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N E O N  Ε Τ Ο Σ
’Τπδ τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

“Ενας χρόνος άκόμα κύλησε στην άβυσσο τοΰ παρελθόντος... "Ενας χρόνος άκό
μα πέρασε στό άδυσώπητο Χθες... ΚΓ ήταν ένας χρόνος παράξενος, γεμάτος αγω
νίες, προβλήματα, άβεβαιότητα...

"Εφυγε πλαισιωμένος άπδ παράπονα, πάθη, προβλήματα...
Παρέδωσε το δλόχρυσο Στέμμα του, σ’ ενα καινούργιο "Αρχοντα... Τον 1967ον 

άπδ Χριστού γεννήσεως...
ΚΓ έσπευσαν έκατομμύρια άνθρωποι σ’ δλόκληρο τδν κόσμο νά τδν ύποδεχτούν, 

νά τδν ζητωκραυγάσουν, νά τδν επευφημήσουν, νά τδν προϋπαντήσουν μέ πανηγυ
ρισμούς...

Παληά συνήθεια αότή... Μοιάζει μέ παιγνίδι μικρών παιδιών... Μοιάζει μ’ ενα 
παράξενο κυνηγητό... Τδ κυνηγητδ τής ευτυχίας... Ά πδ την κούνια τοΰ μωροΰ ίσα
με τδ πέτρινο μνήμα τοΰ γέροντα, κυνηγά μέ πάθος δ άνθρωπος τήν ευτυχία... θρέ
φεται καί κινιέται καί ζεΐ μέ τ’ δνειρό της...



2 Σπόρου Πηλού

’Έτσι, κάθε Πρωτοχρονιά γίνεται δίκη του Χρόνου πού πέρασε, μέ τήν κατη
γορία δτι δέν κατάφερε να ικανοποίηση τις προσδοκίες των άνθρώπων... Κηρύσσε
ται ένοχος δ χρόνος δ παληός, αύτδς πού πριν 365 μέρες είχαμε ύποδεχθη μέ πρω
τοφανείς έκδηλώσεις χαράς... Φορτώνεται στη ράχη του τώρα, παράπονα, λύπες, 
άγωνίες, χαρές πού έφυγαν... Καί καταδικάζεται άπδ τήν κοινή γνώμη σέ θάνατο...

Σέ θάνατο... Καί δμως! Μέσα στίς μέρες, στ'ις εβδομάδες, στους μήνες πού κύ
λησαν, τρεμοσβήνουν σαν φλόγες καντηλιού, χιλιάδες δμορφες αναμνήσεις... Εικό
νες άπδ τή χθεσινή ζωή... ’Ό χ ι δλες χαρούμενες, μα δικές μας... "Ενα σπιτάκι πα- 
ληδ κι’ άγαπημένο... ένας φίλος ποϋφυγε... μια συνάντηση... μια έπιτυχία... ένας 
μικρός άνήφορος γεμάτος άγωνία... ένα πλοίο πού δέν ξαναγύρισε πίσω στδ λιμά
νι... μια καινούργια ύπαρξη κοντά μας... μια άλλαγή... Χιλιάδες χάντρες άκριβές, 
πού, στίς ώρες τής μοναξιάς μας, νοιώθουμε τήν άνάγκη να τις ψηλαφίσουμε, νά 
μάς ξαναφέρουν πίσω δ,τι άγαπήσαμε πολύ... Αυτό είναι τδ παρελθόν... Καί δέν 
είναι καταραμένο... Είναι ένα κομμάτι άπό τή δική μας τή ζωή, πού έφυγε παίρ
νοντας μαζί του κάτι άπδ τδ είναι μας...

Μά, κάθε Πρωτοχρονιά, οί άνθρωποι δέν θέλουν νά θυμούνται... Πανηγυρίζουν... 
Πανηγυρίζουν τδ "Αγνωστο πού πλησιάζει, μέ άργά - άργά βήματα, φορτωμένο μέ 
ελπίδες...

"Ετσι γίνεται κάθε χρόνο... Εύχές, γλυκά, δώρα, φιέστες, χαρούμενες εκδηλώ
σεις, πανηγύρια... Γιατί τάχα ξεφαντώνουμε; Ξεχνάμε άρέ γε δτι κάθε Πρωτοχρονιά 
κάνουμε ένα άκόμα βήμα πρδς τδ τέρμα τής έπίγειας πορείας μας; Ξεχνάμε πώς 
κάθε Πρωτοχρονιά χάνουμε κΓ Ινα κομμάτι άπδ τή ζωή μας, πώς γερνάμε, πώς χά
νουμε κάτι πού δέν μπορούμε πιά νά τδ ξαναποκτήσουμε;

Ναί... Τά ξεχνάμε δλα αυτά.. Τδ αίτημα, τδ τυραννικό αίτημα τής φυγής άπδ 
τή σκληρή βιοπάλη, δρθώνεται πελώριο κάθε Πρωτοχρονιά καί άναστατώνει τή 
ζωή μας... Είναι ή άσφαλιστική δικλείς, πού δίνει διέξοδο στδ άγχος τής καθημερι
νής πεζότητος... Τραγικός δδοιπόρος τού άνηφορικοΰ δρόμου τής βιοπάλης δ άν
θρωπος, κατάκοπος, σκονισμένος, άδύναμος, βρίσκει τήν ευκαιρία ν’ άνανεώση τήν 
αισιοδοξία του, καθώς άλλάζουν σκοπιά πάνω στδ ημερολόγιο οί χρόνοι πού κυλούν... 
Βρίσκει τήν εύκαιρία τά Μεσάνυκτα, καθώς σβήνουν τά φώτα κΓ άντηχοΰν σήμα- 
τρα καί σειρήνες, νά φτειάξη νέα όνειρα γιά τδ μέλλον, καί νά τά παραδώση μ’ 
έμπιστοσύνη στην άγκαλιά τού νέου χρόνου...

'Όλα καλά είναι έτοΰτα... Καλά καί γραφικά... ΚΓ ίσως κι’ ώφέλιμα καί σάν 
παράδοση καί σάν πηγή αισιοδοξίας... Μά, δέν φτάνουν... Είναι τύποι ξεροί, δίχως 
πνοή, άν δέν συντροφεύωνται άπδ τή φωνή τής συνειδήσεως... Δέν φταίνε οί χρόνοι 
πού φεύγουν γιά τά δεινά μας... Φταίμε έμεΐς οί ίδιοι, μέ τά πάθη μας, μέ τις κα
κίες μας, μέ τις μικρότητές μας... ’Εμείς, μέ τά ίδια μας τά χέρια, πλάθουμε τδ 
σχήμα τους... ’Εμείς τούς κάνουμε αίσιους ή δυστυχισμένους...

Γι’ αυτό, δ πιδ κατάλληλος, δ πιό δημιουργικός έορτασμδς τής Πρωτοχρονιάς 
θάταν μάλλον κάποιος άλλος... Νά σταθούμε δλοι, στίς δύσκολες αύτές ώρες πού 
περνούμε, νά κάνουμε ένα άπολογισμδ τού χρόνου πού πέρασε... Νά βρούμε τα λά
θη μας... Ν’ άνακαλύψουμε τις άδυναμίες μας, τά πάθη μας, καί νά πάρουμε μια 
σταθερή κΓ άμετακίνητη άπόφαση νά τά διορθώσουμε δλα αυτά στδν καινούργιο 
χρόνο... Ν’ άγιάσουμε τδ άγνωστο μέλλον μέ πράξεις χριστιανικές... Νά γίνουμε 
καλύτεροι... Καί ν’ άγωνισθοΰμε δλοι μαζί, άδελφωμένοι, σάν ένας άνθρωπος, νά 
κάνουμε καλύτερο καί εύτυχέστερο τδ μέλλον τδ δικό μας, τδ μέλλον τών παιδιών 
μας, τδ μέλλον τής Πατρίδος μας...

1 9 6 7... Ό  έρχομδς τού Νέου Χρόνου βρίσκει τήν Ελλάδα σέ μιά κρίσιμη 
φάση τής ιστορίας της... Τδ κόκκινο θεριό τής Άποκαλύψεως, μετασχηματισμένο 
ύποκριτικά σέ άγγελο δημοκρατικού φωτός, έχει άποδυθή σέ μιά άγρια καί άδυσώ-
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πητη προσπάθεια, για  νά κλονίση τούς θεσμούς τοΰ αστικού μας Καθεστώτος καί να 
παραπλανήση τό λαό... Τό “Εθνος, συσπειρωμένο γύρω άπύ τόν γενναίο Βασιλιά του, 
είναι έτοιμο ν’ άμυνθή... Καί άγρυπνεΐ... Αυτή είναι ή εθνική έπιταγή τοΰ νέου 
έτους...

1 9 6 7... Ή  άνατολή τοΰ καινούργιου χρόνου βρίσκει τό Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, στο γνώριμο έθνικό χαράκωμα τών ωραίων άγώνων του γιά τήν Η 
συχία, τήν Τάξη καί τήν προστασία τών άγαθών καί τών έλευθεριών τών πολιτών. 
Καινούργιες σελίδες θά προστεθούν, κι’ αυτό τό χρόνο, στή λαμπρή ιστορία τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος. “Οπως κάθε χρόνο... Καί ή ’Αστυνομική 'Ιστορία, πού έχει 
σαν θεμέλιο τήν έντολή τής Χριστιανικής ’Αγάπης, θά συνεχίζεται πάντοτε δσο υπάρ
χουν άνθρωποι...

1 9 6 7... Είθε δ Νέος Χρόνος νά είναι δημιουργικός καί ευτυχισμένος γιά τήν 
Πατρίδα μας καί τόν Ελληνικό Λαό...

Τά «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται χαρά, ύγεία, ευδαιμονία, προκο
πή καί ευημερία στους αγαπητούς Αναγνώστες τους καί σέ κάθε Έλληνα...

ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται εις τούς *
* άναγνώστας των αίσιον και εύτυχές τό Νέον Έτος 1967. |
♦ Ε’ίθε νά εκπληρωθούν άπασαι αί εύγενικαί προσδοκίαι όλων | 
| μας και εύτυχία καί ειρήνη νά βασιλεύση εις τόν κόσμον. *



▲ ΙΑ Γ Γ Ε ΛΜΛ
m i  m .  m y  h i  κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ο υ  π ρ ο ς  ι ο κ  ε α α η ι κ ο ν  m m

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1967

«Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής διότι ή παραμονή τοΰ νέου έτους μού παρέχει τήν 
ευκαιρίαν νά επικοινωνήσω καί πάλιν μέ 'όλους τούς "Ελληνας καί τάς Έλληνίδας 
εδώ εις τήν Πατρίδα, είς τήν Κύπρον καί εις τήν ξένην, τούς κοντινούς καί μα
κρινούς τόπους όπου ζοΰν οί απόδημοι άδελφοί μας καί τα πελάγη πού διασχίζουν 
οί ναυτικοί μας. Δεσμοί βαθείας θρησκευτικότητος καί άσβέστου πατριωτικού αι
σθήματος κρατούν άρρήκτως Ινωμένην τήν έλληνικήν μας οικογένειαν.

ΑΕ άγιαι αύταί ήμέραι μας καλούν είς βαθύτερους στοχασμούς διά τάς σταθεράς 
άξίας τής ζωής. Είμαι βέβαιος δτι Ιμβαθύνοντες είς τόν έσωτερικόν μας κόσμον, πού 
έχει σφραγίσει ή μακρά Ιστορική παράδοσις τής φυλής μας, άποκομίζομεν πρωτί- 
στως ένα ύπερήφανον συμπέρασμα: "Οτι τό χριστιανικόν μας πνεύμα καί ή έλληνι- 
κή μας πνευματική κληρονομιά ταυτίζονται καί δμονοοΰν είς τό κοινόν ιδεώδες 
τοΰ έλευθέρου, ειρηνικού καί εύτυχοΰς άνθρώπου.

ΑΕ μέθοδοι διά τών όποιων έπιδιώκομεν τήν πραγμάτωσιν αυτού τοΰ ιδεώδους, 
πολλές φορές διαφοροποιούνται. Είναι τούτο φυσικόν είς τάς Ιλευθέρας κοινωνίας. 
"Οταν μάλιστα αΕ διαφοραί απόψεων, προγράμματος καί τακτικής, έκκινοΰν από τό 
αύτό βαθύ αίσθημα άγάπης πρός τήν έλληνικήν πατρίδα τών αιωνίων πνευματικών 
αξιών, τότε άποτελοΰν τό καρποφόρον χαρακτηριστικόν τών έλευθέρων καί δημο
κρατικών άνθρώπων.

Έδώ είς τήν πατρίδα διανύομεν περίοδον κόπων καί φροντίδων. Ή  προσπάθειά 
μας είναι νά στερεώσωμεν τά μεταπολεμικά έπιτεύγματα τού έλληνικοΰ λαού, καί 
συγχρόνως νά διανοίξωμεν νέας όδούς προόδου είς δλους τούς τομείς τής άτομικής 
καί δημοσίας ζωής. Έργον τραχύ τό όποιον είναι φυσικόν νά προκαλή ενίοτε πα
ράπονα καί άπογοητεύσεις. 'Αλλά τά παράπονά μας έχουν τούτο τό θετικόν: δτι 
άποτελοΰν κυρίως άνησυχίαν προόδου.

Διάχυτον αισθάνομαι τό αίτημα έπιτεύξεως ύψηλοτέρου έπιπέδου βίου καί με- 
γαλυτέρας άξιοποιήσεως τών τεχνολογικών έξελίξεων. Αισθάνομαι καί κατανοώ 
έντονον τήν προσδοκίαν έξασφαλίσεως άπό δλους, πλήρους ίσότητος δυνατοτήτων καί 
εύκαιριών διά τήν άνοδον τού καθ’ ένός, μέσα είς μίαν δικαίαν κοινωνίαν.

Κατά τήν νύκτα αύτήν τής άναμονής καί τών προσδοκιών, ή σκέψις μας κα- 
τευθύνεται πρός τό μέλλον. Καί μολονότι δικαιούμεθα νά άντλοΰμεν αισιοδοξίαν 
άπό τά μεγάλα βήματα προόδου πού συνετελέσθησαν μεταπολεμικώς είς πλείστους 
τομείς, δέν πρέπει νά παραβλέπωμεν καί μίαν άπειλήν ή όποια όρθοΰται ένώπιον 
τής χώρας μας. Ό  ρυθμός προόδου είς τόν χώρον τής οικονομικής μας έντάξεως, 
είς τόν χώρον τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, είναι τόσον ταχύς ώστε 
νά μάς δημιουργή τό άγχος τής καθυστερήσεως. Ιδού ή πρόσκλησις. Είς αύτήν ας 
δώσωμεν τήν πατροπαράδοτον έλληνικήν άπάντησιν ένώπιον πάσης άπειλής: Ενω
μένοι θά τήν άντιμετωπίσωμεν.

Είμαι έπίσης δέκτης τής δικαίας έπιθυμίας τής νεωτέρας γενεάς δι’ εύρυτέ- 
ραν καί καλυτέραν έκπαίδευσιν. Δι’ έξασφάλισιν έπαγγελματικής άποκαταστάσεως 
παραγωγικής. Πέραν τούτων, γνωρίζω τήν δίψαν των δι’ ύψηλότερα ιδανικά. Δι’ 
ένα ώραιότερον κόσμον, τόν όποιον μόνη ήμπορεϊ νά όροματισθή ή ψυχική άνάτα- 
σις τής νεανικής ήλικίας. Καί πιστεύω δτι δύνανται οί νέοι μας νά μεταβάλουν τόν 
όραματισμόν είς πραγματικότητα. Προτάσσοντες τοΰ άτομικοΰ, τό συμφέρον τοΰ συ
νόλου. Θέτοντες ύπεράνω τοΰ έαυτοΰ των, τούς συνανθρώπους των. Καί ύπεοάνω τού 
ύλικοΰ παράγοντος, τάς πνευματικάς άξίας αί όποΐαι συνθέτουν τόν πολιτισμόν μας 
καί συνιστοΰν τήν δόξαν τής Ελλάδος.

Ή  πρόοδος καί ή προκοπή τού "Ελληνος νέου είναι είπερ ποτέ σήμερον συ-
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νάρτησις της προόδου, της προκοπής, της ήθικής άνωτερότητος καί της πνευματι
κής ακτινοβολίας τοΰ κοινωνικού συνόλου μέσα είς τό όποιον ζή. Εις τόν σημερινόν 
μάλιστα κόσμον, είναι συνάρτησις της άναπτύξεως καί της ευτυχίας όλων των λαών 
της γης.

Θά έπεθύμουν μέ αύτάς τάς λέξεις νά τερματίσω τό μήνυμά μου πρός τό "Ε
θνος. Ή  σκέφις μου δμως στρέφεται έπίσης μέ βαθυτάτην θλΐψιν είς τήν θαλασσι
νήν τραγωδίαν ήτις μάς Ιπληξε πρό δλίγων ήμερων. ΙΙρός τά θύματά της καί τάς 
προσφιλείς είς δλους μας οικογένειας των, πρός τάς όποιας θέλω νά απευθύνω θερ
μούς λόγους παρηγοριάς.

Νέον έτος Ανατέλλει. Μάς κομίζει τήν έλπίδα, πού άμβλύνει τάς θλίψεις τού 
παρελθόντος καί μάς δίδει δύναμιν καί αισιοδοξίαν διά τό μέλλον.

Ή  Βασίλισσα καί έγώ σάς εύχόμεθα διά τό νέον έτος πάσαν εύτυχίαν, ύγείαν, 
πρόοδον καί άγάπην».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β'

ΜΗΝΥΜΑ
ΙΟ Υ  Π Ρ Ο ΕΑ Ρ Ο Ϊ ΤΗΣ K Y B EP N H IEQ I κ. I. Ι Μ Ι Κ Ε Ϊ Ι Ο Η Ο Ϊ  Ο Ρ Ο Ι 1 0 »  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

«"Ελληνες καί Έλληνίδες,
’Αποτελεί παράδοσιν δπως δ πρωθυπουργός τής χώρας έπικοινωνή τήν παρα

μονήν τοΰ νέου Ιτους άπ’ εύθείας μέ τόν λαόν. Τό πράττω ευχαρίστως καί άπευθύνω 
πρός δλους σας τάς πλέον πηγαίας καί ειλικρινείς εύχάς μου.

Ταυτοχρόνως έπιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι οί συνεργάται μου Ιν τη Κυβερ
νήσει καί έγώ, τυγχάνοντες της Ιμπιστοσύνης τής Βουλής, εχομεν άπόφασιν νά όδη- 
γήσωμεν τήν χώραν είς τήν πολιτικήν δμαλότητα καί νά διεξαγάγωμεν τιμίας,' 
έλευθέρας καί άδιαβλήτους έκλογάς.

Ή  υποδοχή τής όποιας Ιτυχεν ή Κυβέρνησις καί ή έπακολουθήσασα τόν σχη
ματισμόν της υφεσις τοΰ πολιτικού κλίματος, μάς έπιτρέπουν νά εϊσέλθωμεν είς τό 
νέον έτος μέ τάς καλυτέρας των έλπίδων.

Ή  πραγματοποίησις, δμως, των έλπίδων τούτων, δέν έξαρτάται μόνον άπό τήν 
Κυβέρνησιν. Χρειάζεται νά βοηθήσουν δλοι, δ λαός καί δ πολιτικός κόσμος, διά νά 
άχθή είς αίσιον πέρας τό βαρύ έργον μας. Τήν βοήθειαν ταύτην έπικαλοΰμαι.

Δίδω πρός δλους σας τήν ύπόσχεσιν, δτι θά πράξωμεν παν τό Ανθρωπινως δυ
νατόν, ώστε νά δυνηθήτε νά έκλέξητε έλευθέρως τούς Αντιπροσώπους σας, διά νά 
προχωρήση ή χώρα μας μέ τούς κοινοβουλευτικούς της θεσμούς είς ένα καλύτερον 
μέλλον.

Πρός τούς έν Κύπρω Αδελφούς μας Απευθύνω τούς πλέον εγκαρδίους χαιρετι
σμούς μου καί τήν εύχήν δπως τό 1967 ΐ’δη πραγματοποιούμενους τούς πόθους των, 
οί όποιοι είναι καί πόθοι δλων των Ελλήνων.

Μέ βαθεϊαν έπίγνωσιν των δυσχερών στιγμών πού διέρχεται ή χώοα μας, τών 
σοβαρών προβλημάτων πού θά Αντιμετώπιση είς τό βραχύ διάστημα τής παοαμο- 
νής της είς τήν Αρχήν ή Κυβέρνησις, Αλλά καί μέ τήν πεποίθησιν δτι μέ τήν συμπα- 
ράστασιν τού λαού καί τοΰ πολιτικού κόσμου, θά φθάσωμεν είς τό ποθητόν τέρμα, 
εύχομαι είς τόν έλληνικόν λαόν δπως κατά τό 1967 Ικανοποιηθούν αί προσδοκίαι 
δλων καί δπως ίδωμεν δλοι μαζί καλύτερες καί ευτυχέστερες ήμέρες στόν τόπο μας».

I . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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Άναλαμβάνων σήμερον τδ Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως, φέρω εύλαβώς καί 
μετά τομής τήν μνήμην πρδς τούς θυσιασθέντας έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος 
Ά ξ) κούς καί άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί άπευθύνω πρδς δλους τούς ύπη- 
ρετοΰντας εις αύτά θερμδν καί στοργικδν χαιρετισμόν.

Ή  νέα Κυβέρνησις έχει ώς κυρίαν αποστολήν νά δδηγήση τήν Χώραν εις Βου- 
λευτικάς έκλογάς. Αί έκλογαί αύται πρέπει νά διεξαχθώσιν ύπό συνθήκας ασφαλείας, 
τάξεως, γαλήνης καί ήσυχίας.

Εντεύθεν, άλλά καί παγίως, προκύπτει βαρύτατον έργον διά τά Σώματα ’Α
σφαλείας. ’Οφείλουν ταΰτα δχι μόνον νά διατηρήσουν τάς ήδη ίκανοποιητικάς συν
θήκας τάξεως έν τή Χώρα, άλλά καί νά βελτιώσωσιν αύτάς εις τό επακρον, ώστε 
έκαστος πολίτης νά σκέπτεται έλευθέρως, νά έργάζεται δέ καί νά διαβιοΐ ήσυχος καί 
άσφαλής, κατά τήν προσεχή δέ προεκλογικήν περίοδον νά δυνηθή νά διαμορφώση 
καί έκδηλώση τδ φρόνημά του έλευθέρως, μή έπηρεαζόμενος παρ’ ούδενάς.

Διά νά έπιτευχθώσι ταΰτα άπαιτεΐται όπως άπαντες οί ’Αξιωματικοί καί άν- 
δρες έντείνωσι τάς προσπάθειας των καί έκτελώσι τδ καθήκον των άτέγκτως, άπο- 
φασιστικώς, σταθερώς καί αύστηρώς, πατάσσοντες μεθοδικώς καί άποτελεαματικώς 
πάσαν παράνομον, άναρχικήν, δχλοκρατικήν καί βιαίαν πράξιν ή έκδήλωσιν.

Συγχρόνως δμως, έν τή έκτελέσει τού σκληρού καί δυσκόλου τούτου καθήκον
τος, δέον νά πρυτανεύη άμεροληψία, άντικειμενικότης, σοβαρότης καί άπόλυτος άπο- 
φυγή άναμίξεως εις τήν πολιτικήν διαμάχην των κομμάτων καί έπηρεασαού των 
πολιτών.

’Ιδού, έν συμπεράσματι ή άποστολή: ’Εφαρμογή τού δόγματος «’Ελευθερία έν 
πειθαρχία δι’ δλους». Καί ιδού ή τακτική: ’Επιβολή τών Νόμων καί των Άστυν. 
Διατάξεων πρδς πάντας καί δμοιομόρφως. ’Αποχή τών ’Αστυνομικών ’Αρχών καί 
όργάνων έκ τής πολιτικής.

Διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής ταύτης θά καταβάλλω καί δ ίδιος άπάσας 
τάς προσπάθειας μου, μέ άποφασιστικότητα άκαμπτον καί θέλησιν σιδηράν, κατευ- 
θύνων, έποπτεύων καί βοηθών.

’Αξιωματικοί καί δνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Έστέ πιστοί είς τδ καθή
κον καί τδν Βασιλέα. Υπηρετείτε μόνον τδ "Εθνος είς τδ όποιον καί μόνον άνήκετε. 
Έστέ άκλόνητοι φρουροί τού Νόμου.

Ό  Θεδς μαζύ σας.
Ευτυχής ή σύμπτωσις δτι σάς άπευθύνω τήν παρούσαν τάς άγιας αύτάς ήμέρας. 

’Επωφελούμαι καί προσθέτω τάς έγκαρδίους πρδς δλους σας ευχάς μου: Καλά Χρι
στούγεννα καί ευτυχισμένος δ καινούργιος Χρόνος διά τήν Πατρίδα, ύμάς καί τάς 
οικογένειας σας.

Αί εύχαί μου αύται άπευθύνονται καί πρδς τούς πολιτικούς 'Επαλλήλους τού 
Υπουργείου καί δλων τών έξαρτωμένων παρ’ αύτοΰ Υπηρεσιών.

ΣΟ Φ . ΤΖΑΝΕΤΗΣ»
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Έ ν Άθήναις τη 31η Δεκεμβρίου 1966 
Πρός

'Απάσας τάς Άστυνομικάς ‘Υπηρεσίας
Ή  άνατολή τοΰ Νέου ’Έτους συμπίπτει μέ τήν έκ τοΰ Σώματος άπομάκρυνσίν 

μου. Συνεπώς, διττός δ σκοπός τής παρούσης. Επιθυμώ δπως άπευθύνω δι’ αυτής 
τό μέν τάς θερμοτέρας τών εύχών μου, διά πάσαν άτομικήν καί οίγονειακήν σας 
εύτυχίαν, κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1967, τό δέ θερμήν έκκλησιν πρός όλους ύμάς, 
ίνα έν άγαστή σύμπνοια καί είλικρινεΐ άδελφική άγάπη, έμπνεόμενοι δέ άπό τάς 
όψηλάς καί ώραίας παραδόσεις τοΰ Σώματος, συνεχίσητε καί βελτιώσητε τήν ήδη 
λαμπράν πορείαν αύτοΰ, έπ’ άγαθώ τής Πατρίδος καί τοΰ Άστυνομευομένου Κοινοΰ, 
άλλά καί υμών τών ιδίων.

Ή  μακροτάτη θητεία μου έν τώ Σώματι καί ή απέραντος άγάπη μου δι’ αυτό, 
μοΰ παρέχουν, έλπίζω, τό δικαίωμα δπως, τήν ύστάτην αυτήν στιγμήν, καθ’ ήν έμ
πλεος συγκινήσεως, άποχωρίζομαι υμών, άπευθύνω πρός όλους ύμάς, άπό τοΰ πρώ
του μέχρι τοΰ έσχάτου, τάς τελευταίας όδηγίας μου έν είδει ύποθήκης ίεράς καί τε
λευταίας συμβουλής μου ύπέρ τοΰ μεγαλείου τοΰ Σώματος.

Κατά τήν άντίληψίν μου, ή όποια άποτελεΐ τήν συνισταμένην μακροτάτης άστυ- 
νομικής έμπειρίας καί θεμελιωδών άρχών, τάς όποιας μετ’ άκρας εύλαβείας, πάντο
τε έτήρησα, τό πλαίσιον έντός τοΰ όποιου άναπτύσσεται ή δραστηριότης καί έκπλη- 
ροΰται ή άποστολή τής ’Αστυνομίας, είναι τετράπλευρον καί έκφράζεται ως εξής: 
Μέχρις αυτοθυσίας άφοσίωσις εις τό ’Έθνος καί τόν Συνταγματικόν Βασιλέα τών 
Ελλήνων. ’Ισονομία. Ίσοπολιτεία. Περιφρούρησις τών ήθικών καί υλικών άγαθών 
τών πολιτών.

Διά τήν πραγμάτωσιν τών άνωτέρω απαιτείται ή μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
καί άπαρασαλεύτου συνέπειας τήρησις ώρισμένων βασικών άρχών, αί όποΐαι διέπουν 
τή9 λειτουργίαν τοΰ Σώματος καί τάς όποιας δέν κρίνω άσκοπον νά ύπομνήσω καί 
υπογραμμίσω. Είναι αί έξής:

α) Ή  έξασφάλισις καί διατήρησις πολιτισμένης καί άρμονικής συμβιώσεως τοΰ 
κοινωνικοΰ συνόλου, διά τής διά παντός νομίμου μέσου προλήψεως τών πάσης φύ- 
σεως άδικημάτων τών στρεφομένων κατά τής έλευθερίας, τής τιμής, ζωής καί περι
ουσίας τών πολιτών καί τοΰ ύφισταμένου Κοινωνικοΰ Καθεστώτος, άπό τών έξωτε- 
ρικών καί έσωτερικών έχθρών του.

β) Ή  άπόλυτος, βαθεϊα, έξικνουμένη μέχρις αυτοθυσίας, προσήλωσις εις τά 
έθνικά ’Ιδανικά καί τό υπηρεσιακόν καθήκον, ώς διά τοΰ όρκου μας, βασικώς, προ- 
σδιωρίσθη καί έν συνεχεία διά Κανονιστικών καί άλλων διαταγών άνελύθη.

γ) Ή  συνείδησις ότι οί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι άσκοΰν λειτούργημα ύψίστης 
κοινωνικής σπουδαιότητος, ύπό τήν έννοιαν ότι οδτοι είναι οί ύπό τής Πολιτείας 
τεταγμένοι ύπηρέται —  ύπό τήν άγαθήν τοΰ όρου έννοιαν —  τών έννόμων συμφε
ρόντων τών πολιτών, τών όποιων ούδεμία διάκρισις άπό μέρους τών ’Αστυνομικών 
συγχωρεΐται μέ γνώμονα τήν κοινωνικήν θέσιν, τήν οικονομικήν ύπόστασιν ή 
τήν πολιτικήν τοποθέτησιν αυτών. “Ολοι οί “Ελληνες πολΐται είναι ίσοι έναντι τών 
Νόμων, άρα καί τών τηρητών αυτών, δηλαδή τών άστυνομικών. Τοΰτο δέον δπως 
καταστή βαθεϊα πίστις όλων ύμών καί γνώμων τών ένεργειών σας.

