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ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣIN ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ε π ί  Γ ης Ε ιρηνη
'Υπό του 'Υπαστυν. Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Ν 1 ΚΤΑ θαυμαστή, επίσημος, φωτεινή καί πλήρης 
έκ του μυστηρίου τής Δημιουργίας έρχεται καί 

παλιν διά διά 1966ην φοράν. 'Η  στιγμή είναι ιερά 
εις την θειαν αλλα καί κασμικήν μεγαλοπρέπειάν τηςκαί τδ δίδαγμα μέγα.

Γεννάται δ Γίδς τοΰ Θεοΰ εις την ταπεινήν φάτνην τής Βηθλεέμ καί ένα 
άστρον λαμπερόν ρίπτει τήν ύπερκόσμιον φωτοχυσίαν του. Γεννάται δ Σωτήρ τής 
άνθρωπότητος, δ ταπεινός καί άσύλληπτος εις μεγαλεΐον ’Άνθρωπος καί Θεός, δ 
λυτρωτής καί τιμωρός. Γεννάται Εκείνος πού, πλήρης αγάπης προς τό όδυνώμενον 
καί εις το όαραθρον τής απώλειας φερομενον γένος των άνθρώπων, ήλθε νά σώση 
τόν άνθρωπον, νά σκορπίση επί τής γής τό φως τό αληθινόν καί νά όδηγήση τήν 
Οικουμένην εις τήν δδόν των μεγάλων επιτεύξεων.

Έμβλημα τοΰ Θεανθρώπου ή αγάπη, σκοπός του ή ειρήνη καί ή δμόνοια 
εις τάς καρδίας των άνθρώπων. «Δόξα έν όψίστοις Θεώ καί επί γής ειρήνη, έν άν- 
θρώποις ευδοκία» είναι τό μήνυμα πού διά στόματος αγγέλων κομίζεται 0Γ δλό· 
κληρον τήν ανθρωπότητα. Τό ύψηλόν νόημα τοΰ τριπτύχου μηνύματος καταθέλγει 
καί σήμερον τάς ψυχάς, άφοΰ ή δόξα τοΰ Θεοΰ καί ή ειρήνη επί τής γής καί ή 
ευδοκία των άνθρώπων δέν δύνανται νά υπάρξουν κεχωρισμένως. Καί δέν δύνανται 
νά υπάρξουν διότι δέν νοείται ειρήνη έπί τής γής καί ευδοκία των άνθρώπων χωρίς 
τήν δόξαν των ουρανών, άφοΰ ή επίγειος ειρήνη ένέχει άκτινοβολίαν τής θείας 
δόξης καί ή ευδοκία θεϊκήν πίστιν εις τήν ουσίαν τής ζωής...

** *

Ε ΝΑΣ μέγας κύκλος, πού καθ’ έκαστον Ιτος παρακολουθοΰμε διά νά έορτάσω- 
μεν δλόκληρον τήν διαδρομήν τοΰ Σωτήρος Ίησοΰ έπί τής γής, άνοίγεται μέ 

τά Χριστούγεννα, τήν «Μητρόπολιν πασών των εορτών» δπως άπεκλήθη τό μέγα 
γεγονός υπό τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Μέγας κύκλος, άλυσος ιστορικών γεγο
νότων, μέ στοιχεία πρωταρχικά καί άναφαίρετα, είναι ή έποχή πού άνοίγει δ Θεάν
θρωπος -— Λυτρωτής μέ τήν γέννησίν του εις τήν ταπεινήν φάτνην τών άλογων, 
μέ τήν βάπτισίν του, τήν διδασκαλίαν καί τήν καθολικήν του δράσιν έπί Ρωμαίων
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χύτοκρατόρων Αύγουστου καί Τιβερίου, μέ τήν σταύρωσίν του επί ηγεμονίας Πιλά
του καί τήν Άνάστασίν του.

Ηρχισεν ό κύκλος πρό δύο χιλιετηρίδων περίπου, δτε έτελεσιουργήθη τδ υπερ
φυές μυστήριον τής Θείας Οικονομίας μέ τήν ένσάρκωσιν τοΰ Προαιώνιου Λόγου, 
οτε ήλθε τό Πλήρωμα τοΰ Χρόνου. Τότε, «μεσούσης τής νυκτός τής προς τήν Τ ε
τάρτην ημέραν τής εβδομάδος, τήν 25ην Δεκεμβρίου», ό Λόγος σαρξ έγένετο καί 

Ηλιος τής Δικαιοσύνης άνέτειλεν. "Αξιόν ιδιαιτέρας παρατηρήσεως είναι δτι τήν 
ιδίαν ήμέραν τής εβδομάδος, Τετάρτην καί έν μέσοι τής νυκτός, προ πολλών αιώνων 
έκτίσθη κατά τούς σοφούς καί τάς γραφάς καί αυτός ό αισθητός ήλιος τοΰ σύμπαν- 
τος, μετά τοΰ υπολοίπου άστρικοΰ κόσμου. Τόν νέον «“Ηλιον τής Δικαιοσύνης» άνέ- 
μενον πάντες οί λαοί, ώς ήτο ύπεσχημένον παρά τοΰ Ύψίστου προς τόν ’Αβραάμ 
καί άπετέλει πρόρρησιν τοΰ ’Ιακώβ, ώς είχον προαναγγείλει από αιώνων οί θεό
πνευστοι προφήται καί ως τό άρχαΐον Ελληνικόν πνεύμα προσεδόκα διά τής έννοι
ας τοΰ ενός καί μόνου Θεοΰ, τοΰ αγνώστου διά τόν Σοφοκλήν, τόν Αισχύλον, τόν 
Κλεάνθην, τόν Σωκράτην καί τόν Πλάτωνα κ. λ. καί άποκαλυφθέντος διά τοΰ 
Αποστόλου των ’Εθνών Παύλου... Τόν μέγαν Λυτρωτήν άνέμενεν ή Φάτνη, ή τόσον 
απλή καί απέριττος κοιτις, οια να συμβολισθή η άγαπη των ουρανών προς τήν τα
πεινότητα τών εγκοσμίων καί νά σημειωθή ή μεγίστη τομή εις τήν στορίαν τής 
ανθρωπότητας. Διότι τομή τής ιστορίας χαρακτηρίζεται τό άναμφισβήητον γεγονός 
καί αδιαφιλονίκητος μαρτυρία δ σταθμός τοΰ «άποκρύφου καί άγγέλοις αγνώστου 
μυστηρίου» τοΰ προωρισμένου νά φανερωθή επί τής γής διά τής Θεοτόκου καί νά φέ- 
ρη εις τάς ψυχάς τήν πρωτάκουστον, τήν ουράνιον θείαν μελωδίαν:

«Ή Παρθένος σήμερον 
τόν Υπερούσιον τίκτει' 
καί ή γή τό σπήλαιον 
τώ άπροσιτω προσάγει...».

** *

ΑΓΜΑΣΤΟΝ το όραμα τής Μεγάλης Νυκτός, μέ τό άσύγκριτον εις τήν μεγα- 
ν^λοπρέπειάν του άστρον τής ’Ανατολής, μέ τούς άγραυλοΰντας ποιμένας καί τόν 
ουράνιον ύμνον πού κατέκτησε τάς καρδίας τών ανθρώπων. Θαυμαστή ή «καινή κτί- 
σις», δπως χαρακτηρίζεται ή γέννησις τοΰ Χριστοΰ καί ή μετέπειτα εποχή, μία επο
χή άπηλλαγμένη άποψήν αμαρτίαν καί τήν αθλιότητα τοΰ παλαιού ανθρώπου. Καί 
σημεΐον χαροποιόν ή αφετηρία τοΰ Χριστιανισμού, άφοΰ ό Πανάγαθος Θεός έλυπήθη 
τόν αμαρτωλόν καί καταπτοημένον άνθρωπον καί άπέστειλε τόν Γίόν αύτοΰ ώς «ύετόν 
επί πόκον» κατά τήν προφητείαν τοΰ Γεδεών...

Έγεννήθη τώ οντι δ Χριστός τής ευσπλαχνίας, δ Ίησοΰς δ Ναζωραίος εις 
το σπήλαιον τής μαγικής Βηθλεέμ καί μαζί του έγεννήθη τό φώς τής άγάπης καί 
τής απολυτρώσεως. Έγεννήθη δ Θεάνθρωπος —  Λυτρωτής, τό πρόσωπον πού δέν 
άναλυεται καί δέν ανάγεται εις μίαν έννοιαν καί μίαν ιδέαν, άφοΰ είναι γεγονός 
καί μάλιστα μοναδικόν,, ιστορικόν καί πρωταρχικόν. Έγεννήθη έκεΐνος πού ήγάπη- 
σε τόν ανάςιον άνθρωπον, εκείνος πού ή φωνή έκ τών ουρανών ώρισεν δτι «Οΰτος 
εστίν δ Γιος μου^ό αγαπητός εν ώ ηύδόκησα», εκείνος πού άπεκλήθη «Ποιαήν δ κα
λός», «τό Φώς τοΰ κόσμου», «Ζωή καί Άνάστασις», τό «Α καί Ω» τοΰ σύμπαντος ή πη
γή εκείνη πού δταν δροσισθή δ άνθρωπος «ού μή διψάση εις τόν αιώνα»... Έγίννήθη 
εκείνος που διεκήρυξεν εις δλας τάς γωνίας τής γής τό «άγαπάτε άλλήλους», το 
«αγαπήσης τον πλησίον σου ώς σευατόν», τό «άγαπήσης Κύριον τόν Θεόν σου έν 
ολη τή ψυχή σου^και έν δλη τή διανοία σου», τό «άγαπάτε καί τούς έχθρούς ήμών»... 
Διδάσκαλος τής αγαπης καί τής ειρήνης καί τής ευτυχίας —  ένί λόγω τής κατ’ ευ-
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ρυτεραν έννοιαν Ε ι ρ ή ν η ς  — , σαρξ έκ σαρκός πού έγεννήθη διά τόν άνθρωπον 
και οια τον άνθρωπον είπε τό «Τετέλεσται» έπί τού Σταυρού, έφερε μέ την Γέννησίν 
του και αφήκε καθ’ δλον τόν βίον καί την Άνάστασίν του δίδαγμα μέγα: τό δίδαγμα 
τής ’Αγάπης, τής Ειρήνης έπί τής γής...

** *
'%/’ ΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ θά άναγγείλουν καί πάλιν τα σήμαντρα διά τόν Γίόν 

Θεού, διά τόν Σωτήρα Χριστόν, πού χωρίς να καταργήση κάθε σχέσιν μέ 
τό παρελθόν διά τής ένανθρωπίσεώς του, έδημιούργησε νέον «παρόν», προοίμιον ίλιγ
γιώδους σημασίας δι’ όλόκληρον τόν κόσμον. ’Αλλά ματαίως θά σημαίνουν οι κώδω
νες των έκκλησιών καί θ’ αντηχούν οί θόλοι των άπο τούς Χριστουγεννιάτικους 
ύμνους, χωρίς την έγκάρδιον θέλησιν των άνθρώπων διά μίαν μόνιμον έπί τής γής 
ειρήνην, κάτω από τήν σημαίαν τού μοναδικού είρηνοποιοΰ, τού '’Άρχοντος τής ειρή
νης καί τής άγάπης ’Ιησού Χριστού. ’Εάν δεν γεφυρωθή τό κενόν μεταξύ Ουρανού 
καί Γής μέ τήν καλήν θέλησιν των άνθρώπων, μέ τήν βαθεΐαν πίστιν καί άφοσίω- 
σιν ισχυρών καί μή πρός Εκείνον παρά τού οποίου έκπορεύονται ή άλήθεια καί ή 
σωτηρία, τό θειον μήνυμα τού Σωτήρος, θά παραμένη μετέωρον καί τό άγχος καί 
ή αγωνία θά έμφωλεύουν εις τάς ψυχάς...

Χ Λ Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ

I
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*

εύχονται εις τούς άναγνώστας των, όπως διέλθουν τάς 
'Αγίας ήμέρας των Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου Έτους 
1967 έν ευτυχία καί γαλήνη. Είθε ό Πανάγαθος Θεός 
νά παράσχη εις άπαντας ύγείαν, χαράν και μακροημέ- 
ρευσιν καί έκπλήρωσιν παντός επιθυμητού.



ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΣ

Η Κ 4ΤΑΠ0ΛΕΜ Η ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΟ Σ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
'Υπό τοΰ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας 
έν τή Παντείω Άνωτ. Σχ. Πολιτικών Έπι- 
στημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υ ν έ χ ε ια  έ κ  το ΰ  π ροη γου μ ένου)

Ά  φ ο ρ μ α ί έ π ε μ β ά σ ε ω ς .
1. Ζήτημα σπουδαΐον είναι τό άναφερόμενον εις τόν καθορισμόν των αφορμών, 

των λόγων, οίτινες όφείλουσι νά συντρέχωσι πρός πολιτειακήν έπέμβασιν καί επι
βολήν των διαφόρων έγκληματολογικών μέτρων κατ’ ανηλίκων. Κριτήριον λύσεως 
τούτου δύναται νά άποτελέση καί πάλιν ό διαπιστούμενος δικαιολογητικός λόγος των 
μέτρων τούτων, ήτοι ή άνταπόδοσις καί ή καταπολέμησις τοΰ έγκλήματος. Τό ερώ
τημα τίθεται είδικώς ως έξης: ΙΙότε ή πολιτεία οφείλει νά έπεμβαίνη προς λήψιν 
των διαφόρων μέτρων, μόνον, δσάκις ανήλικος έτέλεσεν έγκλημά τι, ή καί επί ε
τέρων περιπτώσεων;

Ή  θεωρία, ή προτάσσουσα την άνταπόδοσιν κακού αντί κακού, άπαιτεΐ διά τόν 
λόγον τούτον τήν επιβολήν τής άναλογούσης ποινής κατά παντός έγκληματοΰντος ά- 
νηλίκου. ιπό  τό κράτος έπομένως ταύτης ή πολιτεία δέον νά έπεμβαίνη προς λή
ψιν των άναγκαιούντων μέτρων, καί δή τών ποινών, πάντοτε, δσάκις ανήλικος πα- 
ρέβη τόν ποινικόν νόμον, καταστάς ένοχος έγκλήματός τίνος. Έ ξ έναντίας δμως ου
δέποτε δύναται ή πολιτεία νά έπεμβή, ίνα έπιβάλη οίονδήποτε έγκληματολογικόν 
μέτρον, δταν έλλείπη ή τοιαύτη προϋπόθεσις, ουδέποτε συνεπώς, δταν δ ανήλικος ε- 
τέλεσε μέν πράξιν, προβλεπομένην ύπό τού ποινικού νόμου, πλήν δμως δεν είχεν εί- 
σέτι αποκτήσει τήν προς καταλογισμόν ικανότητα, δπότε ή πραξις του δεν είναι 
νομικώς χαρακτηριστέα ως έγκλημα, ή δσάκις ουτος δεν έτέλεσεν έγκλημα, άλλ’ 
εύρίσκεται απλώς έν έπικινδύνφ καταστάσει, ήτοι έν καταστάσει τοιαύτη, προδιοού- 
ση βάσιμους τόν κίνδυνον δτι δ περί ού πρόκειται άνήλικος θάττον ή βράδιον θά κατα- 
λήξη καί μέχρι τού έγκλήματος.

Ή  δευτέρα διδασκαλία τάσσει ως σκοπόν τών έγκληματολογικών μέτρων τήν 
κατά τοΰ έγκλήματος άμυναν. Ύπό τήν ίσχύν οθεν ταύτης ή πολιτεία έχει καθήκον 
νά έπεμβαίνη προς λήψιν τών διαφόρων μέτρων, ποινικών, Ασφαλιστικών ή ετέρων, 
πάντοτε, δσάκις υπάρχει βάσιμος κίνδυνος, τελέσεως, έκ μέρους ανηλίκου, έγκλήμα- 
τάς τίνος, ήτοι πάντοτε, δσάκις συντρέχει επικίνδυνος περίπτωσις. Τοιαύτη δύναται 
νά ύφίσταται είτε έν περιπτώσει τελέσεως έγκλήματος έκ μέρους ανηλίκου τινός, 
είτε δμως προφανώς καί έπί άλλων περιπτώσεων. Άντιθέτως έξ άλλου ή πολιτεία 
αδυνατεί νά έπεμβή, ίνα έπιβάλη οίονδήποτε μέτρον, είς άς περιπτώσεις έλλείπει 
δ τοιοΰτος κίνδυνος τελέσεως έκ μέρους ανηλίκου έγκλήματός τίνος, κατ’ άκολου- 
θίαν καί δταν έτέλεσε μέν άνήλικος αθέμιτον πράξιν, πλήν υπάρχει ή βεβαιότης, δτι 
παρά ταΰτα δέν ύφίσταται κίνδυνος νέου έγκλήματος.

Έν τέλει ή τρίτη μεικτή θεωρία άποφαίνεται δτι τά έγκληματολογικά μέτρα 
όφείλουσι νά ώσι τεταγμένα τόσον πρός άνταπόδοσιν τών πραχθέντων κακών, δσον 
δμως καί πρός έξασφάλισιν τής άνθρωπίνης κοινωνίας από τής έγκληματικότητος. 
Τούτου ένεκα ή πολιτεία έχει ύποχρέωσιν, δπως έπεμβαίνη καί λαμβάνη τά προσή
κοντα μέτρα τόσον έν περιπτώσει τελέσεως έγκλήματος έκ μέρους ανηλίκου, έστω 
καί άν παρά ταΰτα δέν ύφίσταται κίνδυνος τελέσεως νέου έγκλήματος, δσον καί έν 
πάση έπικινδύνφ περιπτώσει, ήτοι έν τοιαύτη, καθ’ ήν ύφίσταται δ βάσιμος κίνδυνος 
μέλλοντος έγκλήματος έκ μέρους άνηλίκου. _

2. Τά πλεΐστα έκ τών ένταΰθα συγκρινομένων δικαίων, ήτοι τό γερμανικόν, 
αυστριακόν, ελβετικόν, γαλλικόν, έτι δέ καί αυτό τούτο τό Ιταλικόν, καίτοι στοέ- 
φονται ϊσχυρώς περί τόν σκοπόν τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος, άνα- 
φορικώς πρός τούς άνηλικους έγκληματίας, έν τούτοις άποφεύγουσι νά θεμελιώσω-
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σιν οπικινδυνους περιπτώσεις, έπιτρέποντα τήν πολιτειακήν έπέμβασιν των δικα
στηρίων ανηλίκων η των λοιπών αρμοδίων δργάνων πρός λήψιν τών διαφόρων μέ
τρων κατ αρχήν μόνον, έάν ό ικανός, ένδεχομένως κα'ι δ ανίκανος πρός καταλογι
σμόν Ανήλικος έτέλεσε προηγουμένως έγκλημα.

Μονον έξ όλων τών δικαίων τό ύπό τοΰ ελληνικού νόμου περί δικαστηρίων 
Ανηλίκων διαμορφούμενον τοιοΰτον, Ακολουθούν τα έν Βελγίω καί Β. ’Αμερική κρα
τούντα, επιτρεπει, δν συνεπές πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής καταπολεμήσεως 
τής εγκληματικότητος τών Ανηλίκων, τήν έπέμβασιν τών δικαστηρίων Ανηλίκων 
προς έπιβολήν τών καλούμενων Αναμορφωτικών μέτρων καί δταν δ Ανήλικος δέν 
διέπραξεν Αξιόποινον πράξιν, Αλλ’ Απλώς τελεί έν ώρισμένη έπικινδύνω καταστά- 
σει, προδιδούση τόν κίνδυνον μέλλοντος έγκλήματος, ώς είδικώτερον Ιπί έπαιτείας, 
έπιζητήσεως βιοπορισμού δια τυχηρών παιγνίων, πορνείας νεανίδων κ.ο.κ.

’Από άπόψεως έγκληματολογικής πολιτικής προκριτέον τυγχάνει, καθ’ ήμάς, 
τό σύστημα, πρός δ συντάσσεται ό ελληνικός περί δικαστηρίων νόμος, ών συνεπής 
πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής άμύνης τής κοινωνίας κατά τής έγκληματικό- 
τητος τών Ανηλίκων. Διότι τώ δντι ούδείς λόγος υπάρχει να άναμείνωμεν τήν I- 
πέλευσιν τοΰ κακού, δπως έπεμβώμεν. Πάντως καί δ έλληνικός νόμος χρήζει συμ- 
πληρώσεως, έφ’ όσον έμφανής Ανακύπτει ή Ανάγκη πρός θέσπισιν ούχί Απλώς με
μονωμένων έπικινδύνων περιπτώσεων, άλλ’ δλοκλήρου συστήματος τοιούτων, άνα- 
φερομένων εϊτε είς δυσμενείς ύποκειμενικούς ορούς, είτε όμως καί εις δυσμενείς 
έξωτερικούς συντελεστάς. Ό  τυχόν προβληθησόμενος ισχυρισμός, ότι ή δημιουρ
γία τοιούτων έπικινδύνων περιπτώσεων έγκυμονει κίνδυνον διά τάς Ατομικάς έλευ- 
θερίας, καταπίπτει, έφ’ όσον θά δύνανται νά καθορίζωνται σαφείς καί διακεκριμέ
να ι υποστάσεις τοιούτων έπικινδύνων περιπτώσεων, ούδεμιας έπεμβάσεως έπιτρεπο- 
μένης Ανευ προηγουμένου νόμου, δρίζοντος ταύτας, κατ’ έφαρμογήν τής σκέψεως, 
τής έμπεριεχομένης έν τώ κανόνι r.ullum crimen, nulla poena tine lege.

Δ ε κ τ ι κ ό τ η ς  μ έ τ ρ ω ν .
1. Είναι πάς τις Ανήλικος δεκτικός έγκληματολογικών μέτρων;
Ή  θεωρία τής Ανταποδόσεως Αγει είς διάφορα πορίσματα ,Αναλόγως, έάν ή 

Ανταπόδοσις Ασκήται ύπό μόνην τήν Αντικειμενικήν αυτής μορφήν ή καί ύπό υπο
κειμενικήν τοιαύτην. Έ κ τής Αντικειμενικής Ασκήσεως τής Ανταποδόσεως τίκτεται 
ή Ανάγκη πρός έπι βολήν κακού, ποινής κατέναντι παντός έγκληματήσαντος Ανθρώ
που Ασχέτως παντός ύποκειμενικοΰ όρου, Αρα άδιαφόρως καί τής ήλικίας αυτού, 
ώς καί τής ταύτην παρακολουθούσης ίκανότητος ή Ανικανότητος πρός καταλογισμόν. 
Κατά ταΰτα, πάς τι Ανήλικος είναι δεκτικός έγκληματολογικών μέτρων. Τουναν
τίον ή Ανταπόδοσις, Ασκουμένη καί ύπό τήν ύποκειμενικήν αυτής μορφήν, Αγει 
είς τόν Αποκλεισμόν Από τού ποινικού δικαίου τών Ανικάνων πρός καταλογισμόν 
Ανηλίκων, μή ηθικώς ύπευθύνων διά τήν διαγωγήν των. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
μόνον οί δεκτικοί καταλογισμού Ανήλικοι είναι δεκτικοί έγκληματολογικών μέτρων.

Έ ξ Αλλου όμως καί ή θεωρία τής καταπολεμήσεως τής εγκληματικότητος τών 
Ανηλίκων δύναται νά Αγάγη είς Απέχοντα Απ’ Αλλήλων συμπεράσματα, διότι δ νο- 
μοθέτης δύναται είτε νά νομίση ότι είναι Ανάγκη νά έπεμβή πρός λήψιν τών Αναγ- 
καιούντων μέτρων καταπολεμήσεως ήδη έξ Απαλών δνύχων, είτε όμως νά νομίση, 
ότι Αρκεί, έάν έπεμβή μόνον κατά τών Ανηλίκων, τών Αγόντων προκεχωρημένην 
πως ηλικίαν. Εύνόητον έπομένως Αποβαίνει ότι κατά μέν τήν πρώτην αποψιν Απαν- 
τες οί Ανήλικοι είναι δεκτικοί έγκληματολογικών μέτρων, κατά δέ τήν δευτέραν ού
χί απαντες, Αλλά μόνον οί Αγοντες προκεχωρημένην ηλικίαν.

2. Έ κ τών ένταΰθα συγκρινομένων δικαίων δ γερμανικός νόμος περί δικαστη
ρίων Ανηλίκων Αποκλείει τήν έπέμβασιν τού δικαστηρίου Ανηλίκων κατά τών Αγόν
των ήλικίαν, κατωτέραν τού συμπεπληρωμένου 14ου έτους τής ήλικίας, θεωρών 
κατά ταύτα μόνον τούς έφήβους ώς δεκτικούς τών έγκληματολογικών μέτρων, καί 
έάν ούτοι δέν Απέκτησαν τήν πρός καταλογισμόν ικανότητα. Τό Ελβετικόν Σχέ-
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Si ον Ποινικού Κώδικος θεωρεί ώς δεκτικούς των έγκληματολογικών μέτρων ού μό
νον τούτους, άλλα και τούς άγοντας ήδη τό συμπεπληρωμένον 6ον έτος τής ήλικ'ας 
αυτών, ήτοι τούς διατρέχοντας την σχολικήν παιδικήν περίοδον. Τέλος άπαντα τά 
λοιπά συγκρινόμενα δίκαια, ήτοι τό Αυστριακόν, τό Γαλλικόν, Ιταλικόν καί Ελλη
νικόν έπεκτείνουσι τήν εφαρμογήν των διαφόρων μέτρων έφ’ απάντων τών άνηλί
κων, ήτοι τόσον τών εφήβων, δσον καί τών παίδων, ετι καί τών άγόντων τήν προ- 
σχολικήν παιδικήν περίοδον.

