοινής λογικής στρέφονται αυια τα ακατανόητα κηρύγματα τών Χιλιαστών, τών οποίων ένα άκόμη θύμα υπήρξε
δ δυστυχής στρατιώτης πού ήρνήθη νά έκπαιδευθή εις τά δπλα πού τοΰ παρέδωσεν
ή Πατρίς, άφιονισμένος άπό τήν ήλιθίαν αυτήν θεωρίαν τής άντιχριστιανικής αΕρέσεως.
έπίθΤ ^ τ° ϊ θάνατ°ν τ°ϋ καταδικασθέντος στρατιώτου. Καί πρώτοι α
σφαλώς δέν θά τό έπεθύμουν οΕ δικασταί πού ήναγκάσθησαν βάσει τών Νόμων νά
λάβουν τήν άπόφασιν τής έπιβολής τής έσχατης τών ποινών. “Ομως αυτό είναι
ένα άλλο θέμα πού εύρίσκεται άποκλειστικά στήν αρμοδιότητα τής ανεξαρτήτου- Δικοαοσύνης.
Αυτό πού πρέπει νά τονισθή έπί τοΰ προκειμένου είναι δτι ή καταδίκη εις
θάνατον τοΰ άτυχους στρατιώτου, θύματος τών Χιλιαστών, άποδεικνύει πόσον επι
κίνδυνος καί διά τά άτομα καί διά τήν Πατρίδα καί διά τήν θρησκείαν είναι αυτή
ή άντιχριστιανική καί αχαρακτήριστος αίρεσις.
Γι’ αυτό κάθε “Ελλην πολίτης έχει στοιχειώδες καθήκον νά καταγγέλλη άμέσως κάθε περίπτωσιν πού θά υπέπιπτε εις τήν άντίληψίν του. Κάθε περίπτωσιν προ
σηλυτισμού άφελων εις τόν Χιλιασμόν, πού αποτελεί μίαν αίρεσιν πολλαπλώς υπό
πτων σκοπών καί έπικινδύνως θανάσιμον διά τήν θρησκείαν, τήν άνεξαρτησίαν τοΰ
“Εθνους καί διά τάς λαϊκάς έλευθερίας.
ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

'ΤηΔ τοϋ κ. Ν . A .

—ΣΚΟΤΩΣΕ τόν Ν. Τρίγκα ετών 32 καί τραυμάτισε σοβαρά τή γυναίκα του
Μαρία Τρίγκα, δ Γ. Στόκας ετών 56, πατέρας 7 παιδιών, μέ κυνηγετικό οπλο για
λόγους τιμής, στό Δαφνοχώρι Δωρίδος.
—ΞΑΦΡΙΣΕ τό κομπόδεμα τής γριάς Λασκαρίνας Καπλά έτών 84 ή τσιγγάνα Εύγ. Λουκά. Συνελήφθη καί δικάσθηκε άπ τό αυτόφωρο σέ 3)4 μήνες φυλακή.
—ΕΞΕΤΕΛΕΣΕ μέ τρεις σφαίρες μέσα στό λεωφορείο τής γραμμής Νεαπόλεως — Ν. Σμύρνης τόν δδηγό Δ. Χαρβάτη έτών 23 ή ’Αγγλική Κελεσίδα έτών
21 νοσοκόμος, ή οποία ήταν φίλη του, γιατί τήν έγκατέλειψε.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ στό πρόσωπο καί στό λαιμό τήν Ελένη Ρίζου έτών 24,
φοιτήτοια, δ Ν. Ρουκανάκης, έτών 23, φοιτητής, γιατί ή Έ λ. Ρίζου έζήτησε νά διακόψουν τις σχέσεις τους καί άρνήθηκε νά τοϋ δώση τό φιλί τοϋ χωρισμού πού τής
έζήτησε.
—ΑΠΕΙΛΗΣΕ τόν ’Απόστολο Πανιό δτι αν δεν τοϋ δώση τήν κόρη του θά
τοΰ κόψη τό λαιμό μέ τό μαχαίρι πού κρατούσε δ Θεόδωρος Τσικρινιώτης στό χω
ριό Άνήμο Βόλου. Ό δράστης ήταν μεθυσμένος.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Δημ. Χριστολέμης έτών 28 από τη Λίμνη Εύβοιας, συ
νελήφθη. 'Ομολόγησε σωρείαν διαρρήξεων μεταξύ τών όποιων δύο φορές τής ’Αρ
χιεπισκοπής. Ε πίσης διάρρηξε τά γραφεία τής A. Ε. ΕΡΣΟΜΕΤΑΛ, άποπειράθηκε νά διάρρηξη τό χρηματοκιβώτιο τής Εθνικής Τράπεζας τής δδοΰ Σταδίου, διάρ
ρηξε τό χρηματοκιβώτιο τοΰ εργοστασίου χαλυβοσωλήνων άπ’ δπου πήρε 8.150
δραχμές. Ε πίσης έκαμε 13 διαρρήξεις γραφείων στό μέγαρο τής δδοΰ ’Ακαδημίας
11, καί σωρεία διαρρήξεων στον Πειραιά.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτου Ξ. Α. 1266 δνόματι Χρ. Κίσσας συνελήφθη από
τήν ’Άμεσο Δράσι.
—ΑΠΟΠΕΙΡΑ ληστείας Ικανέ άγνωστος νέος έτών 25 δταν μπήκε στό σπίτι
στην δδό Ίκονίου γιά νά δώση ένα κουτί μέ δώρο γνωστοΰ τής οικογένειας Λουίζας
Μπόλλα. “Οταν ή Μπόλλα μέ τήν ύπηρέτριά της Μαριάνθη άνοιξαν τό κουτί, δ
άγνωστος νέος κρατώντας ένα πιστόλι τίς διέταξε νά σηκώσουν τά χέρια ψηλά. Ή
Μπόλλα δμως άρχισε νά ζητά βοήθεια ενώ ή υπηρέτρια τοϋ έπετέθη, δπότε εκείνος
τρομοκρατήθηκε, βγήκε από τό σπίτι καί έφυγε μέ ένα μοτοσακό τό δποΐο είχε α
φήσει έξω μέ άναμένη τή μηχανή. Ή ’Αστυνομία αναζητεί τόν άγνωστο.
__ΕΠΑΙΖΑΝ πόκα στοΰ Ζωγράφου δ Δ. Σαββόπουλος Ν. Κύκνος, Π. Ροδόπουλος, πού συνελήφθησαν έπ’ αυτοφώρω από τήν ’Άμεσο Δράσι.
—ΕΠΑΙΖΑΝ κούμ - κάν οί ’Ιγνάτιος Κοντονικολής, Ειρήνη Πολιτάρχη, I
ίναζούρης, Γ. Καραμπόλα, Γ. Τοκαλιάν, Εύαγ. Σαραντοπούλου, Μ. Σαλιμάτα, Ε,
Τσιμοΰρκος, Δέσποινα Γαβέρη, Ά ργυρώ Κυρίτση, καί Εύδοκία Ματσάκου πού συνε
λήφθησαν έπ’ αυτοφώρω στά Πατήσια.
__ΓΙΑ ΛΑΘΡΑΙΑ εισαγωγή 33 ρολογιών συνελήφθη δ 'Ολλανδός Ζ. Μάζορ.
Τά ρολόγια κατασχέθηκαν.
__ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ τοΰ Νόμου περί προστασίας Έθνικοΰ Νομίσματος (κατο
χή σημαντικού ποσοΰ ξένου συναλλάγματος) καταδικάσθηκε άπό άπό τό αυτόφωρο
πλημμελειοδικείο σέ φυλάκιση 14 μηνών δ Ε. Χαΐμ.
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ΕΣΦΑ^Ε τον τσιγγάνο Ά ν. Άσημάκη ό ομόφυλός του I. Κιακάπουλος, ο
ταν --'-έθυσαν καί οι δυο στο γλέντι πού έγινε για τή γιορτή τοΰ γυιοϋ τοΰ θύματα
στή Σαλαμίνα.
ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ συνελήφθησαν ατό χωριό Ζερβοχώρι Σερρω·
ερρων ci
Βασ, Ρεντζιος καί Κ. Καζαμίας, γιατί έσκαψαν καί βρήκαν άρχαίο τάφο καί πή]ραν
νομίσματα που τα πούλησαν στούς εμπόρους Καβάλας I. ΪΙετρίόη %αί I . Β
Βαστ
λειάοη, οί οποίοι %αί συνελήφθησαν.
“ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ καί χρήση χασίς συνελήφθησαν από τήν Γενική ’Α
σφάλεια Πειραιώς οί I. Σαράντης, Ζαχ. Γλάρος, στο σπίτι τοΰ όποιου κατασχέθηκε
1 κιλό χασίς, Γ. Αιάκης καί Σταμ. Κοτζασπΰρος.
I ΙΑ ΚΑΤΟΧΗ χασίς (2,4 γραμ.) καταδικάσθηκαν από τό αυτόφωρο πλημ
μελειοδικείο σε φυλάκιση 3 ετών δ Δ. Αγγελίδης καί ή γυναίκα του Ειρήνη.
ΕΤΡΑΓΜΑ ΓΙΣΕ μέ κλωτσιές καί γροθιές τόν Ν. Άραμπατζήν, έτών 50, ό
X. Χανιωτης, έπειοη αρνεΐτο νά πάνε μαςί σ ενα κέντρο για νά διασκεδάσουν.
“ ΣΚΟΤΩΣΕ τή γυναίκα του Ανιφε μέ κλωτσιές στήν κοιλιά ό μουσουλμάνος
Ρετζέπ Όγλοΰ Κιατόρ, στό χωριό Σώστης τής Κομοτηνής.
ΤΡΑ1 ΜΑΤ ΙΣΘΗΚΕ μέ μαχαίρι δ I. Μακρυνιώτης σέ συμπλοκή πού έγινε
μεταξύ τριών οικογενειών για ασήμαντη αφορμή στήν Ηλιούπολη.
-ΕΠΓΡΠΟΛΗΣΕ το σπίτι δπου έμενε δ Ν. Μαυρομμάτης στήν δδό Δρίσκου
στό Ια λα .σι επειδή τοΰ είχαν κάνει έξωση, γιατί τό σπίτι πουλήθηκε σέ άλλον ιδιό
κτητη. Τη φωτιά έβαλε άφοϋ εβρεξε μέ βενζίνη τά έπιπλά του, άλλα δέν πρόφθασε
να φύγη καί κάηκε καί δ ίδιος. Τό σπίτι καταστράφηκε τελείως.
ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Α. Παππάς καί Ν. Δαμιανός συνελήφθησαν καί κατα
ζητείται ο Ν. Κουμιανός. Είχαν φτιάξει συμμορία καί κυκλοφορώντας μέ κλεμμένο
αυτοκίνητο έκαναν πολλές κλοπές καί έπαιρναν δ,τι εΰρισκαν. Στήν γκαρσονιέρα
τους βρέθηκαν είδη αξίας 100.000 δραχμών.
τ—ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΑΕΙΑ συνελήφθησαν οί Β. Μικές, I. Χαχαρόπουλος,
Β. Χουλιάρας καί Ν. Κούρτης, οί όποιοι κατελήφθησαν επ’ αύτοφώρω άπό' τήν Χω
ροφυλακή νά σκάβουν τόν περίβολο τοΰ Ναοΰ Α γίου Άνδρέου Ραφήνας πρός ανεύ
ρεση αρχαιοτήτων.
—ΓΙΑ ΑΙΙΟΙΙΕΙΡΑ έξαγωγής συναλλάγματος συνελήφθη στό άεροδρόμιο τοΰ
Έλληνικοΰ δ Δ. Ρήγας, γιατί άποπειράθηκε νά εξαγάγη 21.700 δραχμές, 555 δολλάρια καί 5.000 δηνάρια.
—ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συνελήφθησαν οί ναυτικοί τοΰ φορτηγού «“Ελλην__
Ήρως» Π. Παπαθανασίου, Εύ. Χαμχούρης, Εύθ. Γιαννακόπουλος, Στ. Καλλέργης,
Α. Καλαφάτης, Κ. Πατσουράκης καί Δ. Καραβάς. Επίσης συνελήφθησαν καί οί
λιμενικοί Μ. Παυλάκης, Κ. Σαρρής, I. Βαλιανός, γιατί πήραν δραχμές 3.250 καί
επέτρεψαν τήν έκφόρτωση των λαθραίων ειδών.
—Η ΛΗΣΤΟΣΓΜΜΟΡΙΑ πού έκανε τή ληστεία στό Καβούρι είς βάρος τοΰ
Ε. Αλέπη καί τής φίλης του εξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς. Οί
ίδιοι έκαναν καί απόπειρα ληστείας τοΰ έργοστασιάρχου επιπλοποιίας Ίορδ. Λεοντιάδου στό σπίτι του, επί τής δδοΰ Ίκονίου 8 (Ν. Σμύρνη) , άπό τήν όποια τούς άνάγκασε νά φύγουν άπρακτοι ή άντίσταση τής ύπηρετρίας τής οικογένειας. Αυτοί είναι
οί: 1) Ν ’Αβραμίδης έτών 23 άρχηγός, ναυτικός. Στό σπίτι του στήν Καστέλλα
Πειραιώς βρέθηκε πλήρης δπλισμός, ήτοι πιστόλι «μπράουνιγκ» μέ 60 σφαίρες, στι
λέτο, κόκκινες μάσκες, γάντια κλπ. 2) I. Ζωγόπουλος, έτών 21, έφεδρος ύποκελευστής, 3) Β. Πατσμάνης, έτών 21, έφεδρος υποκελευστής καί 4) Ν. Πλακίδας, χρυσοχόος. Σ’ αυτούς κατασχέθηκαν ένα πιστόλι «μάουζερ» μέ 20 σφαίρες καί δύο
στιλέτα. Επίσης κατασχέθηκαν στα σπίτια τους φορητοί άσΰρματοι τούς όποιους
χρησιμοποιοΰσαν στις ληστρικές επιχειρήσεις τους. Κατά τήν άνάκριση άποκα) ύφθηκαν καί οί τρεις συνεργοί τους πού συνελήφθησαν στήν Κρήτη καί είναι οί I.
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ΐτ'άπτης, Δ. Μπαρδούλης καί I. Πουλιπούλης, όλοι έφεδροι ύποκελευσταί τοΰ Β.Ν.
Μέ τή βοήθεια τους ή συμμορία σχεδίαζε νά ληστέψη χρηματαποστολή από τά Χα
νιά πρός τό Β. Ναύσταθμο τής Σούδας καί μιά άλλη χρηματαποστολή προς τά με
ταλλεία βωξίτου στο Μαντούδι Εύβοιας. Έκτος άπό τή ληστεία στό Καβούρι διαπι
στώθηκε δτι είχαν ληστέψει και άτομο ήλικίας 60 Ιτών πού έπέβαινε αυτοκινήτου
«Πεζώ» μέ μιά νεαρά Γαλλίδα. Τέλος, ή συμμορία διέρρηξε 3 βίλλες στό Ψυχικό,
στό Ν. Ηράκλειο καί στό Λαγονήσι, 5 έκκλησίες στον Πειραιά, στήν ’Αθήνα καί
στή Μαγκουφάνα, 3 μπακάλικα στήν ’Αθήνα καί στόν Πειραιά, 1 σπίτι στό Φάληρο
καί τό θέατρο «Καλουτά», δπου άπέτυχαν νά σηκώσουν τό χρηματοκιβώτιο. Τή δι
άρρηξη τοΰ χρηματοκιβωτίου τή μελετούσαν καί είχαν έπισημάνει δύο χρηματοκι
βώτια τής αποθήκης ξυλείας I. Τραχανά καί τοΰ εμπόρου I. Ράντου στόν Πειραιά.
—Τ Ρ ΛΓ ΜA ΤIΣ ΘΗΚΆ Ν μέ μαχαίρια τέσσαρεις σέ συμπλοκή μεταξύ εκατό
τσιγγάνων καί σκοτώθηκε ό Στ. Παναγιωτόπουλος, για τήν καρδιά παντρεμένης
τσιγγάνας. ΟΕ συμπλακέντες ανήκαν στις οικογένειες Παναγιιυτοπούλου καί Άναστασοπούλου.
—ΣΑΝ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ, γυιός τοΰ ’Ίμπν Σαούντ τής Σαουδικής ’Αραβίας, πα
ρουσιαζόταν δ ’Άραβας Χαμάντ Μωχάμετ Ά γκλάντ ή Ά σλάν 33 Ιτών, καί Ιξαπατοΰσε πολλούς, δπως μιά Σουηδέζα καί διάφορες τουρίστριες, άπό τις όποιες άποσποΰσε δολλάρια. Συνελήφθη μέ τήν κατηγορία απάτης.
—ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΑΕΙΑ κατηγορήθηκε δ ’Αμερικανός Έντουαρντ Λούριγκ πού έκανε ερευνά στή Θήρα γιά τήν Άτλαντίδα, γιατί είχε κρύψει σέ κάποιο
πηγάδι τής Θήρας 17 αμφορείς προκυκλαδικής εποχής, μέ σκοπό νά τούς φυγαδεύση. Οί αμφορείς κατασχέθηκαν.
— Ο ΚΛΈΠΤΗΣ πορτοφολιών Τάσος Μπερέτης συνελήφθη γιατί μέ τή μέθοδο
τοΰ εναγκαλισμού άφήρεσε άπό τον Κ. Μπελέση τό πορτοφόλι του μέ 5.000 δραχμές.
- - —ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συναλλάγματος συνελήφθησαν στή Θεσσαλονίκη οι
I. Καλφίδης, Γ. Τζηρίδης, Μ. Ξανθόπουλος καί Β. Καραβέλογλου.
—ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ κατά τής ’Αρχής καταδικάσθηκε δ έμπορος Μ. Καράμπελας, γιατί δταν μέσα στό τρόλλεϋ γραμμής Πατησίων θέλησε νά τον συλλάβη,
γιά ερήμην άπόφαση δικαστηρίου, παρατυχών άστυφύλακας, άντιστάθηκε καί φώνα
ξε δτι δήθεν τόν άπαγάγουν.
—ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ καί τραυμάτισε Αστυφύλακα δ τσιλιαδόρος ενός παπατζή
στήν πλατεία «Καραϊσκάκη», δταν επιχείρησε νά τόν συλλάβη. Καταδικάσθηκε σέ
φυλάκιση 8 μηνών.
__ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ καταμήνυση συνελήφθη δ Γερμανός τουρίστας Ρόμπερ Ντοΰμπρες, γιατί στή Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δτι δήθεν μέσα στό τραίνο τοΰ έκλεψαν
3.000 μάρκα καί τή βαλίτσα του, ενώ διαπιστώθηκε δτι τά άφησε γιά Ινέχυρο^ στό
καμπαρέ «Κίτ - Κάτ» δπου ώφειλε 3.000 δραχμές καί στό ξενοδοχείο «Τέμπη» δπου
χρωστούσε 500 δραχμές.
'
__ΕΚΛΕΨΕ 33.500 δραχμές, 3 λίρες καί 15 δολλάρια μία κομμώτρια, ήλι
κίας 35 ετών, πού πήγε στό σπίτι τοΰ σωφέρ Γ. Σπυροπούλου δήθεν γιά επίσκεψη
καί εκείνος τήν δέχθηκε μέ χαρά επειδή τήν έγνώριζε.
__ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ κατά δύο άστυφυλάκων συνελήφθη δ Στ. Μαρούλης,^ δταν
αυτοί θέλησαν νά τόν συλλάβουν στήν πλατεία «Καραμάνου», γιατί άσκοΰσε επάγ
γελμα χωρίς άδεια.
__ΧΑΣΙΣ είχαν οι Κ. Ντάσης καί Κ. Νικολουλέας, οι οποίοι και συνεληφθησαν.
__ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου έκαμε στό χωριό Καματερό δ Σπυρίδων, άγνώστου^ επω
νύμου μέ τό Ι.Χ. πού όδηγοΰσε προσπαθώντας νά διαμελίση τόν I. Παπαδάκη. "Οταν
άπέτυχε κατέβηκε, πήρε ένα σιδερένιο λοστο και χτύπησε το θύμα σιο κεφάλι.
IV. Λ.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΚ Α ΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ϊ 'ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ £Τ0Ν κ. ΛΕΟΤΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. Σ. ΤΟΥ 0. ». A. Α.
---------------------- Ύπο του ‘ Γπαστυνάμου Α' χ. ΙΏΑΝΝΟΥ ΡΑ-Ι’Κ Ο Υ ____________