”Αν κάποια διάκρισις τών πολιτών δύναται νά συγχωρηθή, αδτη δέν δύναται 
νά έχη ώς κριτήριον παρά μόνον τόν, άπό μέρους των, σεβασμόν ή μή τών Νό
μων τής Πολιτείας.

’Αλλά καί πάλιν όφείλομεν νά μή λησμονώμεν τά Νομικόν δόγμα καθ’ δ πάς 
τις θεωρούμενος κατ’ άρχήν ώς ύπαίτιος παραβάσεώς τίνος, είναι άθώος μέχρις δτου 
ύπάρξη δικαστική άπόδειξις τής ένοχής του.

Κατά συνέπειαν όλων τών άνωτέρω, πρός έπιτυχή έπιτέλεσιν τής άποστολής 
τής ’Αστυνομίας, έπιβάλλεται, κυρίως, ή υπαρξις άρμονικών σχέσεων μεταξύ άστυ-
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νομικών ύπαλλήλων καί πολιτών καί ή περαιτέρω σύσφιξις τών ήδη υφισταμένων 
τοιούτων.

Διά νά Ιπιτευχθή δμως τούτο άνάγκη δπως έκαστη πράξις, έκαστη έκδήλωσις 
ύμών, εις οίανδήποτε περίπτωσιν, κοσμείται ύπδ εύγενείας, άντικειμενικότητος, ψυ
χραιμίας καί σεμνότητος. Έστω πάντοτε ύπ’ δψιν δτι ή κοινωνία παρακολουθεί με
τά ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος τήν ύπηρεσιακήν δράσιν αλλά καί την συμπεριφοράν 
τών άστυνομικών ύπαλλήλων ώς άτόμων καί έξάγει έξ αύτών συμπεράσματα διά 
τήν εύρυθμον ή μή λειτουργίαν τής ’Αστυνομίας. Είναι άναγκαΐον δπως Ιχη ή ’Α
στυνομία, πάντοτε, τήν συμπάθειαν τής κοινής γνώμης καί τών φορέων της, χωρίς 
τούτο νά σημαίνη τήν έλαχίστην άπομάκρυνσιν ύμών έκ τής αρχής τής αύστηράς 
καί άτέγκτου προσηλώσεως εις τό καθήκον, διότι οΰτω μόνον θ’ άνταποκριθήτε 
εις τάς έφ’ ύμάς στηριζομένας προσδοκίας τής Πολιτείας καί πάντων έκείνων οί- 
τινες σάς περιβάλλουν διά τής έμπιστοσύνης καί τής άγάπης των.

Βασικόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα μιάς εύνομουμένης Πολιτείας είναι ή παρά 
πάντων άναγνώρισις δτι ή ’Αστυνομία έν τώ συνόλω της άποτελεΐ πρότυπον Κρα
τικής Υπηρεσίας πολιτισμένης, άντικειμενικής καί άφωσκομένης εις τήν μετά συ
νέπειας έκτέλεσιν τών καθηκόντων της, κατά τρόπον έγγυώμενον άπολύτως, τήν 
παντί σθένει περιφρούρησιν τού Κοινωνικού Καθεστώτος καί τών ύπό τού Νόμου 
άναγνωριζομένων καί προστατευομένων συμφερόντων τών πολιτών, έντός τής πε
ριοχής τής άρμοδιότητός της.

’Αλλά διά νά πραγματωθή ή άνωτέρω άναγνώρισις καί παραδοχή τού κοινού 
περί τής ’Αστυνομίας, άνάγκη δπως οί ύπάλληλοι αυτής Ιπιτελούν εις τό άκέραιον 
καί κατά τρόπον άψογον τό καθήκον των, έναντι τού Έθνους, τής Πολιτείας καί τών 
Πολιτών.

Πέραν τών άνωτέρω έπιθυμώ δπως σάς άπευθύνω θερμήν έκκλησιν ένα: α) άπέ- 
χητε πάσης άναμίξεως, έστω καί έμμέσου εις τάς μεταξύ τών Κομμάτων διενέξεις, 
β) τηρήτε έαυτούς, έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων σας, εις ίσην άπόστασιν άπό 
αύτών καί γ) μή έπιτρέπητε ώστε αί τυχόν διάφοροι μεταξύ σας άντιλήψεις άποτε- 
λέσουν άφορμήν διχονοίας. Θά ήτο Ιγκληματικόν καί δλέθριον διά τό Σώμα.

ΟΕ ’Αστυνομικοί δφείλουν —  δχι άπλώς δικαιούνται —  νά έχουν γνώμην έπί 
τού τρόπου διακυβερνήσεως τής χώρας, άλλ’ ή γνώμη αδτη δεν επιτρέπεται νά 
έκδηλοΰται παρά μόνον κατά τήν ίεράν στιγμήν τής ψήφου καί έν πάση μυστι- 
κότητι.

Έστωσαν αΕ άνωτέρω συμβουλαί μου, ή τελευταία προσφορά μου προς τό 
Σώμα, άπό τής θέσεως τού ’Αρχηγού αύτού.

Δεν δύναμαι νά γνωρίζω πώς πρόκειται νά κρίνητε τό έργον μου ύμεΐς καί τό 
ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων άστυνομευόμενον κοινόν. Δέν διεκδικώ, άσφαλώς, δά- 
φνας θριάμβων. Θέλω δμως νά έλπίζω δτι παρά τών καλόπιστων κριτών μου θά 
μού άναγνωρισθή δτι διέθεσα τάς δσας είχον δυνάμεις διά τήν έπιτυχή έκπλήρωσιν 
τής άποστολής τής ’Αστυνομίας, άφ’ οΕασδήποτε κατεΐχον έκάστοτε θέσεις.

Τό κατ’ έμέ άπέρχομαι μέ ήρεμον καί Εκανοποιημένην τήν συνείδησιν δτι 
Ιπετέλεσα, πάντοτε, εύόρκως τό καθήκον μου έναντι τού ’Έθνους, τού Βασιλέως, 
τής Πολιτείας καί τού Κοινού, ώς καί έναντι τού ’Αστυνομικού Σώματος καί Ύμών.

Περαίνων, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά σάς έκφράσιυ τάς θερμάς εύχαριστίας 
καί τήν άπειρον εύγνωμοσύνην μου διά τήν πολύτιμον συνδρομήν σας, χάρις εις 
τήν όποιαν έλπίζω δτι άνταπεκρίθην, εις δ μέτρον ήτο έκάστοτε έφικτόν, προς τό 
καθήκον μου, άμα δέ νά σάς διαβεβαιώσω δτι οΕ μεταξύ ύμών καί έμοΰ δεσμοί, σφυ- 
ριλατηθέντες κατά τήν διάρκειαν εύτυχών ήμερών, άλλά καί τοιούτων πλήρων δοκι
μασιών, θά παραμείνουν άκατάλυτοι καί θά μέ συνδέουν ψυχικώς καί πνευματικώς, 
μεθ’ ύμών, κατά τρόπον άρρηκτον καί κατά τήν διάρκειαν τού ιδιωτικού μου πλέον 
βίου.

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



ΝΟΜΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑ!

Η ΚΔΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
'Χπό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας 
έν τή IIάντείψ ’Ανωτ. Σχ. Πολιτικών Έ πι- 
στημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υνέχε ια  έκ  τοϋ  προηγουμένου)

4. Έ κ  των ένταΰθα ύπό σύγκρισιν δικαίων δ γερμανικός νόμος έπιβάλλει τα 
μέν παιδαγωγικά μέτρα κατά των συμπληρωσάντων τό 14ον έτος τής ηλικίας αυτών, 
καί έάν έτι δεν άπέκτησαν είσέτι την προς καταλογισμόν ικανότητα, τάς δέ ποινάς 
κατά των αυτών, άλλά μόνον, έάν άπέκτησαν τήν ικανότητα ταύτην. Ό  έλβετικδς 
νόμος επιβάλλει τά παιδαγωγικά αύτοΰ μέτρα κατά παντός άνηλίκου, άγοντος ήλι- 
κίαν άνωτέραν τοΰ συμπεπληρωμένου 6ου έτους τής ήλικίας του, κατά δεύτερον 
δέ μόνον λόγον ποινάς τινας, έχούσας καί ταύτας παιδαγωγικόν χαρακτήρα. "Απαν
τα τά λοιπά δίκαια, ήτοι τό Αύστριακόν, Γαλλικόν, ’Ιταλικόν καί Ελληνικόν, έπι- 
βάλλουσι τά παιδαγωγικά αύτών μέτρα κατά πάντων τών άνηλίκων, ήδη έξ απαλών 
ονύχων. Ό  αύστριακός νόμος έπιβάλλει ποινάς μόνον κατά τών δεκτικών καταλογι
σμού άνηλίκων, τών συμπληρωσάντιον τό 14ον έτος τής ήλικίας των, δ γαλλικός 
μόνον κατά τών συμπληρωσάντων τό 13ον έτος τοιούτων καί τέλος δ έλληνικός μό
νον κατά τών συμπληρωσάντων τό 12ον έτος τοιούτων. Ό  ιταλικός νόμος, άκολου- 
θών τάς άντιλήψεις τής ιταλικής σχολής, άπορρίπτει παντελώς τάς ποινικάς κυρώ
σεις δΓ άπαντας τούς άνθρώπους, συνεπώς κυρίως καί προκειμένου περί άνηλίκων. 

Ά ρ χ α ί  έ π ι λ ο γ ή ς  μ έ τ ρ ω ν .
1. 'Ικανά πρόκεινται κατέναντι τών άνηλίκων μέτρα, ποινικά, παιδαγωγικά ή 

έτερα τοιαΰτα. Γεννδται νϋν τό έρώτημα: ποιον έκ τών μέτρων τούτων όφείλει νά 
τυγχάνη έφαρμογής έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσεις

’ών προκειμένω διαμορφοΰνται α! άκόλουθοι τρεις εμφανίσεις: 
α ') Ή  ’Αρχή τής Πράξεως (Tat - P rinzip), καθ’ ήν ώρισμένα μέτρα συνδέον

ται πρός ώρισμένον έγκλημα. ’Ενταύθα αί αύταί πράξεις έπισύρουσι τάς αύτάς νο- 
μικάς συνέπειας, έστω καί έάν έτελέσθησαν ύπό διαφόρων προσωπικοτήτων, οίον πα
ρά πνευματικώς καί ψυχικώς ύγιών ή παρά νοσούντων άνηλίκων, παρά παίδων ή 
παρ’ έφήβων, καί άδιαφόρως έάν δφείλωνται αδται εις έσωτερικά, έσωγενή αίτια 
ή εις έξωτερικά, έξωγενή τοιαΰτα, οίον κυρίως είς τήν διεστραμμένην φύσιν τού 
άνηλίκου ή είς τήν έγκατάλειψιν τούτου παρά τών γονέων του καί τήν πενίαν. 
Κατά ταΰτα έν προκειμένω τά μέν έγκλήματα τών άνηλίκων δέν νοούνται ώς πραγ
ματικά γεγονότα τής ζωής τών άνηλίκων, άλλ’ ώς ξηρά καί άναλλοίωτα νομικά 
φαινόμενα, δριζόμενα άναλόγως τοΰ έπιφερομένου διά τούτων κακού καί συνεπαγό
μενα πάντοτε τάς αύτάς κυρώσεις, οί δέ άνήλικοι έγκληματίαι δέν λαμβάνονται άνα
λόγως τών προσιδιαζόντων είς αυτούς χαρακτηριστικών, άλλ’ ώς δμοιότυποι προ
σωπικότητες, καί ή ευθύνη αύτών δέν έκτιμάται ύπό ύποκειμενικήν, άλλ’ ύπό άντι- 
κειμενικήν άποψιν.

Ή  άνωτέρω άρχή, γενικώς έπισκοπουμένη, ώς άγαν περιοριστική, διακωλύει 
μέν τήν προσαρμογήν τών διαφόρων μέτρων πρός τήν ποικιλίαν τής πραγματικότη- 
τος, πλήν όμως παρακωλύει ταύτοχρόνως τάς αυθαιρεσίας έκ μέρους τών κρατικών 
δργάνων κατά τών πολιτών, προασπιζομένη σπουδαίως τήν άτομικήν έλευθερίαν. 
Αδτη, άποδίδουσα ίδιάζουσαν άξίαν είς τήν πράξιν, συνάδει κυρίως πρός τήν θεω
ρίαν τής άνταποδόσεως.

β ') Ή ’Αρχή τής Προσωπικότητος (Tater - Prinzip, ’Αρχή τοΰ Δράστου, τού 
Πράττοντος), καθ’ ήν ώρισμένα μέτρα συνδέονται πρός ώρισμένον έγκληματίαν. 
Ένταΰθα αί αύταί προσωπικότητες έφελκύουσι τάς αύτάς νομικάς συνέπειας, έστω 
καί έάν διέπραξαν έτεροειδή καί διαφόρου βαρύτητος έγκλήματα. ’Άλλαις λέξεσιν
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αί αύταί πράξεις έπισύρουσι διαφόρους καί ούχί τάς αύτάς συνέπειας, άρκεϊ να 
διεπράχθησαν ύπό διαφόρων προσωπικοτήτων. Συνελόντι είπεΐν ένταΰθα τά έγκλή- 
ματα των άνηλίκων νοούνται ώς πραγματικά γεγονότα τής ζωής αυτών, οί άνή- 
λικοι έγκληματίαι υποβάλλονται εις διάφορον μεταχείρισιν άναλόγως τής προσω
πικότητάς των καί ή εύθύνη αυτών Ικτιμαται υπό υποκειμενικόν πρίσμα

Προς τήν άρχήν τής προσωπικότητος συνάδει ή καλούμενη άρχή τοΰ έπικιν- 
δύνου τοΰ έγκληματίου. Αύτη έτονίσθη ύπό τής ιταλικής θετικής σχολής. Κατ’ αύ- 
τήν ούχί ή ήθική εύθύνη, ούχί ή βαρύτης τής πράξεως, άλλα τό έπικίνδυνον τοΰ 
έγκληματίου όφείλει να ή τό μέτρον πρός έπιλογήν τών έπιβληθησομένων κατ’ αύ- 
τοΰ μέτρων. Επομένως δ όλιγώτερον ηθικώς ύπεύθυνος διά τάς πράξεις του, ώς δ 
άνήλικος, δύναται άκριβώς διά τόν λόγον τοΰτον νά είναι περισσότερον έπικίνδυνος 
καί έπομένως νά εχη άνάγκην βαρυτέρων μέτρων.

Ή  άρχή τής προσωπικότητος, μή έρειδομένη Ιπί άντικειμενικών, έξωτερικών 
στοιχείων, δεν στερείται μειονεκτημάτων, δυναμένη νά άγάγη εύχερώς εις αύθαι- 
ρεσίας, πλήν θεωροΰσα τό μέν έγκλημα ώς γεγονός, έκτυλισσόμενον έν τή κοινωνική 
ζωή, τόν δ’ άνήλικον έγκληματίαν, ώς δρώσαν προσωπικότητα, καθιστά λίαν εύχερή 
τήν προσαρμογήν τών διαφόρων μέτρων πρός τήν ποικιλίαν τής πραγματικότητος, 
έξυπηρετοΰσα ούτω σημαντικώς τόν σκοπόν τής καταπολεμήσεως τής έγκληματο- 
κότητος.

γ ')  Είναι δυνατόν νά καταλείπωνται τά διάφορα μέτρα παντελώς άσύνδετα. 
Μή ύφισταμένης ένταΰθα μηδεμιάς παρακολουθηματικής σχέσεως τών τοιούτιον μέ
τρων είτε πρός ώρισμένα έγκλήματα, είτε πρός ώρισμένους έγκληματίας, δύνανται 
ταΰτα νά προσαρμόζωνται εύκόλως πρός τούς ειδικούς όρους πάσης ειδικής περι- 
πτώσεως.

Τό σύστημα τοΰ άσυνδέτου τυγχάνει λίαν έλαστικόν. Ώ ς τοιοΰτον διευκολύνει 
μέν άγαν τήν μεγίστην δυνατήν προσαρμογήν τών διαφόρων μέτρων πρός τήν 
ποικιλίαν τής πραγματικότητος, δυνάμενον κατά ταΰτα νά έξυπηρετήση σημαντι
κώς τόν σκοπόν τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, πλήν 
δμως παρέχει δυστυχώς καί εύρύ έδαφος πρός αύθαιρεσίας.

2. Έ κ  τών ένταΰθα συγκρινομένων δικαίων τά δίκαια τής Γερμανίας, Αυστρί
ας καί Γαλλίας έφαρμόζουσιν έπί τών άνηλίκων εγκληματιών τό κοινόν ποινικόν 
σύστημα, δρίζοντα απλώς διά τούς άνηλίκους έγκληματίας έλαφροτέρας ποινάς. 
Τοιουτοτρόπως έκαστον έγκλημα άνηλίκου συνεπάγεται ώρισμένην άντίστοιχον ποι
νήν. Ώ ς βάσιν έπομένως λαμβάνονται καί ένταΰθα αί έν τώ είδικώ μέρει τών κοι
νών ποινικών κωδίκων άναγραφόμεναι ποιναί. Τοΰτ’ αυτό πράττει καί τό Ελβετι
κόν Προσχέδιον Ποινικοΰ Κώδικος, προκειμένου περί τών άγόντων ήλικίαν μεταξύ 
18— 20 έτών.

Άντιθέτως άπολύτως άσύνδετα καταλείπουσι τά παρ’ αυτών βριζόμενα παι
δαγωγικά μέτρα τά αύτά δίκαια, ώς καί δ έλληνικός περί δικαστηρίων νόμος, πα- 
ρέχοντα τοιουτοτρόπως ελευθερίαν εις τούς δικαστάς άνηλίκων δπως προσαρμόζωσι 
τήν παιδαγωγικήν μεταχείρισιν πρός τήν ποικιλίαν πάσης ειδικής περιπτώσεως.

Τό Ελβετικόν Σχέδιον έπιχειρεΐ νά σύνδεση τά διάφορα ποινικά ή παιδαγω
γικά μέτρα πρός τάς διαφόρους κατηγορίας τών άνηλίκων έγκληματιών, διακρΐνον 
μεταξύ τών κανονικών άνηλίκων, τών ήθικώς έγκαταλελειμμένων, διεφθαρμένων ή 
άλλων, ώς καί τών άνηλίκων, τών δεομένων ειδικής μεταχειρίσεως, ώς τών τυφλών, 
κωφαλάλων κλπ. Τό αυτό πράττει καί τό ’Ιταλικόν Σχέδιον, δπερ δρίζει τάς δια
φόρους αυτοΰ παιδαγωγικάς ή έτέρας άσφαλιστικάς κυρώσεις άναλόγως τών δια
φόρων κατηγοριών άνηλίκων έγκληματιών, διακρΐνον μεταξύ τών κανονικών άνη
λίκων, τών ήθικώς διεφθαρμένων ή άλλων, τών όλιγοφρενών κ. ά.

Τό Ελληνικόν Δίκαιον θεσπίζει ένιαίαν ποινήν δΓ άπαντας τούς άνηλίκους, 
τόν περιορισμόν τούτων έντός σωφρονιστικού ιδρύματος, δρίζον άπλώς δτι, έάν ή
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πράξις, ήν έτέλεσεν δ ανήλικος, έπισύρη κατά τον κοινόν ποινικόν νόμον τήν θανα
τικήν ποινήν ή τήν ποινήν των δεσμών, ή διάρκεια τοϋ περιορισμού δέον να είναι 
τουλάχιστον πέντε έτών.

Ειδικήν σημασίαν διά τήν άρχήν τής προσωπικότητας έχει καί ή συνηθε- 
σταάτη διάταξις των διαφόρων νεωτέρων νόμων περί άηλίκων έγκληματιών, κ/ζθ’ 
ήν ή άνάκρισις δφείλει νά κρίνη (πλήν τής πράξεως) είδικώς περί τής σωματικής 
καί ψυχικής ιδιορρυθμίας τού άνηλίκου, έν άνάγκη διατασσομένης ιατρικής έξε- 
τάσεως.

Δ ι ά ρ κ ε ι α  μ έ τ ρ ω ν .
1. Έ κ των παντοίων έγκληματολογικών μέτρων κατ’ άνηλίκων, των ποινι 

κών, παιδαγωγικών ή έτέρων τοιούτων, τινά μέν έξ αυτών, οίον ή χρηματική ποι
νή, ή έπίπληξις, ή συμβουλή, έκτελοΰνται δι’ έφ’ άπαξ γενομένης χρήσεως, έτερα 
δμως, οίον κυρίως αί διάφοροι στερητικαί τής έλευθερίας ποιναΐ ή ή διαπαιδαγώ
γησή τού άνηλίκου παρ’ οικογένεια ή έν ίδρύματι, έκτελοΰνται ούχΐ έφ’ άπαξ, άλλ’ 
έν διαστήματι χρόνου. Νΰν έπί τών τελευταίων τούτων, άτινα καί «μέτρα διάρ
κειας» δύνανται νά δνομασθώσι, γεννάται τό ύψίστης σημασίας έρώτημα: Τίς όφεί- 
λει νά ή ή διάρκεια αυτών; Είδικώς δφείλει νά ή αΰτη άπολύτως ώρισμένη, άπο- 
λύτως άόριστος ή τέλος απλώς σχετικώς ώρισμένη;

Τρία είναι τά έν προκειμένω διαμορφούμενα συστήματα:
α ') Τό «σύστημα τής βεβαιότητος» ή «τής έπιβολής μέτρου ώρισμένης διάρ

κειας». ’Ενταύθα ή διάρκεια, τών διαφόρων μέτρων κατ’ άνηλίκων δρίζεται a priori 
έπακριβώς, ώς έάν ήτο άρχήθεν βέβαιον, δπόσος χρόνος άναγκαιοΐ άκριβώς διά τήν 
δλοκληρωτικήν έπίτευξιν τών έπιδιωκομένων ύπ’ αότών σκοπών, ώς διά τήν πλή
ρη άναμόρφωσιν τού είς άναμορφωτικόν ίδρυμα ή τον πλήρη σωφρονισμόν τού είς 
σωφρονιστικόν ίδρυμα είσαχθέντος παιδός. Κατά τό σύστημα τούτο ή πρό πάσης 
έκτελέσεως άκριβής έπιμέτρησις τής διάρκειας τών διαφόρων μέτρων ορίζεται είτε 
άμέσως υπό τού νόμου, είτε ύπό τού δικαστοΰ, περιοριζομένου συνήθως έντός πλαι
σίου μεταξύ άνωτάτου καί κατωτάτου χρονικού όρίου.

De lege ferenda κρινόμενον τό προκείμενον σύστημα παρουσιάζει μέν μείζο- 
νας έγγυήσεις διά τάς άτομικάς έλευθερίας, πλήν δμως αδυνατεί ν’ άνταποκριθή 
προς τήν μεγάλην ποικιλίαν τής πραγματικότητος. Ζητούν τούτο παρά τού νομο- 
θέτου ή τού δικαστοΰ τόν έκ τών προτέρων άκριβή καθορισμόν τής ήμέρας, καθ’ ήν 
ά έγκληματίας άνήλικος θά βελτιωθή ή θά καταστή άκίνδυνος, «έπιζητεΐ παρ’ αυ
τού τά άδύνατα», καί ούτως είτε θά συνεχίζηται ή ποινική ή ή παιδαγωγική μετα- 
χείρισις τού άνηλίκου, καίτοι έεπτεύχθη ήδη ό έπιδιωκόμενος σκοπός, είτε θά κα- 
ταπαύη αυτή πρό τής έπιτεύξεως τούτου.

β ') Τό «σύστημα τής άβεβαιότητος» ή «τής έπιβολής μέτρου άορίστου διάρ
κειας». ’Ενταύθα ή διάρκεια τών διαφόρων μέτρων κατ’ άνηλίκων δεν δρίζεται έκ 
τών προτέρων, διότι θεωρείται ώς άδύνατος δ προσδιορισμός, έστω καί κατά προσέγ- 
γισιν, τού χρόνου, δ δποΐος ήθελεν άπαιτηθή διά τήν πλήρη έπίτευξιν τών έπιδιω- 
κομένων σκοπών ύπό τής ποινικής ή τής παιδαγωγικής μεταχειρίσεως. Άντιθέτως 
ένταΰθα ή έπιμέτρησις τής διάρκειας τών διαφόρων μέτρων γίνεται έκ τών υστέ
ρων, τών μέτρων τερματιζομένων, άμα ώς ήθελε πιστοποιηθή ύπό τών δικαστών τών 
άνηλίκων ή τών έκτελεστικών δργάνων, δτι έπετεύχθησαν ήδη οι σκοποί αύτών.

Τό σύστημα τούτο παρέχει έλάσσοντας έγγυήσεις διά τάς άτομικάς έλευθερίας 
ή τό προηγούμενον σύστημα, πλήν δμως δύναται ν’ άνταποκριθή πλήρως πρός τήν 
μεγάλην ποικιλίαν τών διαφόρων περιπτώσεων, δν προσφορώτατον, ίνα άντιμετωπί- 
ση τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων.

γ ')  Τό «σύστημα τής σχετικής βεβαιότητος (άβεβαιότητος)» ή τής «έπιβολής 
μέτρου σχετικώς ώρισμένης (άορίστου) διάρκειας». Ένταΰθα δέν δρίζεται μέν έκ 
τών προτέρων έπακριβώς ή διάρκεια τών μέτρων, άλλά πάντως δτι ταΰτα δφεί-
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λούσε νά τερματεσθώσεν οπωσδήποτε έντδς ώρεσμένου χρονεκοΰ δεαστήματος, καί δή 
άμα ώς ήθελε πεστοποεηθή δεαρκοϋντος τούτου δτε έπετεύχθησαν οε σκοποί αυτών' 
δεύτε κρίνεταε μέν ώς βέβαεον δτε ή έπίτευξες τούτων θά πραγματοποεηθή έντδς ώρε- 
σμένης χρονεκής περεόδου, θεωρεεταε δμως ώς άμφε'βολον, εις ποεον άκρεβώς χρονε- 
κδν σημεεον δεαρκούσης ταύτης μέλλεε νά συμβή τούτο.

Τδ στύστημα τούτο παρέχεε επαρκείς έγγυήσεες δεά τάς άτομεκάς έλευθερε'ας, 
δν πρόσφορον καί δεά τήν καταπολέμησεν τής έγκληματεκότητος, δυνάμενον πάντως 
ένδεχομένως νά άστοχήση, ιδίως δταν είναε άπολύτως αδύνατος οίοσδήποτε προσδεο- 
ρεσμδς τής δεαρκεεας τής άναγκαεούσης μεταχεερεσεως.

2. Έ κ  των ένταΰθα ύπδ σύγκρεσεν δεκαεων τά δεκαεα τής Γερμανίας καί Γαλ
λίας άκολουθοΰσε τδ σύστημα τής καταδίκης των άνηλίκων εες ποενάς ώρεσμένης 
δεαρκεεας, άντεθέτως τά τής Αύστρεας καί Ελλάδος τδ σύστημα τής καταδίκης εες 
ποενάς σχετεκώς αορίστου δεαρκεεας. Τδ σύστημα τής σχετεκής άορεστεας άκολου- 
θούσεν άπαντα τά δεκαεα ώς πρδς τά παεδαγωγεκά μέτρα, άτενα δπωσδήποτε λή- 
γουσεν άμα τή ένηλεκεώσεε, δεύτε άπό τής έποχής ταύτης δ άνθρωπος θεωρεεταε ώς 
άνεπίδεκτος πλέον δεαγωγήσεως. Τδ σύστημα τής άπολύτου άορεστεας έφαρμύζε- 
ταε ύπδ τού Ίταλεκού Σχεδίου ώς πρδς ώρεσμένας τενάς κυρώσεες κατά των έφηβων. 

1. Ποενεκά Μέτρα. Άναφορεκώς πρδς ταΰτα τά δεάφορα δίκαεα είτε: 
α ') Έφαρμύζουσε κατά των άνηλίκων έγκληματεών τδ αύτδ σύστημα ποενών, 

δπερ έφαρμύζουσε καί κατά τών ένηλίκων τοεόύτων, άφοΰ έπεφέρουσεν εες αύτδ ώρε
σμένας άναγκαίας μεταρρυθμίσεες πρδς προσαρμογήν τών ποενών πρδς τήν ίδεύρ- 
ρυθμον φύσεν τής άνηλεκύτητος, εετε.

β ') Έφαρμύζουσε κατά τών άνηλίκων έγκληματεών ούχί τάς κατά τών ένη
λίκων ποενάς, άλλ’ εδεον έξ ύπαρχής σύστημα ποενών, είδεκώς προορεζομένων δεά 
τούς άνηλίκους.

Έ ν μέν τή πρώτη περεπτώσεε ή προσαρμογή τών ποενών έπεδεώκεταε δεττώς: 
α ') Έπεβαλλομένων κατά τών άνηλίκων έγκληματεών έλαφροτέρων ποενών, 

καί δή τδ μέν καταργουμένων τών αύστηροτέρων ποενών, οΓον τής θανατεκής ποε- 
νής, τδ δέ μεεουμένης τής δεαρκείας τών ποενών κατά τής έλευθερεας. Ό  λύγος τής 
τοεαύτης έπεεεκείας δέον νά εύρεθή ού μύνον εις τήν έλάσσονα ήθεκήν ευθύνην τών 
άνηλίκων δεά τάς πράξεες των, άλλά καί εις τήν σκέψεν δτε άκρεβώς, έπεεδή πρύ- 

—κεεταε περί άνηλίκων έγκληματεών, ήτοε περί προσωπεκοτήτων, εύρεσκομένων εεσέ- 
τε ύπδ δεάπλασεν, δύναταε ή μεκροτέρα ποενή νά έπεφέρη τδ αύτδ άποτέλεσμα.