3. Τά κατά τών άνηλίκων έπιβαλλόμενα μέτρα είναι κατά κύριον λόγον άφ’ 
ενός ποινικά καί άφ’ ετέρου παιδαγωγικά. Γεννάται λοιπόν, έν συναφεία πρός τά 
άνωτέρω έκτεθέντα, τό ερώτημα: Είναι πάς τις άνήλικος δεκτικός ποινικών ή παι
δαγωγικών μέτρων;

Ή  δεκτικότης ποινικών μέτρων, ήτοι ή καλουμένη ποινική ένηλικότης, συμ
πίπτει, κατά τά σήμερον κρατούντα, πρός τήν ικανότητα πρός καταλογισμόν καί 
τήν ικανότητα πρός τό έγκληματεΐν. Ή  ποινική άνηλικότης αντιστοιχεί εις τήν προ- 
ηγουμένην ταύτης περίοδον, καθ’ ήν πάς καταλογισμός τής πράξεως ε’ις τόν τελέ- 
σαντα ταύτην άνήλικον άποκλείεται. Ή  ποινική ένηλικότης δύναται νά ή είτε 
άπόλυτος, καθ’ ήν ή νεαρά ήλικία ούδέν γεννά ζήτημα κατολογισμοΰ, είτε σχετική, 
καθ’ ήν έπιβάλλεται τώ δικαστή ή έν πάση συγκεκριμένη περιπτώσει έξέτασις τού 
ζητήματος, έάν ή πράξις είναι καταλογιστέα εις τόν διαπράξαντα ταύτην άνήλικον. 
Ή  ποινική άνηλικότης συμπίτει πρός τήν περίοδον τής άναμφισβητήτου άνικανό- 
τητος πρός καταλογισμόν, άρα πρός τήν παιδικήν ήλικίαν, ή σχετική ποινική ένη
λικότης πρός τήν περίοδον άμφιβολίας περί τής ύπάρξεως ίκανότητος πρός κατα
λογισμόν, άρα πρός τήν προεφηβικήν ή έφηβικήν ήλικίαν, καί τέλος ή άπόλυτος 
ποινική ένηλικότης πρός τήν περίοδον τής άναμφισβητήτου ίκανότητος πρός κατα
λογισμόν, άρα πρός τήν άνωτέραν τής εφηβικής ήλικίαν. Υπάρχει σήμερον ή τάσις 
πρό αυξησιν τών χρονικών δρίων τής ποινικής άνηλικότητος- ύπό τινων μάλιστα 
προτείνεται καί δ άποκλεισμός άπάντων τών άνηλίκων άπό τού ποινικού δικαίου, 
ύποβαλλομένων μόνον εις παιδαγωγικά μέτρα, ιδίως διότι άφ’ ενός μέν αί ποιναί 
θεωρούνται ώς μή πρόσφοροι διά τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν, έφαρμοζόμεναι έναντι 
άνηλίκων, άφ’ έτέρου δέ διότι θεωρούνται έπαρκέστατα διά τήν έπίτευξιν τού σκο
πού τούτου τά έπιβαλλόμενα παιδαγωγικά μέτρα (τούτων ούτως έχόντων ποινικώς 
άνήλικοι έσονται καί οί ήδη άποκτήσαντες τήν πρός καταλογισμόν Ικανότητα άνή- 
λικοι) . Ή  τάσις αυτή ύπό τινων μέν άπορρίπτεται, ύπ’ άλλων δέ θεωρείται του
λάχιστον ώς πρόωρος. Ό  Albert Hellwig ύποστηρίζων τήν τελευταίαν ταύτην άπο- 
ψιν επικαλείται άφ’ ενός μέν τήν προξενηθησομένην δυσμενή άπήχησιν τού τοιούτου 
δλοσχεροΰς άποκλεισμού τών άνηλίκων άπό τού ποινικού δικαίου έπί τής κοινής 
γνώμης, άφ’ έτέρου δέ τόν κίνδυνον ισχυρού κλονισμού τού καί ήδη έξησθενημέ- 
νου έκ τών πολεμικών καί μεταπολεμικών συνθηκών αισθήματος τού δικαίου.

Ή  δ ε κ τ ι κ ό τ η ς  π α ι δ α γ ω γ ι κ ώ ν  μ έ τ ρ ω ν ,  ήτοι ή παι
δαγωγική ένηλικότης, ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός τήν ικανότητα πρός τό έγκλημα- 
τείν καί πρός τόν καταλογισμόν' διότι είναι δυνατόν καί οί μή είσέτι άποκτήσαντες 
τάς τοιαύτας ικανότητας παΐδες νά ύποβληθώσι εις παιδαγωγικά μέτρα. Πάς άνή
λικος, ήδη άπό τής γεννήσεώς του, δείται καί είναι δεκτικός γενικώς άγωγής. 
Δέν ισχύει δμως τούτο καί ώς πρός τούς ένηλίκους. Διότι προφανώς δύνανται νά 
διαπαιδαγωγηθώσι μόνον οί εΰπλαστοι, άρα οί έν τώ γίγνεσθαι εύρισκόμενοι, καί 
ούχί οί ήδη διαπεπλασμένοι ένήλικοι άνθρωποι. Τούτου ένεκα οί διάφοροι νόμοι 
δρίζουσι συνήθως δτι τά διάφορα παιδαγωγικά μέτρα παύουσιν άμα τή συμπλη
ρώσει τού 18ου ή τού 21ου έτους τής ήλικίας. Έ ν προκειμένω δμως, ώς δρθώς πα
ρατηρεί δ Albert Hellwig, δ νομοθέτης λησμονεί δτι ή πνευματική καί ηθική ώρι- 
μότης, έπομένως δέ καί ή δεκτικότης άγωγής, κανονικώς τελειοΰνται ούχί πρό τής 
συμπληρώσεως τού 25ου έτους τής ήλικίας.

( Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η Σ Υ Μ Μ Ο Ρ ΙΑ  Μ Ε ΤΑ 25 Π ΙΣΤΟΑΙΑ
--------------------------Ύπδ τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

“ίστερα άπό αυτή τή διαφωνία για τον πυροβολισμό, τά δυό αδέλφια συμφώνη
σαν κατά τά άλλα. Είπαν πώς έβγαλαν τόν σκοτωμένο σωφέρ άπό τό ταξί, πώς τόν 
έσυραν στό βαλτότοπο. Ηθελαν εκεί νά σκάψουν μέσα στην άμμο καί νά τόν «πα
ραχώσουν», άλλά φοβήθηκαν, επειδή ήταν νωρίς άκόμα καί μπορούσε νά περάση 
κανένας μέ αυτοκίνητο καί νά τούς δή, καί τόν παράτησαν. Μπήκαν στό ταξί τοΰ 
Τσάγκα μέ οδηγό τόν Άνδρέα, άλλά δεν πήραν τό δρόμο Βαρκίζης - Σπάτων - Χαρ- 
βατιοΰ, δπως έπέμενε ή Χωροφυλακή. Μετά τό έγκλημα γύρισαν άπό τήν παραλιακή 
οδό καί μέσω τοϋ Παλαιού καί Νέου Φαλήρου πήγαν στάν Πειραιά καί διά τής δδοϋ 
Πειραιώς άνέβηκαν στήν ’Αθήνα. Μετά άπό τούς ’Αμπελοκήπους, διά τής όδοΰ Με
σογείων τράβηξαν γιά τό Χαρβάτι, γυρεύοντας νά βρουν άσφαλές μέρος μέσα στόν 
πευκώνα τοΰ 'Αγίου Άνδρέα γιά νά κρύψουν τό ταξί, πού άπόκτησαν μ’ ένα έγκλη
μα, γιά νά τό χρησιμοποιήσουν άργότερα δταν θά αιχμαλώτιζαν τόν πλούσιο γα
λατά. Άλλά καθώς έψαχναν γιά νά βρουν τήν κρυψώνα τήν έπαθαν, γιατί στό Χαρ
βάτι έμειναν άπό νερό καί βενζίνα καί άναγκάσθηκαν νά κάνουν «ώτο - στοπ», δπως 
θά λέγαμε σήμερα καί νά γυρίσουν μέ τήν «Καντιλλάκ» τοΰ Διπλάρη πού έπέβαιναν 
οί Δασκαλάκης καί Ντόζης μέ τις οίκογένειές τους. Είπαν άκόμη δτι άπό τήν Α γία 
Παρασκευή, δταν τούς άφησε ή «Καντιλλάκ», χώθηκαν μέσα στά έκεΐ τότε πεϋκα 
καί γύρισαν πεζή στους Αμπελοκήπους.

Πρός τό τέλος τής άπολογίας της γιά τή δολοφονία του Τσάγκα ή Κούλα ήλθε 
καί σέ μιά άλλη άντίφαση μέ τόν άδελφό της. Είπε δηλαδή δτι μετά τήν δολοφονία 
τοΰ σωφέρ, τόσο ταράχθηκε, ώστε παρακάλεσε τόν άδελφό της νά τήν άφήση στήν 
παράγκα τής Μασουρίδη στούς Αμπελοκήπους.

— Καί τότε, ποιά ήταν ή κοπέλα μέ τό μπέζ φόρεμα καί μέ τό κόκκινο καπέλο, 
πού ανέβηκε στήν «Καντιλλάκ» στό Χαρβάτι; τή ρώτησε 6 άνακριτής. Βλέπω δτι 
στρίβεις τά λόγια σου. Γιατί;

—  Δέν ήμουνα εγώ, σάς τό δρκίζουμαι.
— Μά σέ άναγνώρισαν καί δ σωφέρ τής «Καντιλλάκ» καί οί κύριοι πού ήταν 

μέσα μέ τις γυναίκες των, έπέμεινε δ άνακριτής.
—  Δέν ήμουνα εγώ, εξακολούθησε μέ πείσμα ή Κούλα.
—  Καί τότε ποιά ήταν;
— Ξέρετε ποιά θά ήταν; Ό  Άνδρέας είχε φιλενάδα μιά ήθοποιό, τή Φώφη. 

Καί δταν άφησε εμένα στό σπίτι τής Μασουρίδου θά πέρασε άπό τό σπίτι της καί 
θά πήρε τή Φώφη γιά νά τής κάνη καμιά βόλτα μέ τό αυτοκίνητο τοΰ σκοτωμένου 
σωφέρ. Γιατί νά σάς πώ ψέματα;

Καί δμως, ή Κούλα, στό σημείο αυτό έλεγε ψέματα. Πρώτα-πρώτα γιατί ή 
Ασφάλεια βρήκε τήν ήθοποιό έκείνη πού ήταν φιλενάδα τοΰ Άνδρέα καί διαπί
στωσε τό άλλοθι αυτής γιά τήν νύχτα έκείνη. "Γστερα κανένας άπό τούς έπιβάτες 
τής «Καντιλλάκ» τοΰ Διπλάρη δέν τήν άναγνώρισε καί ύστερα, δταν οί δολοφόνοι 
τοΰ Τσάγκα γύρισαν μετά τό έγκλημα στήν Αθήνα, κατευθύνθηκαν διά τής δδοΰ 
Μεσογείων πρός Χαρβάτι καί δέν πέρασαν καθόλου άπό τόν σημερινό συνοικισμό 
Έλληνορώσων, γιά νά άφήσουν τάχα τήν Κούλα στήν παράγκα τής Μασουρίδη 
καί νά πάρουν τήν Φώφη.

Γιατί έλεγε αυτό τό ψεματάκι ή Κούλα; Μυστήριο.
Αντίθετα γιά τή ληστεία καί τήν απόπειρα δολοφονίας τοΰ Νικηταρά ή Κούλα
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παραδέχθηκε ότι αυτή πυροβόλησε, αλλά γιατί τήν είχαν πιέσει δ άδελφός της καί 
δ Ντούνης.

Θυμάμαι, ότι μετά καί άφοΰ πήρε δ ανακριτής Σουργιαδάκ.ης τις «μαρτυρικές 
καταθέσεις» των δύο κακούργων άδελφών καί τοΰ Ντούνη, επετράπη καί άπδ τον 
ανακριτή και από τον κ. Κουτσουμάρη καί σέ μάς τούς αστυνομικούς ρεπόρτερς καί 
στενούς συνεργάτες τής Αστυνομίας, νά δούμε καί νά ακούσουμε άπδ τά στόματα 
των ίδιων τις δμολογίες γιά τήν ένοχή τους στα θηριώδη έγκλήματα.

Καί έτσι άντικρυσα μέσα στο κρατητήριο τής Γενικής ’Ασφαλείας, στδ βάθος 
τοΰ ημιυπόγειου τού οικήματος τής δδοΰ Σατωβριάνδου, τον περίφημο αρχηγό τής 
συμμορίας με τα 25 πιστόλια. Πρώτη εντύπωση: Αυτό τό νιάνιαρο έκαμε αυτά τά 
θηριώοη έγκλήματα^καί ένα σωρό άλλα δευτερώτερα; ΤΗταν δυνατόν; Καί δμως, 
ήταν. Ο Ανδρεας ήταν ένα νόστιμο παιδί. “Ενα δμορφόπαιδο. Κανονικός τό ανά
στημα γιά τήν έφηβική άκόμα ήλικία του, καστανός, ούτε πολύ αδύνατος, άλλά 
ούτε καί παχύς, μέ ζωηρά καί παμπόνηρα μάτια, στά όποια διέκρινε κανείς τήν 
έμφυτη του σκληρότητα καί κακία, αυτή πού τόν έσπρωξε στά θηριώδη έγκλήματα. 
Φορούσε καί μέσα στό κ,ρατητήριο τό προσφιλές σ’ αυτόν πουκάμισο μέ τήν φαρδειά 
άλλά Μπαϋρον κολλαρίνα, δπως ακριβώς μάς τόν είχαν περιγράφει ένα σωρό μάρ
τυρες. Μόλις ^ακούσε δτι είμαστε δημοσιογράφοι, πήρε ένα σπουδαίο ύφος άπέναντί 
μας καί γιατί δέν είχε έπικοινωνήσει μέ τόν δικηγόρο του άκόμα, έφ’ δσον έκρα- 
τεΐι,ο ακόμα ως μάρτυρας και όχι ώς κατηγορούμενος καί γιατί φοβόταν μήπως πέ
σει σέ άντιφάσεις^μέ έκεΐνα τά δσα πρωτύτερα είχε πή στόν άνακριτή, ελαβε ένα 
σπουδαίο ύφος άπέναντί μας, σά νά ήθελε νά δείξη μέ αυτό τήν... άνωτερότητά του 
καί τήν μηδαμινότητά μας καί είπε μέ πρωτοφανή θρασύτητα;

Τί θελετε άπό μένα; Ναί. έγώ ήμουνα δ άρχηγός. Είχα σχέδιο γιά πολλές 
καί ^μεγάλες ληστείες. Μά δέν πρόφθασα. Λεπτομέρειες δμως, δέν θά σάς πώ. Πάρτε 
τις άπό τήν άνάκριση... “Αλλωστε τά περισσότερα τά ξέρετε...

Καί σταμάτησε. Η πρώτη συνέντευξη μέ τόν νεαρό κακ.οΰργο είχε λήξει.
Τήν Κούλα Χριστοφιλέα τήν είδα στή «ζούλα», δηλαδή κρυφά, στά κρατητή- 

ρια τής Ασφαλείας κι αυτό γιατί οί άστυνομικοι, νομίζοντας δτι θά μπορούσαν μέ 
νό καλό να τής άποσπασουν περισσότερες λεπτομέρειες, πήγαιναν μαζί της μέ τό 
μαλακό. Τήν περιποιόντουσαν ιδιαιτέρως καί δέν άφηναν έμάς τούς δημοσιογράφους 
νά τήν πολιορκήσουμε καί νά ένοχλήσουμε μέ έρωτήσεις πού μπορεί νά ήσαν καί 
λίγο αδιάκριτες.^ Ενα μεσημέρι δμως, ένας φίλος μου, κατώτερος άστυνομικός, μέ 
έβαλε κρυφά μέσα στό κελί της, στά γυναικεία κ,ρατητήρια τής ’Ασφαλείας καί 
μέ κλείδωσε μέσα γιά νά κάνω τή δουλειά μου μέ τήν ησυχία μου.

Καί έτσι γιά πρώτη φορά βρέθηκα μπροστά στήν ύπαρχηγίνα τής συμμορίας 
με τά 25 ^πιστόλια. Ανάστημα γεμάτο, άναλόγως τής ήλικίας της, μέ διαφαινόμε- 
νες άρκετά καλές γραμμές, μέ νοστιμόταπτο πρόσωπο καί σαρκώδη, φιλήδονα χεί- 
λια, είχε μάτια κατάμαυρα καί λάγνα πού βγάζανε σπίθες. Ό τα ν έμαθε δτι ήμουνα 
δημοσιογράφος μέ δέχθηκε πρόθυμα καί έπειδή δέν υπήρχε στό στενό κελί καρέκλα 
άλλη άπό τό ντιβάνι, αυτή κάθησε στήν άκρη του σταυροπόδι καί μοΰ έκανε θέση 
νά καθήσω δίπλα της. Φορούσε μιά άπλή μπλουζίτσα, πολύ άνοιχτή στό καρρέ, 
ωσι,ε να διαφαινεται τό πλούσιο στήθος της καί μιά σκούρα φούστα πολύ κοντή. 
Σταύρωσε πολύ τά γόνατά της έπάνω στό ντιβάνι, ώστε οχι μόνο νά φαίνωνται ώς 
άπάνω τά κανονικότατα πόδια της, άλλά καί πιό πάνω μέρος τής σάρκας άπό τούς 
μηρούς. Η στάση της τότε ήταν παρα πολύ προκλητική καί φαινότανε δλοκαθαρα 
δτι ή ύπαρχηγίνα ήθελε μέ τά τσακίσματά της καί μέ τά τσαλίμια της νά άπο- 
ζημιώση, δπτικώς τουλάχιστον, τόν νέο τότε δημοσιογράφο πού είχε άπέναντί της, 
νομίζοντας δτι θά τόν έχη στό μέλλον τοΰ χεριού της καί δτι έτσι θά έξασφαλίση 
μ’ αυτό τόν τρόπο τή συμπαράστασή του.
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Θέλησε φυσικά νά ρίξη δλη την ευθύνη στον Αδελφό της τον Άνδρέα καί νά 
βγάλη την ούρίτσα της Απ’ έξω από τά εγκλήματα. Καί άρχισε νά μιλά:

— Έγώ δεν φταίω καθόλου, άρχισε νά μοΰ λέη ή Κούλα. “Ενα πρωϊνό δ Άν- 
δρέας ήλθε καί μοΰ είπε. «’Έλα νά κάνουμε μιά δουλειά, νά σκοτώσουμε κάποιον νά 
6γή καί σένα τό δνομά σου».

—  Τί σημαίνει νά βγή τό δνομά σου; τήν ρώτησα.
—  Νά, νά γράψουν οί έφημερίδες γιά μένα καί νά γίνω έτσι ξακουσμένη. 

Έ γώ  τό πρώτο αρνήθηκα, αλλά μέ φοβέρισε δτι θά μέ σκότωνε καί έτσι πήγα. Ό  
Άνδρέας λοιπόν μέ πήρε στον λαιμό του, καθώς σάς είπα. Έγώ καλά καθόμουνα 
στην παράγκα τής Μασουρίδη. ’Ήξερα βέβαια, δτι δ ’Άνδρέας Ανακατωνότανε σέ 
βρωμοδουλειές, αλλά δέν φαντάσθηκα δτι θά έμπλεκε καί μένα μέσα καί μάλιστα μ’ 
αυτό τον τρόπο. ’Έτσι ένα απόγευμα ήλθε από τήν παράγκα καί μέ πήρε γιά νά 
πάμε περίπατο. Κατεβήκαμε πεζή στους ’Αμπελοκήπους καί, Από κεΐ πήραμε τό 
λεωφορείο καί κατεβήκαμε στο Κολωνάκι. Έκεΐ είχε δώσει ραντεβού μέ τό Φώτη 
καί τον πήραμε μαζί μας.

'Ο Φώτης ήταν δ μυστηριώδης άγνωστος καί, μιά πού άνέφερε τό δνομά του 
ή Κούλα, νόμισα δτι βρήκα την ευκαιρία γιά νά ξεδιαλύνω τό ζήτημα τοΰ ποιος 
ήταν καί τί ρόλο είχε παίξει σ’ αυτήν τήν υπόθεση. Καί κάνοντας τόν Ανήξερο διεκ- 
κινδύνευσα τήν ερώτηση:

—  Ποιος Φώτης;
— Νά, αυτός δ φίλος τοΰ Άνδρέα.
— Πώς τόν λένε;
—  Δέν ξέρω...
—  Τί δουλειά κάνει;
— Καί ποΰ θέλετε νά ξέρω τί δουλειά κάνει κάθε φίλος τοΰ Αδελφοΰ μου;
— Μά δχι, άντέτεινα. Ό  Φώτης δέν ήταν σάν δλους τούς άλλους φίλους του. 

Λένε δτι σοΰ έκανε τά γλυκά μάτια.
— Καί τί σχέση έχει αυτό. Καί άλλοι φίλοι του μπορεί νά μέ φλερτάρανε. 

Πρέπει νά ξέρω τά δνόματα σέ καθένα πού τοΰ γυάλιζα ατό μάτι;
Άφοΰ είδα δτι ξέφευγε μέ κάθε τρόπο νά πή ποιος ήταν έπιτέλους αυτός δ 

περίφημος Φώτης, πού στή δίκη τους, καθώς θά δοΰμε, βρέθηκαν σύμφωνα, υστέρα

σα 
νισσα

ήταν ή Κούλα καί εκείνη δ Άνδρέας, άφοΰ, δπως λέω, είδα^δτι δέν μπορούσα νά 
βγάλω τίποτε τό καινούργιο γιά τό Φώτη, συνέχισα τις έρωτήσεις μου.

— "Γστερα τί έγινε;
__Πήραμε ένα ταξί Από τήν Εθνικής Βιβλιοθήκη καί πήγαμε περίπατο. Φθά-

σαμε εξω από τήν Γλυφάδα, στή Βούλα. Ήταν βραδάκι πιά, 81/2 ή ώρα. Είμαστε 
κατά τήν παραλία. Ξαφνικά, Ακούω τόν Άνδρέα νά λέη στό σωφέρ «στάσου έδώ». 
Σταμάτησε δ σωφέρ. Τότε ούτε είδα καλά - καλά τί έγινε. Ό  Αδελφός μου έβγαλε

μ
καί Αρχίσαμε . . , , ,
μέση. “Γστερα έβαλε δ Φώτης μπροστά τή μηχανή του αυτοκίνητου και πήραμε 

"  ' ’ Ήυφάδα καί Από έκεΐ στό Παλιό καί στό Νέο Φάληρο καί πή-δρόμο. Πήγαμε στή Γλυφάδ 
ραμε τήν όδό Πειραιώς.

τ>'£........~ % ’Έπεφτε σέ ένα 
(ε τίποτε γιο

χέδια τοΰ Άνδρέα, γιά αιχμαλωσία τοΰ πλούσιου γαλατά, πού ήταν τάχα έρωτευ- 
,ένος αέ τήν Κούλα καί πού είχαν σχέδιο γιά νά τόν «καθαρίσουν», άφοΰ έπαιρναν

Βέβαια ή Κούλα έλεγε τά πράγματα δπως τήν συνεφεραν. 
σωρό Αντιφάσεις. Δέν μοΰ είπε τίποτε για τις αφορμές και δεν ελεγε τίποτε για τα
σχέδ
μένος μέ τή
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τά λύτρα. Αλλά άποκάλυψε καί ένα άλλο, άγνωστο πράγμα, πού τό μάθαμε γιά 
πρώτη φορά. Οτι ό δυστυχισμένος δ Τσάγκας, πού έπαιρνε κούρσες μέ τό ταξί του 
γιά μακρινά καί έρημα γιά την εποχή εκείνη μέρη, είχε επάνω του πιστόλι γιά νά 
προστατεύεται από ληστές. Ό  Άνδρέας δμως τόν σκότωσε ξαφνικά καί στην έρευνα 
που τού έκανε τού πήρε το πιστόλι. Καί τό πιστόλι αυτό βρέθηκε γιά νά θεμελιώση 
ατράνταχτα καί την κατηγορία τής ληστείας, ώς αφορμή τού φόνου.

— Ίραβήξατε γιά τό Χαρβάτι ύστερα; Γιατί; Γιά νά κρύψετε τό αυτοκίνητο; 
τη ρώτησα.

— Οχι. Εγώ δέν πήγα εκεί, είπε ή Κούλα. 'Όταν ανεβήκαμε στήν ’Αθήνα 
εμένα ό Άνδρέας μέ κατέβασε στους ’Αμπελοκήπους καί έφυγε μέ τόν Φώτη. Δέν 
ξέρω μετά ούτε πού πήγαν ούτε τί έκαναν.

— Ωστε δέν ήσουνα σύ τό κορίτσι μέ τό κόκκινο καπέλο πού μαζί μέ τόν Ά ν
δρε» καί τόν Φώτη περιμάζεψε ή «Καντιλλάκ» από τό Χαρβάτι πού είχατε στα
ματήσει μέ τό ταξί τού Τσάγκα;

—  Οχι, δέν ήμουνα εγώ, άπάντησε ή Κούλα.
Καί δμως, είχε άναγνωρισθή αδίστακτα από ένα σωρό μάρτυρες. ’Επίσης τό 

ομολογούσε καί δ αδελφός της. Γιατί λοιπόν έλεγε στο σημείο αυτό ψέματα; Μυ
στήριο. Μά σέ λίγο ξεχνώντας τί είχε πει πρωτύτερα μοΰ είπε:

Τήν άλλη μέρα τό πρωί δ Άνδρεΐς μοΰ έδειξε τις εφημερίδες πού έγραφαν 
ένα σωρό πράγματα γιά τόν φόνο τού Τσάγκα καί μοΰ είπε: «Τά βλέπεις πού στά- 
λεγα; Έσύ είσαι ή κοπέλα μέ τό κόκκινο καπέλο. Τώρα σέ ξέρει δλος δ κόσμος».

Ή  συνέντευξη^ τής ύπαρχηγίνας τής συμμορίας μέ τόν δημοσιογράφο είχε λήξει.
Άλλα ποιος ήταν αυτός δ εικοσάχρονος αρχηγός τής συμμορίας μέ τά 25 πι

στόλια πού είχε κάνει τά φοβερά καί τρομερά εγκλήματα καί σχεδίαζε καί άλλα;

έ Συνεχίζεται)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Χ

Τα « ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚ Α » μέ τό άνά χεϊρας τεΰχος  
κλείουν τό έτος 1966, ήτοι τό δέκα τον τέταρτον έτος τής έκδό- 
σεώ ς τω ν. Τά 24 έκδοθέντα τεύχη  τοΰ λήξαντος έτους μετά λ ε 
πτομερούς ευρετηρίου, δέον νά βιβλιοδετηθοΰν εις ένα τό μ ο ν , ό 
όποιος θά φέρη τόν τίτλον «ΤΟΜΟΣ ΙΔ' έτους 1966».

Δια  την βιβλιοδεσίαν τω ν εν λογω  τευχώ ν οί ενδιαφερόμε
νοι δύνανται ν ’ άπευθύνω νται εις τό επί τής οδού Κ αλλιδρομίου  
7 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ. Ί ω ά ννο υ  Ταουσάνη ( τη λ έφ . 634.691). 
Τιμή κατά τό μ ο ν , κατόπιν συμ φ ω νία ς τής υπηρεσίας ήμώ ν μετά  
τοΰ β ιβλιοδέτου , δραχ. 17 διά τόν πανόδετον καί δραχ. 27 διά τόν 
δερματόδετον, ήτοι αί αύταί ώς καί κατά τά παρελθόντα έτη τιμαί.



ΑΛΗΣΜΟΜΗΤΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

ΕΙΣ Μ ΝΗΜ ΗΝ Τω Ν  ΝΕΚΡΉΝ ΜΑΣ
'Υπό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

ΚΑΘΗΚΟΝ ιερόν καί έπιβεβλημένον είναι ή άπόδοσις τιμών εις τούς ήρωικούς 
άγωνιστάς, οί όποιοι, ύπεραμυνόμενοι των ιερών καί όσιων της φιλτάτης μας πατρί- 
δος, προσέφερον τό πολυτιμότερον της ζωής Αγαθόν, την ζωήν των υπέρ αυτών. 
’Ανέκαθεν οί "Ελληνες έτίμων τούς νεκρούς των, διότι έπίστευον δτι διά τοϋ τρόπου 
αυτού άπένειμον τον δίκαιον έπαινον προς εκείνους, οί όποιοι, διά τής αυτοθυσίας 
των εις τά πεδία τών μαχών, συνετέλουν εις την διαιώνισιν τής δαφνοστεφούς καί 
αίωνίας Φυλής μας.

Συνεχισταί καί ήμεΐς τής ωραίας αυτής παραδόσεως, αλλά καί μνήμονες τών 
προσφάτων θυσιών άγαπημένων συναδέλφων, συνεκεντρούθημεν τήν 3ην Δεκεμ
βρίου' 1966 εις τόν περίβολον τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη διά νά 
άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης εις εκείνους, οί όποιοι, πρό είκοσι δύο 
ετών, διά τού άπαραμίλλου θάρρους των ήγωνίσθησαν εναντίον ενός άδυσωπήτου έπι- 
δρομέως, τού κομμουνισμού, καί διά τής θυσίας τινν παρέσχον εις ημάς τό δικαίωμα 
νά άναπνέωμεν έλευθέρως τήν ζειδωρον αύραν τού ελληνικού οριςοντος.

** *
ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΝΙΤΩΔΗ βράχον δ όποιος καλείται ΕΑΛΑΣ, έθραύσθησαν, 

οιά μέσου τών αιώνων, δλα τά κύματα τής βίας καί τής βαρβαρότητος. Τής κομμου
νιστικής άγριότητος τό κύμα, ώρμησε θολόν, εποχήν τινα νά συντρίψη καί συμπα- 
ρασύρη είς τό έρεβος τόν άκλόνητον βράχον. Έθρυμματίσθη δμως καί αυτό, διότι 
τόν κόσμον είναι δυνατόν νά κατακτήσουν αί ίδέαι, τό πνεύμα καί τό φώς, ουδέποτε 
δμως είναι δυνατόν νά κυριαρχήσουν είς αυτόν ή βία, τό μαστίγιον καί̂  τό σκότος.

Λαός, ό όποιος γνωρίζει νά λαμπρύνη τήν πορείαν του μέ τρόπαια ώς αυτά τού 
Μαραθώνος καί τών Θερμοπυλών καί μέ έργα τέχνης ώς αυτά τού Παρθενώνος καί 
τού Έρμού τού Πραξιτέλους, είναι λαός ιστορικός και η μοίρα του είναι να μεταβαλ- 
λεται πάντοτε είς προμαχώνα διά παν δ,τι έχει σχέσιν μέ τόν πολιτισμόν καί τήν 
ελευθερίαν. Τοιοΰτος λαός είναι δ ελληνικός καί είς αυτόν εδώ τόν ιερόν χώρον, έν
θα έγεννήθησαν δ Περικλής, δ Σωκράτης, δ Θεμιστοκλής, δ Λεωνίδας τού «μόλων 
λαβέ», ά ’Αθανάσιος Διάκος, δ Ιναραϊσκάκης καί δ Δαβάκης τής Πίνδου, ή έλευθερία 
θεωρείται ώς τό άριστον τών αγαθών. Διά τήν θεάν αυτήν, τήν ’Ελευθερίαν, ό 
λαός μας, αιώνες αιώνων τώρα, ανυψώνει δοξασμένα καί αίματοποτισμένα τρόπαια, 
τά όποια αφήνουν κατάπληκτους τούς άλλους λαούς τής γής. Είς αυτόν εδώ τόν τό
πον, τό σταυροδρόμιον τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως, τόν τόπον τών ήρώων, δέν 
ύπήρξεν, ουδέ θά ύπαρξη είς τό μέλλον, θέσις διά τήν οίασδήποτε μορφής τυραννίαν.

** *
ΕΙΚΟΣΙ ΔΓΟ έτη συνεπληρώθησαν από τής έποχής έκείνης, κατά τήν όποιαν 

οί κομμουνισταί, έκτελοΰντες επιταγήν εχθρών τής πατριΟος μας, Ιδημιουργησαν -ο 
γνωστόν αιματηρόν Δεκεμβριανόν κίνημα. Ό  «κόκκινος» Δεκέμβριος τού 1944 θά 
παραμείνη διά μέσου τών έτών τά όποια θά παρέρχωνταμ ώς τό μελανώτερον στίγμα 
τής καταπτώσεωε είς την όποιαν ουναται να φθαση ό άνθρωπος, αν προς σ ̂ ιγμ ήν 
παρασυρθή από τάς γλυκοήχους σειρήνας τού κομμουνισμού.

Είκοσι δύο έτη από τής έποχής κατά τήν δποίαν τά γνήσια τής Ελλαοος 
τέκνα —  αστυφύλακες, χωροφύλακες, πυροσβέσται, έθνικόφρονες πολΐται —  ήγω
νίσθησαν είς τάς δδούς τών ’Αθηνών μάχην μεγάλην εναντίον τών ερυθρών Ιπιδρο- 
αέων, οί όποιοι, στερούμενοι παντελώς οίουδήποτε αισθήματος ηθικής καί δικαιοσύ
νης ’αγάπης καί τιμιότητος, αίδοΰς καί ανθρωπισμού, έζήτησαν μέ τήν αιμοσταγή
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βίαν νά γίνουν κύριοι τής χώρας, ή όποια έγέννησε, άνέθρεψε καί εγαλούχησε τήν 
γνησίαν Δημοκρατίαν.

Καταλυταί παντός ίεροΰ καί όσιου, ήθέλησαν νά μεταβάλουν τήν Ελλάδα, τήν 
πατρίδα των ’Ολυμπίων θεών, εις σωρούς έρειπίων. Προσφέροντες θυσίαν εις τόν 
βωμόν τοΰ Μολώχ τοΰ μίσους, Ιπεζήτησαν νά αφανίσουν τήν Ελληνικήν Φυλήν, τήν 
Φυλήν ή όποια τρεις χιλιάδες τώρα έτη, φωτίζει τήν οικουμένην μέ τό ανέσπεροι) 
φως τοΰ πολιτισμού.

Έλησμόνησαν δμως οί έπιτεθέντες, καίτοι ήκουον είς τό δνομα “Ελληνες, δτι 
οί "Ελληνες ζοϋν διά νά αίσθάνωνται καί αποθνήσκουν διά νά ζοΰν έλευθέρως. 
Τούς τό ένεθύμησαν δμως άξιοι πολεμισταί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί όποιοι, 
ώς γνήσιοι απόγονοι τής στρατιάς των ηρώων αγωνιστών τής φυλής μας, τούς συ- 
νέτριψαν καί τούς ήνάγκασαν νά συμπτυχθοΰν είς τά ορη, ασφαλές, κατ’ αυτούς, κα- 
ταφύγιον.

Τάς θυσίας καί τούς αγώνας δλων έκείνων τών μαχητών τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 
1944 προσήλθομεν νά τιμήσωμεν είς τό Σύνταγμα Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη». 
Όρθώς πράττουσα ή Πολιτεία καθιέρωσε τήν κατ’ έτος τέλεσιν έπισήμου έπιμνημο- 
σύνου δεήσεως ύπέρ τών ψυχών τών πεσόντων συναδέλφων μας. Καί μέ συγκίνησιν 
παρέστημεν είς τήν τελετήν ταύτην καί προσηυχήθημεν νοερώις ύπέρ αίωνίας άνα- 
παύσεως τών προσφιλών μας νεκρών.

** *
ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 3 Δεκεμβρίου 1966. ’Από τής 8.30' ώρας π.μ., είς τόν κα

ταλλήλους διακοσμηθέντα χώρον τοΰ «Μακρυγιάννη», ήρχισαν νά προσέρχωνται οί 
έπιζήσαντες μαχηταί τοΰ Δεκεμβριανού Κινήματος, τιμητικώς κατ’ έτος προσκαλού
μενοι, σύζυγοι καί γονείς, αδελφοί, άδελφαί καί τέκνα τών ήρωϊκώς πεσόντων, 
άντιπροσωπεΐαι τών Στρατιωτικών Σχολών, τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, έκπρόσωποι τών Πνευματικών τής χώ 
ρας 'Ιδρυμάτων καί τών Άνωτάτων Δικαστηρίων, Άντιπροσωπεΐαι Σωματείων καί 
Όργανώσειυν, όμάδες νέων καί νεανίδων μέ αντιπροσωπευτικές τών διαφόρων περιφε
ρειών τής πατρίδος μας ένδυμασίας καί ενα πλήθος άλλων προσκεκλημένων. Εκατέρω
θεν τοΰ Κενοταφείου, επί τοΰ όποιου είναι τοποθετημένος στέφανος έκ φύλλων δάφνης, 
έχουν λάβει θέσιν άνά δύο εκπρόσωποι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ Πυρο
σβεστικού Σώματος, ένώ μικρά σύννεφα λιβανωτοΰ κατακλύζουν τήν άτμόσφαιραν.

Καί ένώ οί πάντες καταλαμβάνουν τάς θέσεις των καί δ Τελετάρχης Υποστρά
τηγος τής Χωροφυλακής κ. Βενιεράκης, βοηθούμενος ύπό τοΰ ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ 
Α ' καί Μανέττα, τοΰ Συνταγματάρχου - Διοικητοΰ τοΰ Συντ) τος Χωροφ) κής Μα- 
κρυγιάννη κ. Ζησίμου, τών ’Αστυνομικών Δ) ντών Α ' κ.κ. Γαλανοπούλου καί Τσα- 
λτάκη, τών ’Αστυνομικών Δ) ντών Β ' κ.κ. Μπούρα καί Κρίντα, τών ’Αστυνόμων 
κ.κ. Μαντούβαλου, Τζήμα, Παπαθανασίου, Χριστολουκά, Παπαγεωργάκη καί Κα- 
τσάρου καί άλλων αξιωματικών τής Χωροφυλακής καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, 
συνοδεύουν τούς προσερχομένους είς τάς οικείας των θέσεις, καταφθάνουν ό ’Αρχη
γός τής Χωροφυλακής, ’Αντιστράτηγος κ. Παναγιωτακόπουλος, ό ’Αρχηγός τής 
Αστυνομίας Πόλεων κ. Καραμπέτσος καί ό ’Αρχηγός τού Πυροσβεστικού" Σώματος 
υποστράτηγος κ. Μαράκας.

’Εντός δλίγου καί ύπό τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τών παρισταμένων, προσ
έρχεται ό Έξοχώτατος έπί τής Δημοσίας Τάξεως Υπουργός μας κ. Άποστολάκος. 
Παραμένει είς τήν είσοδον καί μετά τών κ.κ. ’Αρχηγών τών Σωμάτων Ασφαλείας 
καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος άναμένουν νά ύποδεχθοΰν τήν Αυτού Μεγαλειό
τητα, τόν Βασιλέα τών Ελλήνων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ. Τά λεπτά τοΰ χρόνου πα
ρέρχονται. Ή  συγκίνησις τοΰ πλήθους, καθώς νοερώς άναμιμνήσκεται τήν θλιβεράν 
εκείνην έποχήν τοΰ Δεκεμβρίου καί τάς θυσίας τών αγνών Ελλήνων, αίσθητώς 
άντικατοπτριζεται είς τας παρειάς. Και ενώ τα μεγάφωνά δονίζουν τήν ατμόσφαιραν 
καθώς μεταδίδουν εθνικά έμβατήρια καί επίκαιρα συνθήματα, έχουν καταλάβει
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ήδη τάς θέσεις των, δ Αρχηγός τής Ε.Ρ.Ε. κ. Κανελλόπουλος, δ ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσόστομος, οί τ. Πρωθυπουργοί κ.κ. Τσαλδάρης, 
Ιίιπινέλης καί Γεωργακόπουλος, δ Πρόεδρος τής Βουλής κ. ΙΙανασπύρου, δ 'Γπουρ- 
γος ’Εθνικής Άμύνης κ. Κιυστόπουλος, δ Τπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 
Μαυριόόγλου, δ Υπουργός Υγιεινής κ. Γιαννόπουλος, δ Υπουργός Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως κ. Σαββάπουλος, δ 'Γπουργός ’Εμπορίου κ. Κοθρής, δ τ. Πρόεδρος τής 
Βουλής κ. Ροδόπουλος, οί τ. Υπουργοί ’Ασφαλείας κ.κ. Μανιαδάκης, Καλατζής 
καί Δασκαλόπουλος, οί Νομάρχαι ’Αττικής καί Πειραιώς κ.κ. Τσιτσάρας καί Κα- 
κούρης, δ Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Πλυτάς, δ ’Αρχηγός Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. 
Σπαντιδάκης, δ ’Αρχηγός Γ.Ε.Ν. ’Αντιναύαρχος κ. Αύγέρης, δ ’Αρχηγός Γ.Ε.Α. Αν- 
τιπτέραρχος κ. Άντωνάκος, δ Διοικητής Α.Σ.Δ.Ε.Ν.. Αντιστράτηγος κ. Παπα- 
δάτος, οί τ. ’Αρχηγοί Χωροφυλακής, κ.κ. Μακρυνιώτης καί Βαροουλάκης, οί τέως 
’Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Βασιλόπουλος καί ’Έβερτ, δ ’Αρχηγός τής 
’Αμερικανικής Στρατιωτικής ’Αποστολής, άνώτατοι άξιωματικοί έν συντάξει τών Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πολλοί βουλευταί, πολιτευταί κ.ά.

*

Ο ΒΑΣΙΛΕΕΣ τών Ελλήνων, δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δ Όλυμπιονίκης Βασιλεύς 
καταφθάνει ακριβώς εις τάς 10.30'. Αί φιλαρμονικαί τής ’Αστυνομίας καί τής 

Χωροφυλακής αναγγέλλουν μέ τό γνωστόν έμβατήριον την άφιξιν τοΰ Βασιλέως. Καί 
ήδη δ Βασιλεύς, μετά τής άκολουθίας του, φέρων στολήν τοΰ Στρατού, εισέρχεται 
εις τόν περίβολον τοΰ «Μακρυγιάννη». ’Ανταλλάσσει χειραψίαν μέ τόν Υπουργόν 
κ. Άποστολάκον καί τούς κ.κ. Παναγιωτακόπουλον, Καραμπέτσον, Μαράκαν καί 
Βενιεράκην καί καθώς αί φιλαρμονικαί παιανίζουν τόν Εθνικόν 'Ύμνον, ϊσταται, εις 
στάσιν προσοχής, προ τής Σημαίας καί απονέμει τόν κεκανονισμένον χαιρετισμόν. 
’Επιθεωρεί έν συνεχεία τά παρατεταγμένα τμήματα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος καί ύπό τά φρενήρη χειροκροτήματα τών εις τον περί
βολον εύρισκομένων προχωρεί καί καταλαμβάνει την κάτωθι ε’ιδικώς τοποθετηθέντος 
στεγάστρου θέσιν του.

Ή  επιμνημόσυνος υπέρ τών πεσόντων άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος δέησις άρχίζει. Ό  Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος, συ- 
νεπικουρούμενος ύπό ερέων καί τοΰ ’Αρχιμανδρίτου —  Προϊσταμένου τής Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας Στρατού —  κ. Μαντζώρου άναπέμπει προς τόν 'Ύψιστον είδικάς 
εύχάς υπέρ αιώνιας άναπαύσεως τών νεκρών μαχητών καί δέεται όπως Κύριος ό 
Θεός τάξη τάς ψυχάς των έν σκηναΐς δικαίων καί έν κόλποις ’Αβραάμ άναπαύση 
αυτάς.

Τό «αίωνία ή μνήμη», μέ τό δποΐον κλείνει ή επιμνημόσυνος δέησις, σκορπί
ζει ρίγη συγκινήσεως εις τάς ψυχάς δλων. Έπαναλαμβάνομεν νοερώς άπαντες τό 
<-αίωνία ή μνήμη», ένώ μελανειμονοΰσαι γυναίκες, άναμιμνησκόμεναι τάς μορφάς τών 
ποοσφιλών των νεκρών, άφήνουν τούς κρουνούς τών οφθαλμών των νά βρέξουν τάς 
παρειάς των. Στιγμαί άκρως συγκινητικαί, άνεπανάληπτοι. “Γπερθεν δλων μας περιΐ- 
πτανται αί ψυχαί τών αγαπητών συναδέλφων, εκείνων οί όποιοι ώρθωσαν ύπερη- 
φάνως τό άνάστημά των καί προέταξαν άνδρείως τά στήθη των εναντίον τής πρω
τοφανούς κομμουνιστικής θηριωδίας κατά τό Δεκεμβριανόν Κίνημα. Αί ψυχαί εκεί
νων οί όποιοι, άγωνιζόμενοι υπέρ βωμών καί έστιών, διέσωσαν τήν έλληνικήν φυ
λήν από δλοκληρωτικόν άφανισμόν.

Καί ένώ αισθήματα συγκινήσεως πλημμυρίζουν τό «Είναι» μας, δ Έξοχώτατος 
επί τής Δημοσίας Τάξεως 'Γπουργός κ. Άποστολάκος, δ μέ πάθος καί οίστρον πε- 
ριβάλλων τά Σώματα ’Ασφαλείας, έκπροσωπών έν προκειμένω αυτά, υποκλίνεται 
προς τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως καί λαμβάνει τόν λόγον. Μέ τήν διακρίνουσαν θέρμην 
τοΰ λόγου του δ κ. Υπουργός είπε τά εξής:

«Μεγαλειότατε,
“Γμνος ήρωϊσμοΰ ύπερτάτης έθνικής θυσίας άναμέλπεται διά τάς καρδίας τών
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Ελλήνων εις τον ιερόν αυτόν χώρον, προς τόν όποιον καί σήμερον προσερχόμεθα εύ- 
λαβώς διά νά κλίνωμεν τό γόνυ.

Τό τραχύ δάπεδον τής γής αυτής εις τους πρόποοας τής Υψιπετούς μας Ά - 
κροπόλεως, έχει διαποτίσει τό άλυκο, τό αγνό αίμα τόσων καί τόσων παλληκαριών 
μας. Των ηρωικών άνδρών. οπλιτών καί ’Αξιωματικών τής Βασιλικής μας Χιορο- 
φυλακής.

Επρομάχησαν διά την σωτηρίαν τής Πατρίδος καί τοΰ καθεστώτος εναντίον 
μιας βαρβάρου επιδρομής βίας καί σιδήρου, την όποιαν κατηύθυνεν δ καλπάζων δλο- 
κληρωτισμός τοΰ κομμουνιστικού κόμματος. Καί πολλοί προσφιλείς μας μαχηταί 
μεταξύ τών υπερασπιστών τοΰ Εθνικού αυτού οχυρού μας διά την ελευθερίαν τής 
Ελλάδος, έπεσαν ένδόξως!

Αφησαν μέ υπερηφάνειαν καί μέ πάθος τήν τελευταίαν των πνοήν εις τό 
γλυκύ προσκέφαλον τής Ελλάδος.

ΙΙρός τά ασύγκριτα αυτά τέκνα τής Πατρίδος πού έταξαν τήν τιμήν τής στολής 
καί τής σημαίας  ̂ των ύπεράνω τής ζωής των, ύπείκοντα εις τά προαιώνια κελεύ- 
σματα τών Ελλήνων προγόνων, άπευθύνομεν σήμερον διάτορον προσκλητήριον ακα
τάλυτου Μνήμης μέσα εις τήν μακραίωνα πορείαν τής αιώνιας Ελλάδος.

Μεγαλειότατε,
Ιπαρχουν στιγμαι, κρίσιμοι διά τήν τύχην τοΰ εθνικού μας Κράτους καί τού 

Καθεστώτος, εις τήν διαδρομήν τής πολιτικής μας ζωής.
Εις τάς ύψίστας αύτάς στιγμάς, μία δράξ γενναίων άνδρών, μία επίλεκτος πρω- 

τοπορεία εθνικής λεγεώνος, εις τά στήθη τής όποιας πάλλει εΰγονον καί θερμόν τό 
αίσθημα τής αυτοθυσίας, καί τής άλκίμου μαχητικότητος, ίσταται ώς γρανιτώδης 
προμάχων έναντι τής καταιγίδας, καί επωμίζεται τήν τεραστίαν ευθύνην τής εθνι
κής άντιστάσεως.

Έ να από τά τρανώτερα, τά αυθιτα παραδείγματα άφοσιώσεως καί όλοκαυτώ- 
μαιος ύπερ τής  ̂ ιδέας τής ελευθερίας καί τής Πατρίδος προς διάσωσιν τής Ε λλη
νικής μας Φυλής καί τού Χριστιανικού μας Πολιτισμού καί τής ’Εθνικής μας ενό
τητας καί τής όπάρξεως εις τόν άσύγκριτον αυτόν χώρον τής γαλανής Μεσογείου 
οπού ύψοΰνται_ τά^ μεγαλειώδη προπύργια τής άπαραμίλλου Ιστορίας μας, είναι 
και θα παραμεινη εσαεί ό Ιερός Βωμός τοΰ Στρατώνος τού Μακρυγιάννη.

, μεγαλειώδη ^αυτήν άμιλλαν τοΰ προβαδίσματος καί τής κατά μέτωπον
μάχης προς τόν θάνατον^ύπέρ βωμών καί εστιών έξ ίσου άξιοι τής ύπερτάτης υπέρ 
Πατρίδος εντολής, ανεοειχθησαν οί άνορες τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού Πυρο- 
σβεστικου^ Σώματος Καί τούτους θά ακόλουθή κατά τήν πορείαν τοΰ μέλλοντος ή 
ευγνωμοσύνη των Ελλήνων, καί εις αυτούς έξ ίσου θά ανήκουν οί φωτοστέφανοι τήσ 
Ελληνικής Δοξης. Τ

R , γενναίοι μας ’Αστυνομικοί ήγωνίσθησαν μέ πάθος καί πλήρη άδιαφορίαν 
οια τον θανατον, διότι επιστευον βτι ούοεμία θυσία τοΰ Έλληνας πολίτου ούναται νά 
αντισιαθμιση εις την πλάστιγγα τοΰ πατριωτικού καθήκοντος τήν άσύγκριτον Ίστο-
άποστολήν τ η ς " ^  ^  ^  ύπεράσπΐσΐν τ^ ς Φυλ^  τήν Παγκόσμιον

Τα Αστυνομικά μας Τμήματα εντός τής Πρωτευούσης κατά τάς ήμέρας τής τε- 
ρατωοους κομμουνιστικής λαιλαπος κατέστησαν χάρις εις τήν γενναίαν άντίστασιν 
ΈθνομυςΧγ]των ΑστυνθμΛκων τα αποΡθγϊτα προγεφυρώματα διά τήν ελευθερίαν τοΰ

δειγμαΕκΧ°τε παρΚμέν°μεν εύϊ νώμ°νες διά τήν θυσίαν καί υπερήφανοι διά τό παρά-

- ,Τά, ΣΦματα ’Ασφαλείας ύπερήσπισαν τήν Πρωτεύουσαν. Έ γιναν οί πρόαανοι 
ν7)ς απελευθερο^σεως ολοκλήρου τής Χώρας. ‘ Ρ I1 X

Εδω τό πρώτον άνεκρούσθη ό πολεμικός παιάν τών Ελλήνων δπλιτών καί
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διήγειρεν εις άπαντα τον έθνικόφρονα λαόν τής Ελλάδος την πίστιν εις τήν πάνδη
μον έξέγερσιν κατά τής τρομοκρατικής επιδρομής τοΰ κομμουνιστικού ολοκληρω
τισμού.

Εδώ μέ τήν στεντορείαν κραυγήν τής άντιστάσεως ζωής καί θανάτου διεσάλ- 
πισαν τό 'Ιερόν κήρυγμα μάχης καί ένεψύχωσαν σύμπασαν τήν Ελλάδα.

Έδώ, εις τάς επάλξεις των ’Αθηνών, έπεσφράγισαν τήν νικηφόρον έκβασιν ενός 
ύπερτάτου άγώνος διά τήν ελευθερίαν τού ’Εθνικού μας Καθεστώτος, τοΰ Λαού καί 
τού Θρόνου.

Εις τον 'Ιερόν αυτόν περίβολον καί εις τά οχυρά τών ’Αστυνομικών Τμημάτων, 
έστήθη τό τρόπαιον τοΰ Ελληνικού Πατριωτισμού υπέρ τοΰ Θρόνου καί τοΰ Καθε
στώτος.

’Από τούς Ιερούς αυτούς Χώρους τού αίματος καί τής αυτοθυσίας, καλούνται 
αί γενεαί τών Ελλήνων νά αντλήσουν τά μεγάλα ψυχικά καί ιδεολογικά παραδεί
γματα εντάξεως εις τήν μάχιμον στρατιάν τής ’Ελευθερίας καί τής Ελληνικής ’Αθα
νασίας.

Θά έλεγε τις δτι ή αιώνια Ελληνική Μοίρα έπέλεξε τον τόπον αυτόν, εγγύς 
τού Ιερού Βράχου τής ΙΙαλλάδος, διά νά άναδείξη καί πάλιν κατά τάς ζοφεράς 
έκείνας ημέρας τού Δεκεμβρίου τήν άκατάβλητον έξαρσιν τής Ελληνικής Ελευθε
ρίας. "Οταν τά άλλαλάζοντα στίφη τής κομμουνιστικής τρομοκρατίας καί τής οχλο
κρατικής λεηλασίας έπέπιπτον κατά τών ολίγων εκείνων υπερασπιστών τού άοπλου 
τότε λαού, καί τού αίμάσσοντος Κράτους από τά πλήγματα τής έχθρικής κατοχής, 
"Οταν ή Πατρίς μας δέν είχεν άντιτάξει εις τήν κομμουνιστικήν βίαν παρά μόνον 
τά ατράνταχτα στήθη τών παλληκαριών τών Σωμάτιον ’Ασφαλείας καί τά ελάχιστα 
δπλα των. *

Εις εκείνους τούς ολίγους μαχητάς όφείλομεν τήν ανεξαρτησίαν τού Κράτους 
καί τού Λαού.