ΑΛΓΊΈΡΗ δικαίωση τοΰ έργου κάποιου
Κ_ ' νήξ
ζ ωνς μας, αποτελεί, αναμφισβήτητα,

στον όποιοδήποτε τομέα της σύγχροή αναγνώριση των προσπαθειών καί
των κόπων πού αυτός κατέβαλε για την επιτυχία τής αποστολής του. Κι όταν ή ανα
γνώριση αυτή ερχεται, σαν έπιβράβευση, από επίσημα άτομα πού καί αρμόδια είναι,
άλλα καί αυτά τά ίδια έχουν νά παρουσιάσουν σημαντικό καί αξιόλογο έργο, τότε
είναι ακόμη πιό μεγάλη ή σημασία τής διακρίσεως αυτής. Γιατί, στ’ αλήθεια, μόνον
εκείνοι που κόπιασαν και πέρασαν δύσκολες στιγμές τής ζωής των για νά φτιάξουν
κάτι τό ουσιαστικό καί χρήσιμο καί γιά αυτούς, αλλά καί τήν Κοινωνία γενικότερα,
μόνον αυι,οι, επαναλαμβάνομε, γνωρίζουν τήν... γλύκα τής διακρίσεως στον δποιοδήποτε κοινωνικό τομέα.
Είναι ^ανηφορικός καί γεμάτος αγκάθια ό δρόμος προς τήν επιτυχία. Καί χρειά
ζεται ^χαλύβδινη θέληση καί απαράμιλλο θάρρος ή πορεία προς τά ’κεΐ. Καί πρέ
πει νά νοιώση κανείς δτι θά χρειασθή νά άγωνισθή μ 'όλες τους τις δυνάμεις, μ’
όλο του το Είναι, γιά νά αισθανθή, στο τέλος τοΰ αγώνα του, τήν απροσμέτρητη
εκείνη χαρά πού,^ άνθρωπίνως καί φυσιολογικά, προξενεί ή επιτυχία. Μιλάμε, βέ
βαια, ^γιά το κανόνα κι όχι γιά τις έξαιρέσεις πού δχι λίγες φορές διαπιστώνομε.
Και οι εξαιρέσεις αύτες είναι εκείνες πού τονώνουν τόν κανόνα.
1 παρχει, αληθινά, μεγαλύτερη ευτυχία, ύστερα από αγώνες καί προσπάθειες
μιας ζωής, από τό νά δής καί νά διαπιστώσης δτι δέν πήγαν χαμένοι τόσοι κόποι'
Υπάρχει πιό τρανή ηθική ικανοποίηση, από τό νά αισθανθής γύρω σου τούς συναν
θρώπους σου νά αναγνωρίζουν τήν όποιαδήποτε συμβολή σου σέ κάποιο τομέα τής κα
θημερινής ζωής;
***
_ιΟ κι αν λένε δτι ή τωρινή ζωή μας είναι αρκετά πεζή καί ύλιστική, προσω
πικά φρονοΰμεν δτι συμβαίνει τό αντίθετο. Μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα
τής καθημερινής μας ζωής, πού τόσο επιτυχημένα σημαδεύουν οΐ στήλες των εφη
μερίδων, μας^κάνουν νά πιστεύωμε δτι σ’ δλους μας, κάπου στο βάθος τοΰ Είναι
μας υπάρχει ένας αληθινός Ανθρωπος. Κι είναι αυτό σημείο παρήγορο καί έλπιδοφόρο γιά τήν τύχη τής τόσον αγχώδους ζωής μας. Οί όποιεσδήποτε έπιτεύξεις μας
μπορεί νά σκιάζουν γιά^λίγο τόν Ανθρωπο πού βρίσκεται στά κατάβαθα τής ψυχής
μας, δεν θα μπορεσουν όμως ποτέ νά τόν πνίξουνε, νά τόν καθυποτάξουνε.
* *
ΛΤ ΡΕΙΑΣΘΗΚΕ, κατά τη γνώμη μας, νά έξωτερικεύσωμε τίς πιό πάνω προλογιt, %ε<=
σκεΨει-ζ> Τιατί πιστεύομε δτι άποτελοϋν τό χαρακτηριστικό γνώρισμα των
όσων στη συνέχεια θά γράψωμε. Καί νοιώθουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί μάς δίνεται
ή ευκαιρία νά ασχοληθούμε μέ δύο γεγονότα πού έλαβαν χώραν τήν Δευτέρα 14
Νοεμβρίου στο γραφείο τοΰ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, κ. Χρήστου Άποστολάκου. Κι η χαρα μας αυτή δικαιολογείται απόλυτα γιατί οί προσωπικές μας σχέσεις
με τα πρόσωπα, γιά τά όποια γίνηκε μιά απλή καί σεμνή τελετή, είναι, χρόνια
τώρα, αρκετα εγκάρσιες. Πολλές ως τώρα φορές είχαμε τήν ευκαιρία νά συζητήσωμε μαφι τους, νά άκούσωμε τίς σκέψεις των καί νά διαπιστώσωμε τήν καλοσύνη
τής ψυχής των.
1
Ό σεβαστός μας κ. ’Αρχηγός είχε τή ν έμπνευση νά είσηγηθή στον άξιότιμο
^Ιπουργο μας κ. Αποστολακο, όπως, σέ ειδική συγκέντρω ση, άπονεμηθή τιμητική
διάκριση στον πρυτανι τών δημοσιογράφων καί συνεργάτη τοΰ περιοδικού μας κ!
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Σπΰρον Λεωτσάκον, για τίς πολύτιμες ύπηρεσίες πού πρόσφερε στο διάστημα τής
δΟετοΰς περίπου δημοσιογραφικής του σταδιοδρομίας τόσο στον Τύπο, δσο καί στο
’Αστυνομικό Σώμα είδικώτερα, ώς αστυνομικός συντάκτης. Συγχρόνως, στην ίδια
συγκέντρωση, νά άπονεμηθοΰν τιμητικές διακρίσεις στην Πρόεδρο τού 'Ομίλου Φί
λων ’Αστυνομίας ’Αθηνών κυρίαν Ευτυχίαν Ίωακείμογλου καί τά μέλη τού Διοικη
τικού Συμβουλίου αυτού για τά δσα ώς τώρα πρόσφεραν στους αστυνομικούς καί τά
παιδιά των.
Ό κ. Υπουργός, πού άπό χρόνια τώρα άπόβειξε μέ έργα τό πόσο πολύ συμπα
ραστέκεται τό κάθε τι πού έχει σχέση μέ τά Σώματα ’Ασφαλείας, μέ προθυμία απο
δέχθηκε την εισήγηση τού κ. ’Αρχηγού. ’Έτσι τό πρωί τής Δευτέρας 14 Νοεμβρίου,
γύρω στις 91/2 βρισκόμασταν στο γραφείο τού κ. Υπουργού, οπού βρίσκονταν, εκτός
τού κ. Υπουργού καί τής κυρίας Άποστολάκου^ ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ε.
Καραμπέτσος, ό Γενικός Δ) ντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων στό Υπουργείο Δημοσίας
Τάξεως, ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Γ. Χαλοϋλος, ό κ. καί ή κυρία Λεωτσάκου,
οί δημοσιογράφοι κ.κ. Δαυίδ, Γκουρτζούλης κ. ά., ή κυρία Ίωακείμογλου μέ δλα
τά μέλη τού Δ. Σ. τού Ο.Φ.Α.Α., δ Υπασπιστής τού κ. Υπουργού, ’Αστυνόμος 13' κ.
Π. Αεκάκος καί ή διευθύντρια τού ’Ιδιαιτέρου Γραφείου τού κ. Υπουργού, Δ) δίς
Άποστολάκου.
Πρώτος έλαβε τόν λό
γον δ κ. ’Αρχηγός, δ ό
ποιος αφού κατ’ αρχήν
ευχαρίστησε τόν κ. Ί πουργό γιά τήν αποδο
χή τής είσηγήσεώς του,
μέ λόγια απλά καί συγ
κινητικά, άναφέρθη κ ε
στό έργο τού κ. Λεωτσά
κου, τονίζοντας είδικώ
τερα τό γεγονός δτι δ
κ. Λεωτσάκος, στά πε
νήντα περίπου χρόνια
τής δημοσιογραφικής του
ζωής, υ π ή ρ ξες δχι μό
νον ένας θερμός φίλος
τής ’Αστυνομίας, αλλά
καί πολύτιμος συνεργά
της. Δικαιολογημένα, εί
πε στη συνέχεια δ κ.
’Αρχηγός, τό Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων α
ναγνωρίζοντας τίς πολύ
τιμες ύπηρεσίες τού α
στυνομικού συντάκτου κ.
Σπύρου Λεωτσάκου, ά ποφάσισε νά είσηγηθή
τήν άπονομη τιμητικής
διακρίσεως σ’ αυτόν, σάν
ελάχιστο δείγμα άναγνω- Ό Υ πο υρ γό ; Δημοσία; Τάξεως κ. X. Άποστολάκο;, παρου
σία τοΰ κ. 'Αρχηγού τ ή ; 'Αστυνομία;, παρασημοφορεί τόν
ρίσεως τού έπιτελεσθένκ. Λεωτσάκον.
τος έργου του.
«Μετά τά δσα δ κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας είπε διά τόν κ. Λεωτσάκον,
ίσως δέν έχω νά προσθέσω τίποτε περισσότερο. Παρά ταΰτα, αισθάνομαι τήν ύπο-
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χρεωσιν νά συγχαρώ κα'ϋ |γώ δημοσία τον
Λεωτσάκον οιά τά δσα ύπέρ τοϋ Τύπου
τ*αί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έπετέλεσε».
Ετσι άρχισε τον λόγο του δ κ. Υπουργός καί στή συνέχεια είπε μεταξύ άλλων
τά έξης:
«Γνωρίζω άπό προσωπικήν πείραν τδν μόχθον καί τάς προσπάθειας τοϋ δημο
σιογράφου,^ διότι, εποχήν τινα, δτε αί απαιτήσεις τής ζωής τδ έπέβαλλον, είργάσθην
καί έγώ^ ώς δημοσιογράφος καί ήσθάνθην τάς αγωνίας του. Διά τόν λόγον αυτόν
τολμώ να αποκαλεσω τόν κ. Λεωτσάκον συνάδελφον, συνάδελφον εις τήν δημοσιο
γραφίαν. Ιναι γνωρίζετε καλώς τό πόσον δ Τύπος έπηρεάζει τήν εν γένει ζωήν τοϋ
τόπου. Καί αν δικαίως τόν άπεκαλέσαμεν τετάρτην έξουσίαν, τολμώ νά είπω δτι
ενίοτε είναι ή πρώτη, διότι έχει τήν όύναμιν νά έλέγχη καί νά κρίνη καί πρόσωπα
καί γεγονότα. Καί όταν δ δημοσιογράφος άσκή μέ ειλικρίνειαν καί τιμιότητα τό λει
τούργημά του, διότι ^περί λειτουργήματος πρόκειται καί ούχί περί επαγγέλματος, άναμφισβητητως πολλά καί σημαντικά προσφέρει εις τήν κοινωνίαν. Αυτόν τόν δημο
σιογράφον,^ τον εργάτην τής πεννας, καί είδικώτερον τόν αστυνομικόν συντάκτην,
τιμώμεν σήμερον έν τώ προσώπω τοϋ κ.Λεωτσάκου. ’Από τάς διαφόρους έν τή δημο
σία ^υπηρεσία έκάστοτε θέσεις μου, αλλά καί από τής θέσεως εις τήν όποιαν σήμερον
ευρισκομαι, μου εδοθη πλειστακις ή ευκαιρία να συνεργασθώ μέ τούς δημοσιογρά"
φους και είδικώτερον με τους αστυνομικούς συντακτας καί οφείλω νά αναγνωρίσω
δημοσία δτι από τήν συνεργασίαν μου αυτήν άπεκόμισα τάς άρίστας των έντυπώσεων. . .».
Καί δ κ. Υπουργός, συνεχίζοντας τόν λόγο του, κατέληξεν ώς εξής:
«Κύριε Λεωτσάκο, κύριε συνάδελφε, θεωρώ τόν εαυτόν μου ευτυχή διότι, διά
τής σχετικής είσηγήσεως τοϋ άξιου Άρχηγοϋ τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Καραμπέτσου, μοϋ εδόθη σήμερον ή ευκαιρία νά σάς άπονείμω τήν σχετικήν τιμητικήν διάκρισιν καί νά έκφράσω προς εσάς, αλλά καί πρός δλους τούς συναδέλφους σας, τάς
ευχαριστίας τών άνδρών των Σιομάτων ’Ασφαλείας των όποιων έχω τήν τιμήν νά
προΐσταμαι, διά τάς ώς τώρα πρός αυτά ύπηρεσίας σας. Καί πάλιν σάς συγχαίρω
εγκαροίως καί σάς εύχομαι υγείαν καί μακροημέρευσιν».
Μετά τό τέλος τής δμιλίας τοϋ κ. Υπουργού, μέ καταφανή, συγκίνηση πήρε τό
λόγο δ κ. Λεωτσάκος, δ δποίος κατ’ αρχήν ευχαρίστησε τόσον τόν κ. ’Αρχηγό τής
Αστυνομίας που είχε τή σκέψη να εισηγηθή στόν κ. Γπουργό τήν απονομή σ’ αυτόν
τιμητικής διακρίσεως, δσον καί τόν κ. Υπουργόν, δ δποίος ευμενέστατα αποδέχθηκε
τήν πρόταση τοϋ κ. ’Αρχηγού. Στή συνέχεια άναφέρθηκε ατούς δεσμούς πού ανέκα
θεν υπήρχαν καί υπάρχουν μεταξύ τών αστυνομικών συντακτών καί τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, λέγοντας, χαρακτηριστικά, δτι οί αστυνομικοί συντάκται αισθάνονται λί
γο ώς ’Αστυνομικοί κατά τήν άσκηση τοϋ δημοσιογραφικού των επαγγέλματος. Έτόνισεν επίσης τήν συμβολή γενικώς τοϋ Τύπου καί είδικώτερα τών αστυνομικών συν
τακτών στο καθόλου έργο τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τέλος άναφέρθηκε σέ παλαιό
έπεισόδιο τοϋ κάποτε ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ τών Α θηνών Γενήσαρλη μέ τροχονόμο
στήν περιοχή «Χαυτείων», έπεισόδιο τό όποιον ποικιλοτρόπως έσχολίασαν οί'άστυνομικοί συντάκται τής εποχής εκείνης, μέ αποτέλεσμα νά γεννηθή από τότε ή σκέψη
τ^ς οημιουργιας ενός νέου θεσμοϋ Αστυνομίας, πού δέν θά είχε καμιά σχέση μέ τόν
τότε υφιστάμενο. «Καυχώμεθα, λοιπόν, εμείς οί αστυνομικοί συντάκται, συνέχισεν
ο κ. Λεω ισακος, οτι απο την θεσιν μας συνετελεσαμεν εις τήν δημιουργίαν τοϋ νέου
θεσμοϋ τής Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια από τής ίδρύσεώς της μέχρι σήμερον έχει
νά^επίδειξη μίαν ^σημαντικήν καί αξιοζήλευτου ιστορίαν, τήν δποίαν εύχόμεθα, άλλα
καί πιστεύομεν, δτι θά συνέχιση καί εις τό μέλλον».
"Οταν δ κ. Λεωτσάκος έτελείωσεν, δ κ. Υπουργός έπέδωκε σ’ αυτόν τό ειδικό
μετάλλιο τιμητικής διακρίσεως, μετά διπλώματος. Επακολούθησαν εγκάρδιες χειρα-
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φίες των παρισταμένων προς τον τιμηθέντα καί τήν σύζυγό του καί έτσι σεμνά, δπως
έπρεπε, έκλεισε τό μέρος της ειδικής τελετής πού αφορούσε τον κ. Λεωτσάκο.
*
Σ Τ Ε Ρ Α άπό τήν απονομή τής σχετικής τιμητικής διακρίσεως στόν κ. Λεω
τσάκο, ήλθε ή σειρά τής Προέδρου καί των μελών τού Δ.Σ. τού Ο.Φ.Α.Α. Μιλώντας
σχετικώς δ κ. ’Αρχηγός γιά τούς λόγους πού τον ώθησαν νά είσηγηθή στόν κ. Υπουρ
γό τήν απονομή τιμητικής διακρίσεως, άναφέρθηκε στό ώς τώρα γόνιμο καί άξιον ιδι
αιτέρας έξάρσεως έργο τού ’Ομίλου, τονίζοντας στη συνέχεια δτι τόσον ή κυρία Ίω ακείμογλου δσον καί οί λοιπές κυρίες τού 'Ομίλου από τής ίδρύσεως τούτου στάθηκαν
κοντά στους αστυνομικούς καί τά παιδιά τους σάν μητέρες καί,αδελφές καί διέθεσαν
καί διαθέτουν πολύτιμο χρόνο τής οικογενειακής των ατμόσφαιρας, γιατί αγαπούν