β ') Καταργουμένων ώρεσμένων ποενών (άσχέτως αύστηρύτητος), μή προσε- 
δεαζουσών πρδς τούς είδεκούς ύποκεεμενεκούς καί άντεκεεμενεκούς δρους τής άνηλε
κύτητος, ώς ιδίως τών ποενών κατά τής τεμής, ώς άντεπαεδαγωγεκών, ή τών ποε
νών κατά τής περεουσίας, τών άνηλίκων μή κεκτημένων συνήθως ιδίαν περεουσίαν.

Έ ξ έτέρου δ’ έν τή δευτέρα περεπτώσεε δημεουργοΰνταε δεάφοροε είδεκαί ποε- 
ναί κατ’ άνηλίκων. Μεταξύ τούτων καταλέγονταε παντοίαε ποεναί, οεον̂  κυρίως ή 
ποενή τής έπεπλήξεως, αί δεάφοροε σχολεκαί ποεναε, ή ποενή τού εγκλεεσμού, ή 
ποενή τού περεορεσμού κ.ά. Πολλαί έν τοσούτω έκ τών τοεούτων ποενών δέν χαρα- 
κτηρίζονταε ώς ποενεκά μέτρα, άλλά καταλέγονταε ύπδ ένίων δεκαεων μεταξύ τών 
μέτρων δεαπαεδαγωγήσεως, δυνάμεναε κατα ταΰτα νά εφαρμοσθώσεν έπεσης κα -ί. 
άνηλίκων τών έγκληματεών, οετενες δέν άπέκτησαν είσέτε τήν πρδς καταλογεσμδν 
ίκανύτητα.

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

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

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ή  πρώτη δουλειά τοΰ %. Κουτσουμάρη όταν έπιασε τδ νεαρό Άνδρέα Χριστο- 
φιλέα γιά τή δολοφονία καί τή ληστεία τοΰ Τσάγκα καί τήν απόπειρα δολοφονίας 
τοΰ Νικηταρά καί τόν έκλεισε στή Γενική ’Ασφάλεια, ήταν φυσικά νά τοΰ πάρη 
τά δακτυλικά άποτυπώματα καί νά τά στείλη στό τότε Γραφείο τής Σημάνσεως. 
Καί έκεΐ άμέσως άπεκαλύφθη, δτι ό νεαρός Χριστοφιλέας είχε άρχίσει πολύ μικρός 
τήν δρασι του. Παιδί πράμα, μόλις δέκα χρόνων, είχε ύποστή τήν όλέθρια έπίδρασι 
των γκαγκστερικών δημοσιευμάτων πού ήρωποιοΰσαν τούς κακοποιούς καί τούς κα
κούργους καί είχε ιδρύσει μια συμμορία μέ τόν τίτλο «Ροκαμβόλ», πού ήταν τό δνομα 
ή τό ψευδώνυμο Γάλλου Ιγκληματίου, ήρωοζ μυθιστορήματος. Ό  Άνδρέας έστελνε 
επιστολές σέ διάφορα άτομα μέ τήν ύπογραφή «Ροκαμβόλ» καί ζητούσε άπ’ αυτά 
έκβιαστικώς χρήματα μέ τήν απειλή, δτι άν δεν έβαζαν τό ποσό πού τούς ώριζε στό 
ώρισμένο μέρος, ή συμμορία θά τούς σκότωνε. Γνωστό καί παιδαριώδες τό κόλπο καί 
γνωστή άκόμα καί ή έφαρμοζόμενη υπό τής Αστυνομίας μέθοδος σέ παρόμοιες πε
ριπτώσεις. Καί χάρις εις αυτήν τήν μέθοδο, ό νεαρός ’Ανδρικός Χριστοφιλέας, δ φι- 
λοδοξήσας τήν δρασι τοΰ Ροκαμβόλ, συνελήφθη επ’ αύτοφώρω, Ινώ άπεπειράτο νά 
λάβη τόν φάκελλον μέ τά δήθεν χρήματα καί ό όποιος εις τήν πραγματικότητα πε
ριείχε παλιόχαρτα καί έφημερίδες.

Τήν έποχή εκείνη δεν ύπήρχαν ούτε δικαστήρια άνηλίκων, ούτε σωφρονιστικά 
ιδρύματα καί ό ψευτοροκαμβόλ έδικάσθη άπό τό αυτόφωρο Πλημμελιοδικεΐο, κατε- 
δικάσθη άπό αύτό εις έξάμηνον φυλάκισιν, δΓ απόπειραν εκβιάσεως καί έξέτισε τήν 
ποινή του εις τό έφηβεϊον Άβέρωφ. Μετά τήν έκτισιν τής ποινής του, άπό τις φυ
λακές τόν παρέλαβε ή θεία του, πού τόν προστάτευε. Προσπάθησε, μέ συμβουλές νά 
τόν συνετίση καί τόν έσπούδασε δδοντοτεχνίτη. ΤΗταν έξυπνος καί έμαθε καλά τήν 
τέχνη, άλλά άντί νά πιάση δουλειά καί νά βγάζη τοΰ κόσμου τά λεπτά, έπροτίμησε 
νά συναναστρέφεται διαφόρους κακοποιούς καί σωματέμπορους, πού έσύχναζαν στή 
«Δροσιά», τό κέντρον τοΰ πατέρα του καί τό άποτέλεσμα ήταν νά συστήση τή συμμο
ρία μέ τά είκοσιπέντε πιστόλια καί νά κάμη τά φοβερά καί τρομερά έγκλήματα, τής 
Βούλας καί τοΰ Χαρβατιοΰ καί ποιος ξέρει καί ποιά άλλα άκόμα, τά όποια προσπα
θούσε νά βγάλη ή άρχομένη τακτική άνάκρισις μέ τήν άμεση φυσικά συνεργασία τής 
Γενικής ’Ασφαλείας.

Ή  σέ τόσο φοβερό βαθμό έγκληματική ροπή τοΰ Άνδρέα Χριστοφιλέα, ίσως 
πρέπει νά άποδοθή καί στό δτι αύτός έφερε μέσα του τά σπέρματα κληρονομικής συ- 
φιλίδος άπό τόν προκομένο πατέρα του.

Ή  Κούλα Χριστοφιλέα δέν ήταν σεσημασμένη καί έσημάνθη τότε γιά πρώτη 
φορά καί γιά τις κλοπές πού είχε κάνει προσλαμβανόμενη ώς ύπηρέτρια στά διάφορα 
σπίτια καί γιά τήν άνάμιξί της καί στή δολοφονία τοΰ Τσάγκα καί τή ληστεία τοΰ 
Νικηταρά. ’Επίσης ήταν σεσημασμένος καί δ Ντούμης, ό συναυτουργός εις τήν δολο
φονική άπόπειρα καί τήν άπόπειρα ληστείας τοΰ Νικηταρά. Ό  Ντούνης είχε ση- 
μανθή καί καταδικασθή άρκετές φορές, ώς τότε, καί γιά κλοπές καί γιά σωματεμπο
ρία.

Ή  Γενική ’Ασφάλεια συνεχίζουσα τις έρευνές της, γιά τήν πρωτοφανή έκείνη 
γιά τά άθηναϊκά έγκληματολογικά χρονικά συμμορία, συνέλαβε μεταξύ των πρώτων 
καί τόν περίφημο διευθυντή τοΰ άντρου τών κακοποιών «Δροσιά» Νίκο Χριστοφιλέα, 
τόν πατέρα τοΰ Άνδρέα καί τής Κούλας, ούσιαστικό ύπεύθυνο άλλωστε γιά τό κα-
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τάντημα τών παιδιών του καί γιά τήν έγκληματική άνατροφή πού τούς έδωσε. Φυ
σικά μέ τήν τότε άτελή νομοθεσία δέν μπορούσε νά άσκηθή ποινική άγωγή, δτι παρέ- 
λειψε τήν προσήκουσαν έπιμέλειαν καί άνατροφήν εις τά «τέκνα του», άλλ’ ό άνακρι- 
τής Σουργιαδάκης διέταξε τήν σύλληψίν του γιατί, όπως είχε προκόψει άπδ τήν άνά- 
κρισι, μόλις έμαθε δτι δ προκομένος δ γυιός του κατεδιώκετο για έγκλημα, έσπευσε 
νά τού στείλη μέ άνθρωπό του ένα άλλο μεγάλο περίστροφο καί νά τού άναγγείλη 
δτι έπρεπε νά φανή άντρας καί νά σκοτώση τούς αστυνομικούς πού θά προσπαθού
σαν νά τδν πιάσουν.

Ό  διευθυντής τής «Δροσιάς», μόλις μετεφέρθη στήν Γενική ’Ασφάλεια καί πριν 
νά τδν κλείσουν στδ κρατητήριο, άλλαξε διά μιας φύλλο καί ξεφώνιζε μπροστά στούς 
αστυνομικούς:

—  Δός τε μου, βρέ παιδιά, ένα μπιστόλι καί φέρτε μου καί τά δυό μου παιδιά 
νά τά σκοτώσω μέ τδ ίδιο μου τδ χέρι γιά νά γλυτώσω τήν κοινωνία άπδ τά δυδ αύτά 
καθάρματα, πού ντρόπιασαν τδ όνομά μου καί τή φαμίλια μου...

Περιττόν βέβαια νά σημειωθή, δτι ή έπιθυμία αυτή τού πατρδς Χριστοφιλέα, 
θέλοντος νά έπιδείξη όψιμον μεταμέλειαν, δέν είσηκούσθη.

Ένώ έπεξετείνετο ή έρευνα τής Γενικής ’Ασφαλείας διά τήν πρδ καί μετά τά 
δύο έγκλήματα δράσιν τής συμμορίας, ή τακτική άνάκρισις ύπδ τδν ανακριτήν Μα- 
νώλην Σουργιαδάκην έξήταζε τδ ένδεχόμενον τής τυχόν άναμίξεως τού Χριστοφιλέα 
καί τών συντρόφων καί φίλων του είς μυστηριώδη έγκλήματα, διαπραχθέντα είς 
τάς ’Αθήνας καί τά περίχωρα καί άναστατώσαντα τήν κοινήν γνώμην. Έξητάαθη 
τδ πρώτον ή τυχόν άνάμιξις τού Άνδρέα είς τδν φόνον τού σιυφέρ Παχή, είς τδ Μο- 
σχάτον, άν καί ώς είχε διαπιστωθή ίατροδικαστικώς καί άπδ τήν δημοσιογραφικήν 
έρευναν καί τά συμπεράσματα τών άστυνομικών συντακτών, τά δποΐα έκ τών υστέ
ρων παρεδέχθη καί ή άνάκρισις, έπρόκειτο περί άνθρωποκτονίας δλως τυχαίας καί 
έξ άμελείας. Διά παν ένδεχόμενον δμως, οι σωφέρ οι όποιοι έστάθμευον τότε όπισθεν 
τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί είχον ίδει τότε τούς δύο κυρίους καί τήν συνοδευομένην 
ύπ’ αύτών νέαν νά κατέρχωνται τήν δδόν Ίπποκράτους καί νά έπιβαίνουν τού ταξί 
τού μακαρίτη τού Παχή, έξητάσθησαν είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν καί άφοΰ είδον 
τδν Άνδρέα τδν Χριστοφιλέα, τήν Κούλα καί τδν Ντούνην, κατέθεσαν δτι δέν ώμοία- 
ζαν καθόλου μέ τούς έπιβάντας είς τδ αύτοκίνητον τού Παχή φονεΐς του. ’Επίσης έξη- 
τάσθη έκ νέου καί ή περίπτωσις τού στραγγαλισμού παρά τήν Καισαριανήν τού έκ 
Πατρών υποψηφίου μετανάστου Πέπα, διά τήν όποιαν είχε προφυλακισθή ώς ύπο
πτος άνευ δμως σοβαρών στοιχείων καί έκρατεΐτο δ έπ’ άδελφής γαμβρός του Νικολό- 
πουλος. Διεπιστώθη δμως, δτι δταν διεπράχθη δ στραγγαλισμός τού Πέπα, ό Άν- 
δρέας Χριστοφιλέας εύρίσκετο είς Λάρισαν, έργαζόμενος έκεΐ, γιά ένα φυσικά φεγ
γάρι, ώς ήλεκτροτεχνίτης. Ακόμη έξητάσθη καί ή τυχόν άνάμιξίς των είς τδν έντδς 
τής έπί τής δβού Δαμάρεως οικίας του στραγγαλισμόν τού πρόσφυγος ξυλουργού 
Σταύρου Γρηγοριάδου. ’Αλλά τδ τελευταϊον αυτό έγκλημα είχε διαπραχθή τήν 7ην 
’Απριλίου 1922, δταν δ Άνδρέας ήταν μικρό παιδί, ένώ δ στραγγαλισμός εκείνος 
ήταν έργον μεγάλου καί στιβαροΰ άνδρός.

Μά τί φοβερά άλήθεια πράγματα διεπίστωνε ή άνάκρισις καί ή έρευνα τής Γε
νικής ’Ασφαλείας καί διά τδν καταπληκτικόν έκεΐνον «πάτερ φαμίλιας», τδν Νίκον 
Χριστοφιλέαν καί τδ άντρον «Δροσιά», τδ παραγκοειδές κέντρον - διαφθορειον πού 
διηύθυνε!

Ή  «Δροσιά», δπως έλέχθη καί προηγουμένως παρεμπιπτόντως, ήταν ένα δια- 
φθορεΐον μέ «σεπαρέ», άλλά συγχρόνως καί «τεκές», δηλαδή χασισοποτεΐον καί διέθε
τε τά όπισθεν τής κυρίως αιθούσης - παράγκας μικρά σανιδόκτιστα καί πλινθόκτι
στα καμαράκια καί ώς σεπαρέ διά νά στεγάζη τά γύναια τής έσχάτης υποστάθμης 
καί τούς πρόσκαιρους έραστάς των, άλλά καί τούς χασισοπότας πού έσύχναζαν έκεΐ 
καί ήθελαν «νά φουμάρουν τδ μαύρο», δηλαδή τδ χασίς, είτε στδ λουλά ή τδ γουρ-
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γούρα, δηλαδή στό ειδικό πρόχειρο ναργιλεδάκι, είτε στδ «τσιγαριλίκι», τδ ειδικό 
χονδρό τσιγάρο, εις τό όποιον μαζί μέ τόν καπνό έβαζαν μέσα καί την «τσίκα», τό 
μικρό κομματάκι τό χασίς. Καί έκεΐ, άφοΰ μακρυά άπό τούς «μαύρους» ή τούς «μπά- 
τσους» ή τούς «σαραντακορωνάδες», τούς άστυφύλακες καί τούς χωροφύλακες δη
λαδή άφοΰ τό βαρούσανε, δηλαδή έπαίζανε τό δργανο τόν «μπαγλαμά», τό «λαλού- 
σανε», δηλαδή σιγοτραγουδούσανε κανένα άπό τά πραγματικά ρεμπέτικα τραγου
δάκια καί δχι άπό τά σημερινά δήθεν ρεμπέτικα πού παίζουν στά μπουζούκια:

Έμεις κι’ άν τό φουμάρουμε 
Κανένα δεν πειράζουμε.
"Αν είσαι μάννα καί πονεΐς 
’Έλα στ’ Άνάπλι νά μέ δής.
Έ λ α  στ’ Άνάπλι δυό σκαλιά 
Καί μή λυπάσαι τά λεπτά.
’Έλα στά Παραπήγματα 
Καί μή λυπάσαι χρήματα.

ύπονοώντας μέ αυτό, δτι παρακαλοΰσε τή μάννα του νά έλθη εις τό Άνάπλι, δηλαδή 
τό Ναύπλιο καί νά άνεβή τά σκαλιά διά νά τόν ιδή τόν γυιό της κρατούμενον είς 
τάς έκεΐ φυλακάς Παλαμηδίου ή είς τάς στρατιωτικάς φυλακάς τών Παραπηγμάτων 
Αθηνών.

’Ή  νά τραγουδήσουν τό άλλο τό έρωτικό:

Θά σπάσω κούπες 
Γιά τά λόγια πούπες.
Καί ποτηράκια 
Γιά τά γλυκά λογάκια.

Έ κεΐ έπίσης τά γύναια τών τριόδων ξελαρυγγιαζόντουσαν μέ τις βραχνές καί 
σπασμένες άπό τή σύφιλι φωνές τους:

Άντάμη τόν έθέλω έγώ 
Τόν άγαπητικό μου.
Νά μοΰ μετράη τις μάρκες μου,
Νά λέη καί τόν «Σταυρό μου».

Δηλαδή, δτι οί γυναίκες αύτές ήθελαν τόν άγαπητικό τους, δηλαδή τόν σωματέμ
πορο πού τις έξεμεταλλεύετο, άντάμη, δηλαδή άσίκη, λεβέντη, άφοβο, γιά νά μετράη 
τις μάρκες της, δηλαδή τις εισπράξεις της άπό τις «βίζιτες», δηλαδή τις έπισκέψεις, 
τις όποιες έδέχετο καί φυσικά μετά τό άπαραίτητον ξυλοκόπημα, νά τήν ύβρίζη καί 
νά τής βλασφημή καί τόν... Σταυρό της.

Ή  πελατεία, λοιπόν, τής «Δροσιάς» άπετελεΐτο άπό κλέφτες, διαρρήκτες καί 
λωποδύτες, άπό χασισοπότες καί άπό σωματεμπόρους καί άπό κοινές γυναίκες τής 
τελευταίας υποστάθμης, οί όποιες, διά λόγους δυσμορφίας καί περασμένης πιά νεό- 
τητος, δέν ήδύναντο πλέον νά έργασθοΰν είς τά φανερά καί πολύ περισσότερον είς 
τά κρυφά χαμαιτυπεία τής έποχής καί κατέψευγον είς τά έξω τής πόλεως καί μακράν 
πάσης έπιτηρήσεως άντρα, διά νά Ικδοθοΰν έκεΐ ανεξέλεγκτα καί άνευ οίασδήποτε 
άστυϊατρικής έπιθεωρήσεως καί άντί έλαχίστης άμοιβής, είς στρατιώτας, είς τούς 
όποιους μετέδιδον πολλές φορές καί διά μιάς δλας τάς άφροδισίας άσθενείας.

Ό  πατέρας Νίκος Χριστοφιλέας, δ διευθυντής τοΰ άπιθάνου έκείνου κέντρου, 
ήταν είς τήν άστυνομίαν γνωστός καί σεσημασμένος σωματέμπορος καί χασισοπό-
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της, έθεωρείτο δέ καί ώς κλεπταποδόχος διαφόρων σπειρών διαρρηκτών αν καί 
ούτε ή Χωροφυλακή παλαιότερα είτε ή ’Αστυνομία μετά την έπέκτασίν της εις 
την άχανή έκείνην καί άραιοκατωκημένην έκτασιν, διά τήν όποιαν διέθετε ενα καί 
μόνον σταθμόν μέ έλαχίστην δύναμιν, δεν ήδυνήθησαν παρ’ δλας τάς έρευνας, νά 
τοΰ άνεύρουν καί νά τοΰ κατάσχουν κλοπιμαία. Ή  διαγωγή απέναντι τής οικογένει
ας του ήταν άνεκδιήγητος καί ή δυστυχισμένη ή γυναίκα του ύπέφερε τά πάνδεινα. 
Είχεν αποκτήσει τέσσερα έν συνόλω παιδιά, δηλαδή τον Άνδρέαν, τόν πρωτότοκον, 
τήν Κούλαν, μίαν άλλην άδελφήν της μικροτέραν άπό αυτήν, τής όποιας δεν διε- 
σώθη τό δνομα καί τελευταΐον τόν Ιβχρόνον Κώσταν. Χάριν μιας ερωμένης του, 
έγκατέλειψε καί γυναίκα καί τά τέσσερα παιδιά του καί ζοΰσε άναφανδόν μέ τήν 
έρωμένην του έκείνην. Ή  γυναίκα του, ή όποια βαρέως εφερε τά καθημερινά ξυλο
κοπήματα τοΰ άνεκδιηγήτου έκείνου συζύγου, έζη τά παιδιά της εργαζόμενη, άλλά 
κατά τά 1925 άπέθανε καί ό Νίκος Χριστοφιλέας ήναγκάσθη πλέον νά παραλάβη 
τά τέσσερα παιδιά του καί νά τά στεγάση εις τό τελείως δι’ αύτά άκατάλληλον καί 
διεφθαρμένου περιβάλλον τής «Δροσιάς».

Κατά τά στοιχεία, τά όποια παρεσχέθησαν μετά τήν άνακάλυψιν τής συμμο
ρίας εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν, δ Νίκος Χριστοφιλέας τήν μικρήν του κόρην τήν 
έπήρεν διά νά ύπηρετή ώς γκαρσάνα εις τήν «Δροσιάν». Μέ τό παραμικρόν δμως ώρ- 
γίζετο εναντίον της καί τήν έκτυποΰσε ανηλεώς. Μίαν ήμέραν μάλιστα τήν έκτύπη- 
σεν πάρα πολύ μέ ενα σίδηρον καί τό κορίτσι του έκεΐνο άπό τήν βάναυσου δια
γωγήν τοΰ πατέρα της προσεβλήθη άπό φυματίωσιν καί δύο μήνες πρό τής άνακα- 
λύψεως τής συμμορίας είχεν άποθάνει.

Κατετέθη έπίσης διά τόν άνεκδιήγητον έκεΐνον πατέρα, δτι κάποτε, θέλων νά 
διασκεδάση εις βάρος τοΰ έπ’ άδελφή γαμβροΰ του, ενός Γεωργίου Πανταζοπούλου, 
έπυροβόλησεν εναντίον του μέσα εις τήν «Δροσιάν» διά τοΰ περιστρόφου του εις τό 
όπισθεν μέρος τοΰ σώματός του. 'Η  σφαίρα έπέρασεν δμως ξυστά καί τοΰ έτρύ- 
πησε τό παντελόνι, προκαλέσασα εις αυτόν έπιλαίαν άμυχήν. Φυσικά δ γαμβρός του. 
ό όποιος ετρεμε τόν άνεκδιήγητον γυναικάδελφόν του, δέν έτόλμησε νά τόν καταγ- 
γείλη διά τό εξωφρενικόν έκεΐνο άστεΐον του, τό όποιον παρ’ ολίγον νά τόν τραυ- 
ματίση σοβαρά.

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
Επιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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_________________ Ύπδ του ‘Υπαστυνόμου Α ' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ--------------------------

Η ΕΣΠΕΡΑ τοΰ Σαββάτου 29ης ’Οκτωβρίου 1966 εδρίσκει είς άναστάτωσιν τάς 
λιμενικάς άρχάς καί τήν Ε.Β.Χ. προαστίων. Είχον ληστευθή παρά τεσσάρων 

άγνώστων άτόμων καί κατά γκαγκστερικδν τρόπον, είς τήν περιοχήν Καβουρίου 'Ατ
τικής καί περί τήν 19.30 ώραν, δ ’Ανθυποπλοίαρχος τοΰ ’Εμπορικού Ναυτικού κ. 
Π. Άλέπης καί ή φίλη του, Εντός τοΰ έσταθμευμένου Α. 209.795 Ι.Χ. αύτοκινή- 
του. Καί μαζί μέ τά χρήματα των ληστευθέντων οί θρασείς κακοποιοί είχον άφαι- 
ρέσει καί τδ αύτοκίνητον, τδ δποΐον κατ’ εκείνην τήν ήμέραν είχεν Ενοικιάσει τδ 
ζεΰγος διά τήν ψυχαγωγίαν του.

Ή  άναστάτωσις «μετεφυτεύθη» άμέσως καί είς τάς άστυνομικάς βεβαίως άρχάς 
τής πρωτευούσης καί τοΰ Επινείου, άφοΰ κοινδς δ άγων διά τήν πρόληψιν καί κατα
στολήν τοΰ εγκλήματος είς τήν κοινωνικήν δλότητα τής χώρας. Καί μεταξύ των 
άλλων, ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς συνδυάζουσα τδ έγκλημα 
τοΰτο μέ άλλα παρεμφερή Εγκλήματα, τά δποΐα συνέβησαν κατά τδ τελευταΐον τρί
μηνον είς τάς περιφέρειας Βουλιαγμένης, Καβουρίου καί Νέας Σμύρνης, διατάσσει 
τήν Ενέργειαν εύρυτάτων άναζητήσεων μεταξύ τών προσώπων τών κινουμένων κατά 
κύριον λόγον είς τήν περιοχήν Τρούμπας, σχέσιν δέ έχόντων μετά κοινών γυναικών, 
ώς Επίσης καί τών συχναζόντων είς διάφορα άλλα κέντρα διασκεδάσεως. Σκοπός 
τών άναζητήσεων ή έπισήμανσις τών άτόμων Εκείνων τά δποΐα διαθέτουν χρηματι
κήν ευχέρειαν χωρίς νά έχουν Εμφανείς πόρους.

Τήν 21ην ώραν τής 31 ’Οκτωβρίου, ήτοι δύο ήμέρας μετά τδ Εγκλημα πού 
συνετάραξε τήν Ελληνικήν κοινωνίαν, αί άναζητήσεις φέρουν τδ πρώτον άμυδρδν 
αποτέλεσμα. Μία πληροφορία δμιλεΐ περί άτόμου τδ δποΐον συχνάζει είς τήν περιο
χήν Τρούμπας καί τοΰ δποίου δέν δικαιολογείται ή σχετικώς άνετος διαβίωσις, δε
δομένου δτι ουδέν Επάγγελμα μετέρχεται καί συζή μέ μίαν νεαράν Βελγίδα. Τδ 
άτομον τοΰτο, κατά τήν αυτήν πληροφορίαν, ήτο ύψηλοΰ άναστήματος, λεπτός, με- 
λαχροινάς, διετήρει χαρακτηριστικάς φαβορίτας καί ήτο γνωστόν μόνον μέ τδ δνο- 
μα «Νίκος».

Συμπληρωματική πληροφορία δτι τδ άτομον τοΰτο κατά πάσαν πιθανότητα 
οπλοφορεί, ένέβαλεν είς σοβαράς υποψίας τήν Γ.Γ.Α. Πειραιώς. Διετάχθησαν κατό
πιν τούτου δύο άξιωματικοί, δπως μετ’ άναλόγου άριθμοΰ άλλων άστυνοαικών υπαλ
λήλων διενεργήσουν Ελεγχον είς άπαντα τά δημόσια κέντρα καί ξενοδοχεία τοΰ 
Πειραιώς, πρδς Εντοπισμόν τοΰ έπονομαζομένου «Νίκου», άλλά καί τής νεαράς Εκ 
Βελγίου γυναικός.

Περί ώραν 23.30 τής ίδιας ήμέρας, Εκ τοΰ Ελέγχου τών δελτίων πελατών ξενο
δοχείων δίαπιστοΰται δτι είς τδ Επί τής πλατείας Κανάρη ξενοδοχείον «Κρήτη» είχε 
διαμείνει προσφάτως άτομον ύπδ τά στοιχεία Άβραμίδης Νικόλαος τοΰ Σάββα καί 
τής Νικολέττας, Ετών 23, ναυτικός τδ Επάγγελμα καί καταγόμενος Εκ τοΰ Πειραιώς. 
Μετά τοΰ Άβραμίδη είχε διαμείνει καί ή Εκ Βελγίου Σάκ Ά νέτ τοΰ Μπίλ καί τής 
Ντορέκ, Ετών 19, πλήν δμως άμφότεροι είχον άναχωρήσει πρδ διημέρου πρδς άγνω
στον κατεύθυνσιν. Έ κ τοΰ Εν συνεχεία Ελέγχου τών άρχείων Γ.Γ.Α. Πειραιώς έπι- 
βεβαιοΰνται τά στοιχεία τοΰ Άβραμίδη Νικολάου, Επί πλέον δέ δτι ούτος διέμενεν 
*ν Πειραιεί καί Επί τής δδοΰ Ούΐλσωνος 4 μετά τών οικείων του καί δτι είχε σημανθή 
κατ’ Ετος 1959 δι’ ύπεξαίρεσιν.
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Άπό της στιγμής έκείνης δύο συνεργεία άστυνομικών άναζητοΰν τόν Άβρα- 
μίδην είς τά διάφορα κέντρα τοΰ Πειραιώς, ένώ έκ παραλλήλου ένεργεΐται άναγνώ- 
ρισις καί έπισήμανσις τής κατοικίας τούτου. Προχωρούν αί ώραι καί έκ τών διαφό
ρων ένδείξεων καί συμπερασμάτων κρίνεται σκόπιμον νά έρευνηθή ή κατοικία τοΰ 
υπόπτου κατά τάς πρωϊνάς ώρας. Καί τήν 5.30 πρωινήν τής 1ης Νοεμβρίου, άφοΰ 
λαμβάνονται άπαντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα πρός ματαίωσιν τυχόν άποδράσεως τοΰ 
κατηγορουμένου, δ αστυνομικός αιφνιδιασμός ένεργεΐται καί στέφεται μέ άριστα 
αποτελέσματα. Ό  Άβραμίδης Νικόλαος εύρίσκεται νά κοιμάται μετά τής Βελγίδος 
φίλης του, άκινητοποιεΐται καί συλλαμβάνεται καί ή περαιτέρω ερευνά αποδίδει: 
έκ τοΰ κάτωθι τοΰ προσκεφαλαίου του χώρου έν πιστόλιον μάρκας «SAYAGE» τών 
32 Cal, είς άρίστην κατάστασιν, μετά πέντε φυσιγγίων έπί τοΰ γεμιστήρας καί ετέ
ρων πέντε έντός χειρομάκτρου" μίαν μάχαιραν αίχμηράν, τής όποιας ή λεπίς στηρί
ζεται δι’ έλατηρίου (στιλέτου) ’ εν ζεύγος χειροκτίων έκ λεπτοΰ δέρματος (σουέτ) 
καί μιά αυτοσχέδιος προσωπίς (μάσκα) έξ έρυθροΰ υφάσματος. Περαιτέρω, είς έν- 
τοιχισμένην ιματιοθήκην άνευρίσκονται: έντός κυτίου 64 φυσίγγια αύτομάτου Tom- 
On, έν μέλαν ύποκάμισον σχήματος «Κουρσάρου», καί δέσμη βαμβακοπυρίτιδος (δη- 
μιουργούσης προπέτασμά καπνοΰ) έκ 32 τεμαχίων σχήματος μακαρονίων... Ε π ί
σης, έντός θυλακίου τοΰ σακκακίου του άνευρίσκεται σχεδιάγραμμα προσόψεως χρη
ματοκιβωτίου μέ τήν εξής έπεξηγηματικήν παρατήρησιν κάτωθεν αύτοΰ: «’Από τό 
κέντρο τής κλειδαριάς 2)4 πόντους άριστερά μέ τρυπάνι 10 χιλιοστών καί μετά 
κτύπημα πρός τά δεξιά»...