Έ πί τής γενναιότητος εκείνων ύψοΰται σήμερα τό σιδηροπαγές οικοδόμημα τής 
μαχητικής όργανώσεως τού ’Εθνικού μας Στρατού καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
τής Χώρας.

ΙΙρός όλους εκείνους τούς παρόντας καί τούς αλησμόνητους άπόντας πού διέ
σχισαν τόν ζόφον καί έκάλυψαν μέ τήν γαλανόλευκον τήν Τεράν κοιτίδα τής Ελλη
νικής γής, πρός όλους εκείνους πού έγειραν εις τό ποοσκέφαλον τής Ελληνικής 
’Αθανασίας καί τών οποίων τήν στιγμήν αυτήν περιΐπτανται έδώ αί ψυχαί, πρός 
εκείνους τών οποίων τό γλυκύ χαμόγελο εμπρός εις τήν θυσίαν φωτίζει τήν εμπιστο
σύνην καί τό θάρρος τών πολιτών μας, προσφέρεται σήμερα τό πάνδημον προσκλη- 
τήριον τής ’Εθνικής μας ευγνωμοσύνης.

Πρός εκείνους κατευθύνονται τά πνεύματα, αί σκέψεις καί τών σημερινών προ
ασπιστών τού ’Εθνικού μας Καθεστώτος.

Πρός εκείνους στρέφονται τά βλέμματα τής πατριωτικής μας νεολαίας, ή οποία 
παρατάσσεται εις τήν πρωτοπορίαν τής Εθνικής μας άμύνης. Καί εις αΰτούς σήμεοα 
τούς νέους άνδρας τής Πατρίδος, τούς οποίους εμπνέει ή εύγενής ηγεσία τού γεν
ναίου Βασιλέως μας, διαπιστευόμεθα τήν μεγάλην θεματοφυλακήν τών κραταιών πα
ραδόσεων ανδρείας καί αυτοθυσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τής Χώρας.

Κίνδυνοι πάλιν περιστοιχίζουν καί έπαπειλούν τήν δμαλότητα τής δημοσίας καί 
κοινωνικής μας ύπάρξεως.

Οί "Ελληνες πάντες, κάθε αληθινός πατριώτης, τού οποίου τό γνήσιον ιδεώδες 
είναι ή ύπεράσπισις τής άκεραιότητος τής Ελληνικής επικράτειας, καί τού Εθνικού 
Καθεστώτος, οφείλει έκθύμως νά παραμείνη συντεταγμένος εις τάς γραμμάς τής έθνι- 
κοφροσύνης καί τάς γραμμάς τής Σημαίας.

Είμεθα βέβαιοι ότι μέ τήν άνεξίτηλον άνάμνησιν εκείνων, οί όποιοι έπεσαν 
μαχόμενοι ύπέρ τής Ελλάδος, καί έχοντες άμετακίνητον εις τάς καρδίας ημών τό
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Σύμβολον τοΰ Ελληνικού Θρόνου διά τήν ένότητα τοΰ ’Έθνους, θά συντοίψωμεν 
πάντα εχθρόν της ειρήνης τοΰ Λαοϋ καί τής Ελευθερίας του.

Καί περαίνων τούς λόγους μου πρός μνήμην των πεσόντων αδελφών μας, άνα- 
πολώ τούς αθανάτους λόγους τοΰ Μεγάλου Περικλεούς είς τύ μνημόσυνον των ’Αθη
νών: «Τά ένδοξα υπέρ τής Πατρίδος έργα τών μαχητών πρέπει νά τιμώνται μόνον 
μέ αντάξια έργα τών έπιζώντων».

Καί καλοΰμεν τούς άνδρας τοΰ μαχητικοΰ μας πατριωτισμού είς ένδοξον έπα- 
ξίωσιν τής μνήμης εκείνων οί όποιοι έπεσαν είς τό πεδίον τής τιμής.

* *❖
Τον έμπνευσμένον καί υπό αισθημάτων έθνικοΰ παλμού κατακλύζοντα λόγον 

τοΰ κ. Υπουργού, πολλάκις διέκοψαν τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τοΰ σχεδόν πα- 
ραληροΰντος από εθνικήν έξαρσιν πλήθους. Άνέταμεν έπιτυχώς τήν κρατούσαν κατά 
τόν Δεκέμβριον τού 1944 θανάσιμον, διά τήν ώς ’Έθνους έπιβίωσίν μας, εποχήν καί 
παρουσίασεν, ώς άλλωστε έπεβάλλετο, τήν συμβολήν τών δργάνων τών Σωμάτων 
‘Ασφαλείας. Καί ουδόλως εύρίσκετο μακράν τής πραγματικότητος δταν έτόνισεν δτι 
τά Σώματα ·’Ασφαλείας έσωσαν κυριολεκτικώς τήν Ελλάδα, δταν διά τής αυτοθυ
σίας των είς τάς οδούς τών ’Αθηνών συνέτριψαν τό κομμουνιστικόν τέρας.

Καί μέ τήν ομιλίαν τού κ. Υπουργού μας, εκλεισεν ή δλη τελετή τής επιμνη
μόσυνου δεήσεως. Μέ τήν άποχώρησιν τοΰ Βασίλευες, τών επισήμων καί τών χιλιά
δαν; τοΰ λαού, κατεκλύσθησαν εντός ολίγου αί οδοί τής «Πλάκας» καί τοΰ «Μακρυ- 
γιάννη», αί όδοί αί όποιαι τόν Δεκέμβριον τοΰ 1944 έγνώρισαν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν 
κομμουνιστικήν αγριότητα. Καί ένώ τότε περίτρομοι οί κάτοικοι τών ’Αθηνών διήρ- 
χοντο έφιαλτικάς στιγμάς, σήμερον, χάρις είς τάς θυσίας τών άνδρών τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, κυκλοφορούν ελευθέριος καί ό»ερηφάνως υπό τήν σκιάν τοΰ παγκάλου 

Παρθενώνος. Διά τόν λόγον αυτόν ας μή λησμονούν ουδέποτε τό χρέος τον; έναντι 
τών σωτήριον των. Καί είναι τό χρέος τιον αυτό, ή άναγνώρισις τών γενομένων θυ
σιών, ή απονομή τού δικαίου επαίνου.

* *

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΓΝΩΣ δεόμενοι ύπέρ τών ψυχών τών άειμνήστων άγωνιστών 
τού Δεκεμβρίου τού 1944, οί όποιοι διά τής θυσίας των έσωσαν κυριολεκτικώς τήν 
Ελλάδα, δέν έπιζητοΰμεν τήν καλλιέργειαν τοΰ μίσους. Διακαής αας πόθος είναι ή 
λήθη τού παρελθόντος. Πρός τούτο όμως δέν αρκεί ή ίδική μας πρόθεσις. Πρέπει νά 
βοηθήσουν καί έκεΐνοι οί όποιοι έδημιούργησαν τόν «κόκκινο» Δεκέαβοιον. Καί πα-

γνωστάς εί όλους συμφοράς. Δέν τούς έμπιστευόμεθα πλέον καί διά τούτο πρέπει νά 
είμεθα πάντοτε έτοιμοι. Ό  κομμουνισμός είναι ύπουλος. Γνωρίζει νά άλλάζη μοοιοάς, 
άναλόγως τών συμφερόντων των.

Είς μνήμην τών νεκρών μας καί οί στίχοι τοΰ ποιητοΰ:

Ώ  γνήσια τής Ελλάδος 
τέκνα, ψυχαί πού έπέσατε 
είς τόν άγώνα άνδρείως, 
τάγμα εκλεκτών Ηρώων 
καύχημα νέον...

«ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α ΧΡΟ Ν ΙΚ Α»



ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

9  Η ΠΑΤΡΑ Τ ΙΜΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΔ 
@ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝ ΙΑ  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Φ  ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΙΤΡΑΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΟΛΕΩΝ

'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Η ΠΑΤΡΑ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ

® Εκείνο τό ξημέρωμα της Τετάρτης, 30 Νοεμβρίου, βρήκε την Πάτρα χαρού
μενη κι’ όμορφοστολισμένη νά γιορτάζη... Νά γιορτάζη την πιο'μεγάλη της γιορτή, 
όπως κάθε χρόνο αυτήν τήν μέρα... Τή γιορτή τοΰ προστάτη καί πολιούχου της Α
γιου Άνδρέου... Χιλιάδες επισκέπτες από δλα τά μέρη τής Ελλάδος τήν είχαν κατα- 
κλύσει, για νά προσκυνήσουν εόλαβικά τή χάρη Του... Καί τό επίσημο Κράτος 
είχε μεταφέρθή έκεϊ, για  ν’ απότιση φόρο τιμής στον Μεγαλομάρτυρα Αγιο Ανορεα, 
μιαν από τις πιο σεβάσμιες καί πιό ιερές μορφές τής Χριστιανωσύνης...

Κύτος είναι δ λόγος πού βρεθήκαμε κι’ εμείς, πρωί - πρωί, στήν Πατρα, προ- 
σκυνηταί μά καί... «χρονογράφοι» μιας σεμνής έκδηλώσεως, πού πλημμύρισε τις καρ
διές μας κατάνυξη καί χριστιανική έκσταση...

Πρωί - Πρωί... Μέρα συννεφιασμένη, μά είχε μιά δική της ανέκφραστη γοη
τεία, πού σ’ έκανε άθελά σου νά ταπεινώνεσαι, ν’ άποθέτης τό βάρος κάθε βιοτικής 
μέριμνας καί νά ύψώνης τον νοΰ καί τή σκέψη προς τήν Ουράνια Χώρα τής Αιώνιας 
Γαλήνης καί Άναπαύσεως...

Βγήκαμε νά σεργιανίσουμε έξω στούς δρόμους, άκούγοντας, βλέποντας καί συμ
μετέχοντας στο γιορτινό παλμό τής πρώτης πόλεως τοΰ Μωρηά...

Πάτρα... ”Ας ρίξουμε μιά βιαστική ματιά σ’ αυτήν τήν όμορφη, πεντακάθαρη 
πόλη, μιά κΓ έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στή διάθεσή μας...

Πάτρα... Ή  δοξασμένη πρωτεύουσα τής Άχαίας, πού είναι στενά δεμένη μέ τις 
πιό λαμπρές σελίδες τής 'Ιστορίας μας... Είναι χτισμένη στή Βορειοδυτική πλευρά 
τοΰ Πατραϊκοΰ κόλπου καί χωρίζεται στήν Κάτω πόλη καί τήν ’Άνω (40 μέτρα 
υψόμετρο) από δπου ή θέα αγκαλιάζει ένα υπέροχο τοπίο, εκτεινόμενο από τά βου
νά τής Στερεάς ως τήν Κεφαλλονιά. Τό μεγάλο λιμάνι της πού προστατεύεται από 
τεχνητούς λιμενοβραχίονες, είναι από τά καλύτερα τής Ελλάδος καί μέ σημαντική 
κίνηση. Σ’ αυτό πορτίζουν τά μεγάλα πλοία πού έκτελοΰν τήν συγκοινωνία στούς 
Άδριατικούς λιμένας. Καί μέ τά λιμάνια τής Κέρκυρας, τής Ηγουμενίτσας καί τοΰ 
Πρίντεζι, συνδέεται μέ πορθμείο (φέρρυ μπότ) . Ή  πόλη είναι από τις πιό γραφικές 
τής πατρίδος μας, μέ θαυμάσια ρυμοτομία, μέ ωραιότατες πλατείες (άνάμεσά τους 
ξεχωρίζει των Ψηλών Άλωνιών) , μέ μεγάλες καί ιστορικές εκκλησίες, καί μέ πολ
λά ̂  ιδιωτικά καί δημόσια μέγαρα. Άνάμεσά τους ξεχωρίζουν τό Δικαστικό μέγαρο, 
τό Δημαρχείο, τό Δημοτικό Νοσοκομείο, τό Σανατόριο καί πολλά άλλα. Ή  Πάτρα 
διαθέτει μεγάλη βιομηχανία, πού τήν εξυπηρετούν πάνω από εκατόν πενήντα μεγά
λα καί μικρά εργοστάσια (κλωστοϋφαντουργίας, χαρτοποιίας, οινοπνευματοποιίας 
καί άλλα) καθώς καί πολλές καί μεγάλες αποθήκες σταφίδος, γιατί εκεί συσκευά
ζεται ένα μεγάλο μέρος τοΰ έθνικοΰ μας αύτοΰ προϊόντος πού από τό λιμάνι της φορ
τώνεται γιά τίε χώρες τοΰ εξωτερικού. ’Επίσης ή Πάτρα παρουσιάζει καί αξιόλογη 
πνευματική κίνηση (πλούσια Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ραδιοφωνικό Σταθμό, Γυμνά
σια, Σχολή Υπομηχανικών, ’Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο, Παιδαγωγική Ακαδη
μία, ημερήσιες εφημερίδες κλπ.) . Τώρα θά ένισχυθή, από σήμερα, καί μέ τό 
τρίτο Πανεπιστήμιο τής χώρας μας. ’Από τήν ’Αθήνα ή Πάτρα απέχει 211 χιλιό- 
μέτρα καί συνδέεται μαζί της μέ δλα τά σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα.
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Αύτή περίπου είναι ή Πάτρα μέ δυο λόγια... Μά, το πιο ακριβό, τό πιο πολύ
τιμο στολίδι της, γιά τό όποιο ύπερηφανεύονται οί κάτοικοί της, είναι ό καινούρ
γιος μεγαλοπρεπέστατος Ναός της τοϋ πολιούχου 'Αγίου Άνδρέου, πού καθηγίασε 
αυτήν τήν πόλη, μέ τό τίμιο αίμα Του...

Μά, ώρα είναι τώρα νά μεταφερθοΰμε στόν Ναό, τρυπώνοντας ανάμεσα στ’ 
άτέλιωτα πλήθη των προσκυνητών πού σε πυκνές δμάδες διασχίζουν βιαστικά τήν 
πόλη.

’Έτσι, σέ λίγο, βρισκόμαστε στα προπύλαια τοΰ τεράστιου Ναού, γιά ν’ αρχί
σουμε τήν περιγραφή τής τελετής, πού θ’ άρχίση σέ λίγο.

Μεγάλη μέρα αύτή γιά τήν Πάτρα... Τό διακρίνεις αυτό στά βλέμματα των 
προσκυνητών, στην εύλάβειά τους, στόν συνωστισμό τους, στις κινήσεις τους... Ή  
φετεινή τελετή θά γίνη μέ μεγαλύτερη από άλλοτε λαμπρότητα... Καί οί επίσημοι 
πού άναμένουν στά Προπύλαια τήν άφιξη τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 
είναι πολλοί... Διακρίνουμε άνάμεσά τους τον Πρόεδρο τής Κυβερνήσεοις κ. Στέφ. 
Στεφανόπουλο, τον ’Αρχηγό τής Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως κ. Παν. Κα- 
νελλόπουλο, τον Πρόεδρο τής Βουλής κ. ΙΙαπασπύρου, τούς υπουργούς Παιδείας κ. 
Αλαμανή, Υγιεινής κ. Γιαννόπουλο, Βιομηχανίας κ, Γκλαβάνη, Προνοίας κ. Γα

ληνό, άνευ χαρτοφυλακίου κ. Δρούλια, τον Υφυπουργό Άμύνης κ. Παπαδημητρίου, 
τούς ’Αρχηγούς τών τριών Επιτελείων, τον ’Αρχηγό τής Βασιλικής Χωροφυλακής, 
κ. Παναγιωτακόπουλο, τόν ’Αρχηγό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Καραμπέτσο, εκ
προσώπους τοΰ Διπλωματικού Σώματος, Πουτάνεις τών Άνωτάτων Πνευματικών μας 
'ιδρυμάτων καί άλλους. ’Επίσης από έκκλησιαστικής πλευράς, διακρίνουμε καί έκ- 
προσώπους ξένων δογμάτων, όπως π.χ. τόν Σεβασμιώτατον ’Αρχιεπίσκοπον τών Ε λ 
λήνων Καθολικών κ.κ. Βενέδικτον Πρίντεζην, δ όποιος —  καθώς πληροφορούμε- 
θα — έχοροστάτησε τό πρωί στόν έορτάζοντα επίσης Καθολικό Ναό τοΰ 'Αγίου 
Άνδρέου.

’Από πλευράς ’Ορθοδόξου Κλήρου, χοροστατεί ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ιίατρών Κύριος Κος Κωνσταντίνος καί συλλειτουργούν οί Σεβασμιώτατοι Μητροπο- 
λϊται κ.κ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ευστάθιος, Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας Θεό
κλητος, Αίγειαλίας καί Καλαβρύτων Γεώργιος, ό βοηθός τοΰ Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών καί πάσης Ελλάδος επίσκοπος Κερνίτσης Χρυσόστομος, ως καί ό ιερός κλήρος 
τής πόλεως.

Ό  κόσμος ολοένα πυκνώνει... Μά, καί τά σύννεφα στόν ουρανό πυκνώνουν 
κι’ αύτά. Θά βρέξη;

Τά πλήθη αναμένουν ανυπόμονα τήν άφιξη τής Α.Μ. τοΰ λατρευτοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, ό οποίος άφίχθη, καθώς πληροφορηθήκαμε, στόν ’Άραξο στις 9.30 τό 
πρωί. ’Εκεί τόν ύπεδέχθησαν οί ’Αρχές τής πόλεως. Μετά τήν επιθεώρηση τοΰ τι
μητικού άποσπάσματος, ό Βασιλεύς, συνοδευόμενος άπό τούς Ύπασπιστάς Του καί τόν 
προσωπικό Του Γραμματέα κ. Άρναούτη, άνεχώρησε, μέ τήν ακολουθία Του, γιά 
τήν Πάτρα, καί αναμένεται, δπου νάναι, έπιβαίνων τοΰ Βασιλικού αύτοκινήτου.

Εδώ κοντά μας, έχει έγκαταστήσει τό «μικρό στρατηγείο του» ό αγαπημένος 
τοΰ κοινού ^Κεντρικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, μέ τόν 
οποίον τό Αρχηγεϊον τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεργάζεται αρμονικά καί φιλικά 
cai δέκα τρία χρονιά. 0  Σταθμός, λοιπον, τών Ενόπλων Δυνάμεων άπέδωσε φαί- 
νειαι οφετος μεγαλύτερη σημασία στο εορτασμό, γιατί βλέπουμε εδώ κοντά μας, 
μπροστά στό̂  μικρόφωνο τόν ίδιο τόν Διευθυντή Προγράμματος τοΰ Κεντρικού Ραδιο
σταθμού Ενόπλων, τόν εύγενέστατο, φιλοπρόοδο, λογιώτατο καί δραστήριο, Ταγμα- 
-αρχη κ. Ιωάννη Καλογεράτο, ο οποίος και μετέδωσε παραστατικά καί μέ τή δι
κή του χάρη, τήν περιγραφή τής τελετής.

Καί ξαφνικά ξεσπά ή θύελλα. Ό χ ι  ή βροχή πού λέγαμε. Αύτή είχε άρχί- 
σει σιγά - σιγά, νά πέφτη έδώ καί αρκετή ώρα. Τώρα ξεσπά κάποια άλλη μπόρα.
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Βροχή άπό χειροκροτήματα, επευφημίες, ζητωκραυγές... Σεισμός, καθώς φάνηκεν 
από τη γωνιά τοΰ δρόμου τό Βασιλικό Αυτοκίνητο. 'Ολόκληρο έτοΰτο το ανομοιο, 
τό ποικιλόμορφο πλήθος, ενώθηκε καί έγινε ένας άνθρωπος, για νά υπογράμμιση, 
μέ τον πιο έντυπωσιακό τρόπο, τή λατρεία καί τήν αφοσίωσή του προς τήν Α.Μ. 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, πού, σέ λίγο, φέρων Μεγάλη Στολή Πτεράρχου, κατε
βαίνει άπό τό Βασιλικό Αυτοκίνητο, άποθεούμενος κυριολεκτικώς από τά πλήθη. Ο 
Βασιλεύς, βαθύτατα συγκινημένος, χαιρετά καί εισέρχεται έντός τοϋ 'Ιερού Ναού.

Καί ή ιερή άκολουθία αρχίζει, έν μέσω γενικής συγκινήσεως καί εύλαβιας.
Στιγμές ακριβές, αξέχαστες, θείες... Ή  Θρησκεία στήν ώραιότερή της έκφρα

ση. “Ολοι μαζί, Βασιλεύς, Κυβέρνησις, Επίσημοι, Στρατός, Λαός, άνδρες, γυναί
κες, παιδιά, όλοι μαζί, «έν ένΐ στόματι καί μια καρδία» δέονται εύλαβικα καί ξε
κλειδώνουν συνεπαρμένοι από τήν αγιότητα τής στιγμής, τις καρδιές τους στόν Κύ
ριό τους καί Θεό τους. Τί μεγαλείο! ! !

Ή  ιερή άκολουθία κοντεύει νά τελειώση... “Ενα σωρό χέρια κινούνται μέ αρ
γές κινήσεις γιά νά κάνουν τό σημείο τοϋ σταυρού... ενώ χιλιάδες κεφάλια σκύβουν 
άπό ταπείνωση στό πέρασμα τού 'Αγίου Μάρτυρος Άνόρέου, καθώς περιπλανάται 
ευλογώντας τά πλήθη ή Σκιά Του μέσα στό Ναό...

Ή  άκολουθία τέλειωσε... Ή  λιτανεία είναι έτοιμη νά ξεκινήση άπό τό Ναό, 
καθώς πλησιάζει Μεσημέρι...

Ή  παράταξη σχηματίζεται... Άποτελεΐται άπό τήν καθ’ αυτό θρησκευτική 
πομπή καί τή στρατιωτική πού προπορεύεται. Τήν άποτελοΰν Τμήματα Στρατού, 
Ναυτικού, ’Αεροπορίας, άντιπροσωπείες των σχολείων Μέσης, Δημοτικής καί Τε
χνικής έκπαιδεύσεως, τού ’Αστυνομικού Σώματος, των προσκόπων καί των Έλλη- 
νίδων 'Οδηγών. Μεταξύ τών διαφόρων Τμημάτων εύρίσκονται οκτώ έν συνόλω 
Φιλαρμονικές. Δηλαδή, μέ τή σειρά πού άκολουθοΰν ή Μπάντα τοΰ Δήμου Πατρέων, 
ή Φιλαρμονική τής Α.Σ.Δ.Ε.Ν., ή Φιλαρμονική τοΰ Βασιλικού Ναυτικού, ή Φιλαρ
μονική τής Βασιλικής ’Αεροπορίας, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή 
Φιλαρμονική τής Βασιλικής Χωροφυλακής καί τοΰ Λιμενικού Σώματος καί, τελευ
ταία, ή Μπαντίνα.

'Π Θρησκευτική πομπή άποτελεΐται άπό τό 'Ιερατικόν τής πόλεως, τόν Βυζαν
τινό Χορό τών 'Ιεροψαλτών Πατρών, τά 'Ιερά Έξαπτέρυγα καί τόν Τίμιο Σταυρό, 
τήν 'Αγίαν Κάραν τοΰ ’Αποστόλου Άνόρέου φερομένη άπό άνωτέρους κληρικούς 
κάτω άπό τήν Ουρανία καί τήν σεπτή εικόνα τοΰ Αγίου, ύποβασταζομένη άπό ναύ- 
τας. Άκολουθοΰν Αρχιερείς, έπίσημοι καί λοιποί πιστοί.

'Η θεία λιτανεία ά.κολουθεΐ τήν δδόν Αγίου Άνδρέου, άλλά ξαφνικά σταματά... 
Μιά άγρια μπόρα ξεσπάει... Κεραυνοί, άστροπελέκια, βροντές, χαλάζι... Κι’ ένας 
φοβερός άνεμος πλαισιώνει μέ άγριο τρόπο τήν καταιγίδα πού μαίνεται... ’Έτσι, ή 
λιτανεία διακόπτεται... Ή  ιερά πομπή ξαναγυρίζει στόν Ναό...

Έδώ, τό άπόγευμα στις 5.30 θά ψαλή μέγας εσπερινός καί ειδική παράκλη- 
σις γιά τόν “Αγιο...

Κατά τήν 1η μεσημβρινή ώρα δ Βασιλεύς παρεκάθησε σέ πρόγευμα, παρατε- 
θέν προς τιμήν Του, ύπό τοΰ Δημάρχου Πατρέων κ. Θεοδώρου Άνίνου.

Στό πρόγευμα, δπου έπεκράτησεν έγκαρδιότης καί έορταστική άτμόσφαιρα, πα- 
ρεκάθησεν επίσης καί δ Πρωθυπουργός κ. Στεφ. Στεφανόπουλος, Υπουργοί, ή ήγε- 
σία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας καί άλλοι έπίσημοι...

'Η δική μας άποστολή τερματίζεται έδώ προσωρινά... ’Ίσα - ίσα νά γευματίσου
με κΓ εμείς σέ κάποιο Πατρινά έστιατόριο, κι’ ύστερα θά τά ξανακούμε στις άμέ- 
μως επόμενες γραμμές... Γιατί τήν ίδια μέρα, λίγο άργότερα, έλαβε χώραν κι’ ένα 
άλλο σπουδαίο γιά τήν πόλη τών Πατρών γεγονός, τό οποίο θά σάς περιγράφουμε 
πάρα κάτω.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

® Στις 3 τό απόγευμα, τήν ίδια μέρα... Καί πάλι κόσμος, καί πάλι συνωστισμός, 
καί πάλι ενθουσιασμός, καί πάλι ζητωκραυγές... Αυτή τή φορά μάς βρίσκετε σ̂ε 
μια από τις πιό κεντρικές οδούς των Πατρών. Στήν οδό Κορίνθου άριθ. 233... Εοώ 
θά στεγασθή προσωρινά τό νέο Πανεπιστήμιο των Πατρών... Πρόκειται γιά ένα νεό
δμητο, άνετο, πεντακάθαρο καί φωτεινό μέγαρο τοΰ 2ου Γυμνασίου Θηλέων Πα
τρών... Έδώ θά παραμείνη τό Πανεπιστήμιο επί μία πενταετία, μέχρις δτου κερα
τωθούν οί κτιριακές εγκαταστάσεις τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών. Τό μέγαρο αυτό πε
ριλαμβάνει 14 αίθουσες διδασκαλίας, τρία εργαστήρια Φυσικής καί Χημείας, πλήρη 
τηλεφωνική καί ηλεκτρική εγκατάσταση, μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκης καί πολλούς 
άλλους βοηθητικούς χώρους. Τό δλο έργο έχει στοιχίσει 8.500.000 δραχμές. Αυτού 
τοΰ νέου Πανεπιστημίου τά εγκαίνια λειτουργίας θά γίνουν σέ λίγο, παρουσία τής 
Λ.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καί γΓ αυτό συγκεντρώθηκε όλος αυτός ό κό
σμος καί κατέκλυσε ασφυκτικά δχι μονάχα δλες τις αίθουσες, αλλά καί 'όλους τούς 
γύρω δρόμους...