Ό κ. Λεωτσάκος, έν μέσω τού Υ πο υρ γο ύ Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκου, τοΰ
’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ε. Καραμπέτσου και τοΰ Γενικού Δ/ντοϋ τής
τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ 'Υπουργείω Δημοσίας Τάξεως, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Γ. Χαλούλου, μετά τήν εις αυτόν απονομήν τής τιμητικής διακρίσεως.

μέ πάθος τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τή ψυχή τους κατακλύζει μιά απέ
ραντη αγάπη γιά κάθε τί πού έχει σχέση μέ τά παιδιά τών αστυνομικών. Τέλος άφοΰ
έςέφρασε τήν ευγνωμοσύνη τού ’Αστυνομικού Σώματος γιά τά δσα ύπέρ αυτού ώς τιά
ρα τά μέλη τοΰ Ο.Φ.Α.Α. επραξαν, ευχήθηκε σ’ αυτά μακροημέρευση επ’ άγαθώ
τής κοινωνίας γενικώς.
Μετά τον κ. ’Αρχηγό καί πάλιν δ κ. Υπουργός παίρνοντας τόν λόγο, άφοΰ άνα
φέρθηκε γενικά στό τόσο σημαντικό έργο τοΰ Ο.Φ.Α.Α. βρήκε τήν ευκαιρία νά τονί
ση τή σημασία πού έχουν γιά τό κοινωνικό σύνολον εκδηλώσεις σάν κι αυτές τών
μελών τοΰ Όμίλου. Στη συνέχεια, άναφερόμενος στό έργο καί τήν αποστολή τών άνορών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, υπογράμμισε ιδιαίτερα τις ύποχρεώσεις τής Πολι
τείας προς αυτούς καί είπε χαρακτηριστικά δτι κανένα υλικό αντάλλαγμα δεν είναι
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σέ θέση νά συγκριθή μέ τις θυσίες αίματος πού ώς τώρα τά Σώματα ’Ασφαλείας
πρόσφεραν. Οίστρηλατημένος από τήν αγάπη του για τά Σώματα ’Ασφαλείας δ κ.
Ίπουργός, 'έπλεξε, μέ τήν χειμαρρώδη ευγλωττία πού τόν διακρίνει, ένα θερμό εγ
κώμιο γιά αυτά καί ύποσχέθηκε δτι δ ίδιος προσωπικώς από τήν δποιαδήποτε θέση
του, θά είναι δ θερμός όποστηρικτής των αιτημάτων των.
Τελειώνοντας συγχάρηκε τήν κυρία Ίωακείμογλου καί τά μέλη τοΰ Δ.Σ. καί
παρακάλεσε νά συνεχίσουν τό θαυμάσιο έργο τους υπέρ των αστυνομικών καί των
παιδιών των.
Μετά τόν κ. Υ π ο υ ρ γ ό , έλαβε τόν λόγον ή κυρία Ίωακείμογλου, ή δποία άφοϋ
κατ’ αρχήν ευχαρίστησε τόν κ. Υπουργό καί τόν κ. ’Αρχηγό γιά τήν απονομή σ’ αύ-

'9 'Υπουργό; Δημοσία; Τάξεω; κ. X. Άττοστολάκο;, παρουσία τη ; κυρίας Ά ποστολάκου καί τοΰ ’Αρχηγού τη ; ’Αστυνομία; κ. Ε. Καραμπέτσου, απονέμει τήν σχετικήν
διάκρισιν εΐ; τήν Πρόεδρον τοΰ Ο.Φ.Α.Α. κυρίαν Ίωακείμογλου.

εην και στα μέλη του Δ. Σ. του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών τιμητικής διακρίσεως, ύποσχέθηκεν δτι τόσον αυτή όσον καί οί άλλες κυρίες θά συνεχίσουν μέ
τόν ίδιο ζήλο καί τό ίδιο πάθος τό ώς τώρα έργο τους. Τέλος κ. Υπουργός έπέδωκεν ίδιοχείρως στην κυρία Ίωακείμογλου καί τά λοιπά μέλη τοΰ Δ.Σ. τά σχετικά
ειδικά μετάλλια τής γενομένης τιμητικής διακρίσεως, μετά διπλωμάτων. Καί μέ
τήν απονομήν αυτήν έκλεισεν ή δλη γιορτή τής ειδικής συγκεντρώσεως, στην οποία
είχαμε τήν ευτυχία νά παραστοΰμε.
*
* *
Ο ΐ Σ Τ Η Λ Ε Σ αυτές αισθάνονται τήν ανάγκη νά συγχαρούν ιδιαίτερα τόσον τόν
κ. Λεωτσάκο, δ δποϊος είναι ένας πολύτιμος τακτικός συνεργάτης τοΰ περιοδικού μας,
όσον καί τήν κυρία Πρόεδρο καί τά μέλη του Δ.Σ. τοΰ Ο.Φ.Α.Α., τό έργο τών οποίων
χρόνια τώρα παρακολουθούν καί γιά τό οποίο καί άλλοτε ασχολήθηκαν. Παρά ταύτα,
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θέλοντας νά έξάρουν ακόμη περισσότερο τή σημασία τοϋ έργου των, έπεδίωξαν καί
επέτυχαν μια ιδιαίτερη συνέντευξη μέ την σεβαστή κυρία Ίωακείμογλου.
Στή συνέντευξή μας αυτή πού έλαβε χώραν στή Λέσχη τοΰ 'Ομίλου (Α. Σούτσου 5, Κολωνάκι) , μάς δόθηκε ή ευκαιρία γιά μια ακόμη φορά, νά διαπιστώσουμε
τή θέρμη τής ψυχής των μελών τοΰ Όμίλου καί ειδικότερα της κυρίας Ίωακείμογλου
γιά τούς αστυνομικούς καί τά παιδιά τους. Μάς μίλησε γιά τά μελλοντικά της σχέδια,
-γεμάτα αγάπη καί στοργή γιά τά παιδιά μας, τά όποια όμως δεν μπορούμε νά φέρωμε στή δημοσιότητα επειδή ακόμη βρίσκονται στο στάδιο τής συζητήσεως μέ δια
φόρους υπευθύνους διοικητικούς παράγοντες. “Ενα μόνο ζήτησε από μάς, από τούς
αστυνομικούς γενικά. Νά άγκαλιάσωμε μέ αγάπη τις προσπάθειές των καί δσο μπο-

Ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Ε. Καραμπέτσος, ό Γενικός Δ/ντής κ. Χαλοϋλος, έν μέσω τής κυρίας Άποστολάκου, τής Προέδρου τοϋ Ο.Φ.Α.Α. κυρίας Ίωακείμογλου καί των μελών τοΰ Δ.Σ. μετά τήν
απονομήν τω ν σχετικών τιμητικών διακρίσεων.

ροϋμε νά βρισκόμαστε κοντά τους. Τέλος, άν δέν μπορούμε διαφορετικά νά τις βοηθήσωμε, άς άναγνωρίζωμε τουλάχιστο δ,τι αυτές κάνουν γιά μάς.
Σεβαστές μας κυρίες,
’Αναγνωρίζομε απόλυτα τά οσα προσφέρετε. Στην αγαπη σας, τη οιχως καμιά
ιδιοτέλεια ή υστεροβουλία, στήν καλοσύνη σας, στή στοργή ^σας καί τή συμπόνια,
σάς προσφέρομε τον θαυμασμό μας, τήν εκτίμησή μας, τήν ευγνωμοσύνη μας. Συνε;στ- τό τόσον ώραΐον, έργο σας. Προχωρείτε καί εμείς σάς ακολουθούμε, έστω καί
μέ τήν άναγνώριση τοΰ έργου σας. Σκορπίστε άπλετα τήν άγάπη σας. ’Αλήθεια, τί άλΑο χρειάζεται κανένας στή ζωή εκτός άπό τήν άγάπη καί τήν ύγεία! Τήν άγάπη
. άπλόχερα τή σκορπάτε, τήν ύγεία φιλόξενα καί μέ στοργή τήν παραστέκετε.
Ό Θεός άς σάς δίνη δύναμη καί υγεία.
I. ΡΑ -ΓΚΟ Σ