Αλλά τά έκ τής έρεύνης άντικείμενα δεν είναι μόνον αύτά. Είς έντοιχισμένην 
θυρίδα άνευρίσκεται δέσμη δλων σχεδόν τών άθηναϊκών έφημερίδων καί μάλιστα 
αναδιπλωμένων κατά σειράν είς τάς σελίδας δπου πεοιεγράφετο ή πρό διημέρου λη
στεία τοΰ Καβουριού. 'Γπάρχει καί ένα «άθώον» έκ πρώτης δψεως, άλλά λίαν ση
μαντικόν περαιτέρω εύρημα: Παραπλεύρως τοΰ προσκεφαλαίου τοΰ Άβραμίδη, έν 
ξυπνητήριον ώρολόγιον ρυθμισμένον ώστε νά σημάνη την 6.30' ώραν, είς τό παρα
κείμενον δέ δωμάτιον (δλα τά άναφερθέντα εύρίσκοντο είς τό δωμάτιον τοΰ Άβρα
μίδη καί τής φίλης του) σημείωμα τοΰ Ν. Άβραμίδη πρός τόν άδελφόν του Λου- 
κάν, έπί τοΰ όποιου άνεγράφοντο: «Λουκά, βάλε το 5.30' καί φέρε το κοντά στό 
αύτί μου. Νίκος»...

Ή  άνεύρεσις τών άνωτέρω άντικειμένων καί ιδίως τής σειράς τών έφημερίδων 
τών άναφερομένων είς τήν ληστείαν τοΰ Καβουριού, έδημιούργησε τήν πεποίθησιν 
δτι ό Άβραμίδης τουλάχιστον θά είχε άμεσον σχέσιν μέ τό έγκλημα τούτο. Έκμεταλ- 
λευθείσης τής συγχύσεώς του έκ τής αιφνίδιας συλλήψεως αύτοΰ, δ έπί κεφαλής τής 
αστυνομικής δυνάμεως προέβη έπί τόπου είς τήν έξέτασιν τοΰ Άβραμίδη, κατά τήν 
όποιαν, διά καταλλήλων έρωτήσεων καί χωρίς νά άφήση καιρόν είς τοΰτον νά σκε- 
φθή, τόν έξηνάγκασε νά δμολογήση δτι αυτός μετ’ άλλων τριών είχε διαπράξει τήν 
ληστείαν τοΰ Καβουριού. Είδικώς ώς πρός τούς συνεργούς του δεν κατέστη δυνατόν 
νά παράσχη σαφή καί έκμεταλλεύσιμα στοιχεία κατά τήν ώραν έκείνην.

Έ ν συνεχεία ή άνάκρισις περιεστράφη έπί τοΰ άνευρεθέντος σημειώματος άφυ- 
πνίσεώς του καί τοΰ σκοπού τόν όποιον είχεν αύτη διά τήν 6.30' πρωινήν. Ό  Ά 
βραμίδης, άφοΰ προέβαλεν ώρισμένας άσυστάτους δικαιολογίας, ήναγκάσθη τελικώς 
νά δμολογήση δτι σκοπός του ήτο ή συνάντησις μεθ’ έτέρων τριών συνεργατών του είς 
τόν πρό τής πλατείας Συντάγματος Αθηνών χώρον τοΰ ζαχαροπλαστείου άδελφών 
ΙΙαπασπύρου καί περί ώραν 7ην τής αύτής ήμέρας. Άλλά ή ώρα ήτο πλέον 6.50'. 
Άπεστάλησαν τότε άμέσως ή Βελγίς φίλη τοΰ Άβραμίδη Νικολάου καί οί άδελφοί 
του Λουκάς, έτών 21 καί Αναστάσιος, έτών 19, είς τό κατάστημα τής Γ.Γ.Α. Πει
ραιώς καί ή υπόλοιπος δύναμις εφθασε κατά τό δυνατόν ταχύτερον είς τήν περιοχήν 
πλατείας Συντάγματος Αθηνών. Τό αύτοκίνητον έστάθμευσεν είς τόν πρό τοΰ Ταχυ
δρομείου χώρον καί έντός αύτοΰ παρέμεινεν μόνον δ Άβραμίδης μετά τοΰ άστυφύ- 
λακος δδηγοΰ...
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"Ας σημεκοθή δτι κατά τήν διαδρομήν Πειραιώς —  ’Αθηνών δ Άβραμίδης 
περιέγραψε τά χαρακτηριστικά τών συνεργών του. Είπεν δτι είναι δύο ύπαξιωμα- 
τικοί τοϋ Βασιλικού Ναυτικού, έκ τών όποιων ό είς πρέπει νά δπλοφορή, καί δτι δ 
τρίτος τού είναι γνωστός ώς «Νίκος» μόνον καί διαμένει είς Κοκκινιάν, άπαντες δέ 
είναι ήλικίας 20 - 23 έτών.

Είς τδν πρδ τού ζαχαροπλαστείου Παπασπύρου χώρον, οί άστυνοαικοί διέκρι- 
ναν μεταξύ τών θαμώνων τρία άτομα έν πολιτική περιβολή καί δμοιάζοντα μέ τά 
ύπδ τού Άβραμίδη Νικολάου περιγραφέντα. Τά έπλησίασαν —  έκάθηντο επί τής 
ιδίας τραπέζης —  καί ένήργησαν αιφνιδιαστικόν έλεγχον ταυτοτήτων αυτών, αλλά 
προεβλήθη σθεναρά άντίστασις καί παρ’ όλίγον δ είς νά έπετύγχανε τήν διαφυγήν 
του. Αί άστυνομικαί μέθοδοι έξαναγκασμοΰ έν τούτοις έφεραν τήν άκινητοποίησίν 
των, καί ή έν συνεχεία σωματική έρευνα έπ’ αυτών άπεκάλυψεν έκεΐνα τά δποΐα 
οί άστυνομικοί δέν ήδύναντο νά φαντασθούν έκ τών προτέρων...

Έπρόκειτο περί τών Ζωγοπούλου Ίωάννου τού Παναγιώτου καί τής ’Αναστα
σίας, έτών 21, έξ ’Αθηνών, ύποκελευστοΰ τού Βασιλικού Ναυτικού καί κατοίκου ’Α
θηνών, έπί τής δδού Άντοχείας 34, δ δποίος καί προέβαλε τήν πλέον σθεναράν Αν
τίστασιν’ Πατσαμάνη Βασιλείου τού Ίωάννου καί τής Χρύσας, έτών 21, έκ Μυτι
λήνης, ύποκελευστοΰ τού Βασιλικού Ναυτικού έπίσης καί κατοίκου ’Αθηνών, έπί 
τής δδού Πίνδου 18 ή Ίωάννου Δροσοπούλου 167, ώς καί περί τού Πλακίδη Νικο
λάου τού ’Αντωνίου καί τής Δεσποίνης, έτών 22, έκ Νίκαιας Πειραιώς, χρυσοχόου 
τό έπάγγελμα καί κατοίκου Νίκαιας, έπί τής δδού Γρεβενών 64. Κατά τήν γενομέ- 
νην σωματικήν έρευναν έπί τού Ζωγοπούλου άνευρέθησαν εν πιστόλιον «Mauser» 
τών 7,65 χιλιοστών, πλήρες φυσιγγίων, καί έντός θυλακίου τού σακκακίου του έν 
κυτίον φυσιγγίων τού ίδιου πιστολιού (έν συνόλω 20 φυσίγγια), ώς καί μία μάχαιρα 
αιχμηρά κοινή, μέ στερεάν λαβήν καί μήκος λεπίδος 20 έκατοστών. Τό πιστόλιον, τά 
φυσίγγια καί τήν μάχαιραν τά έφερεν δ κακοποιός οδτος έντός ειδικών θηκών καί 
έξηρτημένα, τού μεν πιστολιού έκ τού ζωστήρος του, τής δέ μαχαίρας έξ ειδικής 
ελαστικής ζώνης άνηρτημένης έπί τής ράχεώς του καί έσωτερικώς τού υποκαμίσου. 
Έπί τού Πατσαμάνη Βασιλείου άνευρέθη μάχαιρα αιχμηρά τής όποιας ή λεπίς στη
ρίζεται δΓ έλατηρίου (στιλέτο) , τόσον δέ αΰτη, δσον καί τά άνευρεθέντα έπί τού 
Ζωγοπούλου καί τά άλλα τής κατοικίας Άβραμίδη κατεσχέθησαν, ώς είναι εύνόη- 
τον, διά τήν χρησιμοποίησίν των ώς πειστηρίων.

"Απαντες οί κακοποιοί μετεφέρθησαν έν συνεχεία είς τήν Γ.Γ.Α. Πειραιώς, κε- 
χωρισμένως, καθ’ δσον έκρίθη σκόπιμον νά μή άποκαλυφθή ευθύς αμέσως δ Άβρα- 
μίδης Νικόλαος. ’Αλλά κατά τήν άποβίβασιν τών τριών έκ τού μισθωθέντος αύτοκι- 
νήτου, προ τού καταστήματος τής υπηρεσίας, δ Πατσαμάνης Βασίλειος κατώρθωσε 
νά άποδράση καί νά έξαφανισθή. Συντονισμέναι ένέργειαι τών Αστυνομικών τής γεί- 
τονος έν τούτοις έσχον τό Αποτέλεσμα νά συλληφθή έκ νέου οδτος είς ’Αθήνας, τήν 
-3ην ώραν τής αυτής ήμέρας καί έντός τού έπί τής δδού I. Δροσοπούλου 185 
κουρείου....

** *

Τ-Τ ΕΠΙΚΙΝΔΓΝΟΣ συμμορία, ώς πρός τά στελέχη της ιδίως, εύρίσκεται πλέον 
*■·*■ είς χεϊρας τής Γ.Γ.Α. Πειραιώς κατόπιν Αστραπιαίων ένεργειών τής νυκτός 
31 Οκτωβρίου πρός Ιην Νοεμβρίου καί μέχρι τών μεσημβρινών ώρών τής αυτής. 
Εχουν είδοποιηθή αί ναυτικαί Αστυνομικαί Αοχαί, ώς καί δ Άρχιεπιστολεύς τού 

[βασιλικού Ναυστάθμου Σαλαμΐνος, καί αί Αθηναϊκαί έφημερίδες πανηγυρίζουν τό 
γεγονός.

Η προανάκρισις έκ παραλλήλου έχει προχωρήσει καί οί κακοποιοί έχουν πλή
ρως ομολογήσει τά τής ληστείας Καβουριού καί πλείστας άλλας έγκληματικάς πρά
ξεις. Ηδη έχει διενεργηθή καί έρευνα είς τάς οικίας τών υπολοίπων —  πλήν τού
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Άβραμίδη —  κακοποιών καί έχουν άνευρεθή: εις τήν οικίαν τοΰ Ζωγοπούλου Ίωάν- 
νου Ιν φορητόν ραδιοτηλέφωνον Ιαπωνικής προελεύσεως, έμβελείας τριών καί πλέον 
χιλιομέτρων, ώς καί εν θερμόμετρον αυτοκινήτου προερχόμενον έκ τοΰ κλαπέντος 
τοιούτου, εις τό όποιον έπέβαινον ό ληστευθείς άνθυποπλοίαρχος κ. Π. Άλέπης καί 
ή φίλη του (σημειοΰται έπί τοΰ προκειμένου ότι τό κλαπέν αυτοκίνητου τοΰ ζεύγους 
άνευρέθη τήν έπομένην τής ληστείας έγκαταλελειμένον εις μίαν στενωπόν τοΰ Καλα- 
μακίου)' εις τήν οικίαν τοΰ Πατσαμάνη Βασιλείου Ιν δμοιον ραδιοτηλέφωνον καί μία 
μάχαιρα αιχμηρά, μέ μήκος λεπίδος 15 έκατοστών τοΰ μέτρου" εις τήν οικίαν τοΰ 
Πλακίδη Νικολάου ούδέν άνευρέθη. Ώ ς διεπιστώθη έκ τής προανακρίσεως, τά ρα
διοτηλέφωνα ταΰτα τά έχρησιμοποίουν οί συλληφθέντες κατά τάς μεταξύ των συνεν
νοήσεις καί διά τήν είδοποίησιν τών λοιπών μελών τής συμμορίας.

Ή  έξονυχιστική έξέτασις τών συλληφθέντων κακοποιοών, πλήν τής άποκαλύ- 
ψεως σωρείας άλλων ληστειών, κλοπών άπλών καί διακεκριμένων τοιούτων περί τών 
όποιων θά ίδωμεν έν συνεχεία, έφερεν εις φώς δτι ή κεραυνοβόλος σύλληψίς των 
εις τήν πλατείαν Συντάγματος άπεσόβησε τήν τέλεσιν έτέρας ληστείας καί μάλιστα 
εις τό κέντρον τών ’Αθηνών. Έπρόκειτο, ώς ώμολόγησαν οί τέσσαρες κακοποιοί, νά 
ληστεύσουν κατά τήν 7.30' ώραν τής ήμέρας εκείνης (Ιην Νοεμβρίου), ήτοι ήμί- 
σειαν ώραν μετά τήν σύλληψίν των, τό έπί τής όδοΰ Λέκκα 29 κοσμηματοπωλείου 
τοΰ κ. Π. Παπανδρέου. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον είχον όρίσει ώς σημεΐον συναντή- 
σεως τό ζαχαροπλαστείου Παπασπύρου. Διά τήν έπιτυχίαν τής ληστείας, είχον θέσει 
άπό τινων ήμερών εις συνεχή παρακολούθησιν τόν κ. Παπανδρέου, τήν δλην δέ 
ιδέαν τής έπιχειρήσεως είχε συλλάβει ό Πλακίδης, δ όποιος ώς χρυσοχόος είχε 
έπισκεφθή πολλάκις τό κοσμηματοπωλειον τοΰτο. Κατά τά σχέδια τής «δουλειάς», ή 
δλη έπιχείρησις παρουσίαζε πολλά πλεονεκτήματα καί θά έδει νά έπιτύχη άπολύ- 
τως, άφοΰ τό κοσμηματοπωλειον εύρίσκεται εις τόν δεύτερον δροφον τής οικοδομής 
καί έντός διαμερίσματος άποτελουμένου έκ δύο δωματίων μετά βοηθητικών χώρων. 
’Εντός αύτοΰ θά έφίμωναν τόν κοσμηματοπώλην μόλις θά ήνοιγε τό κατάστημά του, 
τήν πρωίαν, καί όμοΰ θά έφίμωναν καί τάς δύο ύπαλλήλους του χοιρίς νά γίνουν 
άντιληπτοί....

** *

Η ΛΠΟΚΑΆΓ(ΙΊΣ  τών άλλων έγκληματικών πράξεων τάς δποίας διέπραξαν, άλ- 
λά καί σχεδιαζομένων φοβερών κλοπών καί ληστειών διά τό μέλλον, άφήνει 

έμβρόντητον καί τόν πλέον πεπειραμένον άστυνομικόν έπί τής «σκληρδς» λεγομένης 
παρανομίας. Μέ συνεργούς τούς Πουλιπούλην Ίωάννην, έτών 23 καί δδηγόν αύτο- 
κινήτου, Ράπτην Ίωάννην, έτών 21 καί ύποκελευστήν τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικού, 
ΙΙαγώνην ’Αναστάσιον, έτών 22, στρατιώτην, Μπαρδούλην Δημήτριον, έτών 21, 
ύποκελευστήν τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικοΰ, Γαλάντην ’Αλέξανδρον, έτών 21, ναύτην 
Β.Ν., Κοντόπουλον ’Αντώνιον, έτών 21, ναύτην τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος καί Άβρα- 
μίδην Δημήτριον (άδελφόν τοΰ Νικολάου), έτών 32, χρυσοχόον, οί όποιοι συνελή- 
φθησαν καί ούτοι έν τή προόδω τής άνακρίσεως, διέπραξαν κατά τό μέχρι τής συλ- 
λήψεώς των χρονικόν διάστημα έτους 1966 σωρείαν κλοπών άπλών καί διακεκριμέ
νων, άλλά καί ληστειών. Έ ξ αυτών ιδού ώρισμέναι:

Τήν 1 - 2) 1) 1966 διάρρηξις τοΰ έν Πειραιεΐ ίεροΰ ναοΰ Ζωοδόχου Πηγής ύπό 
τών Ζωγοπούλου καί Ράπτη. Άφηρέθησαν χρηματικά ποσά καί τιμαλφή —  άφιε- 
ρώματα —  άπροσδιορίστου άξίας. Τήν 5 - 6) 2) 66 διάρρηξις τοΰ έν Άθήναις καί 
έπί τοΰ Πεδίου ’Άρεως ίεροΰ ναοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους ύπό τών Ζωγοπούλου, Ρά
πτη καί Πατσαμάνη. Άφηρέθησαν χρηματικά ποσά, μία φορητή γραφομηχανή καί 
τιμαλφή άπροσδιορίστου άξίας. Έ κ  τούτων άνευρέθη μόνον ή γραφομηχανή εϊς τήν 
οικίαν τοΰ Ράπτη, ή όποια κατεσχέθη καί παρεδόθη εις έκπρόσωπον ίερέα τοΰ 
ναοΰ.
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Τήν 13 -14) 2) 66 διάρρηξις τοϋ έν Πειραιεΐ ίεροΰ ναοΰ 'Αγίου Νείλου ύπό 
των Ζωγοπούλου, Ράπτη καί Πατσαμάνη. Άφηρέθη τό χρηματικόν ποσόν 2.500 
δραχμών. Τήν αύτήν νύκτα οΐ ίδιοι κακοποιοί διέρρηξαν καί τό έπί τής όδοΟ 'Αγίας 
Παρασκευής 31, έν Πειραιεΐ, παντοπωλεΐον τοΰ κ. Κ. Καμπουροπούλου, καί άφήρε- 
σαν ώρισμένον χρηματικόν ποσόν καί διάφορα είδη.

Τήν 20 - 21) 2) 66 οί Ζωγόπουλος, Ράπτης καί Πατσαμάνης έπίσης, διέρρη
ξαν τό ΐν Άθήναις καί έπί τής δδοΰ Πατησίων 240 θέατρον των άδελφών Καλουτά, 
είσελθόντες δέ καί έρευνήσαντες τα γραφεία ούδέν άνεΰρον πρός άφαίρεσιν. Τότε 
προσεπάθησαν να διαρρήξουν τό χρηματοκιβώτιον τής έπιχειρήσεως, άλλα μή δυνη- 
θέντες νά πράξουν τούτο, έλλείψει καταλλήλων διαρρηκτικών έργαλείων, έπεχείρη- 
σαν νά προλάβουν αυτό καί νά τό μεταφέρουν πρός όιάρρηξιν είς έτερον, μακράν τού 
θεάτρου σημεΐον. Ταυτοχρόνως έμερίμνησαν διά τήν έξεύρεσιν μεταφορικού μέσου 
καί πρός τούτο έκλεψαν ένα αυτοκίνητον, τελικώς δμως, λόγω τοΰ ύπερβολικού βά
ρους τοΰ χρηματοκιβωτίου, παρητήθησαν τής «έπιχειρήσεως» αύτής καί άπεχώρησαν 
άπρακτοι... Τήν αύτήν νύκτα είχον καί άλλην «άτυχίαν». Διότι άποπειραθέντες οί 
ίδιοι νά διαρρήξουν τό έν Άθήναις καί έπί τής οδού Νάξου 39 παντοπωλεΐον τοΰ 
κ. Κ. Άνδρέου, ύπανεχώρησαν τού σκοπού των, καθ’ δτι έγένοντο άντιληπτοί, καί 
έτράπησαν είς φυγήν...

"Ενα μήνα άργότερον, τήν 20-21.3 .66, οί Ζωγόπουλος, Ράπτης καί Παγώνης 
συναντούν άλλην «άτυχίαν». Διαρρηγνύουν τό έν Πειραιεΐ καί έπί τής δδοΰ Μπουμπου- 
λίνας 27 παντοπωλεΐον τοΰ κ. Καββαδία καί έρευνούν πρός άνεύρεσιν χρημάτων, 
πλήν δμως δέν άνευρίσκουν τοιαΰτα καί άπέρχονται άπρακτοι. ’Αλλά τήν ιδίαν νύ
κτα έπιχειροΰν άλλην έπιχείρησιν καί άποδεικνύονται πλέον «τυχεροί». Διαρρηγνύ
ουν δηλαδή τόν είς Τζιτζιφιές Ιερόν ναόν Παντανάσσης καί άπέρχονται μέ τό χρη
ματικόν ποσόν των 7.500 δραχμών...

Τήν 21 - 22.5.66 οί Ζωγόπουλος, Ράπτης καί Παγώνης διέρρηξαν τήν έν Ν. 
Ήρακλείω οίκίαν τής κ. Ε. Χιώτη καί άφήρεσαν διάφορα χρηματικά ποσά, έν πιστό- 
λιον άθυρμα, τρία χρυσά γυναικεία βραχιόλια, έν άνδρικόν δακτυλίδιον χρυσόν καί 
δέκα κούτας σιγαρέττων άμερικανικής προελεύσεως. Έ κ τούτων άνευρέθη μόνον έν 
βραχιόλιον είς χεΐρας τοΰ Πλακίδη. Τήν ίδιαν νύκτα οί αυτοί κακοποιοί καί έπί 
πλέον δ Μπαρδούλης Δημήτριος διέρρηξαν τόν έν Μεταμορφώσει (Κουκουβάουνες) 
Αττικής ιερόν ναόν καί άφήρεσαν χρηματικόν ποσόν 2.000 δραχμών. Καί τήν ίδίαν 
άκόμη νύκτα, οί αύτοί κακοποιοί διέρρηξαν τό έν Ν. Ήρακλείω καί έπί τής δδοΰ. 
Σαλαμΐνος 1 παντοπωλεΐον τοΰ κ. Κ. Θωμά, άφαιρέσαντες έν ραδιόφωνον τό όποιον 
καί άνευρέθη είς τήν κατοχήν τοΰ Ζωγοπούλου.

Τήν 10-11.7.66 οί Ζωγόπουλος, Άβραμίδης Ν. καί Ράπτης διέρρηξαν τήν 
έν Παλαιώ Φαλήρω καί έπί τής δδοΰ ’Αφροδίτης 13 οίκίαν τοΰ κ. Όδυσ. Κα- 
τσάρη, έκ τής δποίας καί άφήρεσαν 5.000 δραχμάς, 16 χρυσάς λίρας, 2 ώρολόγια γυ
ναικεία, 1 πιστόλιον μάρκας «savage» τών 32 cal μετά 7 φυσιγγίων καί τιμαφλή 
άπροσδιορίτου άξίας. ’Εκ τούτων, τό περίστροφον καί τά φυσίγγια είναι έκεΐνα τά 
όποια άνευρέθησαν ύπό τό προσκέφαλον τοΰ Ν. Άβραμίδη, έν ώρολόγιον άνευρέθη 
είζ τήν κατοχήν τοΰ Ζωγοπούλου καί έλάχιστα τιμαλφή είς τήν κατοχήν τοΰ Α. 
Κοντοπούλου (μή λαβόντος μέρος είς τήν διάρρηξιν αυτήν)'

Τόν ’Ιούλιον 1966 οί Ν. Άβραμίδης, Ζωγόπουλος καί Ράπτης διέρρηξαν τήν 
ίν Ααγονησίω Αττικής καί παρά τό 36ον χιλιόμετρον τής δδοΰ Σουνίου οίκίαν τοΰ 
κ. Ά γγ . Στριγγάρη, έκ τής δποίας άφήρεσαν διάφορα είδη. Τήν 16-17.7.66, οί 
Ζωγόπουλος, Ράπτης καί Πλακίδης διέρρηξαν τήν έν Φιλοθέη καί έπί τής δδοΰ 
Βασιλείου 2 οίκίαν τοΰ κ. Ά ντ. Πετρίδη, έκ τής δποίας άφήρεσαν χρηματικόν πο
σόν, έν πιστόλιον καινουργές —  μάρκας «maOser» τών 7,65 χιλιοστών —  μετά 10 
φυσιγγίων καί διάφορα τιμαλφή. Έ κ  τούτων άνευρέθησαν μόνον τό πιστόλιον μετά 
τών φυσιγγίων είς τήν κατοχήν τοΰ Ζωγοπούλου...
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ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ αυτά πλέον οί κακοποιοί, ήτοι τά πιστόλια μετά των φυσιγγίων 
τα όποια άφήρεσαν κατά διαφόρους κλοπάς διά ρήξεως, αλλά καί pi στιλέτα 

τά όποια έπρομηθεύθησαν έξ άλλων «πηγών», έπεξέτειναν τόν κύκλον τών επιχειρή
σεων των καί προς τάς ληστείας. Οΰτω κατά τό δεύτερον δεκαήμερον τοΰ μηνός ’Ο
κτωβρίου 1966, οί Ν. Άβραμίδης καί I. Πουήιπούλης ώπλισμένοι διά πιστολίων 
καί στιλέτων καί υπό την απειλήν τούτων, Ιλήστευσαν είς τήν περιοχήν Καβουριού 
’Αττικής άγνωστον άνδρα, ό όποιος εύρίσκετο έκεΐ καί έντός τού έσταθμευμένου αύτο- 
κινήτου του μετά τινος$ αγνώστου νεαράςνρίλης του. Είς τήν περιοχήν τής ληστείας 
αύτής —  ή όποια άποτελεΐ καί τό πρότυπον τής δλίγον άργότερον διαπραχθείσης τοι- 
αύτης είς βάρος τοΰ ’Ανθυποπλοιάρχου κ. Π. Άλέπη καί τής φίλης του —  είχον με- 
ταβή άμφότεροι οί κακοποιοί καί ή Βελγίς Σάκ Ά νέτ διά μισθωθέντος αυτοκινήτου. 
Κατά τήν Ιπιστροφήν των, φοβηθέντες ένδεχόμενον έλεγχον καί πιθανήν άποκάλυ- 
ψίν των, ό Άβραμίδης ένέκλεισεν έντός τοΰ «πόρτ - μπαγκάζ» τοΰ αυτοκινήτου τόν 
ΙΙουλιπούλην, είς τόν όποιον καί παρέδωσεν τό πιστόλιον καί τά κλαπέντα χρήματα, 
αυτός δέ μετά τής φίλης του Σάκ Ά νέτ ελαβον θέσεις έπί τοΰ έμποσθίου καθίσματος 
δίδοντες τήν έντύπωσιν ζεύγους έρωτευμένων. Ή  ύπόθεσις αΰτη δέν κατηγγέλθη είς 
τήν άρμοδίαν αρχήν παρά τοΰ παθόντος...

Μία «κινηματογραφική» άπόπειρα ληστείας έγένετο ύπό τών Ν. Άβραμίδη, 
Ζωγοπούλου, Πατσαμάνη, Πλακίδη καί Πουλιπούλη τήν 23ην ’Οκτωβρίου καί ώραν 
19.30' είς τήν περιοχήν Νέας Σμύρνης. 'Οπλισμένοι οί δύο πρώτοι διά πιστολίων 
καί οί υπόλοιποι διά στιλέτων, φέροντες δέ έκαστος άνά εν ζεΰγος χειροκτίων καί 
μίαν γυναικείαν κάλτσαν διά νά τά χρησιμοποιήσουν πρός άπόκρυψιν τών χειρών 
καί τών προσώπων των, άπεπειράθησαν νά ληστεύσουν τόν έμπορον κ. Ίορδ. Λεον- 
τιάδην είς τήν έν Νέα Σμύρνη καί έπί τής όδοΰ Ίκονίου 10 κατοικίαν του. Πρός 
τοΰτο μετέβησαν άπαντες είς τήν ως άνω οικίαν, ένθα μετά όλιγόλεπτον παρακο- 
λούθήσιν, οί μέν Πατσαμάνης, Πλακίδης καί Πουλιπούλης παρέμεινεν έξωθεν τής 
οικίας καί είς έπικαίρους θέσεις, ως παρατηρηταί, οί δέ Άβραμίδης καί Ζωγόπουλος 
έπλησίασαν καί έκρουσαν τήν θύραν, τήν όποιαν ήνοιξεν ή 20ετής ύπηρεσία τής 
οικογένειας Λεοντιάδου. Τήν στιγμήν έκείνην ό Άβραμίδης είσήλθεν έντός τής οι
κίας καί έπέδωκεν είς τήν υπηρεσίαν κυτίον γλυκισμάτων, τά όποια ειχεν αγοράσει 
καί έφερε μεθ’ έαυτοΰ πρός τόν σκοπόν αυτόν, ώς προοριζόμενα δήθεν διά τόν κ. 
Λεοντιάδην. Καί ένώ ή άνυποψίαστος ύπηρεσία παρελάμέανε τά γλυκίσματα, δ Ά 
βραμίδης έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου τών ένδυμάτων του τό περίστροφον καί τό έπρό- 
τεινε πρός αύτήν καί τήν κ. Λουΐζαν Μπίλια, πενθεράν τοΰ κ. Λεοντιάδη ή όποια 
είχε πλησιάσει καί αύτή έν τώ μεταξύ. Μέ τήν φράσιν «νά μή κουνηθή κανείς», 
καί ένώ έρράπιζε συγχρόνως τήν κ. Μπίλια, δ Άβραμίδης έκινήθη πρός τό έσωτερι- 
κόν τής κατοικίας ακολουθούμενος ύπό τοΰ Ζωγοπούλου. Αλλά αί δύο γυναίκες 
ήρχισαν νά έκβάλουν κραυγάς, δτε πανικοβληθέντες οί κακοποιοί παρητήθησαν τοΰ 
σκοποΰ των καί έτράπησαν άπαντες είς φύγην...