”Ας ρίξουμε μιά ματιά στήν πολυκοσμία, γιά νά βρούμε καί νά διαλέξουμε καί 
πάλι τούς επισήμους... Διακρίνουμε τόν Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως κ. Στεφ. Στεφα- 
νόπουλο, τούς 'Γπουργούς Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Άλαμανή, Βιο
μηχανίας κ. Γκλαβάνη, Υγιεινής κ. Γιαννόπουλο, άνευ χαρτοφυλακίου κ. Δρούλια, 
τόν Υπουργό Εθνικής Άμύνης κ. Παπαδημητρίου, τόν ’Αρχηγό τής Εθνικής Ριζο
σπαστικής Ένώσεως κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τόν ’Αρχηγό τοΰ Γενικού ’Επιτε
λείου Ναυτικού, ’Αντιναύαρχο κ. Αύγέρη, τόν ’Αρχηγό τοΰ Αστυνομικού Σώματος 
κ. Καραμπέτσο, τόν ’Αρχηγό τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, ’Αντιστρά
τηγο κ. Παναγιωτακόπουλο, τόν ’Αρχηγό τού Λιμενικού Σώματος, Υποναύαρχο 
κ. Σταμπολή, τόν κ. Νομάρχη Άχαΐας, τούς κ.κ. Πρυτάνεις όλων τών Άνωτάτων 
Πνευματικών Ιδρυμάτων τής χώρας μας, έκπροσώπους δλων τών τάξεων τής πόλεως 
τών Πατρών καί πλήθος κόσμου.

Στήν πνευματική αυτή τελετή έχουν καταλάβει ειδική θέση ο'ι πρώτοι φοιτηταί 
τού Πανεπιστημίου τών Πατρών, πού θά δώσουν τόν καθιερωμένο δρκο τοΰ ’Ακαδη
μαϊκού πολίτου. Οί φοιτηταί φέρουν διακριτικό περιβραχιόνιο καί ευγενέστατα κα
τευθύνουν τούς προσερχομένους.

Ή  Α.Μ. δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος άφίχθη τήν 3.10 ώρα καί έγινε δεκτός μέ 
πρωτοφανείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού, πίστεως καί άφοσιώσεως. Έ πί πολλά λεπτά 
τής ώρας ή αίθουσα σείεται από χειροκροτήματα, επευφημίες καί ζητωκραυγές, 
ενώ έξω στά πεζοδρόμια καί στούς δρόμους τά άναμένοντα πλήθη συμπληρώνουν 
τήν ατμόσφαιρα τοΰ ένθουσιασμοΰ μέ πολύ συγκινητικό τρόπο. Ό  Βασιλεύς γιά μιά 
ακόμη φορά αποθεώνεται μέ ένα τρόπο πού σκορπίζει ολόγυρα ρίγη έθνικής συγκι- 
νήσεως.

Καί ή επίσημη τελετή τών εγκαινίων τού νέου Πανεπιστημίου αρχίζει μέ αγια
σμό, χοροστατούντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Κυρίου Κωνσταντί
νου, βοηθουμένου από τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Γόρτυνος καί Μεγαλου- 
πόλεως Κυρίου Ευσταθίου, Αιτωλίας καί Ακαρνανίας Κυρίου Θεοκλήτου, Αίγια- 
λείας καί Καλαβρύτων Κυρίου Γεωργίου καί τοΰ βοηθού τού ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών, έπισκόπου Κερνίτσης Κυρίου Χρυσοστόμου καί πολλών άλλων κληρικών τής 
πόλεως.

Επικρατεί εύλάβεια καί ιερή συγκίνηση... ΚΓ όταν τελειώνη ή Θεία ’Ακολου
θία αρχίζουν, υπό τά παρατεταμένα χειροκροτήματα τών παρισταμένων, οί ομιλίες 
τών κ.κ. Υπουργών, μέ πρώτο ομιλητή τόν υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου κ. Τάση 
Δρούλια, τοΰ οποίου ή εμπνευσμένη προσφώνηση καί ή συναρπαστική ανάπτυξη 
τοΰ θέματος τού Πανεπιστημίου Πατρών ενθουσιάζει.
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’Ακολουθούν δμιλίες τοΰ Υπουργού Παιδείας κ. Άλαμανή, τού προέδρου  ̂ τής 
Διοικούσης Επιτροπής τοΰ Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού — καθηγητοΰ τής Φιλο
σοφίας κ. Ίωάννου Θεοδωρακοπούλου, των Πρύτανεων των Άνωτάτων Σχολών τής 
χώρας μας, πού διαβάζουν ψηφίσματα ενθουσιώδους συμπαραστασεως τους προς το 
νέον Πνευματικό "Ιδρυμα καί άλλων.

Τέλος, δ κ. Θεοδωρακόπουλος, αναγγέλλει διάφορες δωρεές πρός τδν νέο̂  Πα
νεπιστήμιο, μεταξύ των δποίων και τού ’Ακαδημαϊκού κ. Σόφου, δ οποίος προσεφερε 
προτομή, παριστάνουσα τδν Ρήγα Φερραΐο.

Καί δ Κύριος Θεοδωρακόπουλος καταλήγει ώς εξής:
«... Βασιλεύ,
Ή  Διοικούσα ’Επιτροπή τού Πανεπιστημίου Πατρών, υποβάλλει δι έμοϋ προς 

'Γμάς τάς ευχαριστίας της, διότι ηύδοκήσατε να λαμπρύνετε, δια τής παρουσίας 
Σας, τήν τελετήν των εγκαινίων τοΰ Πανεπιστημίου Πατρων.

’Έχω τήν εντολήν, έκ μέρους τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών, δπως, ώς ένθύμιον 
τής παρουσίας Σας, ένταΰθα, παραδώσω εις χεΐρας Σας τό μικρόν τούτο δώρον.

Μεγαλειότατε,
Παρακαλώ, είναι μία παράκλησις νομίζω δχι μόνον τής Διοικουσης Επιτρο

πής, άλλα δλου τού συγκεντρωμένου έδώ κόσμου, νά μάς κάνετε την τιμήν να δε- 
χθήτε, δπως γίνετε άνάδοχος τού Πανεπιστημίου Πατρών...».

Ή  αίθουσα τώρα σείεται καί πάλι από θυελλώδη χειροκροτήματα καί επευφη
μίες καθώς δ λατρευτός Βασιλεύς σηκώνεται καί, βαθειά συγκινημένος, πλησιάζει 
στο μικρόφωνο λέγοντας:

«... ’Ήκουσα μετά μεγάλης χαράς τούς λόγους καί τά χαιρετιστήρια ψηφίσματα, 
έπί τοϊς έγκαινίοις τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών. Εύχομαι εις τον Άνώτατον τούτο 
Πνευματικόν "Ιδρυμα προκοπήν καί γενικώς ευόδωσιν τής ύψηλής του αποστολής. 
Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος δτι ή παρουσία μου έν Πάτραις συνέπεσε μέ τό μέ- 
γα τούτο γεγονός, καί είμαι ευτυχής δτι δύναμαι ν’ αφιερώσω τό ΙΙανεπιστήμιον 
τούτο είς τον Προστάτην τής πόλεως "Αγιον ’Ανδρέαν. Καί ήδη, μέ τήν βοήθειαν 
τού Θεού, ανοίγω τάς πνευματικάς Πύλας τού Πανεπιστημίου καί εύχομαι είς αυτό 
Γωήν ίσην καί ακμήν ισοδύναμον πρός τήν ζωήν καί τήν ακμήν τού ’Έθνους...».

Τό τί ακολουθεί τώρα δέν περιγράφεται... Δεν υπάρχει χέρι νά μή χειροκρο- 
τή, βλέμμα νά μή καθρεφτίζη συγκίνηση... Πολλά μάτια είναι δακρυσμένα... Ό  κό
σμος δίνει μιά μεγαλειώδη έκφραση στά αίσθήματά του πρός τον γενναίο καί σώ- 
φρονα, τόν καλό καί αγαπημένο βασιλιά του, δ δποΐος άνταποδίδει τούς χαιρετι
σμούς τοΰ πλήθους, καί μπαίνει στο βασιλικό αυτοκίνητο μέ τό όποιο κατευθύνε
τ ε  πρύς το ’Αεροδρόμιο τού ’Αράξου, για νά έπιστρέψη αεροπορικώς γιά τήν Πρω
τεύουσα.

Έδώ τελείωσε ή περιγραφή τών έγκαινίων τού νέου Πανεπιστημίου Πατρών... 
Μιά τελετή πού θά μείνη βαθειά χαραγμένη στη μνήμη μας δσο ζούμε...

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

® Τις νυκτερινές ώρες τής Πέμπτης, 1ης Δεκεμβρίου έ. έ., έλαβε χώραν μέ 
μεγάλη επιτυχία μιά σεμνή καί συγκινητική συνεστίαση, πού ώργάνωσεν η Ένω- 
σ.ς Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων, στο γνωστό κεντρικό εστιατό
ριο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» τής όδοΰ Δώρου. ΤΗταν μιά αλησμόνητη βραδυά, κατά τήν 
διάρκεια τής οποίας βρήκαν τήν ευκαιρία οι εν ενεργεια Αστυνομικοί Επάλληλοι 
δλων τών βαθμών καί ο£ έν συντάξει συνάδελφοί τους, ν’ άνανεώσουν τούς άκατά
λυτους δεσμούς άγάπης καί συναδελφώσεως, πού χαλκεύθηκαν στό πέρασμα τών
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χρόνων από τά πρώτα βήματα τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέχρι σήμερα. Ενώθηκαν 
ολοι μαζί, κάτω από τήν αγία σκιά τοϋ ’Αστυνομικού Θεσμού, ευλαβικοί προσκυνη- 
ταί τής πανέμορφης ’Αστυνομικής Θρησκείας, πού έξέθρεψε μια γενιά ’Αστυνομι
κών δοκιμασμένων σέ χρόνια δύσκολα, σέ άντιξοότητες, σέ δυσκολίες, σέ εποχές 
ταραγμένες. Τό Χθες καί τό Σήμερα τού ’Αστυνομικού Σώματος ενώθηκαν σ’ ένα 
πολύτιμο σύμπλεγμα, γιά νά έγγυηθοΰν τό αύριο... Τό μέλλον, γιά τό όποιο έργά- 
σθηκαν, καί έμόχθησαν, καί άγωνίσθηκαν, καί προσέφεραν τά πάντα τόσοι καί τό
σοι ’Αστυνομικοί, υπηρέτες ταπεινοί μιας ευγενικής ’Ιδέας, στήν υπηρεσία τού πο
λίτου...

Ή ταν μιά συγκέντρωση χρήσιμη, ωφέλιμη, ένθαρρυντική... μια δμορφη πηγή 
έμπνεύσεως γιά τήν μελλοντική πορεία τού ’Αστυνομικού Θεσμού... Καί, κατά τή 
διάρκεια της, διαπιστώθηκε μ’ ένα πολύ έλπιδοφόρο καί πειστικό τρόπο τό ύ ψ η - 
λ ό  υ π η ρ ε σ ι α κ ό  φρόνημα τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων δλων τών βα
θμών... Ή  πείρα, ή σοφία, τά χιονισμένα μαλλιά συναντήθηκαν μέ τά όνειρα, τά 
νειάτα, τούς όραματισμούς καί συνέθεσαν μιά πτυχή τοϋ μεγαλείου τού Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Οί πιό νέοι βρήκαν μ’ αυτόν τόν τρόπο τήν ευκαιρία νά ξαναγυρίσουν πίσω, 
στις πηγές τού ’Αστυνομικού Θεσμού, νά μάθουν καί νά ψηλαφήσουν τις παραδόσεις 
έκεϊνες πού σάν αλάτι συντηρεί τήν ’Αστυνομία Πόλεων, στό πέρασμα τού χρό
νου...

Έπρόκειτο γιά ένα πνευματικό αστυνομικό συμπόσιο, πού πλαισιώθηκε άπό ει
κόνες καί σκίτσα τών πρώτων ετών τού ’Αστυνομικού Σώματος. Μάθημα πίστεως γιά 
τούς πιό νέους. ’Ανακούφιση γιά εκείνους πού δέν ύπηρετοΰν πιά... ’Ανακούφιση πού 
τήν προσφέρει ή συμπαράσταση τών μαχίμων καί ή βεβαιότητα ότι ή "Αγια Σκυτάλη 
βρίσκεται σέ χέρια άξια, πού συνεχίζουν μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό τήν πορεία προς τά 
εμπρός, πρός τήν πρόοδο, προς τήν άξιοποίηση τόσων καί τόσινν θυσιών...

Συγκέντρωση ’Αστυνομικών Προσωπικοτήτων...
Καί, πέρα άπό δλα έτοΰτα τά θαυμάσια, καί άγώνας φρόνιμος μά καί ανυπο

χώρητος γιά τήν καλυτέρευση τής θέσεως τών φρουρών τού Νόμου καί τής Τάξεως 
όταν άποβάλουν τήν υπηρεσιακή στολή καί ντυθούν τό πολιτικό ένδυμα τής συντά
ξεως... Δέν μάς αφήνουν καί τούτα τά υλικά αιτήματα αδιάφορους... Γιατί δλοι μιά 
μέρα έκεϊ θά καταλήξουμε... Στό τέρμα τού υπηρεσιακού δρομολογίου καί στήν άφε- 
τηρία τής ζωής τού άποστράτου, τού παλαιμάχου... Τότε είναι πού χρειαζόμαστε 
μεγαλύτερη συμπαράσταση... Καί αυτό είναι τό δεύτερο κεφάλαιο τής ζωής μας...
’ Ισως, μάλιστα, τό πιό δύσκολο, τό πιό νευραλγικό...

"Ολα αυτά τά ενσαρκώνει θετικά, άποδοτικά, υπέροχα ή "Ενωση Άποστρά- 
των ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού είναι παρακλάδι τού ίδιου άθάνα- 
του καί πελώριου δέντρου, πού λέγεται ’Αστυνομία Πόλεων...

Μέ συγκίνηση, λοιπόν, προσήλθαμε, γιά νά παρευρεθοΰμε στή μυσταγωγία πού 
μάς προσέφερε ή “Ενωση τών Άποστράτων συναδέλφων μας.. Καί νοιώσαμε πολλή 
συγκίνηση καθώς άντικρύσαμε μέσα στήν αίθουσα μορφές σεβαστές, μ’ άγαπημένες, 
φωτεινές, πού τίμησαν τόν εαυτό τους καί τό Σώμα μας κι’ άφησαν στό πέρασμά 
τους άπό τις διάφορες ’Αστυνομικές υπηρεσίες φωτερά ίχνη στήν ’Αστυνομική 'Ι 
στορία...

Είδαμε έκεΐ μέσα, στό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», εκείνο τό βράδυ, ’Αρχηγούς μας, Κα- 
θηγητας τών ^χολών μας, Διοικητας μας, Διευθυντας μας μας, προϊσταμένους 
μας... ΚΓ ήταν μεγάλη γιά μάς ή τιμή καθώς καθήσαμε άνάμεσα στό εκλεκτό αυτό 
επιτελείο τών σκαπανέων ένός άνηφορικοΰ δρόμου, πού τόν πλάτυναν καί τόν μετέβα
λαν μέ τήν έργατικότητά τους σέ πλατεία λεωφόρο μέσα στήν οποίαν τά βήματα 
τών σημερινών είναι πιό άνετα καί ή πορεία πιό εύκολη...
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Γεμάτη ή αίθουσα τοΰ εστιατορίου...
Ά ς  ρίξουμε μια ματιά στις διάφορες συντροφιές που συνατοΰμε...
Διακρίνουμε τόν εκλεκτό καί σοφό Καθηγητή καί ’Αρχηγό μας, Πρόεδρο τής 

Ένώσεως των Άποστράτων κ. Νικόλαο Νέρη, τόν ’Αντιπρόεδρο σεβαστό μας κ. 
Ιωάννη Δασκαλάκη, τόν Γενικό Γραμματέα τής Ένώσεως σεβαστό μας κ. Γεώργιο 
Κοντογιώργο, τόν ταμία κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, τοΰ όποιου τη θερμή φιλοξενία 
δέν θά ξεχάσουμε ποτέ, τούς συμβούλους τής Ενώσεως κ.κ. Ευάγγελον Αναστασίου, 
Γεώργιον Πολίτην, Γεώργιον Παπαδόπουλον καί Κων) νον Παπακωνταντίνου. Επί
σης τόν επίτιμον Νομικόν Σύμβουλον τής Ένώσεως κ. Μιχαήλ Κελένην.

Δίπλα τους οί αντιπρόσωποι τής ’Ανώτατης Συντονιστικής ’Επιτροπής Συνταξιο- 
δοτικών ’Οργανώσεων, άξιοι συμπαραστάται των αιτημάτων μας, κ.κ. Κων. Ματάλας, 
στρατηγός έν αποστρατεία καί πρόεδρος τής Ε.Ε.Α.Α.,Λεωνίδας Λαβράνος, πρόε
δρός τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων καί δ κ. Δημήτριος 
Δροσόπουλος, συνταγματάρχης έ. έ., γενικός γραμματεύς τής Πανελληνίου Ομο
σπονδίας Στρατιωτικών Συνταξιούχων.

Άνάμεσά τους διακρίνουμε τόν τέως 'Υπουργόν καί νΰν Βουλευτήν Αθηνών, 
παλαίμαχον ’Αστυνομικόν κ. Δημήτριον Βρανόπουλον, τόν ’Αρχηγόν τοΰ Αστυνομι
κού Σώματος κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον, τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών 
κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην, τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς κ. Δημή- 
τριον Βασιλάκον, τόν Διευθυντήν τής Διευθύνσεως Έκληματολογικών 'Υπηρεσιών, 
Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ. Ινων) νον Τασιγιώργον, τόν Διευθυντήν των ’Αστυ
νομικών Σχολών κ. Παναγιώτην Λυκούσην, μέ τήν σύζυγόν του, τόν Διευθυντήν 
τής 'Υπηρεσίας Προστασίας Έθνικοΰ Νομίσματος, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α", κ. 
Βασίλειον Σακελλαρίου μέ τήν σύζυγόν του.

Σέ άλλο τραπέζι διακρίνουμε αντιπροσωπείαν ’Αστυνομικών δλων τών βα
θμών. Καί άνάμεσά τους τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. Γεώργιον Τσατού- 
χαν, τόν ’Αστυνόμον Β ',  κ. ’Άγγελον Ντόντον, τούς ύπαστυνόμους κ.κ. Χαρλαύτην 
καί Σιδέρην, τόν Άρχιφύλακα κ. Σπανογιάννην, τόν ’Αστυφύλακα κ. Φράγκον καί 
άλλους.

Λίγο πιό έκεϊ διακρίνουμε τό συγκρότημα τών ’Αστυνομικών δημοσιογράφων. 
ΚΓ άνάμεσά τους τόν κ. Θ. Κωνσταντάν μέ τήν σύζυγόν του, τόν κ. Νικόλαον Γε- 
ωργακάκον, τόν γνωστόν δημοσιογράφον κ. Δημήτρην Άργυρόπουλον, τόν κ. X. 
Σταματόπουλον καί άλλους δημοσιογράφους έφημερίδων ’Αθηνών καί Πειραιώς.

Σέ άλλες συντροφιές διακρίνουμε τόν έ. ά. ’Αρχηγόν ’Αστυνομικού Σώματος 
κ. Παντ. Χριστοδούλου, τόν έ. ά. ’Αρχηγόν τοΰ Αστυνομικού Σώματος κ. Γερ. 
Λιαρομμάτην, τόν έ. ά. ’Αρχηγόν κ. Θ. Καρυώτην μέ τήν σύζυγόν του, τόν έ. ά. 
’Αρχηγόν κ. Δημ. Κάλλιαν μέ τόν άδελρφόν του 'Υποστράτηγον τής Ε. Β. Χωροφυ
λακής κ. Ζαχ. Κάλλιαν, τόν έ. ά. ’Αρχηγόν κ. Δημ. Ζαγκλήν, τόν έ. ά. ’Αρχηγόν 
κ. Ήρακλήν Πετούνην, τόν έ. ά. ’Αρχηγόν κ. Άναστ. Κανελλόπουλον μέ τήν σύζυ- 
-'όν του, τούς έ. ά. ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α ' καί Β ' κ.κ. Δημάκην Άριστομ. 
μέ τήν σύζυγόν του, Νικ. Ινωνσταντάκην μέ τήν σύζυγόν του, Κων. 'Υφαντήν μέ 
τών σύζυγόν του, ’Ιωάν. Δασκαλόπουλον, μέ τήν σύζυγόν του, Άβρ. Μαρκόπουλον, 
Παναγ. Τσιγκρήν, Χαρ. Θεοδινράκην μέ τήν σύζυγόν του, Γεώργ. Γερανέαν, Παν. 
Δραγουμάνον μέ τήν σύζυγόν του, Μιχ. Κανακάκην μέ τήν σύζυγόν του, Δημ. Σα- 
μαράν μέ τήν σύζυγόν του, Δημ. Καραμπάν, Άγησ. Κοτρώτσον μέ τήν σύζυγόν του. 
’Επίσης διακρίνουμε τούς έ.ά. ’Αστυνόμους Α ' καί Β ' κ.κ. ’Ιωάν. Γκολέμην, Παν. 
Χατζηαγόρου μέ τήν θυγατέρα του, Εύστ. Μπουγάνην, ’Ιωάν. Μακρήν, Κων. Παπα- 
κώσταν, Βασ. Καράμπελαν μέ τήν σύζυγόν του, Βασ. Βαλσαμίδην μέ τήν σύζυγόν 
του, Ευτ. Κουφίδην μέ τήν σύζυγόν του, Φωτ. Τσόκανον μέ τήν σύζυγόν του, Χρ. 
Σΰρον, Παν. Άγγελάκον, Άθ. Σισμάνην, Βασιλ. Παπαγεωργίου, Νικ. Χειλάν, Παν.
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Παππάν, Δημ. Μητσάκην, Γεωργ. Παπαγιαννόπουλον, Παν. ΒλογΊανίτην, Γεώργ. 
Λιόγκαν.

Τέλος, διακρίνουμε τούς έ.ά. Ύπαστυνάμους κ.κ. Κων. Χριστοδούλου μέ τήν 
σύζυγόν του, Δημ. Μπακλαγήν, Εύθυμ. Δελαπόρταν, Ίωάν. Σταμέλον, Μιχ. Ζεμ- 
περλΐγκον, Γεώργ. Ρουκάκην, καί Μιλτ. Κλήμην μέ τήν σύζυγόν του...

Είναι αρκετοί ακόμα οι προσκεκλημένοι, μά δέν είναι δυνατόν νά άναφέρουαε 
δλα τά ονόματα. ΓΓ αύτό ζητούμε συγνώμη από δσους λησμονήσαμε να μνημονεύ
σουμε. ’Αξία δέν έχουν τά ονόματα. ’Αξία έχει ή συγκέντρωση αυτή, σαν προσφορά 
στο ’Αστυνομικό Σώμα πού έχει απόλυτη άνάγκη ν’ άναβαπτίζεται συχνά μέσα σέ 
τέτοιες ιερές στιγμές αναμνήσεων, προσανατολισμών, ονείρων, αγώνων καί άγάπης... 
Καί από τής πλευράς αυτής ή συγκέντρωση μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν ή πιο 
συγκινητική των τελευταίων ετών.

Έπεκράτησε έγκαρδιότης, αγάπη, σεβασμός καί εύλάβεια στά αθάνατα ’Αστυ
νομικά ’Ιδεώδη, πού αποτελούν τό κίνητρο σέ ύψηλόφρονες εμπνεύσεις.

Καί νά, σέ μιά στιγμή πλησιάζει στο μικρόφωνό δ κ. Κοντογιώργος, δ δποϊος 
κάνει τις απαραίτητες συστάσεις.

Κι’ ύστερα πλησίασε στο μικρόφωνο δ Πρόεδρος τής Ένώσεως καί σεβαστός 
τέως Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος, παλαίμαχος καί λογιώτατος, κ. Νικ. 
Νέρης, δ δποϊος έγινε άντικείμενον θερμών καί ενθουσιωδών εκδηλώσεων.

Ό  κ. Νέρης είπε τά έξής:
«...Κυρίες καί Κύριοι. ’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος διά τήν δευτέραν αυτήν συνεστίασιν τών παλαι

μάχων τού ’Αστυνομικού Σώματος, τήν δποίαν τιμούν δσοι δ κ. Γενικός Γραμματεύς 
σάς άνέφερε.

Τύχη αγαθή, ή συνεστίασις γίνεται υπό καλυτέρους δρους τής πρώτης συνε- 
στιάσεως. Έπετεύχθη κάτι πολύ σοβαρόν, τόσον εις τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν μέ τό 
ένιαΐον μισθολόγιον, δσον καί εις τούς συνταξιούχους μέ τήν ταύτισιν τής συντάξεως. 
Καί ισχυρίζομαι δτι τά δύο αυτά Νομοθετήματα είναι ισάξια τού Συντάγματος, διό
τι ρυθμίζουν βασικά ζητήματα τής πολιτείας καί τών συνταξιούχων. Πιθανώς νά 
μήν έγένετο τό τέλειον, αλλά λέγω πάντα δτι τό καλύτερον είναι έχθοόν τού καλού. 
Εγένετο τό καλόν καί άναμένομεν εις τό μέλλον νά γίνη τό καλύτερον. ’Οφείλω νά 
έκφράσω δημοσία τήν συγκίνησίν μου καί τήν ίκανοποίησίν μου, διότι είχα εκλε
κτούς συνεργάτας εις τήν Άνωτάτην Συντονιστικήν Επιτροπήν επί τών συντάξεων. 
Ό  στρατηγός κ. Ματάλας, υπό τήν διεύθυνσιν τού όποιου έβαδίσαμεν, ύπήρξεν άρι- 
στοτέχνης εις τήν διεύθυνσιν τού άγώνος, ό οέ κ. Λαβράνος χαλκέντερος εις τάς 
ένεργείας καί εις τήν πίστιν, έναντι τής απιστίας εμού, σάν Αστυνομικού. Πρέπει νά 
σημειωθή δτι καί δ παριστάμενος, συνάδελφος έν τή ’Αστυνομία κ. Βρανόπουλος έπαιξε 
καί αυτός τον ρόλον του καί, τέλος, τύχη αγαθή, έπετύχαμε τά αποτελέσματα, τά 
όποια σάς είναι γνωστά.