ΔΒΚΑΠΕΝΘ ΗΜΕΡ,Ο
ΤΡΟΧ ΑΙΑΣ]
'Υπό το ΰ κ. Ν. Α,

—ΚΑΗΚΕ από βλάβη της μηχανής του τό ύπ’ άριθ. 106167 λεωφορείο στο
τέρμα Πατησίων.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Νικολουδάκης καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Χαρ. Καστρινακης, δταν στο 12 χιλμ. δδοΰ Χανίων — Σφακίων τό 16505 φορτηγό μέ δδηγό τον
Σπ. Κοτσυφάκη έπεσε σέ χαράδρα.
— ΤΡΑΪΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οι Κ. Μαλένας καί ή πεθερά του, δταν τό I.
X. άνατράπηκε στην εθνική δδό ’Αθηνών ■
— Λαμίας.
— ΤΡΑΪ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ στρατιώτης Νικ. Ιναντερές, δδηγός μο
τοποδηλάτου πού άνατράπηκε στην δδόν 'Αγίου Λουκά Λαμίας.
—ΝΕΚΡΟΙ 6, οί Ν. Μάρος, ’Ά ννα συζ. Νίκου, Μαρία Νίκου, ετών 4, Μαρία.
Καβαλάρη, Γεωργ. Καννέλης, Δήμητρα Κανέλη καί τραυματισμένοι 3, οΕ Δημ. Νί
κος, Άνδρέας Νίκου, καί Φωτ. Κανέλη, δταν τό Δ. 162—Ζ 1044 ιδιωτικόν αύτοκίνητον, τό όποιον δδηγοΰσε δ Μάρος, υστέρα από τη γαμήλια διασκέδαση κοντά,
στό χωριό Όρχομενός Λεβαδείας, έπεσε σέ χαντάκι καί χτύπησε στο στηθαίο γέ
φυρας.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Μιλτ. Άσλανίδης, επιβάτης φορτηγού τό όποιο συγκρούσθηκε
μέ άλλο φορτηγό στό 50ό χλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης—Βερροίας.
— ΝΕΚΡΗ ή Θεοδ. Κεμανίδου, δδηγός κάρου, δταν περιεπλάκη στους τροχούς
του κοντά στό χωριό Άριδέα.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ ύπενωματάρχης Φωτ. Σιδαδερός καί νέα άγνωστου ταυτότητος, δταν τό 10532 I. X., πού δδηγοΰσε, συγκρούσθηκε κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου μέ φορτηγό πού δδηγοΰσε δ Σ. Βασιλόπουλος.
—ΝΕΚΡΙ1 ή τριετής κόρη τοΰ Κ. Πρέκα, δδηγοΰ μοτοποδηλάτου πάνω στό*
όποιον έπεσε κατόπιν ντεραπαρίσματος τό 11569 φορτηγό μέ δδηγό τον Α. Γκίμη
στην δδό ’Αθηνών — Σουνίου.
— ΝΕΚΡΗ ή Ιίετή ς κόρη τοΰ Σπ. Παπαδάτου δδηγοΰ μοτοποδηλάτου πάνω
στό δποΐον έπεσε λεωφορείο στα ’Ά νω Κορακινά.
—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, δ λοχαγός Α. Παπαντωνίου, δ δεκανέας Κανάκης Ριζάκης καί δ στρατιώτης Α. Πυλάκης. δταν τό στρατιωτικό αυτοκίνητο, τοΰ
όποιου έπέβαιναν άνατράπηκε στό 10 χιλμ. τής δδοΰ Νιγρίτης— Σωχοΰ.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Νικολουδάκης καί τραυματισμένος θανάσιμα δ X. Καστρινάκης, δταν φορτηγό πού' δδηγοΰσε δ Σ. Κοτσιφάκης έπεσε σέ χαράδρα στό 12 χιλμ..
δδοΰ Χανίων — Συκιάς.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Τσαρματόπουλος, δταν στό 56 χιλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών—Κό
ρινθου άνατράπηκε το I. X. 207888.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά δύο, οι Ν. Καραβάς δδηγός μοτοποδηλάτουκαί ή γυναίκα του, δταν τό μοτοποδήλατο χτύπησε στην εθνική δδό ’Αθηνών — Κό
ρινθου πάνω σέ στύλο.
—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ Ντουγκράντ ’Ά λμπαν, δδηγός τοΰ I. X. 5875, τό
όποιο συγκρούσθηκε μέ τό Δ. X. 28435 πού δδηγοΰσε δ Δ. Άντωνόπουλος στή δια
σταύρωση των οδών Λιοσίων—Ά γιου Μελετίου.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις πεζοί, οι Ά θ . Σάχης καί δύο άλλοι αγνώστων
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στοιχείων, καθως και ο Σπυρ. Λαϊνάς, επιβάτης χοΰ I. X. χό όποιο τούς παρέσυρε
σχήν οδό Πειραιώς.
——
ΝΕΚΡΟΣ ο Σχεφ. Μαΐμάνης οχαν επεσε από χό κάρο χου σχό χωριό Ά γνανχερό Καρδίχσης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ρ . Καρακώσχας, οδηγός μοχοποδηλάχου, δχαν σχό 4 χιλμ. χής
οδοϋ Θεσσαλονίκης
Ααγκαοά παρεξεκλινε καί ξεχινάχχηκε σχό δρόμο καί καχαπλακώθηκε από διερχόμενο γεωργικό έλκυσχήρα.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Εύσχ. Σαλίμας, χόν δποΐο παρέσυρε χό I. X. 157156 μέ δδηγό
χόν Θ. Άνδρεάδη σχήν δδό Θεσσαλονίκης — Καχερίνης.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Πανχελίδης, έπιβάχης ήμιψορχηγοϋ καί χραυμαχισμένοι θα
νάσιμα δυο, οί Χρΐσχος Τζανής δδηγός καί δ Χρΐσχος Ιίεχρίδης έπιβάχης, δχαν χό
ήμιφορχηγό σχήν δδό Θεσσαλονίκης — Καβάλας έπεσε πάνω' σέ γεωργικό έλκυ
σχήρα.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα πένχε, oi I. Μεσούδης, δδηγός φορτηγού,
Γ. Τσιφχάκης δδηγός βυχιοφόρου καί οί έπιβάχες Μ. Λαζαρόγλου, Π. Χαχζόπουλος καί Γ. ’Ανθούλης, δχαν χά δύο δχήμαχα συγκρούσθηκαν σχήν εθνική δδό ’Α
θηνών — Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΗ ή Μαγδ. Κωνσχανχακοπούλου, χήν όποία παρέσυρε I. X. μέ δδηγό
χόν Π. Καρχέρη σχό 'Αγρίνιο.
—ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 39 επιβάχες καί δ δδηγός Μ. Ταλής χοΰ πούλμαν
χών ΣΕΚ 126380, δχαν σχό 77 χιλμ. δδοϋ ’Αθηνών, λόγω της βροχής καί χών
έφθαρμένων έλασχικών χου, άναχράπηκε άφοΰ προηγουμένως χχύπησε πάνω σέ δένχρο. Οί χραυμαχισμένοι βαρεία είναι οί Β. Νάνος, δ Νεοχορλής, Ν. Βασιλειάδης, Ό λ.
Νειξέρης, Μ. Βεχλαγιαννάκης καί Ά σ. Κάκος. Οί άλλοι χραυματίσθηκαν ελαφρό
τερα.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ χέσσερεις, οί Κοσμάς Άναγνωσχάκης, Πελαγία Μουνδρέα, Γεωργ. Μουνδρέας καί Κυριάκος Σαμιώχου, δχαν χό I. X. 216084 έπέπεσε
σχό 122789 I. X. καί έν συνεχεία έπεσε πάνω σ’ αύχό δύο άλλα αύχοκίνηχα σχή
διασχαύρωση χών δδών Άχαρνών καί Ηπείρου.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ή Άφροδίχη Παπαδάκη, χήν όποία παρέσυρε σχή
δδό Β. Σοφίας μοχοποδήλαχο μέ δδηγό χόν Γ. Σχαμπουλίδη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ &Σ. Πίκουλας, χόν δποΐο παρέσυρε χό 5327 χαξί μέ
δδηγό χόν Γ. Άσημακόπουλο σχήν δδό Αιοσίων 17.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δ πεζός Ά λ. Καλιμαγειράς, χόν δποΐο πα
ρέσυρε σχήν δδό Ά θηνάς χό I. X. 4274 μέ δδηγό χόν Παν. Τσουκαλά.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ή πεζή Αίκ. Μπέλλη, χήν όποία παρέσυρε σχήν δδό
Μαυρομμαχαίων χό 58185 μοχοποδήλαχο, μέ δδηγό χόν Δημ. Βρούχση πού συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ο. Μυχιληνιός, δδηγός μοχοσυκλέχχας καί τραυματίες τρεις
οί Κ. Κολλακίχσης, συνεπιβάχης μοχοσυκλέχχας, Α. Μέζης, δδηγός I. X. καί δ έπι
βάχης Φ. Κουβάκης, δχαν χό I. X., καχόπιν νχεραπαρίσμαχος, έπεσε πάνω σχήν αν
τίθ ετα ερχόμενη μοχοσυκλέχχα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Νικήχας, πού χόν παρέσυρε σχήν δδό Ηλιουπόλεως μοχοσυκλέχα μέ δδηγό χόν Σ. Χρυσούλα.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ πεζός Τριανχ. Τριάνχας, χόν δποΐο παρέσυρε I. X.
σχήν δδό Φιλολάου χοΰ Παγκραχίου.
__ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ πεζός Νικ. Βαμβούρης, χόν δποΐο πα
ρέσυρε σχήν παραλιακή λεωφόρο Ποσειοώνος σχό Καλαμάκι I. X. μέ δδηγό χόν
Ά ρ . Πολίχη.
__ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Γ. Μακρής, δδηγός φορχηγοΰ χής χαρχοποιΐας Αιγαίου, δχαν αύχό από άδεξιόχηχα τούτου επεσε πάνω σχίς σιδηροδρομικές
γραμμές. Ή συγκοινωνία διακόπηκε γιά πολλές ώρες.
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— ΝΕΚΡΟΣ ό Κώστας Κυριάκου, δδηγδς μοτοποδηλάτου πού συγκρούσθηκε
στη Ρόδο μέ ταξί. Ε πίσης σέ διάφορα δυστυχήματα τραυματίσθηκαν οκτώ άτομα.
—ΝΕΚΡΗ ή Ινυριακούλα Θασίτη, τήν οποία παρέσυρε στο 65 χιλμ. τής δδοΰ
Θεσσαλονίκης — ’Αθηνών τδ I. X. 157176.
—ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αθ. Μεγαρίτης, τδν δποϊο παρέσυρε στο 23 χιλμ. τής δδοΰ Κα
βάλας — Ξάνθης I. X. μέ δδηγδ τήν Ά γγλίδ α Ρεϊμπόρν.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Βλάχος 5 ετών, τδν δποϊο παρέσυρε στην Έ γνατία όδδ Θεσ
σαλονίκης I. X.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Μπέτσιος, επιβάτης γεωργικού έλκυστήρα, δταν αυτός άνατράπηκε στήν δδδ Έλαφείας — Βαννίων Πιερίας.
—ΝΕΚΡΟΣ δδηγδς μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Γρηγ. Ρόπας δδηγδς φορτηγού, δταν τά οχήματα συγκρούσθηκαν έξω άπδ τήν Θεσσαλονίκη,
στα έργοστάσια «ΕΣΣΟ ΠΑΠΑΣ».
—ΝΕΚΡΟΙ πέντε, οί Γ. Νασιόπουλος, Σ. Άσπρουλάκης, Ευθυμία Άσπρουλάκη, Ε λένη Παγιούλα Ε λένη Παπά, καί τραυματισμένοι 15 άλλοι επιβάτες τού
45807 λεωφορείου τού ΙΙου ΚΤΕΛ γραμμής Λαμίας — Νεοχώρι — Υ πάτη, δταν
αυτό, λόγω τής παλαιότητός του καί τής ύπεφορτώσεως, έπεσε στδ γκρεμνό έξω άπό
τδ χωριδ Άμαλότη στον Καλόγερο. Ό δδηγδς Κώστας Δημητρίου κατόρθωσε νά
πηδήση καί νά έξαφανισθή.
—1ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Ά ν. Κεφαλάς, οδηγός μοτοποδηλάτου καί ή
συνεπιβάτιδα Εύγ. Μιχαλάκη, δταν αυτό συγκρούσθηκε μέ I. X. στο Μπραχάμι.
—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ Ή λ. Παπαδάς, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν αυτό
άνατράπηκε στή διασταύρωση τών δδών Κέας — ’Αγίας Ζώνης.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Ί . Γιανιδάκης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν αυτό
άνατράπηκε στή λεωφόρο ’Αθηνών.
— ΝΕΚΡΗ ή 'Αγ. Κόκκα, έπιβάτις ταξί, καί τραυματισμένοι τέσσερεις, δ Α.
Κόκκας, χωροφύλακας, Μ. Μιτόπουλος, δδηγδς ταξί, Έλισσάβετ Καρύδη καί Γ.
’Αντωνίου, δταν τό ταξί έπεσε σέ χαράδρα στήν δχθη τού Λούρου, κοντά στό χωριό
“Αγιος Γεώργιος Φιλιππιάδος.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Μϊχος, γυιός τού Α. Μίχου, δδηγοΰ I. X. 130970 φορτηγού,
τό δποϊο στή σκάλα Ώρωπού παρεξέκλινε καί έπεσε στή θάλασσα. 'Ο δδηγδς τραυ
ματίσθηκε θανάσιμα.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Ο. ’Αθανασίου, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρα, δταν αυτός άνα
τράπηκε στή θέση «Πουρνάρι» τού Σχηματαρίου Θηβών.
—ΝΕΚΡΟΣ δ θ . Ντανοβασίλης, οδηγός μοτοποδηλάτου, τον όποιον παρέσυ
ρε στό 16 χιλμ. τής δδοΰ Καρδίτσης — Λαμίας φορτηγό αυτοκίνητο μέ δδηγό τον
Σ. Καψανούδη.
—ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Ζαχαρίου, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τον όποιον παρέσυρε στό
11 χιλμ. τής δδοΰ Ρεθύμνης — Χανιών φορτηγό αυτοκίνητο μέ δδηγό τον Γ.
Τζατζά.
■
—ΝΕΚΡΗ ή Μαρία Ά ντύπα, ετών 42, ή οποία διακομίσθηκε σέ κλινική συ
νέπεια τροχαίου δυστυχήματος οπού καί άπέθανε.
—ΝΕΚΡΟΙ τέσσερεις καί τραυματισμένοι θανάσιμα τρεις, δλοι πεζοί οί: Σταυ
ρούλα ’Ιωακείμ, ετών 23, Χρηστός ’Ιωακείμ, ετών 25, Στέλλα Κάλφα, έτών* 21,
Χαρ. Καφετζόπουλος, ετών 25, δλοι νεαροί καί Στέλλα Ιωακείμ έτών 18, Δ. Ά θανασόπουλος έτών 24, Γ. Λαζάρου, έτών 21. Γύριζαν άπό διασκέδαση δταν περ
πατώντας στό κατάστρωμα τού δρόμου κοντά στό Σκαραμαγκά, έπεσε άπό πίσω
τους ένα I. X. καί τούς παρέσυρε δλους μέ τό παραπάνω άποτέλεσμα.
Ν. Α.
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ώς ιδέα καί πράξις, όσον παρέρχονται τα έτη συγκινεΐ όλονέν καί
Η ΑΘΛΠΣΙΣ
περισσότερον τόν αστυνομικόν κόσμον. Παρήλθον 29 ετη από τοϋ 1937 — δτε
αί πρώται άστυνομικαϊ προσπάθειαι επί τοϋ αθλητισμού έφεραν την μεγαλειώδη έκείνην κατάκτησιν τοϋ πρωταθλήματος των έν Θεσσαλονίκη τελεσθέντων Πανελληνίων
’Αγώνων Σκοποβολής — καί ιδού τώρα αί άρτιαι καί έν πολλοις ασυναγώνιστοι
άθλητικαί ομάδες κλασσικού αθλητισμού, καλαθοσφαίρας, πετοσφαίρας, ποδοσφαί
ρου, κολυμβήσεως, πυγμαχίας καί Ελληνορωμαϊκής πάλης εις άρίστας καί πανθομολογουμένως λαμπράς επιδόσεις τοϋ έλληνικοΰ αθλητισμού. ’Αλλά άν αί ομάδες
αυταί τοϋ αστυνομικού αθλητισμού εφθασαν εις τά υψηλότερα επίπεδα τής εντόπιας
άθλήσεως, έκεΐναι πού ένεθουσίασαν τά μέγιστα τό ελληνικόν κοινόν καί έπεβλήθησαν καί διεθνώς είναι αί Σκοπευτικαί άστυνομικαϊ ομάδες. Ούδενός έκφεύγει την
προσοχήν δτι αί σκοπευτικαί μας ομάδες κατέκτησαν καθ’ δλην τήν περίοδον 1948
— 1965 τό ελληνικόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν τό έτος
1955 δτε κατέλαβον τήν δευτέραν θέσιν. Ούδενός επίσης έκφεύγει τήν προσοχήν,
δτι μετέχουσαι αί σκοπευτικαί μας ομάδες τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος
διηγωνίσθησαν εις πλείστους διεθνείς άγώνας, ώς καί εις τούς ’Ολυμπιακούς τής
Ριύμης κατ’ έτος 1960, μέ άρίστας έπιδόσεις. Ευχή καί προσδοκία δλων μας κατά
συνέπειαν — καί οπωσδήποτε εύγενής προσδοκία δλων των άθλητών μας — είναι
νά μή αποστερούνται τόν κότινον τής νίκης καί εις τό μέλλον οί πράγματι άξιοι,
οί πράγματι ικανοί, πού ένεκολπώθησαν τό ιδεώδες τού προγονικού προστάγματος:
«Αίέν άριστεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων».
ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ ΙΕΥ ΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΩ πραγματικότητα τοποθετούνται
Ε ΙΣκατ’ΤΗΝ
έτος διενεργουμένους ΙΙαναστυνομικούς ’Αγώνας

αί προσπάθειαι διά τούς
Σκοποβολής, προσπάθειαι
αί δποΐαι άποκορυφοΰνται καί αποδίδουν τούς καρπούς των εις τούς καθ’ έκαστον
πάλιν έτος διενεργουμένους Πανελληνίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας. Μέρος τών προ
σπαθειών τούτων αποτελούν οί Εσωτερικοί Σκοπευτικοί Α γώνες τών ’Αστυνομι
κών Διευθύνσεων καί τής ’Αστυνομικής Σχολής, οί όποιοι καί έφέτο-ς, διά τήν άνάδειξιν τών αντιπροσωπευτικών δμάδων αί δποΐαι συμμετέσχον εις τούς Ε' Παναστυνομικούς ’Αγώνας έτελέσθησαν ώς συνήθως κατά τούς μήνας ’Οκτώβριον καί
Νοέμβριον. Εΐδικώς οί τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραιώς έτε
λέσθησαν από 3— 5 Νοεμβρίου καί 31 ’Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου άντιστοίχως, είς
τά Σκοπευτήρια Υμηττού καί τής Τποδιευθύνσειος Μηχανοκινήτου Πειραιώς.
Είς σεμνήν τελετήν τής 10ης Νοεμβρίου, ή όποια έλαβε χώραν από 11ης—
12ης ώρας είς τήν παρά τήν δδόν Δοϊράνης εύρύχωρον αίθουσαν τής Μηχανοκίνητου
Ύποδιευθύνσεως ’Αθηνών, άπενεμήθησαν ανάλογα βραβεία (συνολικής άξίας 3.600
δραχμών) εις τούς σημειώσαντας τήν πρώτην, δευτέραν καί τρίτην ατομικήν νίκην
άθλητάς τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. Ή απονομή, κωλυομένου τού Έπιθεωρητοΰ καί άσκοΰντος χρέη ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Αθηνών κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκη, έγένετο παρά τού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' κ. Λ.θαν. Στρατή καί παρι-
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σταμένων των ’Αστυνομικών Διευθυντών κ.κ. Α. Βλαχάκη, Α. Ααλιώτη, Σ. Κάκου
και Β. ΙΙαπασταθοπουλου, πολλών άλλων αξιωματικών καί αντιπροσωπειών κατωτέ
ρων υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας πόλεως ’Αθηνών.
Προς τούς συγκεντρωθέντας, πρό τής απονομής τών επάθλων, δ κ. Α. Στρατής απηυθυνεν εμπνευσμενην δμιλιαν καταχειροκροτηθείς υπό τών παρισταμένων
Είπε μεταξύ τών άλλων:
« Η Ελλάς έχει άναμφισβητήτως δικαίωμα νά διεκδική τό προνόμιον, δτι ύπήρξεν ή Χώρα είς την δποίαν έγεννήθη, εξετράφη καί άνεπτύχθη δ αθλητισμός ώς
ιδέα.
»Νοΰς ύγιής έν σώματι ύγιεϊ, έλεγον οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι, οι όποιοι έλάτρευον τον αθλητισμόν.
»Ό αθλητισμός κρατύνει τό σώμα καί εξευγενίζει την ψυχήν, δταν άσκήται επί
υψηλού επιπέδου.
» Ο αθλητισμός, (ωφελών το σώμα καί την ψυχήν διά τής άναπτύξεως τού
πνεύματος τής άμίλλης καί τού αισθήματος τής ατομικής υπεροχής καί τής αύτοπεποιθήσεως) συνέβαλε κατά πολύ είς τήν άνύψωσιν τών Ε λλήνων είς τήν θέσιν
τού μάλλον προηγμένου από πάσης άπόψεως λαού τής άρχαιότητος. . .
» Η άμιλλα διά τήν κατάκτησιν τής νίκης έφερε τούς άγωνιστάς καί θεατάς
είς τά στάδια. Διά τών τελουμένων έκάστοτε αγώνων έπετυγχάνετο ή εθνική ένότης
τών Ε λλήνων καί δι’ αυτών διεκρίνοντο από τούς βαρβάρους, οί'τινες δέν ειχον δι
καίωμα συμμετοχής είς τούς ’Αγώνας, θεωρουμένους ώς ιερούς. . .
» Ο αθλητισμός εφείλκυσεν ολως ιδιαιτέρως καί τό ενδιαφέρον τού Σώματος
τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων.
»Πρός τούτο τό Αρχηγεΐον τής Αστυνομίας Πόλεων, κατά τάς κατατάξεις
νέων αστυνομικών, διηυκόλυνε τήν είσοδον είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν σημαντι
κού αριθμού νεαρών στρατευσίμων αθλητών στίβου καί ποδοσφαίρου, μέ αποτέλε
σμα νά ένισχυσωμεν έπαρκώς τάς ύφισταμένας 'Ομάδας καί καταστώσιν αδται ίσχυραί καί λίαν υπολογίσιμοι.
» Επειδή διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα δ αθλητισμός συνιστά ένα σοβαρόν παρά
γοντα δημιουργίας και αναπτυξεως άμεσων σχεσεων, φιλικής μορφής, μεταξύ αστυ
νομικών καί κοινού, α£ δποΐαι καθιστούν εύχερέστερον καί άποδοτικώτερον τό πολύ
πλευρον -ργον τής Αστυνομίας, το Αρχηγεΐον απο 5ετιας περίπου κατήρτισε καί
έθεσεν είς εφαρμογήν ευρύ σχετικόν πρόγραμμα άθλητισμοΰ, άποβλέπον κυρίως είς
την δημιουργίαν και ανάπτυςιν αθλητικού πνεύματος είς τάς τάξεις τών αστυνο
μικών. .
»Είς τό εν λόγω πρόγραμμα προβλέπεται καί τό άθλημα τής σκοποβολής, διά
τό όποιον ή μέριμνα τού ’Αρχηγείου υπήρξε καί είναι δλως έξαιρετική. Τό άθλημα
τής σκοποβολής, ιδία τού πιστολιού, είναι καί πρέπει νά είναι άθλημα κατ’ εξοχήν
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς προσιδιάζον προς τά καθήκοντα καί τήν άποστολήν
αυτών.
»Πρός τούτο συνεκροτήθησαν σκοπευτήρια είς δλας τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις και ^φωοιασθησαν ταύτα με τα αναγκαία όπλα και λοιπά εφόδια διά τήν προπόνησιν τών αστυνομικών, μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν άνάπτυξιν τών σκοπευτικών
ικανοτήτων τούτων και την επιλογήν νέων σκοπευτών προς ένίσχυσιν τών σκοπευτι
κών μας 'Ομάδων.
»Θά πρέπει νά καταστή συνείδησις δλων μας, δτι ή σκοποβολή, άν διά τούς
άλλους ανθρώπους άποτελή εν πανάρχαιον καί εύγενές άθλημα, διά τον σύγχρονον
Αστυνομικόν αποτελεί έπαγγελματικήν ανάγκην. Ό αδέξιος σκοπευτής, αμυνόμε
νος θανατώνει, ενώ δ καλός εξουδετερώνει τον επιτιθέμενον κακοποιόν χωρίς καί
νά τόν εξοντώση, διότι ακριβώς ελέγχει τήν πορείαν τών σφαιρών του.
»Δι’ ολους τούς ανωτέρω λόγους, τό ’Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, άποδί-
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δον εξαιρετικήν^ σημασίαν εις τό άθλημα τής σκοποβολής, έπρογραμμάτισε σκοπευ
τικούς αγώνας απαξ κατ έτος εις εκαστην Αστυνομικήν Διεύθυνσιν καί εις τάς Ά στυνομικας —
-χολας και μετ αυτους ετήσιους ϋαναστυνομικούς ’Αγώνας, άπονέμον
εις τούς νικήτας έπαθλα σημαντικής αξίας.
»Δια τών αγωνων τούτων σκοπείται ή δημιουργία πνεύματος εύγενοΰς άμίλλης:
καί αθλητικής συνειδήσεως εις τούς αστυνομικούς.
»Καί ημείς σήμερον συνεκεντρώθημεν ενταύθα, εις τήν απλήν ταύτην τελετήν,
διά νά άπονείμωμεν τά άθλοθετηθέντα βραβεία, τά όποια ένέκρινε τό Άρχηγεΐον
Αστυνομίας ΙΙολεων, εις τούς σημειώσαντας πρώτην, δευτέραν καί τρίτην ατομικήν
νίκην εις έκαστον αγώνισμα (υπηρεσιακόν περίστροφον, άεροβόλον τυφέκιον καί