“Αξιόν παρατηρήσεως είναι δτι ή όργάνωσις τής άποτυχούσης ταύτης ληστείας 
έγένετο μέ πάσαν λεπτομέρειαν καί κατ’ άπομίμησιν γκαγκστερικής ταινίας τής ξέ
νης παραγωγής. Κατ’ άνύποπτον χρόνον ό Ζωγόπουλος έπληροφορήθη παρ’ ύπαλλή- 
λου τοΰ κ. Αεοντιάδη, δτι ούτος έφύλασσεν είς τήν έν Νέα Σμύρνη οικίαν του σε
βαστόν χρηματικόν ποσόν καί τιμαλφή μεγάλης άξίας. Έτέθη έν ένεργεία τότε τό 
σχέδιον τής ληστείας του καί πρός έξακρίβωσιν τής κατοικίας καί τών συνηθειών 
έθεσαν αυτόν έπί δεκαήμερον ύπό συνεχή καί άθόρυβον παρακολούθησιν. ’Επειδή δ 
κ. Λεοντιάδης κατά τάς μετακινήσεις του έχρησιμοποίει ιδιωτικόν αύτοκίνητον, 
ένοικίαζον καί αύτοί αύτοκίνητον —  τό όποιον ώδήγει ό Άβραμίδης — καί τόν 
παρηκολούθουν κατά τάς νυκτερινάς ώρας, δτε μετέβαινεν είς τήν οικίαν του. Έ  
παρακολούθησις δι’ αυτοκινήτου έγένετο έπί τέσσερας νύκτας καί έγκατελείφθη ώς 
μή άποδίδουσα, κυρίως διότι συνεπεία τής κινήσεως καί τών αυτομάτων ρυθμιστών
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έχαναν την έπαφήν. Διά τούτο τάς έπομένας ήμέρας συνέχισαν τήν παρακολούθη- 
σιν έπιβαίνοντες μοτοποδηλάτων.

Τήν 29.10.66 οι Άβραμίδης, Ζωγόπουλος, Πατσαμάνης καί Πλακίδης, φέ- 
ροντες άπαντες χειρόκτια καί έπί πλέον οί δύο πρώτοι πιστόλια καί οί υπόλοιποι στι
λέτα, ύπδ τήν άπειλήν τούτων έλήστευσαν έν Καβουοίω Αττικής καί περί ώραν 
19.30 τδν ’Ανθυποπλοίαρχον κ. Π. Άλέπην καί τήν φίλην του, ώς προελέχθη. Ά - 
φήρεσαν παρ’ αύτών τό ένοικιασθέν αύτοκίνητον, τά χρήματα τοΰ κ. Άλεπη καί 
τής γυναικδς καί διά τοΰ κλαπέντος αυτοκινήτου έξηφανίσθησαν. Τό ζεύγος κατ’ 
άρχάς έπλησίασε δ Άβραμίδης δηλώσας δτι τυγχάνει αστυνομικός, οί ύπόλοιποι δέ 
έκύκλωσαν τό αύτοκίνητον. Εις δήλωσιν τοΰ κ. Άλέπη όπως δ «άστυνομικός» τοΰ 
επίδειξη τό δελτίον ταυτότητάς του, δ Άβραμίδης έξήγαγε καί έπρότεινεν εις τού
τον τό πιστόλιον εϊπών άπειλητικώς «τά λεπτά σου!», εις άρνησιν δέ τοΰ θύματος 
ήνοιξε τήν θύραν τοΰ αύτοκινήτου καί κατέλαβε τήν θέσιν τοΰ δδηγοΰ. Τήν στιγμήν 
εκείνην έξήγαγον καί οί υπόλοιποι τά δπλα των, με άποτέλεσμα δ Ζωγόπουλος νά 
προκαλέση έξ άπροσεξίας του έκπυρσοκρότησιν τοΰ πιστολιού του καί ή σφαίρα νά 
διατρύση τό σακκάκιόν του χωρίς νά προκληθή τραυματισμός. Ή  έπιχείρησις αύτη 
ύπήρξε καί τό κύνειον άσμα των ειδεχθών κακοποιών.

Τά κλαπέντα τιμαλφή καί άφιερώματα τών ναών, οί έγκληματίαι ούτοι έπώ- 
λουν διά τοΰ Πλακίδη Νικολάου —  χρυσοχόου, ώς ειδικού —  εις τούς Γαλάντην Α 
λέξανδρον, Κοντόπουλον Αντώνιον καί Άβραμίδην Δημήτριον, οί όποιοι έν γνώ- 
σει τής προελεύσεώς των ήγόραζον ταΰτα εις λίαν χαμηλάς τιμάς. 'Ωρισμένα έκ 
τούτων άνευρέθησαν εις τήν κατοχήν αύτών καί άπεδόθησαν εις τούς δικαιούχους.
Όσον άφορά τά χρηματικά ποσά, ταΰτα κατεσπαταλήθησαν εις διασκεδάσεις καί 

μισθώσεις αυτοκινήτων...
** *

ΠΕΡΑΝ τών διαπραχθεισών ώς άνωτέρω έγκληματικών πράξεων, ή έξαρθρωθεΐ- 
σα επικίνδυνος συμμορία είχε «προγραμματίσει» σειράν άλλων ληστειών καί διαρ

ρήξεων κατά πολύ σοβαρωτέρων. Άπό τοΰ Μαΐου καί εντεύθεν οί Άβραμίδης Ν., 
Ζωγόπουλος, Πατσαμάνης, Πλακίδης καί Πουλιπούλης, Ινωθέντες συνεφώνησαν δπως 
πρός άπόκτησιν χρημάτων, διά τών κλοπιμαίων πιστολίων, στιλέτων κ.λ., διαπρά- 
ξουν ληστείας καί κλοπάς εις βάρος διαφόρων έπιχειρηματιών καί τοΰ Δημοσίου. 
Πρός τούτο έπέλεξαν κατ’ άρχήν τούς κατά τήν κρίσιν των οίκονομικώς εύπορωτέ- 
ρους κ.κ. Ίορδάνην Λεοντιάδην, με σκοπόν τήν ληστείαν αύτοΰ καί διάρρηξιν τής 
έν Άθήναις καί έπί τής δδοΰ Πατησίων 88 έκθέσεως έπίπλων του, Ίωάννην Ράνιον, 
διατηροΰντα κατάστημα ειδών καπνιστοΰ καί ψιλικών έν Πειραιεΐ καί έπί τής δδοΰ 
Βασιλέως Γεωργίου Α ' άριθ. 24, καί Ίωάννην Τραχανάν, διατηροΰντα ξυλεμπορι
κόν κατάστημα έν Πειραιεΐ καί έπί τής δδοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 67. Ή  ιδέα 
τών δύο τελευταίων έπιχειρήσεων, ήτοι κατά τών κ.κ, I. Ράνιου καί I. Τραχανά, 
είχε συλληφθή παρά τοΰ Ν. Άβραμίδη, δ όποιος διά τόν κ. Ράνιον είχε πληροφο- 
ρηθή δτι εις τήν έπί τής δδοΰ Καραϊσκάκη 14 Ν. Φαλήρου οικίαν του έφύλαττε σε
βαστά χρηματικά ποσά, δτε καί έθεσαν εις έπισταμένην παρακολούθησιν ταύτην.

Διά τήν έπιχείοησιν κατά τοΰ ξυλεμπορικοΰ καταστήματος κ. I. Τραχανά, οί 
κακοποιοί ούτοι θά διερρήγνυον τό χρηματοκιβώτιόν του, έπειδή δμως δέν είχον 
γνώσεις τοΰ μηχανισμού τών χρηματοκιβωτίων άνέλαβεν δ Πλακίδης νά φέρη εις 
έπαφήν μετά τών λοιπών τόν Μανωλάκην Αναστάσιον, τεχνίτην τοΰ έργοστασίου 
κατασκευής χρηματοκιβωτίων «ΑΣΙΜ» τών άδελφών Σημίτου. Ό  έν λόγω Μανω- 
λάκης, κατά συνάντησίν των εις τήν οικίαν τοΰ Ν. Άβραμίδη, άνέπτυξεν εις τούς 
κακοποιούς διά παραστατικού σχεδιαγράμματος τόν τρόπον λειτουργίας τοΰ μηχανι
σμού τοΰ χρηματοκιβωτίου καί άχρηστεύσεως τούτου μέ τήν βοήθειαν τρυπάνου. 
Τό σχεδιάγραμμα τούτο είναι έκεΐνο τό όποιον άνευρέθη εις τά θυλάκια τοΰ Ν.
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Άβραμίδη, κατά τήν ερευνάν τής πρωίας 1ης Νοεμβρίου, μέ τήν έπεξηγηματικήν 
παρατήρησιν «άπδ τδ κέντρο τής κλειδαριάς 2 - 2)4 πόντους άριστερά μέ τρυπάνι 
10 χιλιοστών καί μετά κτύπημα πρός τά δεξιά», ώς προελέχθη....

“Αλλο «μεγαλεπήβολον» σχέδιον τής συμμορίας ήτο ή ληστεία τής χρηματα
ποστολής Ναυστάθμου Σούδας. Ή  σύλληψις τής Ιδέας άνήκεν πάλιν εις τόν Ν. 
Άβραμίδην, δ όποιος καθ’ δν χρόνον ύπηρέτει ώς ναύτης είς Σούδαν Κρήτης είχε 
διαπιστώσει δτι ή χρηματαποστολή συνωδεύετο μόνον ύφ’ ένδς ’Ανθυποπλοιάρχου 
ώπλισμένου μέ περίστροφου καί έπιβαίνοντος είς τήν παραπλεύρως τοΰ δδηγοϋ θέ- 
σιν, ώς καί ένός ναύτου ώπλισμένου διά μακρυκάννου δπλου, δ όποιος έλάμβανε 
θέσιν είς τήν «καρότσαν» τοΰ αυτοκινήτου.

Έ ξ ίσου «μεγαλεπήβολον» σχέδιον τής συμμορίας ήτο καί ή ληστεία τής χρη
ματαποστολής μεταλλείων Σκαλιστήρη, είς Μαντούδιον Εύβοιας. Ή  Ιδέα άνήκεν 
είς τδν I. Πουλιπούλην, δ δποΐος διά παρακολουθήσεως είχε διαπιστώσει δτι τά 
χρήματα μετεφέροντο διά φορτηγού αυτοκινήτου τής έταιρίας έκ Χαλκίδος είς Μαν
τούδιον, τήν Ιην καί 15ην έκάστου μηνδς καί τή συνοδεία ένδς προσθέτου χωροφύ- 
λακος εύρισκομένου είς τήν ύπηρεσίαν τής έταιρίας... Καί άλλο σατανικδν σχέδιον 
—  τδ καί πρώτον διά τήν έκτέλεσίν του εάν ή Γ.Γ.Α. Πειραιώς δέν ένήργει μέ τδν 
προαναφερθέντα. κεραυνοβόλον τρόπον δράσεως —  ήτο ή ληστεία τοΰ έν Άθήναις 
καί έπί τής δδοΰ Λέκκα 29 κοσμηματοπωλείου τοΰ κ. Π. Παπανδρέου, τήν 1.11.66 
καί ώραν 7.30', διά τήν δποίαν ληστείαν είχεν δρισθή ή συνάντησίς τής 7ης 
ώρας τής αύτής, δτε έγένετο ή άστυνομική έπέμβασις καί οί κακοποιοί περιήρχοντο 
πλέον είς χεΐρας τής ’Αστυνομίας Πειραιώς...

*
*  *

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΙΣ τής συνταρακτικής αύτής ύποθέσεως, ήτοι ή άστυνομική γε
νικώς ένέργεια, έκλεισε τήν 8ην Νοεμβρίου 1966, δτε περατωθείσης τής προα- 

νακρίσεως ύπεβλήθη ή σχηματισθεΐσα δγκώδης δικογραφία είς τδν έν Πειραιεΐ 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Μετά τής δικογραφίας άπεστάλησαν είς τδν κ. Εισαγ
γελέα καί δκτώ έκ τών συλληφθέντων κακοποιών, ήτοι οί Ν. Άβραμίδης, I. Ζω- 
γόπουλος, Ν. Πλακίδης, Β. Πατσαμάνης, I. Πουλιπούλης, I. Ράπτης, Α. Παγώνης 
καί Δ. Μπαρδούλης, οί δποΐοι καί προεφυλακίσθησαν άπαντες (τών ιδιωτών παρα- 
δοθέντων είς τήν Διοίκησιν Μεταγωγών Χωροφυλακής Πειραιώς καί τών στρατι
ωτικών είς τάς ’Αστυνομίας τών ύπηρεσιών τω ν). ’Εκ τών λοιπών συλληφθέντων, 
οί Α. Γαλάντης, Α. Κοντόπουλος καί Δ. Άβραμίδης, κλεπταποδόχοι, εύθύς μετά 
τήν λήψιν τών άπολογιών των άφέθησαν έλεύθεροι. Ά ς  σημειωθή πρδς τούτοις δτι συ- 
νελήφθησαν ώς ύποπτοι συνέργειας μετά τών άνωτέρω καί οί Α. Μανωλάκης, τεχνίτης 
τοΰ εργοστασίου χρηματοκιβωτίων «ΑΣΙΜ», καί Α. Ξιάρχος, ναύτης τοΰ Βασιλικού 
Ναυτικού, οί δποΐοι έξητάσθησαν καί μή προκυψάσης Ινοχής των άφέθησαν ελεύ
θεροι.

Ή  ταχυτάτη άνακάλυψις καί σύλληψις τών δραστών τών άνωτέρω Ιγκλημά- 
των, ίδι'α δέ ή πλήρης διαλεύκανσις τής τελευταίας προαχθείσης ληστείας Καβου
ριού, ή δποία κατετάραξε τήν κοινήν γνώμην, είχε τήν γνωστήν εύμενεστάτην άπή- 
χησιν άνά τδ Πανελλήνιον καί συντέλεσε τά μέγιστα είς τήν έμπέδωσιν τοΰ αισθή
ματος άσφαλείας καί είς τήν έμπιστοσύνην τοΰ κοινοΰ πρδς τδ Άστυνομικδν Σώμα. 
Έπιβεβαιοΰνται ταΰτα έκ τής έπί ήμέρας άπασχολήσεως τοΰ ήμερησίου τύπου ’Αθη
νών, δσον καί τών έπαρχιών, έκ τών δημοσιευθεισών εύχαριστηρίων έπιστολών είς 
τάς έφημερίδας καί έκ τών εύμενεστάτων σχολίων τών πολιτών, οί δποΐοι είς τάς 
κατ’ ίδίαν συζητήσεις των έξεφράσθησαν καί έκφράζονται άκόμη μετά θαυμασμοΰ 
διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί ιδιαιτέρως διά τούς άξιους έκπροσώπους της είς 
τήν πόλιν τοΰ Πειραιώς.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

'Υπό τοϋ τ. Διοικητοϋ Α' τοϋ Πυρ. Σώματος κ. Π . ΖΟΥΚΟΥ

Θεμελιώδεις άρχαί.

Καθ’ ημάς ή Πυροσβεστική τέχνη είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, άπλή και τό παν 
έξαρτάται από την έκτέλεσιν. Παρά τούτο τό πολύπλοκον καί αί δυσκολίαι άναφαί- 
νονται, δτανπροβαίνη τις εις τήν εφαρμογήν των κατωτέρω αρχών, αίτινες είναι:

1) Ή  αρχή τής (διά τήν προσβολήν τοϋ πυρός) Ιπιθετικής Ινεργείας.
2) Ή  άρχή τής συγκεντρώσεως των προσπαθειών καί τών πυροσβεστικών μέσων
3) Ή  άρχή του έπικαίρου τής ένεργείας.
4) Ή  άρχή τοϋ αιφνιδιασμού.
5) Ή  άρχή τής οικονομίας τών διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων καί
6) Ή  άρχή τής άσφαλείας, ήτοι:
α ') Ή  άσφάλεια τών πυροσβεστών καί
β ') Ή  Ιλευθερία ένεργείας τοϋ έπί κεφαλής τής πυροσβεστικής έξόδου (φρου

ράς πυρκαϊάς).

Επιδίωξις.
Ή  πυρκαϊά είναι πάλη δύο θελήσεων. Έ κ  τής άρχής ταύτης συνάγομεν, δτι 

σκοπός τής έπεμβάσεως τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διά τήν κατάσβεσιν τών πυρ- 
καϊών είναι ή άμεσος καί ή πλήρης έπικράτησις τών πυροσβεστών έπί τής διαστά- 
σεως τών πυρκαϊών.

’Ενταύθα θεωρούνται δύο άντίπαλοι, οί όποιοι έπιδιώκουν δπως ό είς έπικρα- 
τήση έπί τού έτέρου διά τών μέσων τά όποια διαθέτει έκαστος.

Ό  έντοπισμός κατ’ άρχήν καί ή κατάσβεσις κατόπιν τών πυρκαϊών έπιτυγχά- 
νεται διά τής έπεμβάσεως τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τήν όποιαν θεωροΰμεν 
πάλην κατά τού πυρός καί έχει άμεσον σκοπόν τήν διαδοχικήν κατάληψιν καί κατο
χήν τών τοποθεσιών, έν αίς καίονται άντικείμενα καί τάς όποιας ή πυρκαϊά προ- 
τίθεται δχι μόνον νά διατηρήση, άλλά καί νά έπεκτείνη.

Διά νά έπιτευχθή ή άνωτέρω άρχή άπαιτεΐται έπιθετική ένέργεια τών πυρο
σβεστών, ήτις θά έπιφέρη έπί τών καιομένων κτιρίων κλπ. άποφασιστικά άποτελέ- 
σματα. καί άποτελεΐ τήν μόνην μορφήν τής πάλης κατά τού πυρός. Άντιθέτως, ή 
πυρκαϊά, ώς άμυντική πλευρά, χρησιμοποιεί δλας τάς δυνάμεις, άναλόγως τών πε
ριστάσεων καί τών καιομένων ειδών, πρός διατήρησιν καί έπέκτασίν της, έφ’ δσον 
θά είναι τούτο δυνατόν καί, έάν τό κατορθώση, έπικρατεΐ καί θραύει τήν έπιθετικήν 
διάταξιν τών πυροσβεστών.

Ή  πάλη αυτή προσλαμβάνει μεγάλην μορφήν, ώς έκ τής αύξήσεως τής έκτά- 
σεως τού πυρός. Πράγματι ή πυρκαϊά ένεργεΐ κατά τό μάλλον ή ήττον έν άνέσει, κα
τά σύστημα μεθοδικόν καί προσαρμόζει τήν ένέργειάν της πρός τό έδαφος έφ’ ού 
τά καιόμενα άντικείμενα καί τήν φύσιν τούτων. Τέλος, δταν ή πυρκαϊά έχει μέ τό 
μέρος της τό σύνολον τών βοηθητικών αυτής δυνάμεων, δηλαδή τά αίτια τά όποια 
συντελούν εις τήν άμεσον έπέκτασίν καί έξάπλωσίν της, καλύπτεται ύπό άμυντι- 
κών έπιβοηθημάτων, ώς είναι εύφλεκτοι ΰλαι, πυρομαχικά κλπ., άτινα άναγκάζουν 
τούς πυροσβέστας νά σταματήσουν έπί τινα χρόνον, λόγω τής παρεμβολής τών φο
νικών τούτων πυρών, τά όποια άποτελοΰσι, τρόπον τινά. ένίσχυσιν έντάσεως καί 
έπεκτάσεως τών πυρκαϊών.
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Αΰτη όμως αποτελεί άτελή μορφήν, δεδομένου δτι είναι άνίσχυρος ή πυρκαιά, 
οΐανδήποτε έπέκτασιν καί άν λάβη, νά καταλήξη είς αποφασιστικόν αποτέλεσμα.

Ή  τελική πάντως άποσύνθεσις καί κατάσβεσις των πυρκαϊών δέν είναι δυνα
τόν νά έπιτευχθή, έφ’ δσον οί πυροσβέσται δέν δυνηθώσι νά προχωρήσωσιν είς τήν 
έπικράτησιν έφ’ δλοκλήρου τοΰ καιομένου χώρου. Πλεΐστα τοιαΰτα περιστατικά εί- 
δομεν κατά τήν 35ετή περίπου 'υπηρεσίαν μας καί είδικώτερον κατά τήν τελευταίαν 
πολεμικήν περίοδον.

Έ κ  των άνωτέρω περιπτώσεων, αίτινες θά τύχωσιν είς τήν Πυροσβεστικήν Τ - 
πηρεσίαν, έξαρτάται άν θά γίνη ή έπίθεσις των πυροσβεστών κατά τοΰ πυρός ή θά 
τηρηθή ή άμυντική μορφή τής κατασβέσεως, έν περιπτώσει έκρήξεως πυρομαχικών, 
εύφλέκτων ύλών κλπ. Θά συμβή, δηλαδή, ή νά προχωρήσουν οί πυροσβέσται παρά 
τήν πρόθεσιν έπεκτάσεως τοΰ πυρός, τό όποιον απειλεί νά άποσυνθέση τήν διάταξιν 
καί άχρηστεύση τά μέσα τής κατασβέσεως, ή νά διατηρήση τον καιόμενον χώρον ή 
πυρκαϊά, παρά τάς προσπάθειας τών πυροσβεστών, όπότε εχη έμποδίση τούτους 
νά προχωρήσουν καί ουτω θά έπιτύχουν, οί μεν πυροσβέσται τήν μή έξάπλωσιν τής 
πυρκαϊάς, τό δέ πΰρ τήν καταστροφήν ώρισμένου χώρου.

Δρασις.
Προέλευσις τοΰ πυρός: Τό πΰρ έκδηλοΰται έπί ύλικών πραγμάτων καί προέρ

χεται έκ τυχαίων περιπτώσεων ή έξ άμελείας ή έκ πράξεως άτόμου τίνος έπιδιώκον- 
τος όπως έπιφέρη δι’ αύτοΰ ζημίας διά διαφόρους σκοπούς, όπότε έχομεν έμπρη- 
σμόν. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έπέρχονται διάφοροι μεταβολαί τής μορφής 
τών καιομένων άντικειμένων διά τής ταχείας καύσεως τούτων μέ φαινόμενον φωτός. 
Τό φωτεινόν τοΰτο φαινόμενον, τό όποιον συνοδεύεται ύπό μεγάλης θεομότητος καί 
παρουσιάζεται κατά τήν χημικήν ενωσιν οίουδήποτε καυσίμου σώματος, μετά δξύ- 
γόνου, όνομάζομεν «πυρκαϊάν».

Διά νά γίνη δμως αΰτη, πρέπει τό καύσιμον σώμα.νά θερμανθή βαθμιαίως μέ
χρι τοιούτου βαθμοΰ θερμοκρασίας, ώστε νά άναφλεγή καί νά εύρίσκηται διαρκώς είς 
επαφήν μετά τοΰ όξυγόνου τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος.

Μετάδοσις τοΰ πυρός: Αΰτη γίνεται: α ') διά τής έπαφής, από μορίου είς μό- 
ριον καί έξαρτάται άπό τό ευθερμαγωγόν ή δυσθερμαγωγόν τοΰ σώματος καί |3') διά 
τής άκτινοβολίας, άπό σώματος είς σώμα διά μέσου τοΰ διαστήματος αύτών, πρός 
πάσας τάς άποστάσεις καί πρός πάσας τάς διευθύνσεις.

'Ιστορία τοΰ πυρός.
Τό πΰρ συνδέεται στενώς μέ τήν ιστορίαν τοΰ άνθρώπου καί έχρησιμοποιεΐτο 

άπό τήν πρωτόγονον περίοδον τών άνθρώπων κατ’ άρχάς διά τήν άπομάκρυνσιν τών 
άγριων θηρίων, ίδια κατά τάς νυκτερινάς ώρας έκ τών κατασκηνώσεων είς ας διέμε- 
νον οί πρωτόγονοι άνθρωποι.

Κατά τόν χειμώνα οί άνθρωποι ήναπτον μεγάλας πυράς πρός άπομάκρυνσιν 
τών άγριων θηρίων έκ τών κατασκηνώσεών των, τά όποια περιεφέροντο πρός άνεύ- 
ρεσιν λείας. Επίσης κατά τάς μεταξύ των διενέξεις ή άλληλοεπιδρομάς οί άνθρωποι 
μετεχειρίζοντο τό πΰρ, καίοντες τά ύπάρχοντα τών άντιπάλων των.

Καίτοι δμως παρήλθον χιλιάδες έτών, δ άνθρωπος δέν έπαυσε νά χρησιμοποιή 
τό πΰρ διά τήν καταστροφήν τών όμοιων του. Βλέπομεν λοιπόν δτι, τόσον είς τήν 
πρωτόγονον έποχήν, δσον καί είς τήν σημερινήν τοιαύτην, χρησιμοποιείται τοΰτο δι’ 
άμυντικούς καί έπιθετικούς σκοπούς.

ΤΙ φωτιά, αί πύρινες φλόγες έχρησιμοποιήθησαν είς τόν πόλεμον διότι προκα- 
λοΰν τόν πανικόν καί τόν τρόμον.

Τά παλαιά πολεμικά άρματα τής ’Ασίας, τών όποιων οί τροχοί ήσαν ώπλισμέ-
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νοι μέ κοπτεράς λεπίδας, είχον εις τό άκρον τοΰ τιμονιού των ένα πελώριον άνημμέ- 
νον πυρσόν. Επίσης μεγάλα βέλη, τα όποια μετεβάλλοντο εις πυρσούς, μετέδιδον 
τό πΰρ εις τούς ξύλινους πύργους καί είς τάς στέγας των οικιών της πολιορκουμένης 
πόλεως.

Ρωμαϊκόν πΰρ.
Τό «Ρωμαϊκόν πΰρ», άπό τό όποιον ύπέφερε πολύ ή στρατιά τοΰ 'Αγίου Λου

δοβίκου κατά τάς τελευταίας σταυροφορίας, έρρίπτετο με μικρά βαρέλια κα'ι έπυρ· 
πόλει τά πάντα. Ή  σύνθεσις τής ουσίας, τη προκαλεσάσης τό πΰρ έκεΐνο, παραμέ
νει άγνωστος καί τό σπουδαιότερον δέν έσβηνε μέ ύδωρ.

Αύτη είχεν μίαν περίεργον συγγένειαν μέ τάς έμπρηστικάς βόμβας τών άερο- 
πλάνων τής έποχής μας. Τά Ιμπρηστικά βλήματα είς τούς σημερινούς πολέμους 
έχρησιμοποιήθησαν είς εύρυτάτην κλίμακα, προκαλοΰντα πλείστας πυρκαϊάς καί με- 
ταδίδοντα τον πανικόν.

Καταπολέμησις τοΰ πυρός.

Κατάσβεσις: Οί χρησιμοποιούμενοι τρόποι ένεργείας διά την καταπολέμησήν 
τοΰ πυρός διακρίνονται εις δύο:

α ') Είς τόν διά τής ψύξεως τής καιομένης ουσίας. Πρς τούτο χρησιμοποιοΰ- 
μεν διάφορα μέσα, τά όποια έχουν τήν ιδιότητα νά άφαιροΰν εκ ταύτης τήν θερ
μότητα τήν όποιαν άπέκτησεν έκ τής άναφλέξεως καί,

β ') Είς τόν διά τής άπομονώσεως τής καιομένης ουσίας έκ τοΰ όξυγόνου, είς 
τρόπον ώστε νά παρεμποδίζηται ή επαφή μετά τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος καί περι
βάλλεται αύτη μέ άέρια τά όποια παρακωλύουν τήν καΰσιν.

Εκ πάντων τών άνωτέρω Ιθάγεται, δτι ό ήγήτωρ, εν τή ενασκήσει τών καθη
κόντων του, όφείλει:

α ') Νά προσαρμόζηται πρός τάς θεμελιώδεις άρχάς, α'ίτινες πάντοτε άπετέ- 
λεσαν καί άποτελοΰσι τήν τέχνην τής κατασβέσεως τών πυρκαϊών.

β ') Νά έφαρμόζη τάς μεθόδους, αΐτινες άνταποκρίνονται καλύτερον εις τάς 
απαιτήσεις τής στιγμής, τούτέστιν είς τάς περιστάσεις.

Άρχαί ένεργείας: Έ πί τοΰ προκειμένου θά προσπαθήσωμεν νά καταστήσωμεν 
γνωστάς τάς γενικάς άρχάς, αΐτινες παραμένουσι διαρκώς έν ίσχύϊ κατά τάς θεωρίας 
καί πρακτικάς άσκήσεις.

Έξετάζοντες τάς άνωτέρω δύο θεμελιώδεις άρχάς, εύρίσκομεν δτι αύται είναι 
άπλαΐ.