Ή  βραδυά δέν είναι γιά λόγους. Είναι γιά νά επικοίνωνήσωμε μεταξύ μας, 
νά ιδωθούμε, νά ξαναποϋμε τά παληά. Οί νέοι νά ίδοΰν τούς ασπρομάλληδες πα
λαιούς, καί οί ασπρομάλληδες παλαιοί νά χαρούν τά νειάτα. Αύτό τό σκοπό έχει 
ή συνεστίασή μας.

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ πού μάς έτιμήσατε καί εύχομαι νά έπαναλαμβάνωνται 
πάντοτε υπό καλυτέρους οιωνούς τοιαύται εκδηλώσεις.

Αί εύχαί μου διά τάς οικογένειας σας καί διά τήν ύγείαν σας είναι πάντοτε 
μαζί σας...».

Πανηγυρικές οι εκδηλώσεις τών παρισταμένων... ’Εντυπωσιακές, ξεχωριστά εν
θουσιώδεις... Είναι ή άναγνώριση ενός τεράστιου έργου... Είναι ή εκτίμηση τού ’Α
στυνομικού κόσμου προς μιά ’Αστυνομική προσωπικότητα άδιαφιλονικήτου κύρους 
καί αίγλης... Τού Προέδρου τής Ένώσεως Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομία- 
Πόλεων κ. Νικολάου Νέρη...
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Κ ι’ υστέρα τον λόγον έλαβεν δ Στρατηγός Ματάλας, δ όποιος είπε, μεταξύ 
άλλων, δτι ευχαριστεί θερμώς διά την τιμήν τήν δποίαν τοΰ έγένετο, δτι ή συνεστια- 
σις αυτή είναι, πραγματικώς, μία συνεστίασις ευχάριστος, χαρμόσυνος, κατόπιν τής

μεν τήν βελτίωσιν εί δυνατόν τοΰ τελευταίου Νόμου, δηλαδή τής μετατροπής τής 
έπταετίας εις πενταετίαν».

Ό  κ. Ματάλας καταχειροκροτήθηκε εγκάρδια από δλους με αγαπη... Εχει 
πια κερδίσει τήν ευγνωμοσύνην δλων των συνταξιούχων, καί κατ επεκτασιν δλων 
μας, γιά  δσα προσέφερε καί προσφέρει πρός τήν κατεύθυνσιν τής επιτυχούς λυσεως 
τόσων καί τόσων οικονομικών προβλημάτων τής τάξεως των συνταξιούχων.

Τώρα ήρθε ή σειρά τοΰ κ. Λαβράνου, ό όποιος άρχισε μ αυτα τα λόγια:
«...’Αγαπητοί φίλοι,
Αισθάνομαι τιμήν καί χαράν διά λογαριασμόν μου, αλλά καί διά λογαριασμόν 

τής τάξεως των δημοσίων υπαλλήλων έν ένεογεία καί εν συντάξει τούς οποίους εκ
προσωπώ. Θεωρώ τιμήν μου, διότι εύρίσκομαι μεταξύ των πλέον επίλεκτων στελε
χών τοΰ εντίμου Σώματος, τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, και κατα κάποιον 
τρόπον υπάρχει μία επαγγελματική συγγένεια, διότι υπήρξα δικαστικός καί έχω 
μεγαλυτέραν γνώσιν των προσφερομένων υπηρεσιών υπό τής Άστυνομ,ίας Πόλεων εις 
τό Κράτος».

Καί αφού άνέλυσε τις λεπτομέρειες τών ευεργετημάτων τών Νόμων αυτών, 
εκάλεσε τόν συνταξιοδοτικό κόσμο τής χώρας μας να είναι ενωμένος, ώστε νά επι- 
τύχη τήν δλοκλήρωσιν τών έπιδιώξεών του, καταλήγων ώς εξής:

«... Επομένως πρέπει νά βρισκώμαστε σέ συναγερμό. Σάς ζητώ νά,περιβάλλει 
τε μέ στοργή τάς οργανώσεις σας. Χρειάζεται ένότης, διά νά δλοκληρώσωμεν τό 
έργον αυτό, δπως είπε καί δ στρατηγός Ματάλας, διά νά διατηρήσουμε τά κεκτη- 
μένα. Μέ αύτάς τάς αίσιοδόξους ελπίδας, σάς εύχομαι προσωπικήν καί οίκογενεια- 
κών'εύτυχίαν. Ευχάριστοι πάρα πολύ......

Τό τέλος τής θαυμασίας ομιλίας τοΰ κ. Λαβράνου έκάλυψαν θερμά καί παρα- 
τεταμένα χειροκροτήματα έκ μέρους δλων τών παρισταμένων, τών οποίων τήν έκτί- 
μησιν καί τήν αγάπην έχει κερδίσει με τό σπαθί του.

Τώρα έχουμε νέας εκδηλώσεις χαράς, καθώς πλησιάζει στό μικρόφωνο δ λα- 
τευτός τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων καί έκλεκτός τοΰ ’Αθηναϊκού Ααοΰ, Βου
λευτής ’Αθηνών τέως Υπουργός καί παλαίμαχος ’Αστυνομικός κ. Βρανόπουλος, δ 
όποιος αρχίζει τόν χαιρετισμόν του μ’ αυτά τά λόγια:

«... Θά πρέπει, πριν νά πώ αυτές τις λίγες λέξεις, νά σάς δηλώσω (αν καί δεν 
νομίζω δτι είναι άναγκαΐον) δτι θά σάς μιλήσω ώς παλαιός Αστυνομικός καί Οχι 
ώς πολιτικός. Διότι θέλω αΰτές τις ολίγες λέξεις πού θά πώ, νά είναι λέξεις ενός 
παλαιμάχου ’Αστυνομικού ο οποίος, με πολυτίμους κατα το παρελθόν συνεργατας, έν 
τώ μέτριο τού δυνατού, έξετέλεσε τό Καθήκον του απέναντι τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος. Θέλω ακόμα νά έκφράσω τήν πραγματικήν συγκίνησιν, ήν ^αισθάνομαι. Τήν 
ίδιαν συγκίνησιν τήν ήσθάνθην ποό έτους εις τήν ιδίαν αίθουσαν. “Ομως αυτήν τήν 
στιγμήν ή συγκίνησίς μου είναι ετι πλέον μεγαλύτερα, έτι πλέον ενδόμυχός, ετι πλέον 
εκδηλος, διότι βλέπω δτι δ 'εξαιρετικός Πρόεδρος κ. Νέρης είχε τήν σοφήν 
ίμπνευσιν εις τήν σημερινήν συγκέντρωσιν νά καλέση καί τούς έν ένεργεία ’Αστυνο
μικούς. Καί μάλιστα δχι μόνον τά ανώτατα καί άνώτερα ηγετικά στελέχη, αλλά 
καί δλους τούς βαθμούς. Είναι μιά ωραία έμπνευσις, μιά ωραία ιδέα, διά τήν δποίαν 
τοΰ απονέμω δημόσιον έπαινον...».

Στή συνέχεια δ κ. Βρανόπουλος, μέ τό δικό του γλαφυρό καί συναρπαστικό 
τρόπο, άνεμνήσθη καλών παλαιών ήμερών καί βρήκε τήν ευκαιρία νά άποτίση φόρο
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τιμής σέ δλους τούς πρωτεογάτας καί τούς συνεχιστάς τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, 
των οποίων έπήνεσε μέ θαυμασμό τάς άρετάς, τήν φιλοπατρία, την ευσυνειδησίαν 
καί τήν ακάματο δραστηριότητα. Άνεφέρθη έπειτα στους παρισταμένους Προέδρους 
καί εκπροσώπους των οργανώσεων των Συνταξιούχων, πολιτικών καί στρατιωτικών 
καί έπλεξε καθενός μέ χάρη καί μέ θαυμασμό τό εγκώμιο. Ή  ομιλία του συνεχώς 
οιεκόπτετο από χειροκροτήματα καί επευφημίες, πού ύπεγράμμιζαν τήν εμπιστοσύνη 
τοϋ αστυνομικού κόσμου πρός τό πρόσωπόν του, πρόσωπον κοινής εμπιστοσύνης, αγά
πης καί σεβασμού.

Κι’ ύστερα ήρθε ή σειρά νά μιλήση τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Νά με- 
ταφέρη στήν αίθουσα αυτήν τά αισθήματα καί τις σκέώεις τών Άστυνοαικών Υ 
παλλήλων δλων τών βαθμών. ’Έτσι, πλησίασε στό μικρόφωνο δ σεβαστός καί αγα
πημένος αρχηγός μας, δ κ. Καραμπέτσος, τοΰ όποιου ή συγκίνηση ήταν έκδηλη 
καί μεγάλη.

Ό  Κύριος ’Αρχηγός έγοήτευσε μέ τήν άπλή καί εμπνευσμένη ομιλία του, μέ 
τον ευγενικό παλμό του καί τά αισθήματα αγάπης πρός δλους.

Ό  κ. ’Αρχηγός βρήκε τήν ευκαιρία νά ευχαρίστηση θερμά δλους γιά τούς 
αγώνες τους καί γιά τήν πολύτιμη συμμετοχή τους καί τήν συμπαράσταση πρός τό 
έργο τών έν ένεργεία ’Αστυνομικών. Καί έτόνισεν δτι οί συνταξιούχοι ’Αστυνομι
κοί αποτελούν τήν ζωντανήν καί δημιουργική προέκταση τής ίδιας γραμμής τοϋ 
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, στό βωμό τής όποιας έθυσίασαν τόσοι καί τόσοι 
Αστυνομικοί Υπάλληλοι τή ζωή τους, γιά νά υπηρετήσουν τον λαό εύόρκως, τιμίως 
καί εύσυνειδήτως.

Ό  κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησεν ίδιατέρως καί συνέχαρη τόν Πρόεδρον τής Ένώ- 
σειος Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Νικόλαον Νέρην, τοΰ 
οποίου εξήρε την προσωπικότητα καί τήν δράσιν. Μέ έκδηλη συγκίνηση έπίσης ηύ- 
χαρίστησε τούς παρισταμένους εκπροσώπους τών διαφόρων οργανώσεων, ιδιαιτέρως 
δέ τόν κ. Ματάλαν καί τόν κ. Λαβράνον, οί όποιοι προσέφεραν πολύτιμες ύπηρεσίες 
στούς συνταξιούχους ’Αστυνομικούς.

Έπήνεσε, τέλος, δ κ. ’Αρχηγός τούς σχόντας τήν ώραίαν αυτήν πρωτοβουλίαν 
τής συνεστιάσεως, ή δποία σφυρηλατεί πολύτιμους δεσμούς αγάπης δλων τών ’Α
στυνομικών καί τονώνει τό υπηρεσιακόν φρόνημά των, καί ηύχήθη στους παριστα- 
μένους καί τάς οικογένειας των κάθε ατομική καί οικογενειακή χαρά, ευημερία 
καί πρόοδο.

Θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής δμιλίας τοΰ 
κ. ’Αρχηγού, τόν όποιον οί παριστάμενοι ένθουσιωδώς επευφήμησαν.

Καί, σάν «φινάλε» αύτής τής αξέχαστης βραδυάς, άκούστηκεν ή φωνή ενός 
συνταξιούχου, ό όποιος άνέλαβε νά διερμηνεύση τήν ευγνωμοσύνην τοΰ συνταξιοδο- 
τουμένου κόσμου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. Στό μικρόφωνο, λοιπόν πλησίασεν δ 
έ.ά. ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Πετούνης, δ όποιος είπε, μεταξύ άλλων, δτι ενθου
σιασμόν καί ύπερηφάνειαν αισθάνονται οί συνταξιούχοι γιά τούς αγώνας τής Ένώ- 
σεώς των πού έφεραν τά αγαθά αυτά αποτελέσματα, των καί δτι εκφράζουν πρός 
δλους τούς συντελέσαντας στήν επιτυχία αυτή τή βαθυτάτην καί άπέραντον ευγνω
μοσύνην των.

Καί δ κ. Πετούνης καταχειροκροτήθηκε, γιά τήν αυθόρμητη καί τόσο χαρα
κτηριστική έκφραση τών αισθημάτων θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης πρός τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τής Ένώσεως τών Άποστράτων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας 
Πόλειυν. r

Καί ή στήλη αΰτή, διερμηνεύοντας τά αισθήματα τών έν ένεργεία ’Αστυνομι
κών Υπαλλήλων ευχαριστεί τό λαμπρόν αυτό Συμβούλιον, καί εύχεται κάθε Θεϊκή 
ενδυνάμωση στόν ευγενικό αγώνα του, γιά τό καλό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Π Η Λ Ο Σ
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— ΕΝΝΕΑ διαρρήκτες συνελήφθησαν από την ’Αστυνομία καί την Χωροφυλα
κή. Είναι οί έξης: Γ. Δενδρινός, ετών 30. ’Έκανε στά γρήγορα 14 διαρρήξεις. Με
ταξύ άλλων διέρρηξε, μέ τόν Δ. Παλμαντούοα, καί τό σπίτι των λαϊκών τραγουδι
στών Βιβής Μόσχου καί Καρανικόλα στην bob Μεσολογγίου 12, άπ’ δπου έκλεψαν 
120.000 δραχμές εν συνόλω καί άφήρεσαν χρήματα καί είδη αξίας δραχ. 400.000. 
(?) Ό  δραπέτης φυλακών Πολυγύρου Γ. Κηρομάτης, ετών 18, έκαμε κλοπές στή 
Θεσσαλονίκη, ήτοι διέρρηξε τό σιδηρουργείο τοϋ Άργυροπούλου, διέρρηξε την εκ
κλησία. Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ά γ . Παντελεήμονος, έκλεψε 2 μοτοποδήλατα καί 
στην ’Αθήνα διέρρηξε την Παναγία Βλαχερνών στην Άμφιάλη δπου καί συνελήφθη, 
γ) Ό  κλεπταποδόχος Γ. Χρυσάφης, ετών 71 πουλούσε, 20 μέρες μετά την άπο- 
φυλάκισή του, κοσμήματα κλεμμένα στον Πειραιά. Οί δράστες τών κλοπών άνα- 
ζητοϋνται, δ) Ό  διαρρήκτης Άθ. Κολιοσπύρος ετών 18, πού μαζί μέ ένα σύντροφό 
του ετών 16 είχε λεηλατήσει 13 περίπτερα καί συνελήφθη έπ’ αυτοφώρω στό περί
πτερο τής όδοϋ Μαυροκορδάτου, ε) Ό  I. Ινατσαράς ομολόγησε 4 κλοπές καί μιά 
απάτη, στ) Ό  Καραβασίλης καί οί ανήλικοι Α.Κ. ετών 16 καί Δ.Κ. έτών 15, συνε
λήφθησαν γιατί έκλεβαν αυτοκίνητα καί έκαναν βόλτες καί ξάφριζαν τα πολύτιμα 
αντικείμενα.

— ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΣ χειρονομίες προς νέαν καταδικάσθηκε σέ 2μηνο φυλάκιση 
ό Διον. Χριστόπουλος.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τού Ν. Χατζησάββα έκαμε 6 πεθερός του Γ. Νόνης, 
πυροβολώντας τον μέ περίστροφο, γιατί έφέρετο σκληρά στην κόρη του.

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ 6 εκκλησιών τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς είναι οί 
Γ. Όρλάνδος, έτών 23, ναυτικός καί δ Ν. Άνδρικόπουλος, ετών 18, ναυτόπαιδο.

— ΔΕΚΑ διαρρήκτες αυτοκινήτων συνελήφθησαν. Ήσαν όλοι νεαροί, ήτοι οί: 
Σ. Παρίσογλου, έτών 18, Ε. Σκλαπάκης, έτών 20, Άθ. Καρότσας, έτών 19, Α. Πα- 
πασάββας, έτών 19, Μ. Γρηγορίου, έτών 19, Γ. Βασιλικός, έτών 21, Π. Γραμμένος, 
έτών 19. Ή  δράση τους ήταν στή Θεσσαλονίκη, δπου είχαν διαρρήξει 17 αυτοκίνητα.

__ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ήθελε νά σκοτώση τόν αστυφύλακα Σ. Δαμικούκη δ A. Ε.
Νίκας, έπειδή συνελήφθη δ αδελφός του Κωνσταντίνος γιά παράβαση τού νόμου 
περί ναρκωτικών.

__Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ έκκλησιών Π. Πασχαλίδης συνελήφθη από τη Γενική
’Ασφάλεια ’Αθηνών. ’Ομολόγησε δτι έκλεψε περίπου 20.000 δραχμές από τά παγ
κάρια έκκλησιών πού διέρρηξε στην Πάτρα, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Χα
νιά, ’Ηράκλειο καί Κιούρκα.

__ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τού Γ. Φωτοπούλου έκαμε δ Δ. Γκολφΐνος, πυροβολών
τας τον αέ κυνηγετικό δπλο στό χωριό Κερασιά Καλαβρύτων.

__ΕΠΙΣΗΣ απόπειρα φόνου τοϋ Σ. Παπαδονικολάκη έκαμεν δ Α. Παπαδο-
νικολάκης πυροβολώντας αυτόν τετράκις μέ περίστροφο στό χωριό Άσή Γωνιά Ρε-

__ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ένσήμων συνελήφθησαν οί Γ. Θεοτοκάτος καί Εύ. Πα-
λαμήδης, κάτοικοι Αθηνών. Ή  σύλληψη έγινε από την ’Ασφάλεια Πειραιώς, τά οέ
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ένσημα, ποσότητα των όποιων κατασχέθηκε, ήσαν της Βενεζουέλας, όπου υπήρχε 
τό κέντρον τής σπείρας παραχαρακτών.

— ΚΛΟΠΗΝ αρχαίου αγάλματος από τό μουσείο ’Άργους είχε διαπράξει ό I. 
Γουριώτης, ό όποιος συνελήφθη στο χωριό ’Αθηναία, όπου είχε κοόώει τό άγαλμα.

— ΚΛΟΠΗΝ αυτοκινήτου διέπραξαν οί Μ. Στάμου, έμπορος αυτοκινήτων καί 
Ν. Βασιλείου, υπάλληλός του. Τό κλεμμένο αύτοκίνητο ήταν τό Ι.Χ. 214441 καί 
ανήκε στον Α. Καρέλα. Οι κλέπτες μετέβαλαν τόν χρωματισμό καί τό κοντέρ, αν
τικατέστησαν τα ελαστικά καί τά καθίσματα καί τό έκαναν έτσι αγνώριστο. Ot 
δράστες συνελήφθησαν.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Γεώργ. Πίτσος, ετών 19, συνελήφθη μόλις βγήκε άπό 
τήν Τράπεζα ’Αττικής στόν Πειραιά, στην οποία, είχε μπή μ’ ένα σχοινί άπό παρα- 
πλεύρως άνεγειρομένης οικοδομής. Άφοϋ διέρρηξε τήν κεντρική πόρτα, μπήκε στά 
γραφεία, έσπασε πολλά συρτάρια, ά.λλά δέν βρήκε τίποτε.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Σταμ. Μανής, συνελήφθη γιατί διέρρηξε τήν αποθήκη 
τοϋ I. Καραγκάκη, στο Στρατώνα Χαλκιδικής, μέ σκοπό νά κλέψη εργαλεία.

—  ΕΙΙΕΤΕΘΗΣΑΝ καί χτύπησαν τόν τροχονόμο τοϋ Χαϊόαρίου, οί Κ. Μπρού- 
λας, έτων 26, Η. Βασιάδης, ετών 20, καί Α. Ευθυμίου, ετών 25, γιατί έπιβαίνοντες 
τρικύκλου μοτοσυκλέττας, δέν θέλησαν νά έλέγξη τά στοιχεία τους. Οί δράστες 
συνελήφθησαν.

—  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ληστείας έπεχείρησεν δ Γρηγ. Παπαδόπουλος, φορώντας κρά
νος, μασκα και ενα μαντήλι, που εκρυβε το προσινπο, όταν, κρατώντας ένα «τόμιγκαν» 
πήγε στο οίκημα τοϋ συνεταιρισμού Σεβαστειανά Εδέσσης, όπου γινόταν διανομή 
χρημάτων στους συνεταιριζομένους καί μέ τήν απειλή τοϋ όπλου διέταξε άπό τό πα
ράθυρο νά βάλουν σ’ ένα σάκκο τριακόσιες χιλιάδες. “Ενας όμως παραγωγός άνοιξε 
τήν πόρτα, οπότε έτράπη εις φυγήν πυροβολώντας στόν αέρα. Στό σπίτι του βρέθηκε 
τό όπλο. Συνελήφθη καί παρεπέμφθη στόν εισαγγελέα Εδέσσης.

—  ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Κ. Κωνσταντόπουλος, ετών 19, Ν. Σταθόπουλος, έτών 
21 καί Β. Βούλγαρης, έτών 19, συνελήφθησαν όταν εθεωρήθησαν ύποπτοι γιατί ξό
δευαν αρκετά χρήματα σέ νάϊτ - κλάμπ τής Πλάκας. 'Ομολόγησαν 8 διαρρήξεις 
σπιτιών καί καταστημάτων.

—  ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τόν ’Απόστολο ’Αλεξίου, πατέρα τριών παιδιών, μέ 20 
σφαίρες στό στήθος, άπό αυτόματο «Στέν», ό Ήλίας Φατέλιας, οπλίτης τών TEA στό 
χωριό Τσορύκτιο τοϋ Πηλίου. Ή  άφορμή ήταν τελείως ασήμαντη.

■—  ΕΚΛΕΒΕ μαγνητόφωνα αυτοκινήτων στή Θεσσαλονίκη ό στρατιώτης Σ. 
Γρηγορίου, πού συνελήφθη καί ώμολόγησε ότι είχε κλέψει σέ 15 μέρες 25 μαγνητό
φωνα, αξίας 5.000 δραχμών τό καθένα.

—  ΔΙήΡΡΗώΑΝ τό έπί τής όδοΰ Σωκράτους 47 ένεχειροδανειστήριο τοϋ I. 
Καρλή καί έκλεψαν 150 άνδρικά δακτυλίδια καί γυναικεία ωρολόγια, δύο ραδιο- 
πικάπ καί δύο τρανζίστορ άξίας 50.000 δρχ. οί ’Άγγλοι ύπήκοοι Κήθ Κόλιερ καί 
Ντέηβιντ Μόρρις, μηχανικοί εμπορικού ναυτικοϋ, οί όποιοι καί συνελήφθησαν.

—  ΕΤΡΑ ΪΜ Α ΤίΣΕ βαρειά, πυροβολώντας τέσσερις φορές στό στήθος τή γυ
ναίκα του Φωτεινή, ό Άθαν. ’Αργυρίου, πού εργάζεται στή Γερμανία, γιατί είχε 
έγκαταλείψει τά παιδιά της.

—  ΕΚΛΕΨΕ 850 λίρες τοϋ I. Παυλίδη, ή ύπηρέτριά του ’Άννα Μουργουδάκη. 
Κατόπιν έρεύνης άνεκαλύφθησαν κρυμμένες 120 λίρες καί 120.000 δραχμές^.

— ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ Θεόδιορος Οικονόμου, I. Μαυρογιάννης, Δ. Ράπτης ή Σά- 
κης, οί οποίοι έξεβίαζαν 5 άτομα έργαζόμενα στήν αμερικανική βάση Ελληνικού, νά 
τούς δώσουν χρήματα γιά νά μήν άποκαλύψουν δήθεν τις «κομπίνες» τους, συνελή
φθησαν άπό τήν ’Αστυνομία.

Ν . Α .



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σαμουήλ Κ αλογήρου. Βλέπε Καλογήρου Σαμουήλ.
Σαμουήλ Χάου.
Πάροδος τής δδοϋ Άμβρακίας 8, απέναντι στόν κιν) φο «Χόλλυγουντ» των Σε- 

πολίων.
Ό  Σαμουήλ - Γκρίντλεϋ Χάου (1801— 1876) , ’Αμερικανός φιλάνθρινπος καί 

φιλέλληνας, μετέσχε τού υπέρ τής άναξαρτησίας άγώνος των Ελλήνων επί εξαε
τίαν (1824— 1830) ώς γιατρός χειρουργός.

Σ α μ ψ οΰντος.
Πάροδος τής όδοΰ Πλειώνης 17, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων « 'Αγιος Δη- 

μήτριος» ’Αμπελοκήπων.
Ή  Σαμψούς, μεσαιωνική ονομασία τής Άμισοΰ, είναι παράλιος πόλις τής Τουρ

κίας στόν Ευξεινο πόντο, πρωτεύουσα ομωνύμου νομού μέ 87 περίπου χιλ. κατοί
κους. Περί τής Άμισοΰ, βλέπε δμώνυμη δδόν. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προά
στια των Αθηνών) .

Σανής.
Πάροδος τής δδοΰ Ίαλέμου 8, στή Ριζόπολι, μιά στάσι πριν τού Β ' νεκρο

ταφείου.
Ή  Σάνη, αρχαία πόλις τής Χαλκιδικής, βρισκόταν κοντά στόν ισθμό τού Ξέρ- 

ξου, πού άνοίχθηκε άπ’ αυτόν τό 480 π.Χ. στήν ακτή τού Σιγγιτικοϋ κόλπου., Ή  
Σάνη, αποικία των Άνδρίων (Ζ' π.Χ. αιώνας) , ήταν σύμμαχος των ’Αθηναίων στό 
διάστημα τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου.

Σανταρόζα  Σαυτόρε.
Πάροδος τής δδοϋ Σταδίου 48, πιο πάνω άπό τά «Χαυτεϊα».
Ό  κόμης Σαντόρρε Σανταρόζα, ’Ιταλός αγωνιστής καί φιλέλληνας, γεννήθηκε 

στό Σαβιλιάνο τής Σαβοΐας τό 1783. Τον Δεκέμβριον τοΰ 1824 κατήλθε στό Ναύ
πλιο καί άπό εκεί μετέβη στήν ’Επίδαυρο, Αίγινα καί Αθήνα για νά έπισκεφθή 
τις αρχαιότητες. Μέ τούς φλογερούς του λόγους ενθουσίασε τούς υπέρ τής ελευ
θερίας άγωνιζομένους "Ελληνες. Ώ ς απλός αγωνιστής μέ τό όνομα Ντερόσση, α
κολούθησε τον Γ. Κουντουριώτη καί Ά λ. Μαυροκορδάτο στήν πρός τήν Ηυλίαν έκ-
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άληε ησαν
ταροζα. Οταν την επομένη ό Ιμπραήμ κατέλαβε την Σφακτηρία, δ Σανταρόζα 
είχε τραυματισθή σοβαρά, άρνούμενος δέ νά παραδοθή έφονεύθη από Αιγύπτιο στρα
τιώτη. Τό 1925, μέ τή συμπλήρωσι 100 χρόνων από τοΰ θανάτου του, στη Σφακτη
ρία ετελέσθη επίσημο μνημόσυνο καί έστήθη μνημείο του. (Συνώνυμη δδός υπάρ
χει στην Ήλιούπολι) .