Ό ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Α' κ. Άθαν. Στρατή;, ό Διευθυντή; Μηχανοκινήτου ’Αθη
νών κ. Σ. Κάκο; καί ό προϊστάμενο; τώ ν Σκοπευτικών 'Ομάδων Διευθύνσεω; ’Αθηνών,
’Αστυνόμο; Α' κ. Π. Κουμπή; εν μίσω τώ ν βραβευθέντων αθλητών. __

άεροβόλον πιστόλιον) κατά τούς διεξαχθέντας έσωτερικούς σκοπευτικούς αγώνας
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
»’Εκ μέρους τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών, δστις κατόπιν εκτάκτου υπη
ρεσιακού κωλύματος δεν κατέστη δυνατόν νά παραστή κατά τήν απονομήν τών βρα
βείων, συγχαίρω άπαντας τούς αστυνομικούς ύπαλλήλους τής Διευθύνσεως ’Αθηνών,
οί όποιοι έλαβον βέρος είς τούς αγώνας, καθώς επίσης καί εκείνους, οι όποιοι προεπονήθησαν, έστω καί άν δεν προεκρίθησαν, καί τούτο, διότι άξιοι δέν κρίνονται
μόνον οί έπιτυγχάνοντες, αλλά καί εκείνοι οί όποιοι καταβάλλουν προσπάθειαν ευγενή καί φιλότιμον, ίνα επιτύχουν.
»’Επίσης, εκφράζω τήν ευαρέσκειάν μου είς τούς επί κεφαλής τής όργανώσεως
καί διεξαγωγής τών αγώνων καί τούς οπωσδήποτε συμβαλόντας προς τούτο.
»1Ιεραίνων, εύχομαι έκ βάθους καρδίας νά καταλάβητε τά πρωτεία καί είς τούς
ϋαναστυνομικούς Σκοπευτικούς ’Αγώνας».
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Ε' ΠΑΝΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

"V7" ΠΟ ΕΝΘΟΓΣΙΩΔΕΣ κλίμα καί μέ πολλήν επιτυχίαν διεξήχθησαν από 16— 18
1 Νοεμβρίου ot Ε' κατά σειράν Παναστυνομικοί Σκοπευτικοί ’Αγώνες. Μετέσχον
αι σκοπευτικαί ομάδες τών Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών
καί Κέρκυρας καί ή όμάς τών ’Αστυνομικών μας Σχολών, τά άριστα δέ αποτελέ
σματα έδικαίωσαν τάς προσδοκίας δλων μας καί ένέσπειραν την ίκανοποίησιν εις
όσους ήγωνίσθησαν, άλλα καί εις δσους έκοπίασαν διά την άψογον όντως καί έπιτυχεστάτην διεξαγωγήν τών αγώνων.
Ί ά γενικά αποτελέσματα, λίαν ικανοποιητικά δι’ δλους τούς παράγοντας τών
αγώνων έχουν ώς έξης:

1)
2)

3)
4)
5)

<)
2)

3)
4)

5)

1)
2)

3)
4)
5)

1)

2)
3)
4)
5)

1)
2)

3)
4)
5)

’Α γώ νισ μ α Α'
(Σύνθετον ακρίβειας — ταχείας βολής, δι’ αστυνομικού περιστρόφου 0,38) .
’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς :
Ά στυφ. Σταθόπουλος Βασίλειος — Ά στυν. Δ) νσεως Πειραιώς . . 538) 600
Ά στυφ. Λαζαράκος Αάζαρος — Ά στυν. Δ) νσεως Πειραιώς . . . . 532) 600
Ά στυφ. Άντωνόπουλος Διον. — Ά στυν. Δ) νσεως Πειραιώς . . . . 532) 600
Ά ρχ. Πολίτης Νικόλαος — Άστυν. Δ) νσεως Πατρών .................... 513) 600
Ά στυφ. Δεδετσίνας Νικ. — Άστυν. Δ) νσεως Πειραιώς ................. 510) 600
'Ομαδική κ α τ ά τ α ξ ι ς :
Όμάς Άστυν. Δ) νσεως Πειραιώς ...................................................... 2098) 2400
Αστυνομικής Σχολής ................................................................... 2003) 2400
Άστυν. Δ) νσεως Πατρών ........................................................... 1923)2400
Άστυν. Δ) νσεως Αθηνών ......................................................... 1919)2400
»
Άστυν. Δ) νσεως Ινερκύρας ...................................................... 1889) 2400
’Α γώ νισ μ α Β'
(Δι’ άεροβόλου τυφεκίου)
Ατομική κατάταξις:
Δ. Άρχ. Κομιανός Άριστ. — Άστυν. Σχολής ....................
Δ. Ύ π. Βότσης Σωτήριος — Άστυν. Σχολής ........................
Δ. Ύ π. Μακρής Παναγ. — Άστυν. Σχολής .........................
Αστυφ. Ανδρικόπουλος Διον. — Αστυν. Δ) νσεως Πειραιώς
Ά στυφ. ΙΙανόπουλος Ά θαν. — Άστυν. Δ) νσεως Αθηνών
Όμαδική κ α τ ά τ α ξ ι ς :
Όμάς Άστυν. Σχολής ....................................................................
»
Άστυν. Δ) νσεως Πειραιώς ...............................................
»
Άστυν. Δ) νσεως Αθηνών ...............................................
»
Άστυν. Δ) νσεως Ινερκύρας ............................................
»
Άστυν. Δ) νσεως Πατρών ...............................................

Ά στυφ.
Ύ π. Α '
Ά στυφ.
Αστυφ.
Ά στυφ.

’Α γώ νισ μ α Γ'
(Δι’ άεροβόλου πιστολιού)
Ατομική κ α τ ά τ α ξ ι ς :
Μπουτσέλης Παναγ. — Άστυν. Δ) νσεως Αθηνών
Κάλλιας Παναγ. — Άστυν. Δ) νσεως Κερκύρας
Κατσαρέας Σωτ. — Άστυν. Δ) νσεωο ’Αθηνών
Πλεσσας Σωτ. — Αστυν. Δ) νσεως Πατρών
Παναγιωτόπουλος Κ. — Ά στυν. Δ) νσεως Πατρών

377)400
368)400
366)400
366)400
364)400
1470)1600
1436)1600
1423)1600
1419)1600
1372)1600

255)300
246)300
246)300
246)300
245)300
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'Ομαδική * α τ άτ α ξ ι ς :
Ά στυν. Δ) νσεως Α θηνών ........................................................... 968) 1200
Ά στυν. Δ) νσεως Πατρών ..................................................................956)1200
Αστυνομικής Σχολής .................................................................... 929) 1200
Ά στυν. Δ) νσεως Πειραιώς .......................................................... 922) 1200
Ά στυν. Δ) νσεως Κέρκυρας ........................................................ 901) 1200
Βαθμολογική κ α τά τα ξις τω ν ομάδων :
1) Όμάς Ά στυν. Δ) νσεως Πειραιώς ................................................ βαθμοί 26
2)
»
Αστυνομικής Σχολής ........................................................
»
24
3)
»
Ά στυν. Δ) νσεως Α θηνών .................................................
19
4)
»
Ά στυν. Δ) νσεως Πατρών ..........................................'. . .
»
13
5)
»
Ά στυν. Δ) νσεως Κέρκυρας ....................................
»
8.
*
^ *
ΗΝ 18ην Νοεμβρίου καί ώραν 18 .30 ', εις έπιβλητικήν τελετήν τών Αστυνομι
κών μας Σχολών έγένετο ή άνακοίνωσις τών αποτελεσμάτων καί απονομή τών
βραβείων εις τούς νικήτας. Παρευρέθησαν κατά τήν τελετήν αυτήν δ Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως μετά τής κ. X. Άποστολάκου καί τής δ) δος Άποστολάκου, δ
Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, 6 Αρχηγός Ελληνικής
Βασιλικής Χωροφυλακής κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος, δ Αρχηγός τοΰ Σ.Ο.Α.Μ. Α ντι
στράτηγος κ. Ν. Παπαρόδου, δ Διευθυντής τής Κ.Γ.Π. Αντιστράτηγος κ. Κ. Παπαγεωργόπουλος, δ Διευθυντής τής ΓΕ.Δ.Π.Α. Χώρας Αντιστράτηγος κ. Γ. Καραχάλιος, δ Διευθυντής τής Γ.Δ.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Σοφ. Τζανετής, δ Αρχηγός
Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος κ. Κ. Μαράκας, δ έν συντάξει Αρχηγός
Ά στυν. Πόλεων κ. Π. Γεωργακόπουλος, δ Επιθεωρητής Αστυνομικού Σώματος και
Διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκης, δ Γενικός Διευθυν
τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. Χαλοΰλος, οι Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Δ. Βασιλάκος, Κ. Τασιγεώργος, Α. Ινωτσιάς, Γ. Χατζηελευθερίου, Α. Στρατής, Π. Λυκούσης, Β. Γιαννόπουλος, Ν. Τσαλτάκης, Β. Σακελλαρίου, Σ. Μανέττας, Π. Ά ναγνωστόπουλος, Κ. Σπυριούνης, Α. Λαλιώτης, Σ. Κάκος, Κ. Τσιοΰγκος, Γ. Βλητάκης,
Κ. Ηαπασπυρόπουλος, Ν. Καρυδάκης καί Θ. Σκάρπας, καί πλήθος Αστυνόμων
καί άλλων αστυνομικών υπαλλήλων τών υπολοίπων βαθμών. ΙΙαρέστησαν επίσης δ
κ. Ν. Γκούμας, μέλος τής 'Ολυμπιακής Επιτροπής Ελλάδος, δ έ. ά. Ταξίαρχος καί
Γενικός Γραμματεύς τής ΣΚ.Ο.Ε. κ. X. Τσεπαπαδάκης, δ Αντισμήναρχος Διευ
θυντής Π.Α.Ψ. Γενικού Επιτελείου Στρατού καί Σύμβουλος τής ΣΚ.Ο.Ε. κ. Α.
Παππάς, δ Πλωτάρχης καί Διευθυντής Σωματικής Α γω γής Γ.Ε.Ν. κ. Γ. Ά ϊδίνης,
δ έ. ά. Ταγματάρχης καί Διευθυντής Γραφείου ΣΚ.Ο.Ε. κ. Α. Γιανούζης, δ ιατρός
καί Σύμβουλος τής ΣΚ.Ο.Ε. κ. Εύάγγ. Χρυσάφης, δ Λοχαγός καί πρωταθλητής
σκοποβολής κ. Ά λ . Παπαγεωργόπουλος, δ δικηγόρος καί Γενικός Γραμματεύς Π.
Σ.Ε. κ. Ν. Ευσταθίου, δ τεχνικός σύμβουλος Π.Σ.Ε. κ. Β. ΔερΜιτζάκης, ή Γραμμα
τεύς τής ΣΚ.Ο.Ε. κ. Ε. Γιαννακοπούλου, οί δημοσιογράφοι κ. κ. Α. Δαυίδ, Γ. Αιβέρης, Ν. Γεωργακάκος, Δ. Άργυρόπουλος (Τ. Μώμος) κ. λ.
Έ ν αρχή τής τελετής άπηύθυνεν έμπεριστατωμένην δμιλίαν πρός τούς συγκεντοωθέντας δ Αστυνόμος Α ' κ. Β. Κρύος, προϊστάμενος τής υπηρεσίας Αθλητισμού
Αστυνομίας Πόλεων, δ όποιος καί κατεχειροκροτήθη. Ειπεν δ κ. Κρύος:
«Κύριε Υπουργέ, κύριε Α ρχηγέ, κύριοι:
»Καί εφέτος, διά πέμπτον κατά σειράν έτος έλαβον χώραν έν Ά θήναις οί Ε'
Παναστυνομικοί Σκοπευτικοί Α γώ νες, οί όποιοι έληξαν σήμερον.
»Μετ’ ολίγον, οί Ε' ΙΙαναστυνομικοί Σκοπευτικοί Α γώ νες θά άνήκωσιν εις
τήν ιστορίαν καί ως άντικείμενον θά περιέλθωσιν εις τά αρχεία τοΰ Αστυνομικού
Σώματος, Ενα άποτελέσωσι στοιχεία προσανατολισμού διά τούς έπιγενομένους ημών,
1)
2)
3)
4)
5)