Έ κ τών μέχρι τοΰδε έξαχθέντων συμπερασμάτων έκ τής πυροσβεστικής πείρας, 
συνάγεται, δτι μόνον ή άμεσος έπέμβασις καί ή έπιθετική ένέργεια κατά τήν έκτέλε- 
σιν τοΰ καθήκοντος έπί τοΰ καιομένου χώρου άγει είς θετικά άποτελέσματα. Έ  αρχή 
αύτη άπαιτεΐ τήν συγκέντρωσιν τών προσπαθειών καί τών διατιθεμένων μέσων έπί 
τώ σκοπώ δπως ό ήγήτωρ κατευθύνη τήν Ινέργειάν του έπί σπουδαίου τίνος σημείου, 
δηλαδή έπί έκείνου τοΰ σημείου είς ο έπιβάλλεται νά έπιτευχθή αμέσως ή κατάσβε- 
σις τοΰ πυρός, οίανδήποτε έκτασιν καί άν κατέχη τοΰτο.

Διά νά έπιτευχθή ή αρχή αύτη καί νά εχωμεν τήν μεγαλυτέραν πιθανότητα έπι- 
τυχίας, πρέπει νά εΐμεθα ισχυροί άπό άπόψεως προσωπικού καί υλικού πυροσβεστι
κού. Θά εΐμεθα δέ ισχυροί δταν ένεργώμεν ήνωμένοι ή κεχωρισμένως πάντοτε έν 
κανονική τάξει καί πειθαρχία.

"Ας ύποθέσωμεν δτι ή πυρκαϊά προσλαμβάνει όλονέν περισσοτέρας διαστάσεις. 
Έάν ή καταφθάσασα πυροσβεστική δύναμις είναι μικρά καί εύρεθή πρό έκτάσεως 
μεγάλης, δέν πρέπει πλημμελώς νά έπέμβη μέχρι τής άφίξεως ένισχύσεως, άλλά νά 
έπιχειρήση άμεσον αιφνιδιασμόν κατά σημείου τής πυρκαϊάς έπικινδύνου, είς τρό-
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πον ώστε νά άναχαιτίση τήν πορείαν τής έξαπλώσεως. Έν συνεχεία, έκμεταλλευομέ- 
νη άποτέλεσμα τής άναχαιτίσεως διά τοΰ αιφνιδιασμού κατά τής πορείας τοΰ πυράς, 
επιτυγχάνει τά καλύτερα άποτελέσματα.

Έ κ  πρώτης δψεως φαίνεται, δτι έν τή πράξει τδ έπίκαιρον τής ένεργείας, εύ- 
ρίσκεται !ν άντιθέσει προς τήν άρχήν τής συγκεντρώσεως μεγαλυτέρας πυροσβεστι
κής δυνάμεως καί μέσων. Ή  άντίθεσις δμως αυτή είναι φαινομενική.

Ή  άρχή τής συγκεντρώσεως μεγαλυτέρας πυροσβεστικής δυνάμεως καί μέσων, 
θά έπιφέρη ικανοποιητικά άποτελέσματα, δταν ή διάταξις των μέσων θά είναι τοι- 
αύτη, ώστε ή ύπηρεσία νά είναι ίσχυροτέρα τής έκτάσεως τού πυρός έπί τού σημείου 
καί κατά τόν χρόνον καθ’ δν διεξάγεται ή ένέργεια.

Έ κ  τών άνωτέρω άρχών, άπορρέουσιν έτεραι, ούχί δλιγώτερον σπουδαία. Αδται 
είσίν, ή τοΰ αιφνιδιασμού, τής οικονομίας καί τής άσφαλείας.

Διά τού αιφνιδιασμού, έφόσον ένεργήσωμεν ώς άνω, πολλαπλασιάζομεν τήν άπό- 
δοσιν τών δλίγων μέσων άτινα διατίθενται έπί μέγιστον συντελεστήν, δεδομένου δτι ή 
πορεία τής πυρκαϊάς θά άναχαιτισθή κατά τό μάλλον καί ήττον ίκανοποιητικώς καί 
οδτω ή πυρκαϊά θά παρουσιασθή άνίσχυρος έναντι τής έπεμβάσεως τών πυροσβεστών.

'Η δευτέρα άρχή έπιβάλλει νά είμεθα ύπεράγαν φειδωλοί, ώς πρδς τήν χρησι
μοποίησή τών πυροσβεστικών μέσων καί νά διαθέτωμεν τά μέσα ταΰτα μετά περι- 
σκέψεως καί ούχί άσκόπως έπί σημείων μή έχόντων σημασίαν, άλλ’ έπί τών σημαν- 
τικωτέρων τοιούτων. Οϋτω, ή άρχή τής οικονομίας τών πυροσβεστικών μέσων, είναι 
συνέπεια τής άρχής τής συγκεντρώσεως τών πυροσβεστικών μέσων.

Άρχή της άσφαλείας.
Ή  άρχή τής άσφαλείας πρέπει νά έξετασθή ύπδ δύο άπόψεις:
α ') Ασφάλεια τών πυροσβεστών: Προασπίζοντες τδ διατιθέμενον έμψυχον καί 

άψυχον ύλικδν άπδ τά άτυχήματα, έξασφαλίζομεν τδ σύνολον τών μέσων διά τήν 
στιγμήν τής έκτελέσεως τής δράσεως. Τούτο διέπεται ύπδ τής άρχής τής διαθέσεως 
τών πυροσβεστικών μέσων καί συγκεντρώσεως τών προσπαθειών.

β ') Ελευθερία ένεργείας τού ήγήτορος: Ό  έπικεφαλής πυροσβεστικού τμήμα
τος, έχει έλευθερίαν ένεργείας καί λαμβάνει τοιαΰτα μέτρα, δταν πρόκειται νά δια- 
θέση τδ πυροσβεστικδν έμψυχον καί άψυχον ύλικόν, ώστε νά είναι πάντοτε, δτιδήπο- 
τε καί άν συμβή, εις θέσιν νά έπιδιώξη τήν πραγματοποίησιν τού σχεδίου του πρδς 
κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς.

Επομένως τδ σύνολον τών μέσων, άτινα περιλαμβάνουν τήν άσφάλειαν τού πυ
ροσβεστικού προσωπικού κατ’ άρχήν καί δευτερευόντως τοΰ ύλικοΰ, ώς καί τήν 
έλευθερίαν ένεργείας τοΰ έπικεφαλής, άποτελοΰσι τήν άρχήν τής άσφαλείας.

Πρδς τούτοις είδομεν άνωτέρω, δτι τά μέτρα, άτινα θά λάβη δ ήγήτωρ κατά τήν 
κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς, συνίστανται εις τδ νά προπαρασκευάση, έξασφαλίση καί 
χρησιμοποιήση τούς τρόπους ένεργείας του' είναι δηλαδή αί θέσεις, άς θά λάβουν οί 
πυροσβέσται διά τήν προσβολήν τοΰ πυρός, συμφώνως πρδς τάς άρχάς καί τάς με
θόδους, προσαρμοζομένας εις τάς περιστάσεις. Επομένως, τδ πυροσβεστικδν τμήμα, 
ένεργεΐ τήν προσβολήν τοΰ πυρδς καί διατηρεί τήν ύπεροχήν του, έξουδετερώνον 
κατά μέγα μέρος καί βαθμηδδν τήν έκτασιν καί έξάπλωσιν τοΰ πυρδς έπί τού καιο- 
μένου χώρου καί πραγματοποιεί τδ έπιδιωκάμενον άποτέλεσμα ταχύτερο';, έάν γνωρί- 
ζη νά ένεργή άποφασιστικώς καί μετά ταχύτητος.

Διά τοιούτων ένεργειών δίδεται εις τδ έργον τής κατασβέσεως Ισχυρά ώθησις 
πρδς άποπεράτωσιν τής δλης άποστολής καί άναδεικνύονται οί άποτελοΰντες τδ τμή
μα πυροσβέσται, ιδία κατά τάς μεγάλας πυρκαϊάς, περισσότερον δέ καί δ ήγήτωρ, 
δστις, δεν θά είναι άξιος τοΰ δνόματός του, έάν δεν ένεργή κατά τδν έπιβαλλόμενον 
τρόπον.

Άπόφασις: Προηγουμένως άνεφέραμεν δτι δ έπικεφαλής πυροσβεστικού τμή
ματος διά τήν κατάσβεσιν πυρκαϊάς λαμβάνει ύπ’ δψιν του τδν έπιδιωκάμενον σκο-
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πόν, κατανέμει μετά περισκέψεως καί μεθοδικώς τα μέσα άτινα διαθέτει, χωρίς ου
δέποτε νά λησμονή τάς άρχάς, δτι δηλαδή πρέπει νά διαθέτη τό τμήμα του καταλ
λήλως πρός τάς περιστάσεις καί άφοΰ λάβη ύπ’ δψιν τό είδος των καιομένων άντι- 
κειμένων, δφείλει νά ένεργήση πρός τον κύριον σκοπόν έν τη εδαφική ζώνη τής έκρα- 
γείσης πυρκαϊάς.

ΈπΙ του προκειμένου, θά περιορισθώμεν είς τό νά άναπτύξωμεν σκέψεις τινάς 
έπί τοΰ άρχικοΰ καθήκοντος τοΰ ήγήτορος, ήτοι της λήψεως τής άποφάσεως.

Άσκεΐν διοΐκησιν σημαίνει λαμβάνειν κατ’ άρχήν άποφάσεις. Είτα, δ ήγήτωρ, 
έπιδιώκει τήν Ιφαρμογήν καί παρακολουθεί τήν έξέλιξιν μέχρι τής έπιτεύξεως τοΰ 
έπιδιωκομένου σκοποϋ. Έ ξ άλλου προσαρμόζει τάς ένεργείας του εις τάς μεταβολάς 
τής τακτικής καταστάσεως, αί'τινες προκύπτουν έκ τοΰ δτι έν τή κατασβέσεί τής 
πυρκαϊάς, έχει άντίπαλον τό πΰρ καί δτι τούτο έπιδιώκει τήν έπέκτασίν του είς με
γαλύτερου χώρον.

Τάς ένεργείας τής άποφάσεως έπί τής άκολουθητέας έργασίας κλπ. έν τώ τόπο) 
τής πυρκαϊάς, άποτελοΰν, ώς άνωτέρω άνεφέρομεν, ή άναγνώρισις, διάσωσις, έγκα- 
τάστασις, προσβολή τοΰ πυρός, έκκαθάρισις, άερισμός καί έπαγρύπνησις.

Ό  έπιφορτισμένος δθεν μέ τήν έκτέλεσιν τής περί ής πρόκειται αποστολής ήγή
τωρ, πρέπει νά δύναται πάντοτε νά προσαρμόζη ταύτην πρός τάς μεταβολάς τής κα
ταστάσεως, αΐτινες θά παρουσιασθώσιν, άλλά χωρίς ν’ άπομακρύνηται τής γενικής 
κατευθύνσεο>ς, τήν όποιαν ή πυροσβεστική τέχνη εδωσεν είς τό έργον τής κατασβέ- 
σεως των πυρκαϊών καί ή όποια έπιτυγχάνεται, έάν είναι προπαρασκευασμένα καταλ
λήλως δλα τά έργαλεϊα καί έξαρτήματα διά τήν ταχεϊαν έγκατάστασιν καί προσβο
λήν τοΰ πυρός, ήτις πρέπει νά γίνη συγχρόνως μέ τάς πρώτας ύποδείξεις τής άναγνω- 
ρίσεως.

Ή  δσον τό δυνατόν καλυτέρα έπαγγελματική κατάρτισις τοΰ ήγήτορος, θά τόν 
βοηθή έκάστοτε ν’ αντιλαμβάνεται καί νά έκτιμά άμέσως τά γεγονότα καί τάς περι
στάσεις καί νά λαμβάνη έπίσης ταχέως τάς άποφάσεις διά τόν τρόπον ένεργείας

Ή  πρωτοβουλία τοΰ καλοΰ ήγήτορος, κατά τάς περιπτώσεις τοΰ κινδύνου, ή 
άπορρέουσα καί έκ τής ιδιαιτέρας καταλλήλου ψυχοσυνθέσεως πρός τούτο καί έκ 
τής σαφοΰς γνώσεως καί έκτιμήσεως των πραγμάτων, θά φέρη πάντοτε ευχάριστα 
άποτελέσματα καί συντόμως θά τόν προαγάγη είς τήν έκτίμησιν καί τών υφιστα
μένων καί τών συναδέλφων του.

’Αλλά καί διά πάντα πυροσβεστικόν ύπάλληλον, είς οίανδήποτε βαθμίδα τής 
ιεραρχίας άνήκοντα, ίσχύουσιν αί γραμμαί αδται.

Τό Ιργον τό πυροσβεστικόν, βαρύ καί έπίμοχθον, πλήρες ευθυνών, άλλά καί προ
σωπικών κινδύνων, άπαιτεΐ άπό τούς έκτελοΰντας αυτό νά ώσι πάντοτε πειθαρχημέ- 
νοι, έτοιμοι σωματικώς καί πνευματικώς.

Υγεία σωματική σταθερά, νηφαλιότης καί κυριαρχία ψυχική, θά έπιτρέπουν 
πάντοτε εις τόν μαχόμενον πυροσβεστικόν ύπάλληλον νά έκτελή άρτιώτερον τό έργον 
του, έργον μαχητικόν καί πλήρες κινδύνων καί έν ειρήνη καί έν πολέμω.

Έ κ  τής οξείας άντιλήψεως καί τής ταχείας καί ευστόχου ένεργείας του θά 
δυνηθή νά διασώση πολλάκις τήν περιουσίαν, άλλ’ έστιν δτε καί τήν ζωήν συνανθρώ
πων του.

Διά τής δλονέν έπιδείξεως ύπό τών πυροσβεστικών ύπαλλήλων μεγαλυτέρας 
προσπάθειας διά τήν έπαγγελματικήν, ηθικήν καί πνευματικήν έελτίωσιν καί διά 
τής διαρκούς έπίσης προσπάθειας έκτελέσεως έπί τή βελτίω τοΰ καθήκοντος, θά 
προάγηται διαρκώς ή έκτίμησις καί ή έμπιστοσύνη τής Κοινωνίας πρός τό φίλτατον 
Πυροσβεστικόν Σώμα, έπ’ άγαθώ καί τής φιλτάτης Πατρίδος καί τών ύπηρετούν- 
των είς αύτό, οϊτινες, σύν τοϊς άλλοις, θά έχωσιν έπί πλέον καί τήν ψυχικήν ίκανο- 
ποίησιν καί ευαρέσκειαν δτι έκτελοΰσιν έν τή Κοινωνία καί τή Πατρίδι έν καθήκον 
ώφέλιμον, έντιμον,εύγενές, ύψηλόν καί ώραΐον.

ΠΑΝ. ΖΟΥΚΟΣ
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ΜΙ Α Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Η  Α Π Α Τ Η
_________________ *Τπό του τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------

ΗΤΑΝ ένα καλοκαιριάτικο βράδυ τοϋ 1939, δταν μέ τον συνάδελφό μου Μανώ
λη Χατζίνη ξεκινήσαμε άπό τήν Ασφάλεια Πειραιώς καί τραβήξαμε για νυκτερινή 
περιπολία στα κέντρα τής παραλίας, Ικει πού μαζευόταν δλος ό υπόκοσμος. Ό  δρό
μος μας έβγαλε κατ’ ευθείαν στήν περίφημη «Τρούμπα», γνωστή για τά καμπαρέ της 
καί τά νυκτερινά μπαράκια της, στά όποια σάν μελίσσια μπαινόβγαιναν λογιών - 
λογιών άνθρωποι. Γλεντζέδες, ναυτικοί ξέμπαρκοι, άγαπητικοί, κακοποιοί, λαθρέμ
ποροι ναρκωτικών κΓ δλα τά κοινωνικά κατακάθια.

’Απ’ έκεϊ άρχίσαμε νά ελέγχωμε τούς περαστικούς πού συναντούσαμε καί προ
χωρώντας βρεθήκαμε έξω άπό τό πρώτο καμπαρέ «Ή Γαλάζια Παπαρούνα». Ήταν 
ένα άπό τά φημισμένα καμπαρέ τής «Τρούμπας». Τραβούσε πάντα πολύ κόσμο, όπως 
κΓ εκείνο τό βράδυ, πού ήταν γεμάτο άπό γλεντζέδες. Βούιζε ή δλόφωτη σάλα του 
άπό τή ζωηρή μουσική, τά τραγούδια καί τά χάχανα νεαρών καί μεσόκοπων πού 
ξεφάντωναν μέ τις κοπέλες τού κέντρου.

Μέ κόπο προχωρήσαμε στο μπουφέ γιά νά συναντήσωμε τόν διευθυντή τού 
κέντρου, άπό παλιά γνωστό μου. Ό  Κορδάτος ήταν πανέξυπνος, πονηρός καί γιά νά 
τά έχη καλά μέ τήν ’Αστυνομία, μάς έδινε πότε - πότε καμμιά καλή πληροφορία γιά 
υπόπτους πελάτες του. Μόλις μάς είδε, μέ χίλιες δυο «τσιριμόνιες» μάς καλωσώοισε 
κΓ άμέσως μέ χαμηλωμένη φωνή έσκυψε καί μοΰ ψιθύρισε:

—  Σά νά τόξερες καί ήρθες, Γιώργο. ’Από μέρες σέ σκεπτόμουνα. ’Ήθελα νά 
σοΰ πώ γιά ένα καινούργιο νούμερο πού έρχεται τώρα τελευταία καί γλεντάει στό 
κέντρο. Δέν ξέρω, μά τά φερσίματά του μέ βάζουνε σέ πειρασμό. Νά, είναι έκεΐνος 
πού κάθεται στό γωνιακό τραπεζάκι, δεξιά, μέ τήν ’Αλκυόνη.

Γύρισα μέ τρόπο καί κοίταξα. ΤΗταν ένας άνδρας μεσόκοπος, λίγο παχουλός, 
λίγο φαλακρός, άψογα ντυμένος μέ μαύρο κοστούμι, κάτασπρο κολαριστό πουκάμισο. 
"Ενα μπριγιάντι λαμποκοπούσε στό δεξί του χέρι. Σκυμμένος καί ξελιγωμένος κου
βέντιαζε μέ τήν δμορφη πεταλουδίτσα τού καμπαρέ, τήν ξανθούλα ’Αλκυόνη.

— Μά δέν έχεις ιδέα, συνέχισε δ Κοδράτος, πόσο άσυλλόγιστα ξοδεύει. Παρά 
τό συμφέρον μου, σού λέω, Γιώργο μου, πώς δέν πετά έτσι τά λεφτά του έκεΐνος πού 
τά βγάζει μέ κόπο. ’Έχω γεράσει σέ τούτη τή βρωμοδουλειά καί ξέρω νά ξεχωρίζω. 
Σού τό λέω γιά νά τόν έχης ύπόψη.

—  Καί πώς τόν λένε, κ. Κροβάτο; Ποιά είναι ή δουλειά του;
— Ά ,  δέν ξέρω. Θά ρωτούσα τήν ’Αλκυόνη, μά δέν θέλω νά τήν πονηρέψω. 

Μέ τρόπο όμως, θά τήν ψαρέψω. Αυτή ίσως νά ξέρη, κΓ όταν θά ξανάρθης, θά 
σού πώ.

Ευχαρίστησα τόν Κροδάτο γιά τήν πληροφορία του, πού έδειχνε άρκετά ένδια- 
φέρουσα καί γ ι’ αύτό παραμείναμε στό κέντρο μέχρι πού είδαμε τόν ύποπτο πελάτη, 
περασμένα μεσάνυχτα, νά βγαίνει τρικλίζοντας άπό τή «Γαλάζια Παπαρούνα», νά 
μπαίνη σ’ ένα ταξί καί νά φεύγη. ’Αμέσως πήραμε κΓ έμεΐς ένα άλλο καί είπαμε 
στόν σωφέρ νά άκολουθή τό πρώτο άπό μικρή άπόσταση.

Τό ταξί έτρεχε δλοταχώς. ’Έφθασε στή Ν. Κοκκινιά καί στήν δδό Ψαρών στα
μάτησε μπροστά σ’ ένα σπίτι. Προσπεράσαμε τό ταξί, στρίψαμε τήν παραπάνω γω
νιά, σταματήσαμε, πληρώσαμε στά γρήγορα καί γυρίσαμε πεζή στήν δδό Ψαρών. "Ο
ταν πλησιάσαμε τό σταματημένο αυτοκίνητο, δ άνθρωπός μας μόλις είχε πληρώσει 
καί πάλι τρικλίζοντας μπήκε στό σπίτι, πού είχε τόν άριθμό 160.

Τήν άλλη μέρα άπό πολύ πρωί βρισκόμαστε μέ τόν συνάδελφό μου στή Ν. Κοκ- 
κινιά, στήν δδό Ψαρών. Σταθήκαμε γιά καρτέρι, μά δ ξενύχτης μας δέν είχε σκοπό
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να διακόψη τον ύπνο του. Στο μεταξύ ζητήσαμε πληροφορίες άπό τή γειτονιά γιά 
τ’ όνομά του, τό έπάγγελμά του, μά δέν ήξεραν πολλά πράγματα. ΤΙΙταν, μάς είπαν, 
νεοφερμένος, έρχόταν σπίτι του αργά τή νύχτα καί μόνον είχαν άκούσει πώς λεγό
ταν ΙΙαναγιώτου.

Καί περιμέναμε μέ υπομονή τήν έξοδό του, κάνοντας βόλτες γύρω στό τετρά
γωνο, ώσπου κατά τις 10 ή ώρα φάνηκε. Φρεσκαρισμένος καί σβέλτος, τραβούσε 
πρός τδ κέντρο τού συνοικισμού. Στήν οδόν Εφέσου μπήκε στό κτηματομεσιτικό γρα
φείο τού Λουκά. Σταθήκαμε λίγο πιο πέρα καί περιμέναμε, μά δταν είδαμε πώς 
άργούσε νά βγή, ίσως νά έργαζόταν εκεί, πήγαμε καί καθήσαμε στό πλησιέστερο 
καφενείο.

Σέ λίγο δμως κάτι μοΰ ήρθε στό νοΰ καί είπα στδν συνάδελφό μου:
-— Κάθησε εσύ, Μανώλη καί περίμενε, νά τρέξω δυό λεπτά νά συναντήσω κά

ποιον φίλο μου πού μένει εδώ κοντά' ίσως κάτι νά ξέρη γ ι’ αύτόν τόν Παναγιώτου.
Ό  φίλος μου δ Άχιλλέας, ήταν ένας άπό τούς πιό δυναμικούς πράκτορές μου, 

ήξερε πολλά καί έμπαινε μέσα στά δλα γιά νά μαθαίνη.
"Εμενε στή Ν. Κοκκινιά καί τυχερό νά τόν βρώ εκείνη τήν ώρα στό σπίτι του, 

καθισμένο στον κήπο του, κάτι νά διαβάζη. Χάρηκε πού μέ είδε καί μέ κάλεσε 
νά περάσω μέσα στό σπίτι του.

— "Οχι, εύχαριστώ, Άχιλλέα, άλλη φορά, τού είπα. Τώρα σέ θέλω γιά κάποια 
δουλειά. Μπορείς νά ρθής γιά λίγο μαζί μου;

—  Μετά χαράς, πάμε όπου θές.
Τραβήξαμε γιά τήν πλατεία 'Αγίου Νικολάου. Καθήσαμε παράμερα σ’ ένα 

καφενείο κι’ άρχισα νά τόν ρωτώ γιά τόν Παναγιώτου.
— Δέν τόν ξέρω, είπε, μά δ γέρο - Λουκάς είναι γνωστός μου, φίλος μου. Πα

λιά πήγαινα καί τόν βοηθούσα στό γραφείο του. Σήμερα κιόλας θά πάω, θά μάθω 
γι’ αύτόν άν δουλεύη εκεί, καί θά περάσιο άπό τό Τμήμα νά σού πώ.

Τήν επομένη τό βραδάκι δ Άχιλλέας έξω άπό τήν ’Ασφάλεια μέ περίμενε, βια
στικός νά μοΰ πή δ,τι είχε μάθει γιά τόν Παναγιώτου!

—  Πράγματι, κύρ-Γιώργη μου, Ιργάζεται στό γραφείο τού γέρο - Λουκά. Είναι 
πολιτικός μηχανικός, μά κάνει ξεχωριστά καί δικές του δουλειές. Τώρα τελευταία 
λέει πώς τού έχουν άναθέσει κάποιοι κληρονόμοι τήν πώληση κτημάτων στό Σκιστό, 
"Ασπρα Χώματα καί Κοκκινόβραχο. Έδώ δμως υπάρχει στά σίγουρα κάτι τό ύπο
πτο, γιατί ξέρω πολύ καλά, πώς αυτά τά οικόπεδα πριν άπό χρόνια έχουν άπαλλο- 
τριωθή άπό τό Κράτος. Πώς τά ξεμπέρδεψαν οί κληρονόμοι καί τά πωλεί άράδα 
τώρα δ Παναγιώτου;

Ευχαρίστησα μέ τό παραπάνω τόν Άχιλλέα καί άφοΰ διασταύρωσα τις πληρο
φορίες μου σέ λίγες ώρες κι’ άπό άλλες πλευρές, έγραψα τό δελτίο καί τό παρέδωσα 
στόν προϊστάμενό μου (μακαρίτη) ύπαστυνόμο Καλλιφίδα.

Τόν παραξένεψε τό δελτίο μου, γιατί πρώτη φορά μάς τύχαινε αότό τό είδος 
τής άπάτης, καί μού είπε:

—  Δέν πάς, Δουκάκη, μέχρι τή Σήμανση, νά πληροφορηθής άπό τά άρχεϊα 
ποιοί μέχρι τώρα έχουν άσχοληθή μέ τή μέθοδο αυτή;

Καί τήν άλλη μέρα τό πρωί, μαζί μέ τόν συνάδελφό μου Χατζίνη, ψάχναμε 
στή Σήμανση τά βιβλία τού Τμήματος τών μεθοδικοτήτων. "Ωρες καί ώρες ξεφυλ
λίζαμε μέ προσοχή, μά δέν βρήκαμε σεσημασμένους γύρω σέ κείνη τήν έποχή μέ 
τό είδος αυτό τής άπάτης, έκτός άπό ένα, τόν Ήλιοδώρου Νικόλαον τού Παναγιώ
του, γιά άπάτες καί πλαστογραφία τίτλων κυριότητος κτημάτων.

Ό  φάκελός του γεμάτος άπό καταδιωκτικά έγγραφα Ιναντίον του. "Ολοι σχε
δόν οί άνακριταί τής Εισαγγελίας Αθηνών είχαν άσχοληθή μέ τήν «προσωπικότητά» 
του. Φαντασθήτε δμως τήν έκπληξή μου, δταν στήν τρίπτυχη φωτογραφία πού ήταν 
άνάμεσα, άνεγνώρισα έκεΐνον πού άναζητούσαμε. Τόν μεσόκοπο πελάτη τού καμπα
ρέ «Γαλάζια Παπαρούνα».
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—  Μανώλη, κοίταξε, είπα στδν συνάδελφό μου πού ήσχολεΐτο να ψάχνη τά 
άρχεΐα. Τόν άναγνωρίζεις; Μπράβο του, δ μοναδικός στη μέθοδο!

Κρατώντας ύπδ σημείωση δλα τά άπαραίτητα στοιχεία πού θά μάς ήσαν χρή
σιμα, δπως τά χαρακτηριστικά κλπ., τραβήξαμε κατ’ ευθείαν πίσω γιά την ’Ασφά
λεια Πειραιώς. ’'Εγραψα άμέσως δελτίο καί περάσαμε στδ γραφείο τοΰ προϊστα
μένου μου.

Ό  ύπαστυνόμος, πού δεν πίστευε πώς μέ τήν πρώτη θά ξετρυπώναμε άπδ τά 
άρχεΐα τής Σημάνσεως τδν Παναγιώτου, μάς είπε:

—  Μά εϊσαστε βέβαιοι πώς είναι δ ίδιος; Μή γελιέστε καί πέσουμε έξω;
— ’Αδύνατον, κ. προϊστάμενε. Είναι δ ίδιος.
—  Τότε άφοΰ είναι δ ίδιος, καί μάλιστα μέ τόσα καταδιωκτικά έναντίον του, 

μπορούμε νά τδν πιάσουμε.
Καί τήν άλλη μέρα, 12 Αύγουστου 1939, βρισκόμαστε άπδ τδ πρωί μέ τδν συνά

δελφό μου Χατζίνη στή Ν. Κοκκινιά καί τριγυρίζαμε στην δδδν ’Εφέσου, εξω άπδ 
τδ κτηματομεσιτικέ γραφείο τοΰ Λουκά. Θά ήταν ή ώρα 9 περίπου, δταν είδαμε 
τδν Παναγιώτου νά έρχεται ποζάτος καί νά μπαίνη στδ γραφείο.

’Αφού πέρασαν λίγα λεπτά καί τή στιγμή πού ξένοιαστος ρουφοΰσε άπολαυ- 
στικά τδν πρωινδ καφέ του, άσφαλώς ύστερα άπδ κάποιο δλονύκτιο γλέντι του, μπή
καμε, τδν πλησιάσαμε καί τδν ρώτησα:

— Ό  κύριος Παναγιώτου;
—  Μάλιστα, δ ίδιος.
— "Εχετε, παρακαλώ, λίγη ώρα καιρδ νά ρθήτε μαζί μας μέχρι τήν ’Ασφά

λεια, πού σάς θέλουν γιά κάποια υπόθεσή σας;
Μόλις δ Παναγιώτου άκουσε ’Ασφάλεια ταράχτηκε, άμέσως δμως συνήλθε καί 

μέ προσποιητά χαμόγελα, γιά νά καλύψη τήν ταραχή του, είπε:
—  Πολύ ευχαρίστως, άλλά νομίζω πώς άδικα θά ύποβληθώ στδν κόπο, γιατί 

δέν έχω καμιά ύπόθεση πού νά σχετίζεται μέ ’Ασφάλειες. Μήπως μπορείτε νά μοΰ 
πήτε τί μέ θέλουν;

— ’Ό χ ι κύριε, στην ’Ασφάλεια θά πληροφορηθήτε.
—  Τότε πάμε, είπε.
Μά ή καρδούλα του τόξερε. Είχε καταλάβει πώς δέν μπορούσε νά κάνη άλ- 

λοιώς καί μέ τήν έλπιδα πώς ίσως τά κατάφερνε νά ξεφύγη, μέ τήν θρασύτητα πού 
διακρίνει αυτούς τούς κοσμικούς κακοποιούς, μάς άκολούθησε.