Σαντοβίτσης.
Πάροδος της όδοΰ Κασταλίας 25, στό τέρμα της Ν. Κυψέλης.
Η Σαντοβιτσα, νεώτερη ονομασία τοΰ χωριού Μάρμαρα Ίωαννίνων, είναι γνω

στή από την μάχη πού διεξήχθη έκεί τό 1912 μεταξύ ελληνικών καί τουρκικών 
στρατευμάτων.

Σ άουμπερτ Έ δουάρδου.
Συνέχεια toO τέρματος τής όδοΰ Ροστάν στό Γαλάτσι («Κυπριάδου») .

1 Μ '°  Έδουάρδος Σάουμπερτ, Γερμανός αρχιτέκτονας, κατήλθε'στην Ελλάδα τό 
IbLb και διωρισθηκε από τον Καποδίστρια μηχανικός τοΰ Ελληνικού Δημοσίου. "Γ-

οεν εφαρμόσθηκε δπως ήταν, γιατί διαμαρτυρήθηκαν ο! θίγόμενοι από τις ρυμο
τομίες ιδιοκτήτες.

Σ απφ οΰς.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 37, μετά τό Ώδεΐον ’Αθηνών.
II ^απφώ, περιώνυμη λυρική ποιήτρια άπό τή Λέσβο, σύγχρονη τοΰ ’Αλκαίου, 
τησιχορου καί τοΰ Πιττακοΰ, ήκμασε κοντά τον Ζ— Σ Τ ' αιώνα π.Χ. Τό 604Ύ  , ν . - - , -  ,· ' ι ι  /.OV lCC ι ό ν  «-* a iy-iuj νίΛ, κ .υυ . l r j (j

π.Λ., εξ αίτιας κοινωνικών καί πολιτικών τραραχών, κατέφυγε στή Σικελία. Έπιστρε- 
φοντας αργότερα στή Λέσβο, ίδρυσε μουσική καί ποιητική σχολή στήν όποια έμα- 
θή^ευυαν ή Ατθις, ή Μέγαρα, ή Δαμοφύλη, ή ’Ήριννα κ. ά.

ΤΙ ---- ’------ '  n - ■ ̂ II μεγάλη αγάπη τών μαθητριών της γ ι’ αυτήν καί ή άφοσίωσις τής Σαπιοοΰς 
χυτές, ήσαν τα αίτια τών γιά εταιρισμό, άνηθικότητα καί όμοφυλοφιλία κατηγο- 
V._£iVaVTt0̂  τ’Πζι Σαττςροΰς. Αύτό τό πρόβλημα έδημιούργησε πολλές καί διάφορες 

’ πάντως είναι δτι η κλασσική αρχαιότητα δέν έγνώριζε καμμιά 
χτηγορίες, αντίθετα^ δέ οί αρχαίοι τιμοΰσαν τήν Σαπφώ. ώς κατ’

σ αυ 
ριώ
συζητήσεις. Γεγονός 
άπό τις ανωτέρω κα

Αθηνών)
Σαράντα ’Εκκλησιώ ν.
Πάροδος τής όδοΰ Αναλήψεως 35, κοντά στό ναό τοΰ ’Αγίου Λαζάρου τοΰ Βύ

ρωνος. Γ

·. Α  ΣΑ ντα τ°υρκΐστί E irK  lareli -  πόλις τής Τουρκίας στήν
vV t L ' ° P a V μτ  χΛ · πεΡίπο.υ κατοίκους, απέχει άπό τήν Άδριανούπολι 64 
Χ; ’ καιρο της Τουρκοκρατίας ήταν πρωτεύουσα ομωνύμου σαντζακιού Τύποδι- 
αιρεσις βιλαετιού επαρχίας) καί κατά τήν περίοδο τής ελληνικής κάτογης τώε ’4 
νατολικής_ Θράκης (1919 —  1922) πρωτεύουσα δμωνύμου ϊομοΰ. (Συνώνυμη όδος 
υπάρχει σε προάστιά των Αθηνών) . ν μ / ς

7 Συνεχίζεται)



ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ1

'Υπό τοϋ κ. Ν. Α.

— ΤΡΑΓΜΛΤIΣΜΕΝΑ θανάσιμα τέσερα μικρά αδέλφια, δ Πέτρος, ετών 4, ή 
Μαρία ετών 6, ή Μελπομένη ετών 7 καί ή ’Άννα Γεωργιάδου ετών 8, τά όποια πα
ρέσυρε I. X. πού έτρεχε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα στήν πλατεία της εκκλησίας Ά 
γιας Παρασκευής στή Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης. 'Ο δράστης άναζητεϊται.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Βαμβακάρης, οδηγός μοτοποδηλάτου, τον όποιον παρέσυρε 
τό 42094 λεωφορείο μέ οδηγό τον Π. Τσαγκαρίδη στήν οδό Π. Ράλλη Νίκαιας.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οι Ν. Γιουμαυρέλης καί Π. Πολίτης, οδηγός καί 
επιβάτης τού I. X. 144664 πού συγκρούσθηκε μέ τό 21161 ταξί στή διασταύρωση 
των οδών Βασ. Γεωργίου καί Βασ. Κων) νου. Τό ταξί άνατράπηκε.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσερις, ό Σπυρ. Καβής, όόηγός τού I. X. 118076, 
οι Παντελής καί Εύθ. Δέδες, επιβάτες τοϋ I. X. καί ό Διαμαντής Κρητικός, οδηγός 
τοΰ 164943 φορτηγού, δταν τά οχήματα συγκρούσθηκαν έξω από τό Κιάτο Κο
ρινθίας.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Στ. Άλμπανίδης, οδηγός μοτοποδηλά
του, τό όποιο συγκρούσθηκε στο 56 χιλμ. τής οδού Λαρίσης —- Ααμίας μέ I. X. 
πού οδηγούσε δ Α. Ινίκης.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό στρατιώτης Εϋάγ. Νυχτερίδης, οδηγός 
στρατιωτικού αυτοκινήτου, τό όποιον άνατράπηκε στο 73 χιλιόμετρο τής όδοΰ Θεσ
σαλονίκης —  Άρναίας.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα ό οδηγός φορτηγού Σπ. Μπενσιούκας καί 
ό επιβάτης Γ. Πίτσιος πού έπεσε σέ βάραθρο 100 μέτρων στό 22 χιλμ. τής οδού ’Άρ- 
της —  Δροσοπηγής.

__ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ό Χρ. Λούνης, οδηγός μοτοσυκλέττας, καί ό επιβά
της Ν. Κωνσταντινίδης, δταν ή μοτοσυκλέττα συγκρούσθηκε στήν ’Άνω Δάφνη μέ 
άγνωστο I. X.

__ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οΕ Δημ. Ήλιάδης καί Ευαγγελία Ήλιάδου, σέ σύγ
κρουση δύο I. X. αυτοκινήτων πού έγινε στή λεωφ. Συγγροΰ.

__ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό πεζός Κ. Σκούφος, τόν όποιον παρέσυρε τό I. X.
216220 επιβατικό αυτοκίνητο στή Ραφήνα μέ δδηγό τόν Ν. Κόκκινη, ό όποιος συ- 
νελήφθη.

__ΠΑΡΕΣΓΡΕ καί κατέστρεψε περίπτερο στή συμβολή τών οδών Πατησίων —
Χαλκοκονούλη τό I. X. 40841 πού οδηγούσε ό Κ. Νίκας. Ανθρώπινα θύματα δέν 
υπήρξαν.

__ΝΕΚΡΟΣ δ Ήλίας Μπαρμπουνίκης, τόν οποίον παρεσυρε στό 25 χιλμ. τής
εθνικής οδού Αθηνών —  Κορίνθου I. X. πού τό οδηγούσε ό Γάλλος I. Μ. Ρουχέλ.

__ΝΕΚΡΟΣ ό I. Σταματίου, σπουδαστής, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν αυτό
συγκρούσθηκε μέ τό 872227 λεωφορείο πού οδηγούσε δ Ά λ. Τσοπάνος στήν οδό 
Σμολένσκυ καί Ζερβού στό Ν. Φάληρο.

__ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Βαρελάς, οδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιον παρέσυρε φορτη
γό μέ δδηγό τόν Ε. Γέμο στήν Άμαλιάόα.

-—ΝΕΚΡΟΙ τρεις, οι Κ. Παναγός, δδηγός φορτηγού, Ά ντ. Γιαννούλας καί ό 
γυιός του ήλικίας δύο ετών, επιβάτες τού αυτοκινήτου, δταν αυτό έπεσε σέ βάρα-
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θρο 200 μέτρων, λόγω διαβρώσεως από της βροχής των χωμάτων πού ύπεχωρησαν, 
καί διαλύθηκε κοντά στό χωριό ’Ανθηρό τής Άργιθέας Καρδίτσης.

—ΝΕΚΡΗ ή ”Ανα Τσέτσου, την οποία παρέσυρε μοτοποδήλατο μέ δδηγό τον 
Α. Πολυζούδη έξω από τό χωριό Λαγινά τής Θεσσαλονίκης.

— ΝΕΚΡΗ ή Σουμέλα Παπαγεωργίου καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Χρ. 
Παπαγεωργίου, οδηγός τοΰ 167001 φορτηγού, δταν αυτό κοντά στο χωριό Λάκκοι 
Σερρών παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνατράπηκε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημ. Άναστασάκης 8 ετών, τον όποιον παρέσυρε στο χωριό 
Δάφνες Μαλεβυζίου μηχανικός φορτωτής πού δδηγοϋσε δ Κ. Πετσετάκης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Άναστ. Σταματογιάννης, στρατιώτης, καί τραυματισμένος Πα
ρειά δ στρατιώτης επίσης Θ. Μοσχίδης, δταν άνατράπηκε στρατιωτικόν αυτοκινη- 
τον στη Λάρισα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δύο, δ Σερ. Χαριτωνίδης, έφορος αρχαιο
τήτων Ναυπλίου καί ή σύζυγός του δταν στο 53 χιλμ. τής δόοϋ Ναυπλίου — ’Ο
λυμπίας συγκρούσθηκε τό Ι.Χ. τους μέ φορτηγό.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 5, οΐ Θ. Μαρμπόπουλος, σμηνίτης, Ν. Άποστολόπου- 
λος, φοιτητής, Ά χιλ. Στουζάκης, Άθ. Φωκάς, καί Στυλ. Κατοχωρίτης, δταν τό I. 
X. 160245 τοΰ οποίου έπέβαινον, έπεσε πάνω σέ στύλο πρατηρίου βενζίνης στη Θεσ
σαλονίκη.

—ΝΕΚΡΟΣ δ 'Αργ. Φτακάς, ετών 16, τον όποιον παρέσυρε φορτηγό μέ δδηγό 
τον Γ. Τσιφτσή στην δδό Κοζάνης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ί .  Ηάρλος, δδηγός φορτηγού, τό όποιον άνατράπηκε στην 
Καβάλα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Δ. Βασιλάς, Ί .  Σταματιάδης, καί Λ. Πάνου, 
οί όποιοι άνέμεναν λεωφορείο στό στέγαστρο τής στάσεως «Τριβυζά» λεωφ. Κηφι
σίας δταν τό 108708 λεωφορείο, μέ δδηγό τον Α. Φωτεινό, ντεραπάρησε καί τούς 
παρέσυρε.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Τζοζέφ Σμίθ, ’Αμερικανός καί ή σύζυγός του Ντόροθυ, 
δταν τό I. X. πού όδηγοΰσαν στό 25 χιλμ. τής δδοΰ Κατερίνης —  Λαρίσης έπεσε 
πάνω σέ σταματημένο στρατιωτικό αυτοκίνητο.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γεώργ. Σπύρου, γεωλόγος, τόν οποίο παρέσυρε στην παραλιακή 
λεωφόρο Θεσσαλονίκης το 1. X. 142039 μέ οδηγό τόν Δ. Ίωαννίδη.

- ΝΕΚΡΟΙ δ Άποστ. Νασίκας, οδηγός μοτοποδηλάτου καί δ επιβάτης Γ. 
Θεοδοσίου, δταν αυτό κοντά στό χωριό Πελαγία Βόλου συγκρούσθηκε μέ φορτηγό.

-—ΝΕΚΡΟΙ δ I. Παπαϊωάννου, δδηγός φορτηγού καί δ συνεπιβάτης Κ. Δη- 
μογιάννης, δταν αυτό, λόγω βλάβης, έπεσε σέ χαντάκι στό 23 χιλμ. τής λεωφόρου 
Μεσογείων.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δ Δ. Μπαρούκος, δδηγός τού 11277 φορτη
γού καί δ συνεπιβάτης Α. Μητρόπουλος δταν τό όχημα άνατράπηκε στό 16 χιλμ. 
τής δδού ’Αθηνών ■— Λαμίας.

— ΝΕΚΡΟΙ 4 ψαράδες πού καταπλακώθηκαν άπό τό φορτηγό 83140 πού ήταν 
φορτωμένο μέ ένα τόννο ψάρια καί στό δποϊο έπέβαιναν, δταν αυτό, πού τό δδηγοϋσε 
δ Πισαδάκης, άνατράπηκε, λόγω υπερβολικής ταχύτητας (έτρεχε μέ 110 χιλμ. την 
ώρα), επειδή βιαζόταν νά μεταφέρη τά ψάρια στην αγορά, Ρόδου. Οί νεκροί είναι: 
δ ’Αθαν. Πισαδάκης, δδηγός, δ Λάζαρος Πάσχος, δ Μιχάλης Διασινός καί*δ Θ. 
Μάγκος. ΙΙρίν άνατραπή χτύπησε πάνω σέ στύλο τής ΔΕΗ, κατόπιν σέ ένα δέντρο 
καί άνατράπηκε σέ τάφρο βάθους 6 μέτρων.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Μιχαλάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν συγκρούσθηκε στη 
Σούδα Χανίων μέ κοινό ποδήλατο.

Ν. Α.
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«Μίστερ Τ σά ρ λυ» , ό δάσκαλος τών κα κοπ οιώ ν. 'Υπό τοϋ τέως Άνθυ-

παστυνόμου κ. Γεωργ. Δουκάκη .................................  923, 977, 1023, 1066
Στραγγαλισμός καί βιασμός γυναικός. Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ γερμα

νικού περιοδικού «M aster N tetectiv» ύπό τού Άστυφύλακος κ. Άναστ.
Β ογιατζή .................................................................................................  981, 1069

Ή  καταπολέμησις της έγκληματικότητος τώ ν  α νη λ ίκ ω ν .  'Υπό τού 
Καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας εις τήν Π .Α .Σ.Π .Ε . κ. ’Ιωάν.Πα
παζαχαρίου ............................................................................................. 1013, 1060

'Η αισχροκέρδεια καί αί εξ αυτής όδυνηραί επιπτώ σεις  εις τήν ’Ε
θνικήν οικονομίαν. 'Υπό τού 'Υπαστυνόμου Λ' κ. Χαραλ. Σταμάτη 1035

IV. Κ ΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ή  πολύκροτος δίκη τής Μ όσχας .—Τό κϋμα τών διεθνώ ν αντιδρά

σεων καί τά εξ αύτής συμπεράσματα. 'Υπό τού 'Υπαστυνόμου Λ'
κ. Χαραλ. Σταμάτη ..........................................................  255, 307, 354, 397

Σταυροφορία για τό παιδί.  'Υπό τού 'Υπαστυνόμου Λ' κ. Σ. Πηλού, 495
537, 587, 633, 701, 790, 889, 929, 987, 1028 

Τά ιδανικά τής νεολαίας Λ αμπράκη . 'Υπό τού κ. Π. Ιίουτούπη ...........  499
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Οί αποδείξεις δτι ή νεολαία Λαμπράκη είναι κομμουνιστική . Υιό
του κ. Π. Κουτού—η .....................................................................................

'Ο κομμουνισμός καί οί εχθροί τ ο υ .  'Υπό του αυτού................................
Οί συμβιβαστικοί καί οί α σ υ μ βίβα στοι.  'Υπό τού αυτού........................
'Ο κομμουνισμός εχθρός τής νεολα ία ς .  'Υπό τού αύτοΰ ........................
Οί κομμουνισταί καί οί αγώ νες  τοΰ ’Έ θνους . 'Υπό τού αυτού.............
'Ο πόλεμος στο Β ιε τ ν ά μ ,  'Υπό τού α ύτοΰ ....................................................
Ή  μήνις τοΰ κομ,μουνισμοΰ εναντίον τοΰ κα θεστώ τος. Υπο τού αυτού 
Δέκα χρόνια  δράσεως τοΰ Κ .Κ .Ε .  'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β κ. Σωτ. Κουβά
'Η έννοια τής εορ τή ς . 'Υπό τοΰ κ. Π. Κουτουπη................. .......................
Έ ν α  επαναστατικό μ α ν ιφ έσ το .  'Υπό τοΰ αύτοΰ .........................................
Τήν ένοπλη έξέγερση κηρύσσει τό Κ .Κ .Ε .  'Υπό τοΰ α ύτοΰ ...................
’Α π οκ α λύψ εις  τής κομμουνιστικής ήγεσίας. 'Υπό τοΰ αύτοΰ.............
Οί χ ιλ ια σ τ α ί .  'Υπό τοΰ α ύ το ΰ ............................................................................

Σελίς
563
595
647
709
739
784
849
873
901
927
985

1026
1975

Υ . ΔΙΑ ΓΓΕ Λ Μ Α ΤΑ —ΜΗΝΥΜΑΤΑ—ΗΜΕΡΠΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ—ΞΥΧΑΙ

Δ ιά γ γ ε λ μ α  τής Α .Μ .  τοΰ Βασιλέως Κ ωνσταντίνου πρός τόν Ε λ λ η 
νικόν λ α ό ν ,  επ ί  τώ  νέω έτει 1966 .......................................................  3

Μ ήνυμα τοΰ Προέδρου τής Κ υβερνήσεως κ .  Σ τ ε ψ . Στεφανοπούλου
επί τώ  νέω  έτει 1966 ........................................................................................  J

'Η μερήσια  Δ ια τα γή  τοΰ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ .  X .  Ά π ο σ τ ο -
λ ά κ ο υ ,  επ ί  τώ  νέω έτει 1966 ............................................................... 6

'Η μερήσια Δ ια τα γή  τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Π όλεω ν κ . Ε ύ α γγ .
Κ α ρ α μ π έ τσ ο υ ,  επ ί τώ  νέω έτει 1966 .................................................  '

Ε ύ χ α ί  τού ’Α ρ χ η γο ύ  ’Αστυνομίας Π όλεων κ .  Ε ύ α γ γ .  Καραμπέτσου, 
εκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σ ώ ματος , επί τή ονομαστική εορτή
τής Α . Β . Υ .  Διαδόχου ’Α λ ε ξ ία ς .............................................................  296

Ε ύ χ α ί  ’Α ρ χ η γ ο ύ ,  άξιωματικών καί κατω τέρω ν υπαλλήλω ν ’Αστυ
νομ ία ς  Π όλεω ν  πρός τήν Α .Μ . τόν Βασιλέα Κ ωνσταντίνον επί
τή ονομαστική Αύτοΰ εορτή.............................. Τεύχος 313—β' εξωφύλλου

Ε ύ χ α ί  ’Α ρ χ η γ ο ύ ,  άξιωματικών καί κατω τέρω ν υπαλλήλω ν ’Α στυ
νομ ία ς  Π όλεω ν πρός τήν Α .Μ .  τήν Βασίλισσαν ’Ά ν ν α —Μαρίαν 
επί τή 20ή έπετείω τών γενεθ λ ίω ν  Της . . . Τεΰχος 320—β' έξωφύλλου

'Η μερήσια  Διαταγή ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Ε ύ α γ γ . Κ α
ραμπέτσου επί τή εορτή τής ήμέρας Πολεμικής ’Αρετής τών  
Ε λ λ ή ν ω ν  καί 17ης επετείου από τής συντριβής κομμουνιστο-  
συ μ μ ο ρ ιτ ισ μ ο ύ ......................................................................................................

V I .  ΕΟ ΡΤΑ Ι—ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Ν έον Έ τ ο ς  . 'Υπό τοΰ δικηγόρου κ. Ξενοφ. Χατζησαράντου ..........................  1
Ή  αληθής έποποιΐα τού Δ εκ εμ βρίου  1944. (Μία επιστολή τού ’Α ρ χ η 

γού  ’Αστυνομίας Π όλεω ν κ .  Ε ύ α γ γ .  Καραμπέτσου εί ά π ά ν-
τησιν δημοσιεύματος έ φ η μ ε ρ ίδ ο ς ) ............................................................  211

25 Μαρτίου 1821. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Χαραλ. Σ τα μ ά τη .............  289
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Η 25 Μ αρτίου. 'Υπό του δικηγόρου κ. Ξενοφ. Χατζήσαράντου................... 291
Χρίστος Α νεστη, 'Υπό του δικηγόρου κ. Ξενοφ. Χατζησαράντου..............  337
Τό τελευταίο μας « ’Ό χ ι»  εις ξένους επιδρομείς. ( ’Απρίλιος 1941—

Απρίλιος 1966). 'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη . . 447
Η Κοίμηση τής Θεοτόκου. 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράι'κου. 721 

Γράμμος— Βίτσι: Μια χρυσή σελίδα στην ιστορία τοϋ 'Ε λληνισμού .
'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ρ ά ϊκ ο υ ............................................... 819

28 ’Οκτωβρίου. 'Υπό του Ύ  -αστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου.......................  961
Τό ολοκαύτωμα τοϋ Ά ρκα διοϋ . 'Υπό τοϋ α ύ τ ο ΰ ............................................  1009
Μνήμη τοϋ Δεκεμβρίου 1944. 'Υπό του Ύπαστυν. Α' κ. Χαραλ. Σταμάτη 1057 
Επί γής Ειρήνη, υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαρ. Σ τ α μ ά τη ................... 1105

Υ ΙΙ .  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ)
Αλ ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η νεα Αστυνομία»—« Η των Π ό λ ε ω ν » .  Α πό του 'Υπαστυνόμου Α'
κ. Χαρ. Σταμάτη (συνέχεια σειράς άρθρων έκ τοϋ προηγουμένου τόμου) 25

Β . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ( ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ -  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ )
«Καί τοϋ Χρόνου με « μ ιά -Λ ώ » . 'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ.

Σταμάτη . . . . ........... ............................................................................................  39
Ό  Πάτροκλος καί ή σ ο φ ία  τ ο υ .  'Υπό τοϋ αύτοΰ ........................................ 77
Συνταγή ευτυχίας. 'Υπό τοϋ αύτοΰ........................................................................  129
Κολομπίνα No 3 . 'Υπό τοϋ α ύτοΰ .............................................................................  186
Τοϋ κύκλου τά γυρίσματα. 'Υπό τοϋ α ύ τοΰ ........................................................  237
Τό Διάσελο . .  .εκδικείται. 'Υπό τοϋ α ύ τοΰ ........................................................  275
Έ ν α ς  ακριβοπληρωμένος εραστής. 'Υπό τοΰ α ύ το ΰ .....................................  333
Τό φ ιλ ί  τής ’Α γά π η ς.'Υ π ό  τοΰ αύτοΰ ...............................................................  381
. . .Καί τά πουλιά τά ταίρια τους φ ω ν ά ζ ο υ ν . 'Υπό τοΰ αύτοΰ ............ 425
Ό  κλέψ ας τοΰ κ λέψ α ντος .  'Υπό τοΰ αύτοΰ........................................................  477
Π ε ρ ί . . .  κύστεως κόκκυγος καί άλλω ν τ ι ν ώ ν . 'Υπό τοΰ αύτοΰ.............  909
Μιά δεσποινίς ά τυχή σασα . 'Υπό τοΰ α ύ το ΰ ......................................................  955
Σονάτα Κ ρόϋτσερ. 'Υπό τοΰ αύτοΰ.........................................................................  993
’Ά ν  ήξερε μιά άλλη γ λώ σ σ α . 'Υπό τοΰ α ύ τ ο ΰ ...............................................  1051
'Η γάτα  καί ή . . .  ζημιά της .  'Υπό τοΰ αύτοΰ.......................... ....................... 1101

Γ . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

« Ό  αστυνόμος δέν π έ ρ α σ ε . . .» .  'Υπό τοΰ Δοκίμου'Υπαστυνόμου κ. Σ. Ά ν -
τωνάκου.............................................................................................  ^

Σ τοχασμοί τής Γ εννήσεω ς. 'Υπό τοΰ Άρχιφύλακος κ. Ίωάν. Ψαρογιάννη". 12 
Τό κρύο δέν τον έμ πόδιζε .  'Υπό τοΰ Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Ε. Γλυμη 134
Ό  μπάρμπα Ά ν τ ω ν η ς ,  ό ξεναγός τής Θάσου .'Υπό τοΰ Δοκίμου 'Υπα

στυνόμου κ. Σ. Άντω νάκου.............................................................  _ 1 3 5
'Οδός Κ αποδιστρίου. 'Υπό τοΰ Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Ε. Γ λ υ μ η .........  165
Τό Χρυσό μ ετά λλιο .  'Υπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Μ. Ά ναστασάκη ..............  232
Ο ίγέρανοι τοΰ ’Ιβύκου . 'Υπό τοΰ Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Σ. Άντωνάκου 321
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Τό π α σχαλινό  δώρο τοΰ α στυνομ ικ ού .
νόμου κ. Π. Κυριακοπούλου .............

'Υπό του Δοκίμου 'Υπαστυ- Σελίς
357

Δ - . ΠΟΙΗΣΙΣ
Κ ι’ έγ ινε  8 α μ α . . . 'Υ  πό του κ. Γ. X. Λ ίλ η ........................................................
Χ ριστούγεννα—Χ ριστούγεννα  τής μ ά να ς .Α πό του Δοκίμου’Αστυφυλακος

κ. Ε. Σ α ρ ιδά κη ................................................................................................
’Α ναφ ορά  εις Χ ριστόν κ α ί ’Επίκληση . 'Υπό του Άρχιφύλακος κ. Νικολ.