Τ

Όμάς
»
»
»
»
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οΐ οποίοι, εν τή εκτιμήσει τοϋ σκοπού καί των επιδιώξεων τής προσπάθειας χαύνης,
θά κατορθώσουν ίσως νά επιτύχουν κάτι τό καλύτερον, κάτι τό τελειότερον.
»Διά τόν λόγον αυτόν καί μόνον καί δι’ αυτήν ταύτην την ιστορίαν, ας μοί
επιτραπή, Αξιότιμοι Κύριοι, νά άναφερθώ έν όλίγοις εις την όργάνιυσιν, εις τον σκο
πόν καί εις τήν επιδίωξιν διά των αγώνων τούτων, διότι πλεΐστοι δσοι έκ των παρισταμένων διά πρώτην φοράν εύρίσκονται εις τήν έκδήλωσιν ταύτην.
»Είς τούς κατ’ έτος διεξαγόμενους Παναστυνομικούς Σκοπευτικούς ’Αγώνας
συμμετέχουν αί άντιπροσωπευτικαί σκοπευτικαί δμάδες των ’Αστυνομικών Δ) νσεων
’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυρας καί τών ’Αστυνομικών Σχολών. Εις
τάς δμάδας δμως αύτάς δέν συμμετέχουν οί σκοπευταί πρωταθληταί τής ’Αστυνομι
κής Σκοπευτικής Όμάδος τού ’Αρχηγείου, διότι αί έπιδόσεις των είναι ύψηλαί καί
ασυναγώνιστοι ύπό τών νέων σκοπευτών. Ευχόμεθα δμως καί θά προσπαθήσωμεν
ώστε δλοι οί νέοι ’Αστυνομικοί νά φθάσουν εις τήν σκοπευτικήν ικανότητα εκείνην,
ήτις θά έπιτρέψη εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Κόλεων νά δργανώση έν μέλλοντι
τό ’Αστυνομικόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής μέ έλευθέραν συμμετοχήν δλων τών
αστυνομικών, διότι δλοι φιλοδοξούν καί δλοι θά έπιδιώξωσι νά διακριθοΰν, άφοΰ διά
τής διακρίσεως ταυτης θα πιστοποιήσωσιν δτι κατέχουσι τό προσόν τού σκοπευτοΰ,
τό όποιον τόσον είναι απαραίτητον εις τόν σύγχρονον αστυνομικόν.
»Οί σκοπευταί οί όποιοι άπετέλεσαν τάς συναγωνισθείσας δμάδας εις τούς λήξαντας αγώνας, προέρχονται από μίαν εις βάθος καί εις πλάτος προκαταρκτικήν
επιλογήν από δύο προηγουμένας φάσεις τής αστυνομικής δραστηριότητος εις τήν
σκοποβολήν, τής έτησίας καθολικής έκπαιδεύσεως άπάσης τής αστυνομικής δυνάμεως εις τό αστυνομικόν περίστροφον καί τών εσωτερικών σκοπευτικών αγώνων τών
διάφορων υπηρεσιών, τοσον εις τα αεροβολα όπλα δσον καί εις τό αστυνομικόν πε
ρίστροφον.
»Γί ά αποτελέσματα τών αγώνων ύπήρξαν καί εφέτος ικανοποιητικά, απέδειξαν
δέ, δτι ή έπιχειρηθεΐσά καί συνεχιζομένη προσπάθεια τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων, πρός άξιολόγησιν ολοκλήρου τής αστυνομικής δυνάμεως εις τήν σκοποβο
λήν, ήρχισε νά άποδίδη τούς αναμενομένους καρπούς καί έλπίζεται δτι, λίαν συντόμως, η συνεχής έφαρμογή προγραμμάτων άσκήσεως καί αγωνιστικής θά καταστήση τόν αστυνομικόν καλόν χειριστήν τού περιστρόφου, τοϋ κατ’ έξοχήν δπλου τής
’Αστυνομίας.
»Κατα τό παρελθόν αί συνθήκαι δέν είχον ίσως προκαλέσει ανησυχίαν, αί συνθήκαι δμως τής σήμερον, από άπόψεως τάξεως καί ασφαλείας, δικαιολογούν πάσαν
επί τού θέματος ανησυχίαν καί δι’ αυτό, ή συνεχής άσκησις καί ή αγωνιστική εις
τήν σκοποβολήν δέον ν’ αποτελόσουν ιδιαιτέραν μέριμναν, λαμβανομένου ύπ’ δφιν
δτι δ τεντυμποϊσμός, τό φυτώριον τού γκαγκστερισμού, δέν αποκλείεται εις σύντομον,
άλλ’ άγνωστον χρόνον, νά μάς άποδώση τούς «αγλαούς» καρπούς του, τούς πρώ
τους κακοποιούς, καλούς χειριστάς τού περιστρόφου, τούς όποιους έκ καθήκοντος εί
ναι υποχρεωμένος ν’ αντιμετώπιση δ αστυνομικός. Καί εχομεν πρόσφατον απόδει
ξή τήν έξοντωθείσαν συμμορίαν έπιδόξων γκάγκστερς, ύπό τής ’Αστυνομικής Λιευθυνσεως Πειραιώς, οι οποίοι και περίστροφα οιεθετον, άλλα καί σύγχρονα μέσα
τηλεπικοινωνίας, ογεννηθ/] δε επ αυτου το ερώτημα: ποιον έπρόκειτο ούτοι ν’ αν
τιμετωπίσουν ;
»Η ερώτησις, αναμφιβολως είχε προ αυτής καί τήν άπάντησιν: ασφαλώς τόν
αστυνομικόν. Έν συνεχεία έγεννήθη ένα άλλο έρώτημα: Είναι ικανός δ αστυνομι
κός νά αντιμετώπιση τόν σύγχρονον κακοποιόν; Είχομεν μερικάς, περιωρισμένας,
ευτυχώς, αμφιβολίας περί τουτου καί αι αμφιβολιαι αύται κατευθύνουν ήδη τήν υπη
ρεσίαν^ εις τήν συνέχισιν τής υποχρεωτικής άσκήσεως καί τής υποχρεωτικής άθλήσεως εις τήν σκοποβολήν.
»Θά ήτο ίσως καλύτερον καί άποτελεσματικώτερον, επίσης, έάν δ σύγχρονος
αστυνομικός διέθετεν αύτοδυνάμως τά μέσα άσκήσεως καί άθλήσεως, ούτως ώστε'
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άναλογιζόμενος τάς υποχρεώσεις του, έναντι τοΰ επαγγέλματος καί τοΰ έαυτοϋ του,
να άξιολογή καί νά συντηρή τάς ικανότητας επί τοΰ όπλου του, πράγμα τό όποιον
συμβαίνει εις όλας τάς ’Αστυνομίας τοΰ κόσμου. Δυστυχώς όμως ή οικονομική κατάστασις τοΰ “Ελληνος αστυνομικού δεν παρέχει τοιαύτας δυνατότητας.
»Τό θέμα τής ημέρας καί τής παροόσης στιγμής, ασφαλώς αφορά τήν Σκοπο
βολήν ώς άθλημα, πλήν όμως, άφοϋ τό άθλημα τής Σκοποβολής είναι τόσον συγγενές
προς τό επάγγελμα τοΰ αστυνομικού, επόμενον ήτο νά έμπλακώμεν μέ τό υπηρεσια
κόν θέμα καί νά ύποχρεωθώμεν, άθελήτως, νά διέλθωμεν καί άπό τό σημεΐον αυτό.
»Ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι υπερήφανος, διότι τόσον οί αρμόδιοι καί υπεύθυ
νοι όσον καί τό άστυνομευόμενον φίλαθλον κοινόν, έπανειλημμένως έξέφρασαν ίκανοποίησιν καί έχαρακτήρισαν ώς ζηλευτήν τήν δραστηριότητα της εις τό άθλημα

Ό Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκο; άπουέμων τά βραβεία είς τούς νι
κήτας τώ υ Παυαστυνομικών Σκοπευτικών ’Αγώνων. Τήν σκηνήν παρακολουθεί καί ό
Υποδιοικητής τω ν ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β 'κ. Κ. Τσιοΰγκος.
( ΈπΙ τής έδρας ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Άωάνν. Πιέρρος ).

τής αποβολής" καί όντως, δεν είναι άγνωστον, ότι ή Σκοπευτική ΌΜάς τοΰ ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον είναι ή πρωταθλήτρια Ελλάδος όλων των ετών, πλήν του έτους 1955, ότε κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν είς τό πρωτάθλημα έκεΐνο.
»’Επίσης, ή Αστυνομία Πόλεων υπερηφάνειαν αισθάνεται διότι μεγάλας προ
σφέρει υπηρεσίας καί είς τήν Ε θνικήν Σκοποβολήν, διότι διά τών πρινταθλητών
σκοπευτών της πλαισιώνει τάς Έθνικάς Σκοπευτικάς Όμάδας τής Ελλάδος, ώς καί
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, είς ποσοστόν πλέον τοΰ 50%, πράγμα τό όποιον
δεν συμβαίνει μέ ούδένα άλλον σκοπευτικόν σύλλογον τής χώρας.
»Δέν επιτρέπει ό χρόνος ν’ άναφερθώμεν άπολογιστικώς επί τής αξίας καί τών
επιτυχιών τών σκοπευτών τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τάς εντός καί εκτός τής
Ελλάδος διεθνείς συναντήσεις, ύπήρξαν όμως αύται σημαντικαί καί έχομεν δημιουρ
γήσει τοιούτους πυρήνας, είς έμψυχον υλικόν, ώστε εν μέλλοντι, θά είναι οπωσδή
ποτε σημαντικώτεραι.
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Χαραλ. Σταμάτη

»Διά να φθάσουν δμως οι σκοπευταί, αΕ άθληταΐ σκοπευταί της ’Αστυνομίας
ΙΙόλεων εις το ωραϊον σημεΐον τοϋτο, συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες καί κατά πρώ
τον ή κατανόησις, ή καλή διάθεσις, ή πλήρης συμπαράστασις καί ή αγάπη τών
ηγητόρων μας, του επί τής Δημοσίας Τάξεως κ. Τπουργοϋ, τοΰ κ. Άρχηγοΰ τοΰ
Δώματος, τών κ.κ. Αστυνομικών Διευθυντών, τών διοικούντων την Σκοπευτικήν ’Ο
μοσπονδίαν τής Ελλάδος, τών διοικούντων την Π.Σ.Ε., ή οποία μάς παρέχει τούς
χώρους καί τά μέσα άσκήσεως, τοΰ θεμελιώσαντος τήν αγωνιστικήν σκοποβολήν εις
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων ’Αρχηγού έν αποστρατεία κ. Γεωργακοπούλου Παντελή
καί, κατά δεύτερον εις αυτούς τούς ίδιους τούς σκοπευτάς, οι οποίοι, κάμνοντες καλήν χρήσιν τών υπηρεσιακών διευκολύνσεων, δεν έφείσθησαν κόπων καί θυσιών ινα
άναδείξωσιν εαυτούς καί έν ταυτώ νά προβάλλωσι καί νά τιΜώσι τήν Αστυνομίαν
Πόλεων, άλλα καί τήν Ελλάδα.
» Γποβάλλοντες ευχαριστίας πρός δλους τούς προαναφερθέντας ώς καί πρός
τούς τιμώντας διά τής παρουσίας των τήν τελετήν ταύτην, παρακαλοΰμεν όπως, κα
τά τήν άνακοίνωσιν τών αποτελεσμάτων, δ Σεβαστός κ. Υπουργός άπονείμη τά έπα
θλα εις τούς νικητάς».
Μετά ταΰτα άνήλθεν έπί τοΰ βήματος τής αιθούσης τελετών ό Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. X. Ά ποστολάκος. Μέ εμφανή τήν
συγκίνησιν ό κ. 'Υπουργός
διότι — ούς εϊπεν —παρίσταται εις τον χώρον τών ’Α
στυνομικών Σχολών διά
πρώτην φοράν άφ’ δτου έξέλιπεν ή μορφή τοΰ άλλοτε
'Υποδιοικητοΰ των, αειμνή
στου ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Κ. Πολίτη, έπλεξε
το εγκώμιον των αστυνο
μικών θυσιών καί επιτευ
γμάτων καί έτόνισεν ότι
είναι ιδιαιτέρως ευτυχής
διότι τοΰ δίδεται ή ευκαι
ρία ν’ άπονείμη, διά δεύτε
ρον κατά συνέχειαν έτος,
τά βραβεία εϊς τούς νικητάς τών Παναστυνομικών
’Α γώνων, καί νά συγχαρή
όλοψύχως αύτούς καί τούς
διοργανωτάς των. Ά νεφέρΘη περαιτέρω ό κ. 'Υπουρ
γός— διακοπτόμενος συνε
χώς άπό τά θερμά χειρο
κροτήματα — εϊς τήν μεγίστην σκοπιμότητα τών ’Α 
στυνομικών Σκοπευτικών
’Α γώνων, μετά γενικήν δέ
αναφοράν εϊς τά εθνικά ιδε
άττονεμηθεΐσα ιτλακέττα rfjs ΣΚ.Ο.Ε. ύπό τοΰ ’Αρχη
γού Σ.Ο.Α.Μ. ’Αντιστράτηγου κ. Ν. Παπαρόδου.
ώδη, τάς προσφοράς τών
,*.
,
,
,
, ,
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί
τα ιόανικα του Αστυνομικού Σώματος, απενειμε τά άθλοθετηθέντα βοαβεΐα καί
συνεχάρη τούς διακριθέντας σκοπευτάς.
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Συγκινητική ύπήρξεν ή στιγμή κατά τήν οποίαν δ ’Αρχηγός τοΰ Στρατιωτι
κού Οίκου τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος Βασίλειος Κωνσταντίνου, ’Αντιστράτηγος κ.
Ν. Παπαρόδου, άνήλθεν επί τοΰ βήματος καί υστέρα από σύντομον καί πλήρη επαί
νων προσφώνησιν, είπεν δτι έκ μέρους τής Σκοπευτικής "'Ομοσπονδίας Ελλάδος απο
νέμει αναμνηστικήν πλακέτταν εις τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν έξαίρετον σκοπευτικήν δραστηριότητα τής ’Αστυνομίας κατά τό 1966 καί συγχαίρει
δλοψύχως τούς νικήτας των Παναστυνομικών ’Αγώνων. Διά τήν άνωτάτην αυτήν τι
μητικήν διάκρισιν, άπήντησεν εις τον κ. Παπαρόδου δι’ εμπνευσμένης άντιφωνήσεως
δ ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, οπότε τά χει
ροκροτήματα έδόνησαν επί πολύ τον χώρον τελετών των ’Αστυνομικών μας Σχολών.
Πρέπει νά σημειωθή σχετικώς μέ τά διεξαχθέντα εφέτος αγωνίσματα, δτι τό
αγώνισμα δι’ άεροβόλου τυφεκίου διεξήχθη διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι συμφώνως προς τον κανονισμόν τής Παγκοσμίου Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας (Κ.Ι.Τ.) , δ
όποιος κανονισμός έφηρμόσθη τό πρώτον εις τό έν Μπισμπάντεν τής Γερμανίας διεξαχθέν κατά τό παρελθόν θέρος παγκόσμιον σκοπευτικόν πρωτάθλημα. 'Η έπίδοσις 377)400 κατά συνέπειαν, του Δοκίμου Άρχιφύλακος κ. Ά ρ. Κομιανοΰ, είναι καί
ή πρώτη εθνική ατομική έπίδοσις εν Έλλάδι. 'Ομοίως καί ή πρώτη ομαδική τοιαυτη ή έπιτευχθεΐσα ύπό των τεσσάρων σκοπευτών τής Ά στυν. Σχολής (1470/1600).
** *
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ τής όλης έκδηλώσεως, διά τούς Ε' Παναστυνομικούς Σκοπευ
Οτικούς
’Α γώνας, ύπερέβη παν προηγούμενον κατά τήν έπακολουθήσασαν λαμπράν
δεξίωσιν είς τήν ειδικήν αίθουσαν τών Σχολών. 'Υπό τούς ήχους τής ορχήστρας τής
Φιλαρμονικής μας καί υστέρα από τά δσα προσέφερεν δ πλουσιώτατος μπουφές, οί
παρευρεθέντες έπεδόθησαν είς τούς αθανάτους ελληνικούς χορούς μέχρι καί τής 21ης
ώρας περίπου, μέ αποτέλεσμα νά διακριθοΰν πολλαί χορευτικαί «δεινότητες» τής
βραδυάς. Πρώτος δ Υπουργός κ. X. Άποστολάκος, δ οποίος κατά γενικήν έκτίμησιν... ελαβεν άριστα είς τον «καλαματιανόν». Τό αυτό ίσχυσε καί διά τήν δεσποινίδα
Άποστολάκου καί τούς ’Αρχηγούς κ.κ. Ε. Καραμπέτσον καί Ν. Παναγιωτακόπουλον, τούς Διευθυντάς κ.κ. Γ. Χαλοΰλον, Δ. Βασιλάκον, Κ. Τασιγεώργον, Α. Λαλιώτην κ.λ., αλλά καί τόν ’Επιθεωρητήν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκην είς ένα «πεντοζάλην» πού κατεχειροκροτήθη. 'Ομοίως καί Μέ τούς Διευθυντάς κ.κ. II. Λυκούσην καί Β. Σακελλαρίου καί τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Β. Κρΰον
καί Τ. Άδαμόπουλον ·είς σπάνιον «τσάμικον» κ.λ. κ.λ. Κατά γενικήν έκτίμησιν επί
σης ελαβεν... άριστα καί δ Γραμματεύς τών Σχολών, ’Αστυνόμος κ. II. Βλαχάκης,
αλλά... είς τό «ντέφι» τής ορχήστρας.
Μαζί μέ τά θερμά συγχαρητήρια δλων τών παρευρεθέντων πρός τούς νικητάς
καί τούς διοργανιοτάς τών άψογων άπό πάσης πλευράς Ε' Παναστυνομικών ’Αγώ
νων, αλλά καί πρός τούς συντελεστάς τής τόσον έπιτυχοΰς έκδηλώσεως τής 18ης
Νοεμβρίου — Διοικητήν ’Αστυνομικών Σχολών κ. Π. Λυκούσην, Υποδιοικητήν κ.
Κ. Τσιοΰγκον, ’Αστυνόμους τών Σχολών κ.κ. Α. Παπαθανασίου, Α. Ντουφεξήν, II.
Βλαχάκην καί τούς άλλους αξιωματικούς καί προσωπικόν τών Σχολών — απευθύ
νουν καί αί στήλαι τά ίδικά των καί εύχονται μεγαλυτέρας ακόμη έπιτυχίας' Εδίως
δέ τόν μεγαλύτερον θρίαμβον τών αθλητών μας κατά τούς Π α ν ε λ λ η ν ί ο υ ς :
πλέον Σκοπευτικούς ’Αγώνας.
ΧΑΡΑΛ. ΣΤAM ATΗ Σ