Κι’ δ γέρο - Λουκάς ήταν φανερό πώς δέν ήξερε ποιόν άνθρωπο είχε στδ γρα
φείο του, γιατί μέ σταμάτησε στην έξοδο καί μέ ρώτησε:

—  Τί συμβαίνει, παιδί μου, μέ τδν Παναγιώτου; Τί τδν θέλουν στην ’Ασφά
λεια ;

—  Θά μάθετε άργότερα, τοΰ είπα καί τράβηξα γιά τή συνοδεία τοΰ Παναγιώ
του.

Ό  προϊστάμενος περίμενε στδ γραφείο τήν έπιστροφή μας καί δταν μάς είδε 
νά μπαίνουμε μέ τδν Παναγιώτου, τδ πρόσωπό του πήρε τήν έκφραση τής πλήρους 
ίκανοποιήσεως.

Άφοΰ τοΰ προσφέραμε κάθισμα, κοντά στδ γραφείο, τδν άρχισε δ ύπαστυνό
μος μέ διάφορες έρωτήσεις άσχετες, γιά τήν καταγωγή του κλπ., καί σιγά - σιγά 
τδν πέρασε στήν άνάκριση. Μά δ Παναγιώτου ήξερε νά ξεγλιστρά σάν χέλι στις 
κρίσιμες ερωτήσεις. Κάποια στιγμή, δ προϊστάμενος ξαφνικά τοΰ είπε:

— Ήλιοδώρου Νικόλαε, φτάνει. Αρκετά έχεις ταλαιπωρήσει τδν κοσμάκη καί 
τήν Αστυνομία μέ τά κατορθώματά σου.

Τδν Παναγιώτου λές καί τδν κτύπησαν μέ ρόπαλο στδ κεφάλι. Πετάχθηκε 
άπδ τδ κάθισμά του, άφησε τδ μειλίχιο καί εύγενικδ ύφος, άγρίεψε καί άπάντησε:

-—-Τί είναι αυτά πού μοΰ λέτε, κ. Αστυνόμε; Άσφαλώς γιά άλλον μέ περ
νάτε. Κάνετε φρικτδ λάθος. (Συνεχίζεται)
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Σεμνό καί επιβλητικό, χοροστατούντων των Μητροπολιτών, Καλαβρύτων καί 
Αίγιαλείας κ. Γεωργίου καί ’Ακαρνανίας κ. Θεοκλήτου καί τών Ηγουμένων των 
Ιστορικών Μονών 'Αγίας Λαύρας καί Μεγάλου Σπηλαίου, έτελέσθη τήν 13.12.60 
εις τά Καλάβρυτα, παρουσία τοΰ ’Αντιπροσώπου τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Συνταγ
ματάρχου κ. Μουτούση Νικολάου, τοΰ Τπουργοΰ κ. 'Ηγουμενάκη Γεωργίου, τοΰ 
Νομάρχου καί Βουλετών Άχαίας, τών Δημάρχων Θεσσαλονίκης, Πατρών, Μεσο
λογγίου Καλαβρύτων καί Αιγαίου, άντιπροσωπείας τών Ένοπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’Ασφαλείας, τό έτήσιον μνημόσυνον τών έκτελεσθέντων, κατά τήν Ιδίαν ημε
ρομηνίαν τοΰ 1943, ύπό τών βαρβάρων κατακτητών, 1200 Καλαβρυτινών.

Καί έτσι καί έφέτος, δπως κάθε χρόνο, έκεϊ έπάνω εις τον λόφον τοΰ Καπή 
πού έξετυλίχθη τό πλέον ειδεχθές έγκλημα τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, Ιζησαν 
οί ευλαβείς προσκυνηταί, τις εφιαλτικές στιγμές τής άνείπωτης τραγωδίας. ’Έχουν 
τό θλιβερό προνόμιο τά ήρωϊκά Καλάβρυτα, ή ένδοξη αλλά καί πονεμένη αύτή γή, 
νά ποτίζουν μέ ποταμούς αιμάτων τό δέντρο τής Ελληνικής Ελευθερίας.

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΤΣΙΑΣ

Συγκινητική ήτανε ή στιγμή τοΰ προσκλητηρίου τών έκτελεσθέντων. Ό  Δή- 
μαρχος Καλαβρύτων κ. Τάκης Γεωργακόπουλος, σέ άναφοράν τών άντιπροσώπων 
τών συνοικιών τής πόλεως, δτι άπαντες οί άρρενες κάτοικοι άπουσιάζουν, άπήντη- 
σεν έν μέσω γενικής συγκινήσεως «δέν είναι άπόντες, έπεσαν ύπέρ Πατρίδος».

Τις φρικτές στιγμές τοΰ φοβεροΰ δράματος, έθύμισαν τήν ήμέρα τοΰ μνημο
σύνου, οί όμοβροντίες τών πολυβόλων, πού έρρίπτοντο άπό άθέατα σημεία, γύρω 
άπό τόν τόπον τής έκτελέσεως, γιά νά άναπαραστήσουν τούς κρωγμούς τών μηχα-
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νών τοϋ θανάτου, πού άνελέητα έθέρισαν, μέσα σέ όλίγα δευτερόλεπτα όλόκληρον 
τόν άρρενα πληθυσμόν τής μικρής τούτης πολιτείας.

Άλλα καί αότή άκόμη ή άτμόσφαιρα, παγερή καί μελαγχολική, δπως ήτανε, 
ξαναζωντάνευε τή τραγική ήμερα τοϋ φρικτοΰ δράματος. Σύννεφα κατάμαυρα πλα- 
νιόσαν βαριά στό στερέωμα, σάν πελώριες πένθιμες σημαίες, Ιτσι πού έσβαιναν στό 
πέρασμά τους τις κορφές των γύρω βουνών, τής Βελλιάς καί τοΰ Τρέμουλα καί 
άφηναν τά μαύρα τους κρέπια νά κινούνται θλιβερά έπάνω άπό τό χώρο τής θυσίας.

Νοιώθει άληθινά κανείς, σέ τρόπο άνατριχιαστικό, δλη τή φοβερή τραγικότητα 
τής εκτελέσεως, δταν εύρεθή προσκυνητής στον Εθνικόν τούτον Γολγοθά. "Ολο τό 
φρικτό δράμα, μέ δλην τήν ώμή βαρβαρότητα, ξαναζεί μπροστά του, έτσι πού τοΰ 
σκοτίζει τό νοΰ καί παγώνει τή καρδιά του.

Έδώ έρχονται στή θύμησι τά λόγια τοΰ άλησμόνητου μεγάλου λογοτέχνου 
Σπύρου Μελά, πού χαρακτηρίζοντας τόν άφανισμόν τών Καλαβρύτων, ώς τό μεγαλύ
τερο αίσχος τής Γερμανικής φυλής, λέει σέ ένα χρονογράφημά του: «"Ολα τά ποτά
μια τής γής άν έστρεφαν τή ροή τους καί περνούσαν άπό τή μιά άκρη ώς τήν άλλη 
αυτή τή χώρα καί τή σάρωναν επί αίώνες, δέν θά τό ξέπλαιναν ποτέ». Καί σέ ένα 
άλλο σημείο λέει: «Πουθενά δχι στήν Ελλάδα μόνο, άλλά καί στή γή δλη, δέν έχει 
διαπραχθεί έναντίον άθώων δμαδικό έγκλημα τόσο άνατριχιαστικό καί πουθενά δέν 
έχει σημειωθεί τόσο ψυχρά ύπολογισμένο καά μεθοδικά έκτελεσμένο ξέσπασμα λύσ
σας, πιό άποτρόπαιο. Έφριξαν καί αυτά τά έρείπια τών Φραγκικών κάστρων τοΰ 
Ντετουρναί καί τών Ντέ - Τρεμούϊγ. Καί αυτός ό παφλασμός τού Έρασίνου, πού 
βρέχει τά σφυρά τής μικρής πολιτείας, έγινε τό πικρό καί αίώνιο μοιρολόι τοΰ 
άπάνθρωπου άφανισμοϋ της».

ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ

Ό  Αθλητικός Σύλλογος Καλαβρύτων «ΛΑΓΡΑ» δργανώνει άπό τριετίας κά
θε χρόνο, κατά τήν ήμέρα τοΰ μνημοσύνου, άγώνα «Δρόμου Θυσίας Καλαβρυτινών» 
5.000 μέτρων, στόν όποιον λαμβάνουν μέρος άθληταί άπό δλην τήν Ελλάδα.

Εφέτος διά πρώτην φοράν έλαβε μέρος ή Αθλητική Όμάδα τής Αστυνο
μίας Πόλεων καί είναι πρός τιμήν μεγάλην τοΰ Σώματος, δτι ό έξαίρετος άθλητής 
άστυφύλαξ Ζέππος Νικόλαος έτερμάτισε πρώτος μέ χρόνον πού κατέρριψε τό ρεκόρ 
τής διαδρομής. Οί άλλοι δρομείς άστυφύλακες έτερμάτισαν μέ τήν άκόλουθη σει
ρά: Παπακωνσταντίνου Δ. 7ος, Παύλου Εύάγγελος 10ος καί Γιαννόπουλος Ιωάν
νης 17 ος.

Τήν επιτυχίαν τής Αστυνομικής όμάδος έσχολίασαν οί παρευρεθεντες μέ πο
λύ κολακευτικά λόγια ύπέρ τοΰ Αστυνομικού Σώματος καί συνεχάρησαν τόν ’Αρχη
γόν τής Όμάδος Άστυν. Α ' κ. Κρύον Βασίλειον, διά τήν έξαίρετον έμφάνισιν τών 
άστυνομικών άθλητών.

Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Το θέμα τού έπαναπατρισμοϋ τών Ελλήνων πού ζοΰν στίς κομμουνιστικές χώ
ρες, τό έπαναφέρουν συνεχώς εις τήν έπικαιρότητα μέ προκλητικήν μεθοδικότητα 
οί κομμουνισταί.

Μέ κάθε ευκαιρία καί σέ κάθε περίπτωσι επανέρχονται έπ’ αύτοϋ οί φτηνοί 
δημαγωγοί τής Ά κρας Άριστερας.

Προχθές πάλι ή πρωινή έφημερίς τών κομμουνιστών, έδημοσίευσε περισπούδα- 
στον άρθρον εις τό όποιον τονίζει δτι «δ έπαναπατρισμός είναι πράξη δικαιοσύνης 
άλλα και εθνικόν συμφέρον».

Τό άρθρο αυτό ύβρίζει ταυτοχρόνως σκαιώς τούς άντιτιθεμένους εις τόν δμα- 
δικόν έπαναπατρισμόν τών έβδομήντα περίπου χιλιάδων Ελλήνων, πού διαμένουν 
στίς κομμουνιστικές χώρες.

Είναι άλήθεια δτι όπωσδήποτε ύπάρχει ένα πρόβλημα. ’Αλλά έπίσης είναι άλή- 
θεια δτι ή Ελληνική Πολιτεία, διά τής μεθόδου τού άτομικοΰ έπαναπατρισμοϋ, άντι- 
μετωπίζει τό πρόβλημα αύτό κατά τόν δυνατόν καλύτερον τρόπον. Όμαδικός έπανα- 
πατρισμός, συλλήβδην τών διαβιούντων εις τό παραπέτασμα Ελλήνων —  δπως τόν 
ζητούν εύλόγως οί κομμουνισταί -— θά άποτελοΰσε πράξιν έσχατης προδοσίας ή ύπερ- 
τάτης ήλιθιότητος έκ μέρους τής Πολιτείας. ’Αλλά καί ή καθολική άπαγόρευσις έπα- 
ναπατρισμοΰ εις οΕονδήποτε "Ελληνα διαβιοΰντα εις τάς κομμουνιστικές χώρας, θά 
ήτο πράξις άδικος καί έθνικώς άσύμφορος.

Τό πρόβλημα δέν είναι άπλό, όσο καί έάν ματαίως οί κομμουνισταί προσπα
θούν, φυσικά πρός δφελός του, νά τό απλοποιήσουν. Τό πρόβλημα δέν είναι ούτε 
σύνθετον. Είναι πολυσύνθετον.

Π ρ ώ τ ο ν  υπάρχουν άναμφισβητήτως "Ελληνες πού εύρέθησαν άθελήτως 
έξω άπό τά Ελληνικά σύνορα, βιαίως άπαχθέντες άπό τούς τραπέντας εις φυγήν συμ- 
μορίτας, μετά τήν συντριβήν τους εις τόν Γράμμον.

Αύτοί δικαιούνται πάσης στοργής άπό τό Κράτος καί έπαναπατρισμοϋ, έφ’ δσον 
εξακολουθούν νά είναι "Ελληνες, άλώβητοι άπό τήν κομμουνιστικήν πανώλην. Καί 
εις αυτούς, δσον είναι δυνατόν, στρέφεται ή Κρατική μέριμνα γιά τόν έπαναπατρι- 
σμόν τους. Καί άπό αύτούς έχουν άρκετές χιλιάδες έπαναπατρισθή. Επομένως καταρ- 
ρίπτεται έκ τών πραγμάτων δ κομμουνιστικός μύθος δτι δήθεν ή Ελληνική Πολιτεία 
άρνεΐται τήν έπιστροφήν είς δλους άνεξαιρέτως τούς διαβιοΰντας είς τάς κομμουνι- 
στικάς χώρας. Αύτό είναι ένα μέγα, άλλά καί σύνηθες κομμουνιστικό ψεύδος. Ό  
επαναπατρισμός είς ίσους παραμένουν "Ελληνες καί είναι δυνατόν τούτο νά έξακρι- 
βωθή, γίνεται, μέ τήν φροντίδα μάλιστα τοΰ Ελληνικού Κράτους.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : Υπάρχει μία άλλη κατηγορία Ελλήνων πού ζοΰν είς τό 
Παραπέτασμα. Eivat τά παιδιά τών φυγάδων, οί όποιοι έγκατέλειψαν οίκειοθελώς ή 
βιαίως τήν πατρίδα.

Κατά κανόνα τά παιδιά κομμουνιστών, τά γεννηθέντα στίς κομμουνιστικές χώ
ρες, είναι κομμουνισταί. Κατά κανόνα έπίσης τά παιδιά πού έγεννήθησαν στίς κομ
μουνιστικές χώρες άπό Έλληνες πού δέν είναι κομμουνισταί, είναι γνήσια Ελληνό
πουλα, μέ άγνό πατριωτικό φρόνημα καί μέ ειλικρινή τόν νόστον νά γνωρίσουν τήν 
Ελλάδα καί νά μείνουν στήν πατρίδα τών γονέων τους.

Καί αύτή τήν περίπτωσιν ή Ελληνική Πολιτεία τήν άντιμετωπίζει μέ στορ
γήν καί ένδιαφέρον. Μέ αίσθημα δικαιοσύνης καί έθνικοΰ συμφέροντος. Έπανατρί-

* Τό σχόλιον τούτο μετεδόθη έκ τού Κεντρικού Ρ. Σ. Ένοπλων Δυνάμεων τήν 3-9-1966.
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ζει τέκνα Ελλήνων πού είναι "Ελληνες. Δέν έπαναπατρίζει ή Πολιτεία —  καί όρ- 
θώς πράττει —  τά τέκνα των κομμουνιστών πού είναι κομμουνισταί.

Είναι άρκετοί οί έντός τής Ελλάδος κομμουνισταί, ώστε νά περιττεύουν αύτοί 
πού έδιδάχθησαν καί έθήτευσαν τόν κομμουνισμόν εις τά κομμουνιστικά σχολεία, διά 
να άποκτήσουν δλα τά έφόδια τοΰ καθοδηγητοΰ καί τοΰ επαναστάτου.

Δέν έπληροφορήθημεν ποτέ δτι ή κομμουνιστική Ρωσία έπέτρεψε τόν Ιπαναπα- 
τρισμόν τών χιλιάδων Λευκορώσων, ούτε δτι ή κομμουνιστική Ούγγαρία των χιλιά
δων Ουγρων φυγάδων, μετά τήν πλήρη έπικράτησιν τής κομμουνιστικής τυραννίας.

Ούτε στά παιδιά τών παιδιών τών Λευκορώσων δέν έπετράπη άκόμη δ έπανα- 
πατρισμός. Διατί άραγε, κατά τήν κομμουνιστικήν θρασύτητα, θά είναι «έθνικόν συμ
φέρον καί πράξη δικαιοσύνης» δ έπαναπατρισμός στήν Ελλάδα, ή μάλλον δ... «πα
πισμός» τών κομμουνιστών τέκνων τών συμμοριτών, τούτο παραμένει λογικώς άνα- 
πάντητον.

Τ ρ ί τ ο ν :  Υπάρχει καί τρίτη κατηγορία τού προβλήματος τοΰ έπαναπατρι- 
σμού. Είναι ή πλέον ευάριθμος. Καί ή όλιγώτερον δύσκολος εις τήν άντιμετώπισίν
τής.

Είναι οί συμμορίτες, πού αφού άπέτυχαν παρ’ δλα τά έγκλήματά τους, τίς 
βίαιες στρατολογίες καί τό παιδομάζωμα, νά παραδώσουν τό ’Έθνος δέσμιον εις τόν 
διεθνή κομμουνισμόν, έτράπησαν εις φυγήν. Καί εδρον καταφύγιον εις τίς κομμου
νιστικές χώρες. 'Η περίπτωσις είναι άπλουστάτη. Ούδείς προβληματισμός καί ουδέν 
πρόβλημα. "Ολοι αυτοί ύπήρξαν καί παραμένουν κομμουνισταί. Είναι έκτός Νόμου, 
διότι έστρεψαν τά δπλα καί μάλιστα τά «ξένα δπλα» κατά τής πατρίδος. Διότι έφά- 
νευσαν, έδήωσαν, κατέστρεψαν καί ήπείλησαν τήν έλευθερίαν τοΰ ’Έθνους.

Προεκάλεσαν τόν θάνατον καί τήν αναπηρίαν δεκάδων χιλιάδων Έλληνοπαίδων 
είς τό πεδίον τής μάχης. Καί έδημιούργησαν 700.000 συμμοριοπλήκτους. Γι’ αυτούς 
δέν ύπήρξε, οδτε ύπάρχει πατρίδα. Δέν ύπάρχει έπομένως καί θέμα έπαναπατρι- 
σμοΰ. Μέ τίς πράξεις τους καί τήν φυγήν τους, έπέλεξαν μόνοι τους τήν πατρίδα 
τους. Καί πατρίς δλων αύτών είναι μόνον ό κομμουνισμός. Είς αυτόν άποκλειστικά 
πιστεύουν καί αυτόν ύπηρετοΰν.

Γιά νά ύπάρξη «έπαναπατρισμός» πρέπει νά προΰπάρξη πατρίδα. ’Αλλά αύτοί, 
οί άνανδροι φυγάδες —  δέν παρέμειναν οδτε νά λογοδοτήσουν ένώπιον τής Δικαιο
σύνης τής πατρίδος των —  ήρνήθησαν μόνοι των τήν πατρίδα των. Έπετέθησαν 
ένάντίον της καί έν συνεχεία μόνοι των τήν έγκατέλειψαν.

Οδτε «νόστος» ύπάρχει γ ι’ αύτούς, οδτε «πάτριον χώμα». 'Υπήρξε καί ύπάρχει 
κομμουνισμός. ’Αλλά δ κομμουνισμός, ιδιαίτερα ό έγχώριος, δέν έχει πατρίδα. Δέν 
είχε ποτέ. ΤΗταν καί είναι ξενόδουλος, ξενοκίνητος, έντολοδόχος ξένων.

Γράφει μέ προκλητικόν φαρισαϊσμόν τό άρθρον τής κομμουνιστικής έφημερί- 
δος: «Ό καθένας άπ’ αύτούς —  καί Ιννοεΐ τούς φυγάδες συμμορίτες —  παίρνον
τας τό δρόμο τής ξενητειάς, κουβαλοΰσε σαν τό μυθικό ήρωα Αίνεια στους ταλαιπω
ρημένους ώμους του κι’ ένα κομμάτι τής πατρίδας, τά δσια καί τά ιερά του, τυλιγμέ
να στό μαντήλι τής έθνικής του συνείδησης».

Είναι άλήθεια άπύθμενη τούτη ή κομμουνιστική ύποκρισία πού ένισχύει τήν 
πεποίθησιν δτι θά άποτελοΰσε έθνικήν προδοσίαν ό έπαναπατρισμός τών φυγάδων
αύτής τής κατηγορίας. .  ττ , . , ,

Ποιός τούς ύπεχρέωσε νά πάρουν τόν δρόμο τής ξενητειάς; Ιίοιός τους ήνάγκά
σε νά πάρουν τά δπλα ένάντίον τής πατρίδος; Ποιά ήταν αραγε τα «δσια καί τα 
ίερά τους» πού τά έτύλιξαν στό ίερό μαντήλι τής εθνικής τους συνείδησης»; Ποιά ήταν 
ή έθνική τους συνείδησις; Μήπως ή παράδοσις τής Ελλάδος είς τό Παραπέτασμα; 
Καί ποιά είναι σήμερα ή έθνική τους συνείδησις; Η έξυμνησις τοΰ κομμουνισμού 
καί τής τότε ένάντίον τής πατρίδος προδοσίας τους;

Έάν κανείς είχε τή γνώμη πώς θά έπρεπε καί αύτοί οί άπάτριδες φυγάδες 
νά έπαναπατρισθοΰν, θά ήταν άρκετό μόνο αύτό τό άρθρο τής «Αύγής», τό γεμάτο
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Ή  στήλη αύτή θέλει ν’ άρχίση σήμερα μέ τις πατροπαράδοτες καί καθιερωμέ
νες ευχές, πού πλαισιώνουν κάθε χρόνο τις μεγάλες έτοΰτες μέρες τής Χριστιανω- 
σύνης. Ευχές θερμές, έγκάρδιες καί ειλικρινείς πρός τούς άναγνώστες της, προς 
όλους τούς ’Αστυνομικούς Υπαλλήλους, προ κάθε άνθρωπο, γιά κάθε χαρά, ύγεία, 
εύτυχία καί προκοπή. Είθε δ Νέος ό χρόνος νάναι χρόνος χαράς, καί προόδου γιά 
την Πατρίδα μας καί τό λαό της...

Ό  Νέος χρόνος, λοιπόν... Μάς ήρθε χαμογελαστός, φορτωμένος δώρα καί μοι
ράζοντας άφειδώς υποσχέσεις ότι θά ίκανοποιήση τις έπιθυμίες όλων των άνθρώπων. 
Θά τηρήση άρά γε τις υποσχέσεις του; Αύτό θά τό δούμε. Καί θά τό μνημονεύσουμε 
σέ δώδεκα μήνες, όταν δηλαδή θά κάνουμε τόν άπολογισμό των έργων του.

Καί τά πεπραγμένα τοΰ χρόνου πού πέρασε; Μ’ αύτά θ’ άσχοληθοΰμε στο προ
σεχές τεύχος τού περιοδικού μας. Σήμερα θά μνημονεύσουμε τήν τελευταία ’Αστυ
νομική Έπικαιρότητα τού 1966.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΩ· Γ NO ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς είχε τήν εύγενική καί άξιέπαινη πρωτο
βουλία νά καλέση τά παιδιά τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων της, σ’ ένα πρωτότυ
πο Χριστουγεννιάτικο πρωινό. Συγκέντρωσε, λοιπόν, διάφορα παιχνίδια, διακόσμη
σε όμορφα καί μέ πολύ γούστο τή Λέσχη της καί ώργάνωσε ένα επιτυχημένο καλλι
τεχνικό πρόγραμμα, μέ τό όποιο έπλαισίωσε τήν γιορτή αύτή.

"Ολα αύτά έγιναν τό πρωί τής Δευτέρας, 26 Δεκεμβρίου 1966. ’Ανάμεσα στούς 
καλεσμένους έτυχε νάμαστε κι’ έμεϊς. Καί μέ τήν ευκαιρία αύτή, θά προσπαθήσου
με νά σάς περιγράφουμε δ,τι είδαμε καί άκούσαμε.

"Ωρα δέκα τό πρωί, τής 26.12.1966. ’Εκείνη τήν ώρα τό μεγάλο άσανσέρ τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, πού άνεβοκατέβαινε δίχως σταματημό, μάς με
τέφερε στόν έβδομο όροφο τοΰ άνετου καί μοντέρνου αύτού κτιρίου, όπου βρίσκεται 
καί ή Λέσχη τής ’Αστυνομίας Πειραιώς. Είναι μιά θαυμάσια, εύρύχωρη καί κατά 
πάντα σύγχρονη Λέσχη, μ’ όλα τά κομφόρ τής έποχής μας. Οί παρακείμενες αί
θουσες, πού χρησιμοποιούνται γιά εκπαιδευτικούς καί ψυχαγωγικούς σκοπούς, είχαν 
κατάλληλα καί χαριτωμένα διακοσμηθή καί παρουσίαζαν μιά χαρούμενη γιορτινή

άπό έμετική ύποκρισία καί ψευτοπατριωτισμά, νά δικαιώση τήν Πολιτεία πού άρνεΐ- 
ται νά τούς έπαναπατρίση. Είναι τόσο άποκαλυπτική ή ύποκρισία τοΰ άρθρου αύτού, 
γιά τούς λόγους πού ύπαγορεύουν στούς κομμουνιστάς τήν συνεχή μάχη τους ύπέρ 
τοΰ έπαναπατρισμοΰ, ώστε νά καθίσταται περιττό κάθε άλλο έπιχείρημα στην άρνησι 
τής Πολιτείας νά έπαναφέρη στά πράγματι «ίερά Ελληνικά χώματα» αύτούς πού τά 
έπρόδοσαν μέ τόν ποιό έγκληματικό τρόπο.

”Ας παύσουν λοιπόν οί κομμουνισταί νά όμιλούν περί έπαναπατρισμοΰ. Είναι τό
σον άρμόδιοι όσον είναι αρμόδιοι καί νά έμφανίζωνται ώς ύπερασπισταί τής Δημο
κρατίας, τής λαϊκής κυριαρχίας καί τοΰ Συντάγματος.

Σ’ αύτές τίς περιπτώσεις καί σ’ αύτά τά θέματα μόνον ή σιωπή καί ή ντροπή 
συμφέρει είς τούς κομμουνιστάς.

Π. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
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3ψη, πού σέ προδιέθετε ευχάριστα. Οί ένδιάμεσες πόρτες ήταν άνοικτές καί δλες μα
ζί οί αίθουσες σχημάτιζαν μια μεγάλη σάλλα, πού είχεν άσφυκτικά κατακλυσθή άπό 
ένα σωρό κόσμο. ’Έξω στδ διάδρομο ένα κλιμάκιο τής θαυμάσιας Φιλαρμονικής τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος, ύπό τή διεύθυνση τού Άρχιφύλακος κ. Σ. Μπουχούτσου, 
άπέδιδε τιμές στούς προσερχομένους έπισήμους καί Ιπαιάνιζε διάφορα γιορτινά κομ
μάτια. Μέσα δ παιδόκοσμος χαλούσε τόν κόσμο, άντικρύζοντας τά δυό μεγάλα τρα
πέζια στό βάθος, πού ήταν γεμάτα άπό λογής - λογής παιχνίδια. “Ο,τι φαντασθή 
κανείς. Εύγενέστατος δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δημ. Βασιλάκος πη
γαινοερχότανε, ρυθμίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες τής γιορτής, περιστοιχιζό- 
μένος άπό τούς άξιους συνεργάτας του, πού σέ σκλάβωναν μέ τόν φιλοφρονέστατο 
τρόπο τους. Διεκρίναμε έπίσης εκεί τόν Α ' Υποδιευθυντή Πειραιώς κ. Κατσάρη, τόν 
Διευθυντή ’Ασφαλείας κ. Βλητάκη, τόν Διευθυντή ’Αγορανομίας κ. Νικολουλέα καί 
δλους τούς Προϊσταμένους τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών Πειραιώς. Οί αίθουσες 
ήταν γεμάτες άπό κατωτέρους ’Αστυνομικούς, μέ τις γυναίκες καί τά παιδιά τους.

Τήν 10.30 έφθασεν δ ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Κα- 
ραμπέτσος, δ δποΐος έγινεν άντικείμενον ιδιαιτέρως θερμών εκδηλώσεων.

Καί ή γιορτή άρχισε μ’ ένα σύντομο χαιρετισμό τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
Πειραιώς κ. Δημ. Βασιλάκου, δ δποΐος είπε τά έξής:

«... Κύριε ’Αρχηγέ,
Κυρίαι καί κύριοι,
Μέ τή Χριστουγεννιάτικη αυτή έκδήλωσιν, τήν δποίαν άπό τριετίας καθιέρω- 

σεν, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς σκοπεί νά προσφέρη εις τά μικρά παιδιά 
τών ύπαλλήλων της δλίγην χαράν, τόσον μέ τό μικρό ψυχαγωγικό πρόγραμμα πού 
θά έπακολουθήση έν συνεχεία, άπό καλλιτέχνας εύγενώς προσφερθέντας, δσον κυρίως 
μέ τήν διανομήν πτωχών μέν, άπό άπόψεως ύλικής άξίας, πλουσίων δμως είς ψυ
χικήν διάθεσιν Χριστουγεννιάτικων δώρων. Διότι καί έφέτος ή ’Αστυνομική Διεύ- 
θυνσις δέν ήθέλησε νά προσφυγή εις προσφοράς τρίτων, προτιμήσασα νά οίκονομήση 
ταΰτα έξ ιδίων μέσων, άλλά είς τά περιωρισμένα, φυσικά, πλαίσια, τών οικονομικών 
της δυνατοτήτων. “Ολοι γνωρίζομεν πόσον έπίπονος καί άχαρις είναι ή ύπηρεσία 
τών ’Αστυνομικών, οίτινες είναι ύποχρεωμένοι νά έργάζωνται άδιακρίτως έάν είναι 
ήμέρα ή νύκτα, καθημερινή ή άργία, Χριστούγεννα ή Πάσχα.