Ά γγελοπούλου........... .....................................................................................
'Η σκιά της μ άνας. 'Υπό τοΰ Δοκίμου Άστυφύλακος κ. Έλευθ. Σαριδακη.
Τό καρναβάλι έφ θ α σ ε .  'Υπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Ν. Κωστελετου...........
Ε λ λ ά δ α .  'Υπό τοΰ Άρχιφύλακος κ. Ν. Άγγελοπούλου...................................
Στην Κ ύ π ρ ο . 'Υπό τοΰ Άρχιφύλακος κ. Ν. Ά γγελοπούλου..........................
Στην 25η Μ αρτίου. 'Υπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Σ. Π ο λ ίτη ............................
’Ο πτασία . 'Υπό τοΰ κ. Γ. Λίλη .............................................................................
’Ε π ίσ κ ε ψ η . 'Υπό τοΰ Άρχιφύλακος κ. Ν. Άγγελοπούλου..............................

8

10

175
176 
223
291
292 
.293 
294 
465

V I I I .  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τό σώ μα τοΰ ανθρώ που (γενικές  γνώ σ εις  φ υσιολογίας καί ανατομίας).
'Υπό τοΰ κ. Θεμ. Θεοδωροπούλου (συνέχεια έκ τοΰ προηγ. τόμου). .34, 

Οί Νόμοι 4 .5 0 0  καί 4 .501  : δύο μεγάλα  επιτεύγματα προς όφελος τών  
Σ ω μ ά τω ν ’ Ασφαλείας.'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σταματη 

Σπυρίδω ν Λ ε ω τ σ ά κ ο ς : Μία προσω πικότης τής αστυνομικής δημο
σ ιο γρ α φ ία ς .  'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Χαραλ. Σ τα μ α τη .............

'Ο άνθρω πος α ξίζε ι  έ φ ’ όσον σκέπτεται.  'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α'
κ. Ίωάν. Ρ ά ϊκ ο υ ..............................................................................................

Τό Π υροσβεστικόν Σώμα. Δημιουργία  καί έξέλιξις. 'Υπό τοΰ τ. Διοι-
κητοΰ Α '  τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος κ. Π. Ζούκου ........................

Δ ίκ α ια  αναγνώ ριση.— Α π ο ν ο μ ή  μ ετα λλίω ν  στον κ. Δεωτσακο και στα 
μέλη τοΰ Δ .Σ . τοΰ Ο.Φ.Α.Α. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. I. Ράϊκου

71

250

393

561

1072

1080

I X .  ΙΣΤΟ ΡΙΑ —ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ—Τ Α Ξ ΙΔ ΙΑ

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τ ώ ν  ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς.
'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. I. Ράϊκου (συνέχεια έκ τοΰ προηγου
μένου τόμου), 42, 88, 139, 180, 227, 278, 325, ο79, 415, 469, 520,

567, 615, 661, 713, 761, 799, 861, 905, 949, 997, 1048,  ̂1098, 1133 
'Ο Λάδωνας καί ή μαγευτική κοιλάδα τ ο υ .  'Υπό τοΰ Αστυνόμου Α' κ. Π.

Παπαρρηγοπούλου............................................................................................  224
Μιά αξέχαστη εκδρομή. Α πό του Δοκίμου Υπαστυνόμου κ. Αλκ. Πα.πα-

......................................................................................................................
Μιά εκδρομή. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Άναστ. Συφάντου .................. 508
Ευλαβικό προσκύνημα ατό  Δ ε ρ β έ ν ι .  'Υπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Βασ. Μη-

τροκόλλια............................................................................................................  °
Μ υκήναι. 'Υπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Ίωάν. Άλεξανδρή ..............................  64ο
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Ά θ ή να ι—Α ρ χ α ία  ’Ολυμπία — Ναύπακτος. ( Στιγμιότυπα από τή Σελίς 
διήμερη εκδρομή των στελεχώ ν τω ν Παιδικών Κατασκηνώ
σεων Α .Α .Π . ) .  'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ίωάν. Ράϊκου ......... 937

X . ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

’Α πολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Π όλεω ν , μηνός Δ εκεμ
βρίου 1965 ........................................................................................................... 142

16ος γενικός ισολογισμός Ε .Τ .Υ .Α .Π .  διά τό έτος 1965 ..................... 260
Γενικός ισολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Π όλεω ν διά τό

έτος 1965 ...............................................................................................................  262
’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνός ’ Ιανουά

ριου 1966 ...............................................................................................................  264
’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνός Φεβρουά

ριου 1966 ...............................................................................................................  265
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνός Μαρτίου

1 9 6 6 ..........................................................................................................................  412
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνός ’Απριλίου

1966 ........................................................................................................................  466
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεως μηνός Μαίου 1966. 571
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνός ’ Ιουνίου

19 6 6 ..................................................................... ".................................................... 668
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Π όλεων μηνός ’ Ιουλίου

1966 ..........................................................................................................................  763
’Α πολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Π όλεων μηνός Α ύγου

στου 1966 ............................................................................................................  858
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Π όλεων μηνός Σεπτεμ

βρίου 1966 ..........................................................................................................  953
’Α πολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Π όλεω ν μηνός ’Οκτω

βρίου 1966 ............................................................................................................ 1047

X I .  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ—Κ ΡΙΣΕΙΣ—ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Επιστολή τοΰ τέως Δημάρχου Κορίνθου καί συγγρα φ έω ς κ .  X .
Λίλη . γ ' εξω φύλλου τ ε ύ χ ο υ ς ....................................................................303

’Επιστολή τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ .  Π αν-
τελεημονος. γ ', εξωφύλλου τεύχους.................................................. 304

’Επιστολή οικογένειας άποβιώσαντος ’Α ρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων
ε .  σ . Ί ω ά ννο υ  Μάσβουλα.γ' έξωφύλλου τεύχους........................ 307

’Επιστολή κ .  X .  Λ ί λ η ..........................................................
Δ ιαταγή τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ .  X .  ’Α ποστολάκου , έγ 

σχέσει προς την ιατροφαρμακευτικήν καί νοσοκομειακήν περί-  
θαλψιν τών έν ένεργεία άνδρών τώ ν Σω μάτω ν ’Α σ φ α λεία ς .  

Ευχαριστήριον τηλεγράφημά Α . Μ. Βασιλεως Κ ω νσταντίνου  προς τον
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων κ .  Ε ύ α γ γ .  Κ α ρα μπ έτσον ...........
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Α
’Αθεΐα (καί υλισμός) ' σ. 49, 241.
Ά θ ή ν α ι  : Βλ. Κεφάλαιον IX «Ιστορία—Τουρισμός—Ταξίδια» Γενικού Ευρετηρίου.
’Αθλητισμός : σ. 61, 459, 655, 746, 810, 943, 1006, 1008.
Αισχροκέρδεια : σ. 1035.
’Α λληλογραφία  : σ. 27, 144, 864.
’Αμαρουσίου (έγκλημα) : σ. 389, 438, 487, 545.
’Ά μ εσος  Δ ρ α σ ις : σ. 109.
Ά μ ο ι β α ί : Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
’Αναλύσεις (λογοτεχνικαί) : σ. 474.
’Αναμνήσεις (άστυνομικαί) : σ. 640.
’Ά νθρω πος (σώμα του άνθρώπου) : σ. 34, 71, άξια τής σκεψεως σ. 561. 
’Ανήλ,ικοι: σ. 724, 769, 823, 865, 913, 964, 1013.
’Αντιδράσεις (διεθνείς) κατά τής καταδίκης των δύο Ρώσων συγγραφέων): σ. ο08. 
Ά ν ω μ α λ ία ι  (ψυχικαί) : σ. 299.
’Α π α τ ε ώ ν ε ς : σ. 275, 333, 425.
Ά π ο λ ο γ ία ι  (Ρώσων συγγραφέων) : σ. 258.
’Α π ο λ ο γ ισ μ ο ί : Βλ. Κεφάλαιον X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
’Απόπειρα: σ. 917.
’Απρίλιος (1941—Εισβολή Γερμανών εις την Ελλάδα) : σ. 447.
Ά π ο σ το λ ά κ ο ς  Χρήστοε (Υπουργός Δημοσίας Τάξεως) : σ. 6, 61, 109, 213, 363, 

405, 597, 649, 741, 746, 943.
’Αρετή (πολεμική τών Ελλήνων) : σ. 819, 822.
Ά ρ ζ ά κ  Νικολάϊ (Ρώσος συγγραφεύς) : σ. 255, 307, 354, 397.
’Αρκάδι (ολοκαύτωμα) : σ. 1009.
Ά σ π ιώ τ η ς  Ά ρ. (Ψυχίατρος. Συνέντευξις) : σ. 1030.
’Α στυνομία : Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον II καί Κεφα?\. VII, XI, XIII Γενικού Ευρε

τηρίου.
’Αστυνομικοί (εΐδικώτερον) : σ. 33, 395.
Α ύ το κ το ν ία ι : σ. 679.

Β
Βασιλεύς (Α. Μ. Βασιλεύς Κωνσταντίνος) : σ. 3, 61, 313, 405, 575.
Βασίλισσα (Α. Μ. Βασίλισσα ’Άννα-Μαρία) : σ. 320.
Β ιασμός: σ. 981.
Β ιβλιοκρισία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον XII Γενικού Ευρετηρίου.
Β ιετνάμ : σ. 784.
Β ίτσ ι:  σ. 819, 822.
Βοτανικός (έγκλημα) : σ. 245, 303.
Βραβεύσεις: σ. 363, 459, 655* 943.

Γ

Γ ιαννόπουλος Ιωάννης (πένθη) : σ. γ ' εξωφύλλου τεύχους 322.
Γιόργκενσεν (Στρατηγός ’Αστυνομίας Δανίας) : σ. 363.



Γομυάχ (’Αρχηγός ’Αστυνομίας Ταϋλάνδης) : σ. 363.
Λ\ilson W. 0. (καθηγητής Άστυν. Σικάγου) : σ. 14, 53, 101, 153, 202.
Γράμμος : σ. 819, 822.

Δ
Δαϊόγλου Στέφανος (πένθη) : σ. 190.
Δαμασκηνός (Μητροπολίτης Δημητριάδος. Συνέντευξις) : σ. 891.
Δεκέμβριος (1944) : σ. 211.
Δερβένι (έκδρομή) : σ. 510.
Δ ιάγγελμα (Α.Μ. Βασιλέως Κωνσταντίνου) : σ. 3.
Διαγραφαί (έκ του ’Αστυνομικού Σώματος) : Βλ. Κεφάλαιον X III «Ειδήσεις καί 

Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου.
Διάδοχος (Α.Β.Τ. ’Αλεξία) : σ. 296.
Διακρίσεις: σ. 192.
Διαμαρτυρίαι (διά την καταδίκην των δύο Ρώσων συγγραφέων) : σ. 308. 
Διαρρήκται : σ. 552.
Δ ιαταγαί: Ήμερήσιαι, σ. 6, 7, 822. Κοιναί σ. 335, 718, 811, 953.
Διηγήματα : Βλ. Κεφάλ. VII «Λογοτεχνία» στοιχ. Β' Γενικού Εύρετηρίου.
Δ ίκ α ι : Μόσχας σ. 255, 307, 354, 397.
Δ ιο ρ ισ μ ο ί : σ. 809.
Δ ο λοφ ονία ι:  σ. 781.
Δ ω ρ ε α ί : σ. 528.

Ε
’Εγκαίνια : σ. 219.
’Εγκέφ αλος (ηλεκτρονικός) : σ. 170.
’Εγκλήματα—’Εγκληματολογία : Βλ. όμ,ώνυμον Κεφ. III Γενικού Εύρετηρίου. 
Ειδήσεις: Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Εύρετηρίου. 
’Εκδρομαί : σ. 453, 508, 510, 645, 937.
Ε λ-’Έ ς-Ν τί (νέον ναρκωτικόν) : σ. 881.

Έ νορκοι (Η.Π.Α.) : σ. 827.
Ε ο ρ τα ί : Βλ. Κεφάλαιον VI «Έ ορταί-’Επέτειοι» Γενικού Εύοετηρίου. 'Ομοίως

σ. 61, 109, 166, 405.
Ε π α ιν ο ι : Βλ. Κεφάλαιον X III «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Εύρετηρίου. 

’Ε πα να στά σεις : 1821 σ. 289, Ούγγρική σ. 1028, Δεκεμβρίου 1944 σ.
Ε π έ τ ε ιο ι : Βλ. λέξιν «'Εορταί».
Επικαιρότης : Βλ. Κεφάλαιον II «’Αστυνομία» στοιχ. Β' Γενικού Εύρετηρίου. 
Επισκόπησις (άστυνομική) : Βλ. Κεφάλαιον II «’Αστυνομία» στοιχ. Γ' Γενικού 

Εύρετηρίου.
Επιστήμη (καί Τεχνική εις τήν ύπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας) : σ. 203. 
Ε π ισ τ ο λ α ί : Βλ. Κεφάλαιον XI «Έπιστολαί—Κρίσεις» Γενικού Εύρετηρίου. 

’Επιτεύγματα (νομοθετικά, προς όφελος Σωμάτων ’Ασφαλείας) : σ. 250 “009. 
Ε τα ιρ ισ μ ό ς:  σ. 82, 125, 161.
Έ τ ο ς  (νέον, 1966) : σ. 1, 3, 4, 6, 7, 39, 61, 109.
« Ευαγγελισμός)) (έγκλημα τού «Ευαγγελισμού») : σ. 19, 57, 105, 149. 
Ευθύνη (ήθική καί ποινική των εγκληματιών) : σ. 194.
Ε ύ χ α ί : σ. 296, 313, β' έξωφύλλου τεύχους 320.
Έ φ -Μ π ί- ’Ά ι : σ. 205.
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Ζ
Ζερβόπουλος Σπυρίδο:>ν (πένθη) : σ. 816.

Η
’Ηλεκτρονικός υπολογιστής : σ. 166.
Η . Π . Α . :  σ. 827, 969!

Θ
Θαλασσοπόρος (άστυφύλαξ) : σ. 746, 943.
Θάσος (τουρισμός) : σ. 135.
Θεοτόκος (κοίμησις) : σ. 721.
Θρησκευτική (άντίληψις τοϋ εγκλήματος) : σ. 98.

I
’Ιατροδικαστική: Βλ. Κεφάλαιον III «Εγκλήματα—Εγκληματολογία—’Ιατρο

δικαστική» Γενικού Ευρετηρίου.
’ Ισολογισμοί: Βλ. Κεφάλ. X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
'Ιστορία : Βλ. Κεφάλαιον IX «'Ιστορία—Τουρισμός—Ταξίδια» Γενικού Ευρετηρίου·

Κ
Καραμπάγιας Θεόδωρος (πένθη) : σ. γ ' έξωφύλλου τεύχ. 318.
Καραμπέτσος Ε ύ ά γ γ .  (’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων): σ. 7, 61, 109, 166, 213, 219, 

269, 296, 313, 363, 405, 459, 504, 597, 649, 655, 741, 746, 786, 822, 878, 943. 
Κατασκηνώσεις (παιδικαί) : σ. 786, 878, 937.
Κατασκοπεία (εις Η.ΓΙ.Α.) : σ. 347.
Κ ατηγορούμενος: (δικαιώματα αύτοΰ εις Η .Π .Α .) σ. 969.
Κ α τα χ ρ α σ τ α ί : σ. 731, 777, 846, 885.
Κ ινηματογράφος (Συνεργεΐον Α.Α.Π.) : σ. 856, γ ' έξωφ. τεύχ. 314, σ. 959. 
Κλάδος (υγείας) : Βλ. Κεφ. X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
Κ λ έ π τ α ι : σ. 186, 477, 689, 955.
Κλουδας Πέτρος (άστυφ. θαλασσοπόρος) : σ. 746, 943.
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς : σ. 211, 255, 307, 354, 397, 499, 563, 595, 709, 739, 784, 819, 

849, 873, 901, 927, 985, 1026, 1028.
Κ οΰ-Κ λοΰξ-Κ λά ν : 205.
Κρίσεις: Βλ. Κεφάλ. XI «Έπιστολαί—Κρίσεις-Διαταγαί» Γενικού Ευρετηρίου.

Όμοίως Κεφάλ. XII «Βιβλιοκρισία» Γενικού Ευρετηρίου.
Κριτσέλης Φώτιος (Καθηγητής-μηχανολόγος-Συνέντευξις) : σ. 790.
Κρόϋτσερ (σονάτα) : σ. 993.
Κοττικιάς Γεώργιος (πένθη) : σ. 960.
Κυκλοφορία (έλεγχος κυκλοφορίας εις Σικάγον) : σ. 155.
Κύπρος (ποίημα) : σ. 292.
Κω νσταντινίδης Κωνσταντίνος (Καθηγητής νευρολογίας καί ψυχιατρικής. Συνέν- 

τευξις) : σ. 704.
A

Λάδωνας (τουρ. περιγραφή) : σ. 224.
Λαμπούς (συμμορία) : σ. 695.



Λεωτσάκος Σπυρίδων : σ. 393.
Λ η σ τεϊα ι : σ. 400, 695, 735.
Λίντς (ληστεία) : σ. 735.
Λ ογοτεχνία :  Βλ. όμ,ώνυμον Κεφάλαιον VII Γενικού Ευρετηρίου. 
Λυμπερόπουλος Κλέαρχος (πένθη) : σ. γ ' έξωφ. τεύχους 307.
Λ ω π ο δ ΰ τ α ι : σ. 837.

Μ
Μάιος (πρωτομαγιά) : σ. 425.
Μ ανιφέστο (’Επαναστατικό) : σ. 927.
Μ αντούβαλος Παναγιώτης (πένθη) : σ. 46.
Μάρτιος (25 Μαρτίου 1821) : σ. 289, 291.
Μάσβουλας ’Ιωάννης (πένθη) : σ. 190.
Μαυρέλης Μιχαήλ (πένθη) : σ. 424.
Μαυριδάκος Δημήτριος (πένθη) : σ. 191.
Μαυρομμάτη Μαρία (συνέντευξις) : σ. 932.
Μαυρωτας ’Αριστείδης (πένθη) : σ. 424.
Μετάνοια Χριστιανική : Έ ν τω Ποινικώ Δικαίω, σ. 530, έν τή λογοτεχνία σ. 578. 
Μεταστεγάσεις : σ. 1043.
Μήνυμα (πρωθυπουργού κ. Σ. Στεφανοπούλου) : σ. 4.
Μ ηχανογραφικαί μ έθοδοι : σ. 166.
Μ ηχανοκίνητοι μονάδες: σ. 741.
Μιχαηλίδης Δημήτριος (πένθη) : σ. 143.
Μόσχα (πολύκροτος δίκη συγγραφέων) : σ. 255, 307, 354, 397.
Μπότσας Ευστάθιος (πένθη) : σελ. γ ' εξωφύλλου τεύχους 323.
Μυχήναι (εκδρομή) : σ. 645.

Ν
Ναρκωτικά: σ. 881.
Ναύπακτος (έκδρομ. περιγραφή) : σ. 937.
Ν ε ο λ α ία : «Λαμπράκη», σ. 499, 563. Γενικώς σ. 709.
Νόμοι (4500 καί 4501) : σ. 250.
Ντάνιελ Γιούλι (Ρώσος συγγραφεύς) : σ. 255, 307, 354, 397.

Ο
Οικονομία Ε θ ν ικ ή  (δυσμενείς επιπτώσεις έκ τής αισχροκέρδειας) σ. 1035. 
’Οκτώβριος (1940) : σ. 961.
’Ο λυμπία (’Αρχαία) : σ. 937.
"Ομιλος : «Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών» σ. 109, 1006. _
"Ο μιλος : «Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς» σ. 166.
’Ορθολογισμός (άστυνομικός παλαιών συγγραφέων) : σ. 25.
'Ορκωμοσία (νέων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων) : σ. 649.

Π
Π α ιδ ί : Βλ. λέξεις «Σταυροφορία» καί «Κατασκηνώσεις».
Π αναγιω τόπουλος Παναγιώτης (πένθη) : σ. 424.
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Παπαδοπουλος Παύλος (πένθη) : σ. 286.
Παπαζαχαρίου Ιωάννης (Καθηγητής Εγκληματολογίας. Συνέντευξις) : σ. 590. 
Παραιτήσεις: Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Π άσχα : σ. 337, 357, 381, 405.
Πάτραι: σ. 61, 219.
Π εζογρα φ ία : Βλ. Ινεφ. VII «Λογοτεχνία» στοιχ. Γ ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Π ειθαρχία  : σ. 33.
Πειραιεύς: σ. 109, 269.
Πένθη : Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον XIV Γενικού Ευρετηρίου.
Π ερίθαλψις (υγειονομική άστυνομικών καί των οικογενειών των) : Βλ. Κεφάλ. X 

«Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. Σχ. νόμους, διαταγάς κλπ. 
βλ. σ. 250, 335, 718, 811, 909, 953.

Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο ι : σ. 28, 67, 121, 158.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ι : Βλ. Κεφάλαιον X III «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Ποίησις : Βλ. Κεφάλ. VII «Λογοτεχνία» στοιχ. Δ' Γενικού Ευρετηρίου.
Π οινικόν Δίκαιον  (καί Χριστιανισμός) : σ. 49, 97, 145, 193, 241, 297, 338, 385, 

433, 481, 529, 577, 625, 673.
Π όλεμ ος:  Έλληνογερμανικός, σ. 447, Έλληνοϊταλικός σ. 961.
Π ολίτης Κωνσταντίνος (πένθη) : σ. 911.
Πόρναι (καί Έ ταΐραι) : σ. 82, 125, 161.
Π οταμιάς ’Αλέξανδρος (βραβευθείς ύπό των «Λάϊονς» άστυφύλαξ) : σ. 366. 
Π ρ ο α γ ω γ α ί : Βλ. Κεφάλαιον X III ((Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Π ρωτογεράκης ’Εμμανουήλ (πένθη) : σ. 94.

Σ
Σγουρίτσας Χρηστός (πένθη) : σ. 526.
Σικάγον (’Αστυνομία αύτοΰ) : σ. 14, 53, 101, 153, 202.
Σ ινυά φ σ κι Ά ντρέϊ (Ρώσος συγγραφεύς) : σ. 255, 307, 354, 397.
Σταθόπουλος Γεώργιος (πένθη) : σ. 285.
Σταλινισμός (μέθοδοι Σταλινικαί) : σ. 255.
Στατιστικαι (’Αμέσου Δράσεως) : σ. 113.
Σταύρου Τατιάνα (συγγραφεύς. Συνέντευξις) : σ. 989.
Σταυροφορία (γιά τό π α ιδ ί): σ. 495, 537, 587,633, 701, 790, 889, 929, 987, 1028. 
Σ τεφ α νόπ ουλος  Σ τέφ α νος  (πρόεδρος Κυβερνήσεως) : σ. 4.
Σ τρα γγα λ ισμ ός:  σ. 981.
Συγκεντρώ σεις (ύχλοκρατικαί) : σ. 808.
Σ υ γ γ ρ α φ είς :  Βλ. Κεφάλαιον V II στοιχ. Α' Γενικού Ευρετηρίου. 'Ομοίως σ. 255, 

307, 354 καί 397.
Συμβούλια  (συγκρότησις) : σ. γ ' εξωφύλλου τεύχους 304.
Συμμορίαι: σ. 584, 692, 695, 685, 727, 773, 832, 869, 919, 973, 1019. 
Συνεστιάσεις:  σ. 501, 597, 669, 1121.
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Συνεταιρισμός (Οικοδομικός 'Υπαλλήλων Άστυν. Πόλεων) : σ. 371.
Σχολαί (άστυνομικαί) : σ. 213, 403, 504, 649.
Σώμα ανθρώπου (φυσιολογία—άνατομία) : σ. 34, 71.
Σωφρονιστική : σ. 529, 625, 673.

Τ

Ταμεία (άσφαλιστικά) : Βλ. Κεφάλαιον X Γενικού Ευρετηρίου.
Ταξίδια : Βλ. Κεφάλαιον IX «'Ιστορία-Τουρισμός—Ταξίδια» Γενικού Ευρετηρίου. 
Ταρσής Βαλέριος (Ρώσος συγγραφεύς. Δριμύταται κατηγορίαι αύτοΰ) : σ. 354. 
Ταχυνάκος Χαράλαμπος (πένθη) : σ. 94.
Τελεταί: σ. 61, 109, 166, 219, 363, 405, 501, 504, 597, 649, 669, 741, 746, 

786, 878, 943.
Τέρτζ ’Άμπραμ (Ρώσος συγγραφεύς) : σ. 255. 307, 354, 397. 
Τηλεπικοινωνίαι (κέντρον τηλεπικοινωνιών ’Αστυνομίας Σικάγου) : σ. 104. 
Τουρισμός : Βλ. λέξιν «Ταξίδια».
Τροχαία: Βλ. Κεφάλαιον II «’Αστυνομία» στοιχ. Γ' Γενικού Ευρετηρίου. 
Τσάρλυ (κακοποιός) : σ. 923, 977, 1023.
Τσάτσος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος ’Ακαδημίας κλπ. Συνέντευξις) : σ. 635. 
Τσιτσίρης Γεώργιος (πένθη) : σ. 143.
Τύπος (’Αστυνομία—τύπος-κοινόν) : σ. 443, 491, 557.

Υ

'Υγεία (Κλάδος υγείας Άστυν. Πόλεων) : Βλ. Κεφάλ. X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» 
Γενικού Ευρετηρίου.

Φ
Φιλαρμονική (’Αστυνομίας Πόλεων) : σ. 213.
Φιλιππίδης Λεωνίδας (Πρύτανις Πανεπιστημίου. Συνέντευξις) : σ. 541. 
Φ υσιολογία (καί άνατομία) : σ. 34, 71.

X
Χάϊ Τ ζώ ν (εγκληματίας) : σ. 315.
Χοροεσπερίδες: σ. 61, 269.
Χριστιανισμός (καί Ποινικόν Δίκαιον): σ. 49, 97, 145, 193, 241, 297, 338, 385, 

433, 481, 529, 577, 625, 673.
Χριστοδουλάκης ’Αντώνιος (πένθη) : σ. 285.
Χ ριστούγεννα : σ. 8, 10, 11, 12.

Ψ
Ψ υχιατρική (τής προσωπικότητος) : σ. 299. —

Ω

νΩρες αστυνομικές (διηγήματα—χρονογραφήματα) : σ. 39, 77, 129, 186 237 
275, 333, 381, 425, 477, 909, 955, 993, 1051.





Κάθε Παρασκευή j.

"Ωρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε την Εκπομπή της Ά στυ- 

νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 
ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό
σπίτι.