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σαγγαρίου.
Πάροδος της όδοΰ Θηβών 29, στό Περιστέρι.
- . ΠΡόκειτ« ι Ηά τον γνωστό ποταμό τής Τουρκίας, μήκους 790 χιλ. πού πηγάζει
απο τα κοντά στο Αφιον Ιναραχισάρ βουνά, διαρρέει τό λεκανοπέδιο τής Άγκυρας
καί εκβάλλει στον Ευξεινο ποντο, μεταξύ Βοσπόρου καί Ήρακλείας.
^
-,
, 11— 31 Αύγουστου 1921, κοντά στόν Σαγγάριο διεξήχθη ή όμώνυμη
σκληρότατη μάχη μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων στήν προσπάθεια των Ελλήνων
να προελασουν μέχρι Αγκυρας. Έξ αιτίας τής φυσικής όχυρότητος των τουρκικών
θεσεων καί της αμυντικής αυτών δργανώσεως, οί ελληνικές δυνάμεις είχον σοβαρές
απώλειες και υποχρεωθήκαν σέ ύποχώρησι. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στήν ΉΛίουπολι) .
ΓΑ
'
Σάθα Κ ω νσ ταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Νάξου 94, κοντά στόν «Ά γ ιο Λουκά» τής όδοΰ Πατησίων
Ο Κων) νος Σάθας (1 8 4 2 -1 9 1 4 ), ιστοριοδίφης, Ι ρ ε υ ν η ΐς καί μελετητής
ττης.
ϊ ΈΕέδηκηζ·
τ0ρΐΚςΜ
"° Γαλ^Βιβλιοθήκην»
? 1’ ^ ερε στήν
σέ ^ όποια
« ηπεριέλαβε
τ ο υ ς θησαυρούς
ΒςΆωκε οπταταμη
«Μεσαιωνικήν
Βυζαντινα και μεταβυζαντινά κείμενα κ. ά. Έδημοσίευσε ακόμη «Νεοελληνικήν απολο
γίαν» που περιείχε βιογραφίες λογιών καί συγγραφέων 1453— 1821) καί ά )) α
ιστορικά έργα.
'
J
Σακελλαρίδη Θεοζρράστου.
, ! !A°o5f? της όδοΰ Καραμανλάκη 12, στήν πλατεία καί την εκκλησία τού Ά 
γιου Ανορεου, άπεναντι στη στασι «Καλλιφρονά» τής όδοΰ Πατησίων
.
Ό Θεό^Ραστ°ς Σακελλαρίδης (1882— 1950) , ό γνωστός μουσουογός, είναι ό
δημιουργός των έργων: «Περουζέ», «Στοιχειωμένο γιοφύρι» (μελοδράματα) «Ό
βαπτιστικος», «Τα παραπήγματα», «Χαλιμά», «Πίκ - νίκ» κ. ά. (οπερέτες Ό
καλλιτέχνης πού για 50 χρόνια διασκέδαζε όλόκληρες γενεές μέ τήν δροσερότητα
το μειδίαμα, την αισιοδοξία καί τήν ηρεμία πού χάριζε ή τέχνη του, άπέθανεν ά
πορος.
'
Σακελλαρίου Ναυάρχου.
Πάροδος τής όδοΰ Αύλώνος έναντι του άριθ. 73 κοντά στό «Ροσινιόλ» τών ΣεTCOAlCOV.
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Ο Ναύαρχος Αλέξανδρος Σακελλαρίου, γεννήθηκε στην Μάνδρα τής Μεγαρίδος το 1887. Διετέλεσεν αρχηγός στόλου (1933— 1934, 1935— 1936, 1942— 1943)
κοψ
^(1936 1941) , αντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως στην Μέση ’Ανατολή
και Ιπουργος Ναυτικών (1941— 19 42 ), βουλευτής Άττικοβοιωτίας (1946, 1950),
'Υπουργός Ναυτικών (4 947— 1948) καί Ε θνικής Άμύνης (1951— 1952). Έ ργα
του: « Η θέσις τής Ελλάδος εις τον β 7 παγκόσμιον πόλεμον» κ. ά.
Σακχδ Ά μ μ ω ν ίου.
Πάροδος τής πλατείας « Ανω Κυψέλης» στήν Ά νω Κυψέλη.
Αμμωνιος ο Αλεξανδρευς, δ επονομαζόμενος Σακκάς, είναι δ ιδρυτής τοΰ νεο
πλατωνισμού και ειχεν ως μαθητας τον Λογγΐνο, τόν ’Ωριγένη καί τόν Πλωτΐνο (τέ
λος Β ', αρχές Γ ' μ. X. αίώνος) .
Σ αλαμινος.
Πάροοος τής δδοΰ Πειραιώς 84, απέναντι στήν «Α γία Τριά.δα» τού Κεραμεικοΰ.
Πρόκειται για τό γνωστό νησί τοΰ Σαρωνικοΰ κόλπου7, πού κατά τούς αρχαιό
τατους χρονους ήταν αυτόνομο κράτος, διοικούμενο από βασιλείς τοΰ οίκου των Αίακιδών. Αργότερα, ο Φύλακος, σύμφωνα μέ τήν παράδοση παρέδωσε τό νησί στούς
’Αθηναίους, οί όποιοι έγκατέστησαν σ’ αυτήν «κληρουχίαν». Τό 318 π.Χ. οΕ Σαλαμινιοι επολεμησαν, μαζί μέ τόν Ινάσσανδρο, κατά των ’Αθηνών, αυτό δέ ήταν ή αι
τία νά εκδιώξουν οι ’Αθηναίοι τούς Σαλαμινίους από τό νησί.
Κοντά στήν Σαλαμίνα τό 480 π.Χ. συνήφθη ή περιώνυμη ναυμαχία μεταξύ τοΰ
έλληνικοϋ στόλου υπό τόν άρχιναύαρχον Εύρυβιάδη, καί τοΰ περσικού, ύπό τήν άνωτεραν άρχηγίαν τοΰ Ξέρξου. Στις 380 ή κατ’ άλλους 310 τριήρεις των Ε λλήνων, οΕ
180 άνήκον στούς ’Αθηναίους, μέ επί κεφαλής τόν Θεμιστοκλή. Στή ναυμαχία αυτή
οΕ "Ελληνες έσημείιοσαν μεγάλη νίκη, ή οποία καί έπετάχυνε τόν τερματισμό τών
Περσικών πολέμων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
Σ α λ φ έ ρ ο υ Μ ιχαήλ.
Πάροδος τής δδοΰ Σπάρτης 18, στή Καλλιθέα.
'Ο Μιχαήλ Σαλίβερος (1862— 1935) , εκδότης, είναι ό Εδρυτής τοΰ παλαιού
βιβλιοπωλείου «Ερμής» (1892) , τό όποιον εξελίχθηκε' σέ εκδοτικόν οργανισμόν, δ
όποιος έπραγματοποίησε πάρα πολλές έκδόσεις θρησκευτικές, κλασσικών συγγρα
φέων, λογοτεχνικές, έκπαιδευτικών βιβλίων κ.λ. Ή έπιχείρησις από τό 1934 μετα
τράπηκε στήν ανώνυμη εταιρεία «Σαλίβερος».
Σ αλιχλή.
Πάροδος τής δδοΰ Βασιλέιος Κωνσταντίνου 138, κοντά στό «Γυμναστήριον» τής
Καισαριανής.
Τό Σαλιχλή, πόλις τής Τουρκίας στήν Δ. Μ ικρά'’Ασία, 83 χιλ. Β. τής Σμύρ
νη ς, έχει σήμερα περί τις 24 χιλ. κατοίκους. Στήν περιοχή της διεξήχθησαν, τόν
’Ιούνιο τοΰ 1920 καί τόν Αύγουστο τοΰ 1922, σκληρές μάχες μεταξύ ελληνικών καί
τουρκικών στρατευμάτων.
Σ αλτέλη Νικολάου.
Πάροδος τής όδοΰ Δροσίνη 8, στήν πλατεία «Παπαδιαμάντη». (Συνοικία «Κυπριάδου») .
Ό Νικόλαος Σαλτέλης, ποιητής έκ Κυδωνιών τής Μ. ’Ασίας, εζησε στό Πα
ρίσι μετά τών Σούτσων καί τοΰ Κοραή. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Ν. Σμύρνη) .
Σ άλω νω ν.
Πάροδος τής δδοΰ Ζαγοράς 30, κοντά στό νοσοκομείο παίδων «’Α γλαΐα Κυ
ριάκου».
Πρόκειται γιά τήν μεσαιωνική καί κοινή ονομασία, μέχρι πρό ολίγου, τής πρωτευούσης τοΰ νομοΰ Φωκίδος, τής Άμφίσσης. Σχετικά μέ τήν προέλευσι τής λέξεως
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έχουν διατυπωθή πολλές γνώμες, άλλα ώς πλέον αληθοφανής φαίνεται εκείνη κατά
την οποία πρόκειται περί παραφθοράς τοϋ γεωργικού όρου «Έσάλωνα», δηλ. «Μέσα
αλώνια». (Κάτι παρόμοιο μέ τά Σεπόλια = ’Έσω πόλις) .
Στά Σάλωνα, κατόπιν είσηγήσεως τοϋ Θεοδώρου Νέγρη, συνήλθε άπό 15__20
οεμορίου 1821 συνέλευσις πολιτικών προσώπων της Έπαναστάσεως, ή οποία συνέστήσε
καίν -,ελεξε
εξέλεξε πληr ,τον όνομασθέντα
/
, ,"Αρειον Πάγον τής° ’Ανατολικής
- |3 Ελλάδος
—-------^ .-—
ρεςουσιους ^(παραστατας) για τήν ’Εθνική Συνέλευσι. ΟΕ πράξεις καί οι άποφάσεις
τής συνελεύσεως των Σάλωνων, ακυρώθηκαν άπό τήν Β ' ’Εθνική Συνέλευσι τοϋ
Αργους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στό τέρμα 'Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι) .
Σάλωνων Ήσαΐα. Βλέπε Ήσαί'α Σαλώνων.
Σαμαρά Σπυρίδωνος.
Πάροδος ιής οδοϋ Ιακωβατων 50, στην πλατεία καί τήν εκκλησία «'Αγίας
Παρασκευής» των Κάτω Πατησίων.
(
εγνώρισαν μεγάλην επιτυχίαν στά λυρικά θέατρα τής ’Ιταλίας κ. ά. (Συνώνυμη
οδός υπάρχει στό Ψυχικό) .
Σαμαρίνας.
Πάροδος τής δδοϋ ’Αθανάτων, άπέναντι στόν κιν) φο «Άμόρε» των Σεπολίων.
Η Σαμαρίνα, οικισμός σήμερα τής επαρχίας Γρεβενών, στό όρος Σμόλικα, εί
ναι γνωστή άπό τις μάχες πού συνήφθησαν εκεί κατά τήν εναρξι τοϋ έλληνοϊταλικοΰ
πολέμου τοϋ 1940.
Σάμγις·
Πάροδος τής οοοϋ I ράλλεων 3, άπέναντι στό Β νεκροταφείο ’Αθηνών.
Η -υάμη, κοινώς Αίγιαλός ή Γιαλός, χωριό ομωνύμου επαρχίας, τής νήσου Κε
φαλληνίας, έχει σήμερα περί τούς 1.500 κατοίκους. Κατά τήν άρχαιότητα ήταν μία
τών τεσσάρων σημαντικωτέρων πόλεων τής Κεφαλληνίας.
Σαμοθράκης.
Πάροδος τής δδοϋ Λήμνου 71, κοντά στήν έκκλησία «'Α γία Ζώνη».
„5;Ρ°κει·ται Άά τό γνωστά νησί τοϋ Β.Α. Αιγαίου, πού είναι επαρχία τοϋ νο
μού Εβρου καί έχει περί 4 χιλ. κατοίκους. Ή Σαμοθράκη ήταν περιώνυμη κατά τήν
άρχαιουητα για τα τελούμενα εκεί μυστήρια τών Κάβειρων. (Θεότητες ή δαίμονες
φρυγικής πιθανόν καταγωγής: ή Άξίερος, ή Άξιόκερσα, δ Άξιόκερσος καί δ Καδμίλος^ή Κασμϊλος, ταυτιζόμενες προς τήν Δήμητρα, τήν Περσεφόνη, τον "Αδην καί τόν
«ιθύφαλλον» Ερμήν) . Συνώνυμη δδός υπάρχει στό Αιγάλεω.
Σάμου.
^ΡΧ'ζή- ο.'κο ι,ην οοο Θ. Δεληγιαννη και τελειώνει στήν δδό Λιοσίων, κοντά
στήν πλατεία «’Αττικής».
Πρόκειται για τό γνωστός νησί τοϋ Αιγαίου, πού βρίσκεται πολύ κοντά στήν
μικραστιαακη ακτή και έχει εκτασι 472,48 τετρ. χιλ. Πρωτεύουσα είναι ή όμώνυμη πόλις (πρώην Λιμήν Βαθέος) .
ΟΕ αρχαιότατοι κάτοικοι τής Σάμου, πού ώνομάζετο καί Παρθενία, Ίμβρασία,
κ.ά., ήσαν, ώς παραδίδεται, Πελασγοί καί Κάρες, αργότερα δέ Λέλεγες άπΐΓτήν
Κεφαλληνία υπό τήν αρχηγία τοϋ Άγκαίου. Ή νήσος έσημείωσε σημαντικήν άκμήν
τήν εποχή τοϋ τυράννου της Πολυκράτους, δ όποιος κατενίκησε τούς Αυδούς καί κατεσκεύασε σημαντικώτατα έργα. "Υστερα άπό τόν θάνατο τοϋ Πολυκράτους, υποτά
χθηκε στους Πέρσες, άπελευθερώθηκε μετά τήν ναυμαχία τής Μυκάλης (279 π.Χ.) ,
άργότερα ύπήχθη ατούς ’Αθηναίους καί παρέμεινε σ’ αυτούς μέχρι τών Μακεδονικών χρόνων. Έκτοτε ή ιστορία τής Σάμου είναι σημαντική καί "αξιόλογη. (Συνώ
νυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .
( Συνεχίζεται)
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καλά, τόν παράδοξο έκεΐνον άνθρωπο, τόν Βλάση Σκιαδή, πού ήταν
Θ ΓΜΑΜΑΙ
πασίγνωστος σ’ ολόκληρη την περιφέρεια τοϋ ΛΖ' Τμήματος γιά τά αμίμητα
χωρατά του καί πολλά άλλα. Σ’ αυτά τά «άλλα» πρέπει νά πώ δτι δέν συγκαταλε
γόταν τίποτα τό επιλήψιμο, αλλά απεναντίας πολλά ηθικά καί ωραία γιά τόν μέσο
άνθρωπο τής εποχής μας καί ιδίως τόν έντιμο οικογενειάρχη καί τόν καλό χρι
στιανό.
’Ανάμεσα στά πολλά παράδοξα τοϋ άνθρώπου αύτοΰ ήταν καί ή παθολογική
του... απέχθεια γιά τις γάτες, αλλά καί ή έξ ίσου παθολογική του αγάπη γιά τη
γυναίκα του, τήν δμορφη καί νεαρή «Κάθρην» ή επί τό έλληνικώτερον Κατερίνα.
Καί όσο γιά τήν πρώτη του αδυναμία, τις «φριχτές καί κακούργες γάτες» όπως έτόνιζε συχνά, ήταν αμέτρητες οί φορές πού μάς είχε απασχολήσει υστέρα από παρά
πονα των γειτόνων καί πολλών άλλων μακρινών νοικοκυραίων. Πότε λιθοβολούσε
μια γάτα καί μαζί έσπαζε τά τζάμια ή τά κεφάλια ανύποπτων χριστιανών, πότε
-κυνηγούσε άλλη γάτα στη στέγη τοϋ σπιτιού του καί φωνάζοντας στή διαπασών
διετάρασσε τήν κοινή ησυχία, πότε — συνέβη καί αυτό — κυνηγώντας άλλη γάτα
μέ άκάθεκτη όρμή γινόταν... πρόξενος αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων ή «συγκρούσεως ατόμου μέ άτομον», όπως έγραψε κάποτε δ αλησμόνητος φίλος μου Πάτρο
κλος στο υπηρεσιακό του σημειωματάριο. "Οσο γιά τή δεύτερη αδυναμία του, τήν
όμορφη καί νεαρή Κάθρην, είναι αλήθεια ότι ποτέ δέν μάς απασχόλησε μ’ αυτήν,
αλλά μόνον μέχρι εκείνη τή νύχτα...
** *
Ε ΤΕΤΟΙΑ φήΜη καί τέτοιο παρελθόν δ Βλάσης Σκιαδής, καταλαβαίνετε
πόσο μέ παραξένεψε όταν εκείνη τή νύχτα μπήκε στό γραφείο αξιωματικού υπη
ρεσίας κρατώντας στήν αγκαλιά του... μιά γάτα. Ή ταν φοβερά ήρεμος καί κου
νώντας συνεχώς τό κεφάλι του κατάλαβα ότι είχε πολλά νά μοϋ πή.
—Κ υρ-Β λάση! ανέκραξα κατάπληκτος μόλις τόν είδα. Πού τόν αιχμαλώτι
σες αυτόν τόν γάτο;
—Δέν είναι γάτος, ψιθύρισε πολύ σκεφτικός, αλλά γάτα καί μάλιστα από πο
λύ ευγενική ράτσα... Είναι ή γάτα μου, ή χρυσή μου γατούλα!...
—Πώς; ’Έτρεφες γάτα εσύ στό σπίτι σου, απίθανε κυρ - Βλάση!
—Βεβαίως, κατόπιν επιμονής τής φοβερής Κ ατερίνας!... Κατώρθωσε νά έπιζήση μάλιστα γιατί ήταν εφτάψυχη, αλλά καί γιά νά μοΰ φανερώση ότι...
Τόν πήραν ξαφνικά τά κλάμματα καί κατάλαβα πώς κάποιο δράμα είχε περι
ζώσει τόν παράδοξο άνθρωπό μου. Σ’ αυτό μέ βεβαάοσε — έκτος άπό τά άλλα πού
έβλεπα — καί εκείνο «τής φοβερής Κατερίνας», άφοΰ δ Βλάσης Σκιαδής συνήθι'ζε πάντοτε νά λέει «τής λατρευτής μου Κάθρην» σέ ανάλογες στιγμές.
—Τί σοΰ συμβαίνει κυρ -Β λάσ η ; τόν ρώτησα μέ ανάμικτα συναισθήματα. Μπο
ρώ νά σέ βοηθήσω σέ τίποτα;
— "Οχι, δέν μπορείς νά μέ βοηθήσης, είπε σκουπίζοντας τά δάκρυα μέ τό ένα
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χέρι καί με το άλλο χαϊδεύοντας τή γάτα. Μακάρι όμως νά μπορούσες... Τώρα είναι
αργά...
-Ποτέ δέν είναι άργά κυρ Βλάση! Λέ γε μου καί ίσως νά γίνει κάτι! είπαμέ αυτοπεποίθηση.
Είναι αργα σοΰ λεω κυρ - Αστυνόμε... Καί ήρθα για νά σοΰ πώ τό ν πόνο
μου, να με νοιωσης και να καταλαβης τι γίνεται σ αυτόν τον ψεύτικο κόσμο... Ακουσε λοιπόν.
Εβηξε, χαΐδεψε καί ξαναχάϊδεψε τή γάτα του καί άρχισε:
,
Εγινα φίλος με τις γάτες κυρ - Αστυνόμε μου από απόψε, γιατί είναι ευλο
γημένα πλάσματα του Θεού.., Ιδίως τούτη ή γατούλα μου, ή «Σμάρω», πού ένας
μου!... Τέλος πάντων.
Οεος μονον ζερει πόσες φορές γλύτωσε cctto tgc
γ ύ ρ ισ α λοιπόν άπόψε κυρ - ’Αστυνόμε μου από τό ραφτάδικο όπως κάθε βράδυ,
κατά τις εννιά περίπου. Είχα πάρει καί από την αγορά δυό μεγάλα φρέσκα ψάρια,
-να για μένα καί ονα για την Κατερίνα — παιδιά δέν έχουμε όπως ξέρεις __ καί
μπήκα σαν καλός Χριστιανός στό σπιτάκι αου....
γισμου
ψάρι
τρατ
— μπαρμπουvia ήταν - καί φώναξα την Κατερίνα νά βγή γιά νά τά καθαρίση. ’Αλλά' ούτε
φωνή, ούτε ακρόαση... Ή Κατερίνα έλειπε, όπως τόσες άλλες φορές, καί
και γυρίζοντας
γυρϊζοντ
άπό τον καμπινέ τά μάτια μου έπεσαν σ’ ένα σημείωμα, πού ίχε καρφιτσώσει στον
μπουφέ. Τό πήρα καί διάβασα εκείνο πού καί άλλοτε
μοϋ ξανάγραφε:
άλλοτε μι
* Είμαι στη Μπεττη για χαρτιά. Φάε, κοιμήσου καί κάποτε έρχομαι,
έο>
χρυσό

Χοίνη οινει μια και σκαρφαλώνει στην ψηλη και άπό πορσελάνη στήλη τής

και λίγο ελειψε να μοΰ έρθη κολπος κυρ - Αστυνόμε μου! Ηταν «φρέσκα» γράμμα
τα κάποιου Άναστάση, κάτι φλογερά ερωτικά γράμματα αυτού τού κυρίου προς τήν
Κάθρην, τή φοβερή Κατερίνα μου δηλαδή, πού μέ έκαναν νά τρελλαθώ!...
Δ=.ν ήταν ιοσο τυχερός όμως αυτός ο κύριος... Σ ενα άπό τά γράμματα, περ
σινό, έγραφε καί τον αριθμό τού τηλεφώνου του. ’Άφησα λοιπόν τή «Σμάρω» νά ρο
κανίζει τό μπαρμπούνι καήπήρα τον Ο.Τ.Ε. Εκείνος μου είπε τό επώνυμο τού Ά 
ναστάση, τήν δδό καί τον αριθμό, καί νά σου καί άριβάρω έκεΐ κατά τά μεσάνυχτα.
Ήταν^ ήσυχος καί σκοτεινός δ δρόμος, ήσυχο καί φωτεινό τό σπίτι εκείνο, καί κύτταξα άπό τήν κλειδαρότρυπα. Κύτταξα κυρ - Αστυνόμε μου, είδα... καί ’είδα καί
έφυγα γιά νάρθιο νά σάς τά πώ.. Σάν νομοταγής πολίτης λοιπόν θά κάνω μήνυση...
αύριο, και ε.σι θα πάρω διαζύγιο από αυτή την άπιστη, την καταραμένη Κατερίνα,
πού έδωσα, ό,τι είχα καί δέν είχα νά τήν κάμω ευτυχισμένη...
—
Τον πήραν πάλι τά κλάμματα, νιαούρισε πολλές φορές καί ή γάτα—κάνοντατούς αστυφύλακες τής υπηρεσίας νά μαζευτούν στην είσοδο τού γραφείου—αλλά τά
πράγματα δέν ήταν καί τόσο κωμικά. Τον ρώτησα:
Ειοες... καλα κυρ -Β λασ η; Ηταν η γυναίκα σου στό κρεββάτι κάποιου
όιλλου άνδρα;
—Νά στραβωθώ κυρ - Αστυνόμε μου, άν σοΰ λέω ψέμματα! Βεβαίως είδα
-καλά!...
Και θελεις yia... ^^.ρασης αύριο για νά κάνης τη μήνυσήκατα των μοιχών*
—Βεβαίως! Νά τούς τό χαρίσω κυρ - Αστυνόμε μου; νΑ ! ’Εγώ δέν τά σηκώ-
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ΙΙΡΟΑΓΩΓΑΙ
Δίκ, L·. Δ) τος, εκδοθέντος εν τη Ελληνική Βασιλική Πρεσβεία Κοπεγχάγης
την 2.8.66 καί δήμοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 397 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') της 10.11.66,
προήχθη εις Επιθεωρητήν τοϋ Αστυνομικού Σώματος, ό Δ) ντής ’Αστυνομίας ’Α
θηνών, ’Αστυνομικός Δ) ντής Α' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης.
*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Παρητηθησαν τοϋ Αστυνομικού Σώματος, οι ’Αστυφύλακες κ.κ. Παναγιώ
της Παπανδριανός, Δημήτριος Παλληκάρης, Στέφανος Ραμμόπρυλος, ’Ιωάννης Παπαδοπουλος, Παναγιώτης Κακιουζης, Γεώργιος Γοραντωνάκης καί ’Απόστολος
Τσιάμπας.
— Απελυθησαν τού Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, δ Άστυφύλαξ κ. Ευθύμιος Μογγολίας καί διά λόγους ύγείας δ Ύπαρχιφύλαξ κ. Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος δ Άστυφύλαξ κ. Δημήτριος Φιλιππακόπουλος.
*
ΛΜΟΙΒΑΙ
Διά άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έπηνέθησαν: 1) ό ’Αστυνόμος Β'
κ. ’Εμμανουήλ Παπαβασιλείου, 2) οι Ύπαστυνόμοι Β ' κ.κ. Γεώργιος Κατσαρέας
καί Παναγιώτης Χατζημιχαήλ, 3) ό Ά ρχιφύλαξ κ. Κυριάκος Γεωργιτσανάκος, 4)
δ Τπαρχιφύλαξ κ. Σταύρος Παράσχος καί 5) δ ’Αστυφύλαξ κ. Βασίλειος Δημόπουλος, διότι δ πρώτος, Διοικητής ών τής Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού Νομί
σματος Πειραιώς καί εχων βάσιμον πληροφορίαν καθ’ ήν άτομόν τι άνήκον εις τήν
κατηγορίαν τών λογιστών πλοίων, ήγόραζε, κατά σύστημα, σημαντικά ποσά ξένου
συναλλάγματος εκ συναδέλφων του, άτινα, συνεργαζόμενος καί μεθ’ ετέρων συναδέλ
φων του, εξάγει λάθρα έκ τής χώρας, έδωσε σαφείς οδηγίας εις τούς ύπ" αυτόν ύπηρετοϋντας Τπαστυνόμους, οί'τινες, μετά πολυήμερον παρακολούθησιν, άναπτύξαντες έκτακτον δραστηριότητα καί χειρισθέντες τήν δλην ύπόθεσιν μετά μεθοδικότηνω κάτι τέτοια! Θά τή χωρίσω τήν άπιστη, τήν παληο...! Σέ παρακαλώ δμως νά μέ
βοηθήσης. Γιά απόψε δχι βέβαια, αλλά αύριο νά μοϋ τήν πάρης εσύ τή μήνυση,
εσύ πού τά γράφεις καλά...
— Ά ν τε στό... καλό σου(!) κυρ - Βλάση, πού θά περιμένης αύριο γιά νά ένεργήσης! είπα έξωργισμένος μέ τήν — ανθρώπινη ωστόσο — αφέλεια τού ανθρώπου
εκείνου. Καί δίνοντας ένα γερό χτύπημα στή γάτα πού κρατούσε στήν αγκαλιά του
τόσην ώρα, τήν έδιωξα καί τού είπα νά περιμένη ώσπου νά συνεννοηθώ μέ τον
Εισαγγελέα..
❖ ’*
ΧΟΓΝ περάσει πολλά χρόνια από τότε. Καί θυμάμαι μέ άποτροπιασμό εκείνη
τήν πρώτη μου «έφοδο» μέ τόν είρηνοδίκη Κ. Β., μέ τον κυρ - Βλάσ·η καί δύο
αστυφύλακες σέ «άντρον» μοιχών. Ή ταν ή τελευταία συνάντηση τής Κάθρην καί
τού Άναστάση εκείνη τή νύχτα, ύστερα άπό δεκάδες συναντήσεις τών δύο τελευ
ταίων χρόνων, καί δ παράδοξος καί αφελής κυρ - Βλάσης μου πήρε σύντομα τό δια
ζύγιο. Καί ζή σήμερα αυτός καλά — καί μεΐς χειρότερα... — μέ τή δεύτερη γυ
ναίκα του κι’ ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. ’Αλλά πάντοτε μοΰ εκμυστηρεύεται δποτε
τύχει καί συναντηθούμε:
—Ξέρεις κυρ - Αστυνόμε μου... Ά πό έκείνη τή νύχτα άντιστράφηκαν οί δροι:
’Έ γινα δ μεγαλύτερος φίλος τών γάτων καί δ μεγαλύτερος εχθρός τών γυναικών...
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Ειδήσεις καί Πληροφορία'.

τος έπέτυχον τον εντοπισμόν τοϋ έν λόγω ατόμου, βοηθούμενοι δέ καί ύπό των εν
τη αυτή υπηρεσία ύπηρετούντων τρίτου, τετάρτου καί πέμπτου ώς άνω άναφερομένων, την επ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοΰ είρημένου ατόμου, λαβοΰσαν χώραν την
15.30 ώραν της 26.9.66, καθ’ ήν στιγμήν τοϋτο, δήλωσαν κατά τον οίκεΐον έλεγχον
δτι έφερε μεθ’ εαυτόν μόνον τό ποσόν των 70 δραχμών, άνήρχετο επί τοϋ έν λιμένι
Πειραιώς ελλιμενισμένου υπερωκεανίου «Βασίλισσα Φρειδερίκη», φέρον μεθ’ έαυτοΰ,
παρανόμως, 715 δολλάρια εις μετρητά, 1.200 δολλάρια εις Τ) G ξένων τραπε
ζών, άνήκοντα εις έτερα πρόσωπα, 41 χαρτίνας λίρας ’Αγγλίας καί 1.400 έλληνικάς δραχμάς, επί σκοπώ λαθραίας έξαγωγής των έκ τής χώρας μας.
* *
ΠΕΝΘΗ

Νικόλαος

Μουρτζίνης

Τήν 9ην ώραν τής 20.11.1966, έν τώ νοσοκομείω «Ευαγγελισμός», άπεβίωσεν
έ εκεί νοσηλευόμενος ’Αστυνόμος Β ' τάξεως, έν ένεργεία, Νικόλαος Μουρτζίνης. Κα
τά τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν ή όποια έψάλη τήν πρωίαν τής επομένης εις τό παρεκκλήσιον τοϋ Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών, παρευρέθησαν φίλοι καί γνωστοί τοΰ
έκλιπόντος, αντιπροσωπεία τοΰ Αστυνομικού Σώματος κ. ά. Έ π ί τής σοροΰ κατέθεσεν στέφανον, έκ μέρους τοΰ Αστυνομικού Σώματος καί ώς έλάχιστον δείγμα άναγνωρίσεως τών υπηρεσιών τοΰ άίΐοβιωσαντος πρός αυτό, ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Νικό
λαος Φακιολδς, δ όποιος καί άπεχαιρέτησε τον συνάδελφόν του, άναφερθείς εις τό
ήθος, τήν προσωπικότητα καί τήν αστυνομικήν σταδιοδρομίαν του.
Ό Νικόλαος Μουρτζίνης, έγεννήθη τώ 1912 εις τήν
Άμαλιάδα. Τώ 1935 κατετάγη ώς Άστυφύλαξ εις τό
’Αστυνομικόν Σώμα, τώ 1949 προήχθη εις τον βαθμόν
τοΰ Ύπαστυνόμου Β ' τάξεως, ώς συμμετασχών εις τάς έν
Έλλάδι οργανώσεις έθνικής άντιστάσεως, τώ 1956 προ
ήχθη εις Τπαστυνόμον Α ' καί τώ 1965 εις ’Αστυνόμον
Β ' τάξεως. ’Από τής εξόδου του έκ τής ΆστυνοΜικής
Σχολής ’Αστυφυλάκων καί μέχρι τοΰ θανάτου του, υπη
ρέτησε διαδοχικώς εις Γ.Γ.Α. ’Αθηνών, Μηχ) τον Ύποδιεΰθυνσιν ώς καί εις διαφόρους άλλας υπηρεσίας τών
’Αστυνομικών Α) νσεων ’Αθηνών καί Πειραιώς.
Καθ’ δλην τήν αστυνομικήν του σταδιοδρομίαν έπεδείξατο εξαιρετικόν πρός τήν υπηρεσίαν ζήλον καί ίδιάζουσαν έργατικότητα. Φίλος καί άγαπητός πρός δλους καί ύφ’ δλων, έξετιμάτο δλως
ιδιαιτέρους. “Οτε τώ 1953, συμφώνως πρός σχετικήν διαταγήν, έκλήθη νά φοιτήση
εις τήν Σχολήν 'Γπαστυνόμων, έπραξε τοΰτο έκ τών πρώτων, γεγονός μαρτυρούν τήν
έφεσίν του πρός άνέλιξιν.
Ό τόσον πρόωρος καί άπροσόόκητος θάνατός του βαθύτατα έλύπησε πάντας
τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνεργασθέντας μετ’ αύτοΰ. Συλλυπούμενοι είλικρινώς
τήν άπορφανισθεϊσαν οικογένειαν του, εύχόμεθα εις αυτόν μέν γαϊαν έλαφράν, είς
δέ τούς οικείους τήν έξ ϋψους θείαν παρηγοριάν. Είθε νά είναι έλαφρόν τό χώμα
τής ’Αττικής γης, δπερ έκάλυψε τήν σορόν τοΰ θανόντος ’Αστυνόμου, καί ή μνήμη
του αίωνία.
Αΐωνία ή μνήμη σου Νικόλαε Μουρτζίνη.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΦΡΙΚΙΑΣΊΊΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Μνήμη τοϋ Δεκεμβρίου 19 4 4 , υπό τοΰ 'Ύπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη..........
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ΝΟΜΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑ],

Ή καταπολέμησις τής εγκληματικότητας τω ν ανηλίκων, ύπό τοϋ Καθηγητοϋ τής
’Εγκληματολογίας έν τη Παντείω ’Αν. Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών κ. Ιωαννου
Παπαζαχαρίου (συνέχεια)...............................................................................................
10G0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Ή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια, ύπό τοϋ κ. Σπύρου Λεωτσάκου (συνέχεια) .........
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Μίστερ Τσάρλυ , ό δάσκαλος κακοποιών , ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Δουκάκη
( Συνέχεια καί τέλος ) .....................................................................................................
ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Στραγγαλισμός καί βιασμός γυναικός—’Ανακάλυψη και σύλληψη τοϋ δράστου ,
άπό τό γερμανικό περιοδικό «Master/ Ntetectiv», κατά μετάφραση τοϋ Ά στυφύλακος κ. ’Αναστασίου Βογιατζή (συνέχεια άπό τό 323 τεΰχος καί τέλος)............
ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τό Πυροσβεστικόν Σώμα —Δημιουργία καί έξέλιξις, ύπό τοΰ τ. Διοικητοΰ Α 'τοϋ
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Π. Ζούκου......................................................................
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Οί χιλιασταί, ύπό τοϋ κ. Πέλλου Κουτουπη......................................
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

Α στυνομικά στιγμιότυπα δεκαπενθημέρου, ύπό τοϋ κ. Ν. Α. .
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Δίκαια αναγνώριση—’Απονομή μεταλλίων στόν κ . Λεωτσάκο καί στά μέλη τοϋ
Δ .Σ .το ϋ Ο .Φ .Α .Α ., ύπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ί . Ρ άϊκου..........................
ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Λεκαπενθήμερον Τροχαίας, ύπό τοϋ κ. Ν. Α ..................................................................
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΤΡΟΤΗΤΑ

Οί εσωτερικοί σκοπευτικοί άγώνες τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών —
Ε' Παναστυνομικοί σκοπευτικοί άγώνες , ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α κ. Χαραλ.
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τω ν ’Α θηνών , ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ..................................................................................................
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Ή Γάτα κ α ί... ή ζημιά της, ύπό τοΰ Συνεργάτου «X » ...............................................
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ - Π ΕΝΘΗ.............................................................
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΣ : Ή συνέχεια τής μελέτης «Σταυροφορία για τό παιδί» αναβάλλεται διά
τό επόμενον τεΰχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Χειρόγραφα μελετών δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ! ΜΕΛΕΤΑ! ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυποϋται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ. ΡΟΔΗ
Κ€ραμ€ΐκοΟ 4 0 —Ά θηναι ( Τηλ . 5 2 2-5 12 )

Κάδε Παρασκευή
Ώ ρα 20.30' - 21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της 'Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέρουσα.
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό
σπίτι.