Ή  φύσις τής ύπηρεσίας των είναι τοιαύτη, ώστε νά μήν έπιτρέπη είς τούς έχον
τας οικογένειαν νά παρευρίσκωνται κοντά είς τήν οίκογένειάν των, νά συντροφεύουν 
συχνά τά παιδιά των καί νά προσφέρουν είς αύτά τήν χαράν, πού άποτελεϊ τήν βά- 
σιν τής οικογενειακής εύτυχίας. “Ολες οί έλληνικές οικογένειες, τις μεγάλες έορ- 
τές τής Χριστιανωσύνης, συγκεντροΰνται καί παρακάθηνται είς τό, άσχέτως έάν 
είναι πτο>χόν ή πλούσιον, Χριστουγεννάτικο, Πρωτοχρονιάτικο ή Πασχαλινό τραπέ
ζι, διά νά εορτάσουν μαζί, είς κοινήν εύτυχίαν, τάς αγίας ήμέρας. Μόνην έξαί- 
ρεσιν άποτελοΰν αί οίκογένειαι τών ’Αστυνομικών, οί περισσότερες τών όποιων έορ- 
τάζουν χωρίς τήν παρουσίαν τοΰ προστάτου των, δ δποΐος είναι ύποχρεωμένος ν’ άπου- 
σιάση, διά νά έξασφαλίση τόν ήσυχον καί άνενόχλητον έορτασμόν τών άλλων. Πλει- 
στοι είναι, έπίσης, οί ’Αστυνομικοί έκεΐνοι πού δέν εύρον τόν χρόνον καί τήν εύκαι- 
ρίαν νά συνοδεύσουν τά παιδιά των είς τά καταστήματα, διά νά τούς άγοράσουν 
τά παιχνίδια πού θά έπεθύμουν καί τά δποΐα μέ πίκρα καί παράπονον βλέπουν νά 
τά κρατούν καί νά τά χαίρωνται παιδιά άλλων οικογενειών.

Τό κενόν αυτό έρχεται νά συμπληρώση έν μέρε: ή σημερινή μας τελετή. Τά 
δώρα πού θά διανεμηθούν μετ’ δλίγον, κατεβλήθη προσπάθεια ν’ άνταποκρίνωνται 
δσον τό δυνατόν καλύτερον, είς τό φΰλον καί τν ήλικίαν τών παιδιών. Οΰτω, έχω- 
ρίσθησαν ταΰτα είς δύο κατηγορίας, μία διά τ’ άγόρια καί μία διά τά κορίτσια. 
Έκάστη δέ κατηγορία, έν συνεχεία, διεχωρίσθη είς τρεις υποκατηγορίας, άντι-
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στοιχουσας είς τας τρεις ήλικίας των παιδιών. Καί τούτο διότι, έκρίθη σκόπιμον, 
όλα τα παιδάκια τοΰ αύτοΰ φύλου καί τής αυτής ήλικίας νά λάβουν τά ίδια δώρα. 
Σε κάθε δικαιούχο παιδάκι εχει έπιδοθή μια ειδική πρόσκλησις, εις τήν όποιαν άνα- 
γράφεται ή κατηγορία πού άνήκει, βάσει τού φύλου καί τής ήλικίας του. ’Επί τή 
επιδειξει τής, ως άνω, προσκλήσεως, κάθε παιδί θά λαμβάνη τδ άντιστοιχοΰν είς 
την κατηγορίαν πού άνήκει δέμα.

Καί τώρα δέν έχω παρά νά εύχαριστήσω άπαντας τούς παρισταμένους, οίτινες 
άντεπεκρίθησαν είς τήν πρόσκλησιν, ως καί νά ευχηθώ πρός δλους «Χρόνια Πολλά» 
καί κάθε ευτυχίαν δι’ αύτούς καί τάς οικογένειας των.

’Ιδιαιτέρως, έπιθυμώ νά ύποβάλω θερμάς ευχαριστίας είς τόν Προϊστάμενόν μας 
Κύριον ’Αρχηγόν, τόσον διά τό ένδιαφέρον του, δσον καί διά τήν τιμήν τήν όποιαν 
μάς έκαμνε νά παραστή είς τήν σημερινήν έκδήλωσίν μας, καί νά τόν παρακαλέ- 
σω, μετ’ δλίγον, δπως ευαρεστηθή καί κάμνη προσωπικώς έναρξιν τής διανομής τών 
δώρων. Σάς ευχαριστώ».

Θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής σύντομης δμι- 
λίας τοΰ κ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς.

Κι’ ύστερα έλαβε τόν λόγον δ ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος, κ. Ευάγ
γελος Καραμπέτσος, δ δποΐος είπε τά έξής:

«Κύριε Διευθυντά τής ’Αστυνομίας,
Κυρίαι,
Κύριοι,
Ό  Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως, Στρατηγός κ. Τζανετής, λυπεΐται διότι 

υπηρεσιακή άπασχόλησις τόν ήμπόδισε νά παραστή είς τήν ώραίαν αυτήν τελετήν. 
Μέ έπεφόρτισε νά τόν έκπροσωπήσω καί νά σάς μεταφέρω τόν χαιρετισμόν του καί 
τις ευχές του.

Αισθάνομαι τήν άνάγκην νά εύχαριστήσω καί συγχαρώ τόν Διευθυντήν τής ’Α
στυνομίας Πειραιώς κ. Βασιλάκον, διά τήν έπιτυχή σκέψιν τήν όποιαν είχε νά κα- 
θιερώση τήν έορτήν αύτήν καί νά δίδη Ιτσι χαράν ατά παιδιά τών ’Αστυνομικών 
συνεργατών του.

Εύχομαι σέ δλους σας δπως τό 1967 σάς χαρίση κάθε χαρά καί εότυχία. Σάς 
εύχαριστώ θερμώς».

’Ενθουσιώδη χειροκροτήματα καί ζωηρές έπευφημίες άπό δλους τούς παριστα- 
μένους, έκάλυψαν τά λόγια τού ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευαγγέ
λου Καραμπέτσου.

Στή συνέχεια, άρχισε τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στό μικρόφωνο ό πραγμα
τικά «μικρός σατανάς», δ γνωστός ταχυδακτυλουργός «Πίκκολο Σατάν», δ Κώστας 
Μαρούδας. Μικρό είναι τό μπόϊ του, άλλά μεγάλα καί θαυμαστά τά έργα τών χει- 
ρών του. "Εμειναν δλοι έκστατικοί καί χειροκρότησαν μέ τήν καρδιά τους τό θαυ
μάσιο αυτό παιδί, πού πάντα δίνει τό εύγενικό «παρών» σέ κάθε έκδήλωση τής ’Α
στυνομίας.

Τόν διεδέχθη στό μικρόφωνο δ έπίσης γνωστός κομφερασιέ Λαμπράκος, πού 
ξεσήκωσε μέσα στήν αίθουσα μιά άληθινή καταιγίδα κεφιού, μέ τις ύπέροχες μιμή
σεις του καί τά έξυπνα κωμικά του ευρήματα.

Κι’ ύστερα άπό τό κεφάτο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, άρχισε ή διανομή τών 
δώρων. Κούκλες, μπαλόνια, στρατιωτάκια, αύτοκίνητα, σπαθιά, άλογάκια, καράβια, 
τόπια, σοκολάτες, βιβλία καί λογής - λογής παιχνίδια, βρέθηκαν σέ λίγο στά χέρια 
τών μικρών, πού έφευγαν χαρούμενα κι’ εύτυχισμένα. Μιά θαυμάσια χειρονομία, γιά 
τήν όποιαν ή στήλη αύτή έκφράζει τό θαυμασμό της. Δικαιούνται νάναι περήφανοι 
δσοι έργάσθηκαν γιά τήν έπιτυχία αυτής τής δμορφης γιορτής.

Καί τού χρόνου, λοιπόν.
ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ



—  Η ΤΣΙΓΓΑΝΑ γιά νά λύση τά μάγια τής άφελοΰς νοικοκυράς, στδν 'Γμηττό, 
τής άφήρεσε 18.000 δραχμές. Συνελήφθη καί δνομάζεται Γ. Τζένη.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ σέ συμπλοκή, πού έγινε στήν πλατεία Κουμουνδούρου, τούς 
Γ. Δικαιουλάκη καί Γ. Σάνη δ μικροπωλητής Α. Άναστασόπουλος.

— ΕΚΛΕΨΑΝ τό πορτοφόλι τοΰ I. Τετράδη μέ 9.460 δραχμές οι Β. Μάμαλης 
καί Α. Σαρρής, οι δποΐοι καί συνελήφθησαν.

— Ο ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ άπατέωνας Σωτήριος Τσιράντης άναζητεΐται άπδ τήν 
’Αστυνομία, γιατί έξηπάτησε 6 άτομα καί άπέσπασε 3.000 δραχμές δτι θά τοποθε- 
τήση σέ έκκλησία βαρύτιμο πολυέλαιο, πού ήθελε νά δωρήση ένας πλούσιος δμογενής 
τής Θεσσαλονίκης. Επίσης έπούλησε διάφορα εύτελοΰς άξίας έκκλησιαστικά είδη 
σέ μεγάλες τιμές.

—  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ κοσμημάτων καί συναλλάγματος έκανε δ Βέλγος ύπή- 
κοος Ντάβιντ Στάρελ, δ όποιος συνελήφθη στο ’Αεροδρόμιο, δταν έπρόκειτο νά φύγη. 
Είχε μαζί του 114.000 δραχμές, 802 δολλάρια, 4.000 σελίνια Αυστρίας καί 40 βελ
γικά φράγκα.

— ΚΛΕΠΤΗΣ άνήλικος δ A. Ρ., έτών 15, μπήκε στδ δωμάτιο τού τυφλού λα
χειοπώλου I. Άποστολίδου καί άφήρεσε διάφορα λαχεία, άξίας 2.670 δραχμών.

—  ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ τδ σπίτι τοΰ όδοντογιατροΰ Γ. Κωνσταντοπούλου δύο άνήλικοι 
καί άφήρεσαν ένα κομοδίνο, πού είχε μέσα 845 χρυσές λίρες, 17 χρυσά είκοσοδόλλα- 
ρα καί 25.000 δραχμές.

—  ΣΠΕΙΡΑ λαθρεμπόρων χασίς άπεκαλύφθη άπδ τήν Γενική ’Ασφάλεια Πει
ραιώς. Συνελήφθησαν οι Άθην. Μαρκέλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης, Δαμ. Άπόγλου, 
κάτοικος Νίκαιας, Κ. Τομαράς, δδηγός, Άβρ. Χατζηίωαννίδης, I. Δριμυτάκης καί 
δύο άτομα δνομαζόμενα Ντίνος καί Δαμιανός. Καταζητούνται καί οί άδελφοί Πανα
γιώτης καί ’Ιωάννης Βουγιουκλάκη, έχοντες κατάστημα παλαιών σιδηρικών, στήν 
δδδ Θηβών 243, δπου κατεσχέθη καί περίστροφο μέ 20 σφαίρες, δ Κ. Κωνσταντινί- 
δης καί δ Δ. Βασιλείου. Επίσης στή Θεσσαλονίκη συνελήφθη δ Γ. Φίλης, είσαγω- 
γεύς ναρκωτικών άπδ τήν Τουρκία καί τδν Λίβανο, κατεσχέθησαν δέ εις χείρας του 
65 κιλά χασίς. Ό  Φίλης προμήθευε στδν Ά θ. Μαραλδν τά ναρκωτικά καί είχε είσ- 
πράξει 800.000 δραχμές. Έ ν συνεχεία συνελήφθη στήν ’Αλεξανδρούπολη δ Φ. Μπού- 
ρας, δ όποιος μέ συνεργούς τούς Χρ. Μπουγιουκτήν καί Σαμπάν Σαίν έκανε τήν 
μεταφορά μέσω τοΰ ποταμού "Εβρου άπδ τήν Τουρκία. Τέλος, συνελήφθη καί δ Ά π . 
Καρακατάσης, στδ σπίτι τοΰ όποιου κατεσχέθη καί περίστροφο μέ σφαίρες. Ό  Μπού- 
ρας τδν ’Ιούνιο έδραπέτευσε άπδ τις φυλακές Άλεξανδρουπόλεως, δπου έκρατείτο 
γιά λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ χτυπώντας μέ μαχαίρι στδ στήθος τδν Περικλή Άντωνόπουλο, 
έτών 26, δ έξάδελφός του Α. Παπαδόπουλος, άγροφύλακας, ύστερα άπδ λογομαχία, 
δταν έπαιζαν χαρτιά σ’ ένα καφενείο τοΰ προαστίου Πατρών Βουντένη.

Ν. Α.



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σαρανταπήχου.

Πάροδος τής δδοΰ Φωτίου Πατριάρχου 31, όπισθεν τής Γερμανικής Σχολής 
(Πευκάκια).

Σαραντάπηχος ή Τεσσαρακονταπήχης, είναι τό έπιύνυμο έπιφανοΰς άθηναϊκής 
οικογένειας κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, πού κατήγετο από τήν Ειρήνη τήν ’Α
θηναία.

Σαρανταπόρου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 333, άπέναντι στή στροφή των λεωφορείων γιά Ρι- 

ζόπολι, Περισσό κλπ.
Πρόκειται γιά τόν γνωστό μικρό ποταμό τής έπαρχίας Έλασσόνος, δνομαστόν 

γιά τήν πρώτη μεγάλη μάχη πού διεξήχθη έκεΐ τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1912 μεταξύ 
Ελλήνων καί Τούρκων. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σαράντη Βασιλείου.
Πάροδος τής όδοΰ Μπακνανά 25 καί Μάχης Άναλάτου, μετά τις εργατικές 

πολυκατοικίες τοΰ 'Αγίου Σώστη (Ταμπούρια).
Ό  Βασίλειος Σαράντης, ’Αθηναίος πρόκριτος —  αγωνιστής τοΰ 1821, συνε- 

λήφθη ώς όμηρός καί έσφάγη άπό τούς Τούρκους.
Σαράφη Γρηγορίου.

Πάροδος τής όδοΰ Εύξείνου Πόντου 149, κοντά στό νεκροταφείο τής Ν. 
Σμύρνης.

Ό  Γρηγόριος Σαράφης, μέγας διδάσκαλος τοΰ Γένους, γεννήθηκε στις Κυδω
νιές τής Μ. ’Ασίας κατά τό 1780 καί άπέθανε στήν "Γδοα τό 1822. Διετέλεσε διευ
θυντής τής ’Ακαδημίας τών Κυδωνιών. Χειροτονούμενος ίερεύς, συνέχισε στή γενέ
τειρά του τό έθνικό του έργο μέχρι τής καταστροφής της ύπό τών τουρκικών δρδών, 
αμέσως μέ τήν έκρηξι τής Ελληνικής ’Επαναστάσεως. Έγραψε διάφορα έργα.

Σάρδεων.
Πάροδος τής δδοΰ 'Αγίου Μελετίου 128 καί Άλκαμένους.
ΑΕ Σάρδεις, πόλις τής Μ. ’Ασίας, άρχαιοτάτη πρωτεύουσα τής Λυδίας, κατέ-
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στη, άπό τοϋ 546 π.Χ., έδρα τών Περσών σατραπών. Τδ 334 π.Χ. ύπετάγη στδν 
Μ. ’Αλέξανδρο καί περιήλθε μετά στούς Διαδόχους, τούς Ρωμαίους, τούς Βυζαντινούς 
καί τούς Τούρκους. Καταστράφηκε δλοσχερώς άπό τδν Ταμερλάνο τό 1402 μ.Χ. 
Σώζονται σημαντικά Ιρείπια, έπιβλητικά δέ είναι τά Ιρείπια κολοσσιαίου ναού της 
Άρτέμιδος —  Κυβέλης. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σε προάστια τών ’Αθηνών).

Σαριπόλου Νικολάου.
Πάροδος τής δδοϋ Βασιλέως Ηρακλείου 20, όπισθεν τοΰ ’Εθνικού ’Αρχαιολο

γικού Μουσείου.
’Οφείλει τήν δνομασία στον πατέρα καί γυιδ Νικόλαο Σαρίπολο. Ό  πατέρας Νι

κόλαος Σαρίπολος (1817— 1887), νομοδιδάσκαλος, γεννήθηκε στη Κύπρο. Διετέ- 
λεσε καθηγητής τού Συνταγματικού Δικαίου στό Πανεπιστήμιο·; ’Αθηνών, πληρε
ξούσιος στήν Έθνοσυνέλευσι τοΰ 1863 καί ήταν δ εισηγητής τού Συντάγματος τοΰ 
1864.

'Ο γυιδς Νικόλαος Σαρίπολος (1876— 1944), νομοδιδάσκαλος καί συνταγμα- 
τολόγος, διετέλεσε καθηγητής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου στδ Πανεπιστήμιον ’Αθη
νών (1908— 1923) καί συνέταξε τδ «Προσχέδιον άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος» 
τοΰ 1910— 1911. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει στή Καλλιθέα —  Χαροκόπου).

Σαρκουδίνου Μήτρου.
Πάροδος τής δδού Πίσσα 34, κοντά στήν ’Αρμενική Εύαγγελική ’Εκκλησία τοΰ 

Δουργουτίου.
Ό  Μήτρος Σαρκουδϊνος, ’Αθηναίος άγωνιστής τοΰ 1821, μετέσχε τής πολιορ

κίας τών ’Αθηνών ύπδ τών Ελλήνων έπαναστατών καί έπίδησεν έπάνω στά τείχη, 
άνοίγοντας έτσι άπό μέσα τήν καλουμένη «Πύλη» τών Μεσογείων καί Ιξασφαλίζον- 
τας στούς συναγωνιστάς του τήν κατάληψι τής πόλεως. Άπέθανε πολεμώντας τδ 
1826.

Σαρλή.
Πάροδος τής δδοΰ Κύθνου 52, στή πλατεία «Κολιάτσου».
Πρόκειται γιά Κερκυραϊκή οικογένεια στρατιωτικών, τής δποίας τά μέλη Γε

ώργιος καί Θωμάς έλαβον μέρος στδ πόλεμο τοΰ 1897.
Σαρπηδόνος.

Πάροδος τής Λενορμάν 231, άπέναντι στδ Καπνοκοπτήριο.
Ό  Σαρπηδών, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν γυιδζ τοΰ Δία καί τής Εύρώ- 

πης, άδελφδς τοΰ Μίνωα καί τοΰ Ραδαμάνθυος, βασιλέως τών Λυκίων.
Σαρρή Νικολάου.

Πάροδος τής δδοΰ Άριστοφάνους 21, κοντά στή πλατεία «Άσωμάτων».
Ό  Νικόλαος Σαρρής (1794— 1823), δπλαρχηγδς άπδ τήν ’Αθήνα, έπολέμησε 

στήν ’Αθήνα καί άλλαχοΰ. "Γστερα άπδ φιλονικία του μέ τδν φρούραρχο τής Άκρο- 
πόλεως ’Ιωάννη Γκούρα γιά κάποιο τοπικδ ζήτημα, συνελήφθη άπδ όργανα τοΰ 
Γκούρα καί θανατώθηκε.

Σαρωνικοΰ.
Πάροδος τής δδοΰ 'Ομήρου 3, άπέναντι στδν ναδ «"Αγιος Χαράλαμπος» τής 

λεωφόρου Συγγροΰ.
Πρόκειται γιά τδν γνωστδ κόλπο πού περιλαμβάνεται μεταξύ τών άκρωτηρίων 

Σουνίου (’Αττικής) καί Σκυλαίου (Πελοποννήσου) μέχρι τοΰ ’Ισθμού τής Κόριν
θου. Στδν Σαρωνικδ βρίσκονται τά νησιά: Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρος, ’Αγκίστρι κ.λ. 
Ύπόκολποι καί όρμοι τοΰ Σαρωνικοΰ είναι: Κεγχρεών, Σαλαμΐνος, Έλευσΐνος, Σκα- 
ραμαγκά, Κερατσινίου, Φαλήρου, Άβασύσσου, Λεγραινών, Πόρου, Έπιδεύρου κ.λ.
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Κοντά στις άκτές τοΰ Σαρωνικοΰ διαβιοΰν πλέον τοΰ % των κάτοικον/ δλης τής 
Ελλάδος καί είναι έγκατεστημένες οί βαρύτερες βιομηχανικές μονάδες της χώρας. 
’Από μερικούς συγχρόνους γεωγράφους, δ Σαρωνικός κόλπος καλείται καί κόλπος 
της Αίγίνης καί κόλπος των ’Αθηνών. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια των 
’Αθηνών).

Σάρωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Εύθυκράτους 10 (Προμπονά 15) , στό τέρμα Πατησίων (οί-
Ό  Σάρων, κατά τήν μυθολογία, ήταν βασιλιάς τής Τροιζήνος καί έπρεπε στη 

παραλία, κοντά στά τέλματα τής καλουμένης Φοιβαίας λίμνης, ιερό πρός τιμήν τής 
Σαρωνίδος ή Σαρωνίας Άρτέμιδος, βπου κάθε χρόνο Ιτελοΰντο υπό τών Τροιζη- 
νίων τά Σαρώνια. Κυνηγώντας κάποτε δ Σάρων ένα έλάφι, πνίγηκε στη θάλασσα, ή 
δποία άπό τότε ώνομάσθηκε Σαρωνίς, δ δέ κόλπος Σαρωνικός.

Σατωβριάνδου Φραγκίσκου.
’Αρχίζει άπό τήν δδό Πατησίων 11 («Μινιόν») καί τελειώνει στήν δδό Μάρνη.
Ό  Σατωβριάνδος Φραγκίσκος - Αύγουστος - Ρενέ (1768— 1848), έπιφανής 

Γάλλος συγγραφεύς καί πολιτικός, δημιούργησε τήν πρώτη φιλελληνική κίνησι στή 
Γαλλία καί ύπεστήριξε θερμώς τήν Ελληνική Έπανάστασι. (Συνώνυμη δδός ύπάρ- 
χει στήν Έλιούπολι καί στό Χαϊδάρι).

Σαχίνη Γεωργίου.
Πάροδος τής δδοΰ Λιοσίων 19, πιό κάτω άπό τήν πλατεία «Βάθη».
Ό  Γεώργιος Σαχίνης (1789— 1864), Υδραίος ναυμάχος τοΰ 1821, προήχθη 

τό 1833 εις άντιναύαρχο. Διετέλεσεν ύπασπιστής τοΰ ’Όθωνος, κυβερνήτης τοΰ 
άτμοκινήτου πλοίου «’Όθων» καί διευθυντής τοΰ Ναυτικοΰ Διευθυντηρίου Πόρου. 
Κατά τήν έπανάστασι τοΰ 1862, δ Σαχίνης έτάχθη ύπέρ τοΰ ’Όθωνος καί ύπερασπί- 
σθηκε τά άνάκτορα.

Σαχτούρη Γεωργίου.
Πάροδος τής δδοΰ Σαρρή 20, στή πλατεία «Κουμουνδούρου» ή «Ελευθερίας».
Ό  Γεώργιος Σαχτούρης (1783— 1841), Υδραίος ναυτικός καί πλοιοκτήτης, 

μετέσχε τοΰ Άγώνος έπί κεφαλής τμήματος τοΰ ύδραϊκοΰ στόλου καί διακρίθηκε 
σέ διάφορες ναυμαχίες άπό 1821— 1828. Άπό τοΰ 1824 έφερε τον βαθμόν τοΰ 
άντιναυάρχου. Μετά τήν άπελευθέρωσι διετέλεσε διοικητής τοΰ Ναυστάθμου (Πό
ρος) . (Συνώνυμος δδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’ Αθηνών).

Σβορώνου Ίωάννου.
Βρίσκεται κοντά στή διασταύρωσι τής λεωφόρου ’Ιωνίας μέ τήν δδό Στεφάνου 

Βυζαντίου. (Λεωφορεία «Άχαρνών» —-6— , στάσις «Μηλιαράκη»).
Ό  ’Ιωάννης Σβορώνος (1863— 1922 Ικ Μυκόνου), νομισματολόγος, διετέ- 

λεσε διεθυντής τοΰ Νομισματικοΰ Μουσείου ’Αθηνών (1899) καί καθηγητής τής 
Νομισματολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών (1918). Εκδότης τής «Διεθνοΰς Έ - 
φημερίδος τής Νομισματικής ’Αρχαιολογίας» (26 τόμοι) , έπλούτισε τις νομισματι
κές συλλογές τοΰ Μουσείου ’Αθηνών καί συνέγραψε περί τά 150 έργα καί σχετι
κές μελέτες.

Σγουρού Λέοντος.
Πάροδος τής δδοΰ Φωτίου Πατριάρχου 23, στά «Πευκάκια».
Ό  Λέων Σγουρός, ήγεμόνας τοΰ Ναυπλίου τοΰ “Αργους καί τής Κορίνθου 

(τέλος ΙΒ ’, άρχές ΙΓ ' αίώνος), πολιορκηθείς, κατά τό 1208, έπί τοΰ Άκροκορίν- 
θου ύπό τών έπερχομένων κατά τής Πελοποννήσου Φράγκων, άπελπίσθηκε καί αύ- 
τοκτόνησε, ριφθείς έφιππος άπό τούς βράχους τοΰ Άκροκορίνθου.

(Συνεχίζεται)
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-—ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Μελεμενίδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος 
θανάσιμα δ συνεπιβάτης άδελφός του Φώτης, δταν τδ ποδήλατο στδ 25 χιλμ. τής 
δδοΰ Θεσσαλονίκης —  Καβάλας συγκρούσθηκε μέ φορτηγό.

— ΝΕΚΡΗ ή Ντίνα Βλάχου, δδηγδς τρακτέρ, δταν αύτδ άνατράπηκε σέ μια 
άπότομη στροφή στή θέση «Κρύα Βρύση» στδ χωριδ Καθανοί τής Εύθείας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Παπαδόπουλος, έπιβάτης έλκυστήρα καί τραυματισμένος θα
νάσιμα δ δδηγδς τοϋ δχήματος, δταν αύτδς συγκρούσθηκε μέ φορτηγδ στή Νέα Μπά- 
φρα Φυλλίδος Σερρών.

— ΝΕΚΡΗ ή Βαρβάρα Άντωνιάδου, δδηγδς τοΰ I. X. 159046, δταν αύτδ συγ
κρούσθηκε μέ φορτηγδ στδ 34 χιλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης —  Σερρών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μπαρπάντης, έπιβάτης φορτηγοΰ άπδ τδ δποΐον έπεσε στδ 
χωριδ Έμπεσδς ’Αγρίνιου.

— ΝΕΚΡΗ ή ’Αναστασία Τσιλιγκίρη, πεζή, την δποία παρέσυρε στά Γιαννι
τσά άμαξα πού την έσυρε άλογο λόγω τοΰ δτι άφηνίασε.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις: δ Ά γγελ. καί Κατίνα Τσούτση καί 
ή Άποστολία Κουτσούμπα, έπιβάτιδες γεωργικοΰ έλκυστήρα, δταν αύτδς άνατρά
πηκε στή διασταύρωση Μοναστηρακίου Βονίτσης Λευκάδος.

— ΝΕΚΡΟΙ δκτώ έπιβάτες τοΰ ύπ’ άριθ. 92154 ταξί μαζί μέ τδν δδηγδ πού 
ταξίδευε πρός την Κόρινθο, δταν στδ 36 χιλμ. πέρασε στήν άντίθετη λωρίδα καί 
έπεσε μέ σφοδρότητα στδ Δ. X. 177949 φορτηγδ δκτώ τόννων φορτωμένο μέ λα
χανικά. Οι νεκροί είναι δ Ίωάνν. Μπεγνής, δδηγδς καί οι έπιβάτες Σταμάτιος Εύ- 
σταθίου, ή γυναίκα του, δ Γιάννης Λαϊδαράς, ή γυναίκα του καί ή άδελφή του καί 
δ Ν. Άνδριανός, καί ή γυναίκα του Ευαγγελία. Επίσης τραυματίσθηκαν δ δδηγδς 
τοΰ φορτηγοΰ Π. Μπόκολας καί δ έπιβάτης έμπορος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Χαραλαμπίδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, καί τραυματισμένος 
θανάσιμα δ συνεπιβάτης Σ. Μωραίτης, δταν αύτδ συγκρούσθηκε στή διασταύρωση 
τών δδών Γ. Αύξεντίου καί Σεβαστείας μέ τδ 106902 φορτηγδ πού τδ δδηγοΰσε δ 
Σ. Κρανιάς.

— ΝΕΚΡΟΣ δ πεζδς Ί .  ’Αργυρίου, έτών 19, πού παρασύρθηκε στδ χωριδ Σβο- 
ρώνος Κατερίνης άπδ μοτοποδήλατο πού δδηγοΰσε δ στρατιώτης Π. Μιχαηλίδης μέ 
συνεπιβάτη τδ λοχία Κ. Μπουζινικολή, πού τραυματίσθηκαν καί αύτοί σοβαρά.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Κοσμαδάκης, δδηγδς μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένος δ 
συνεπιβάτης Γ. Παναγιωτάκης, δταν ή μοτοσυκλέττα ατούς 'Αγίους Δέκα έπεσε σέ 
σωρδ άμμου καί άνατράπηκε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Άντωνιάδης, δδηγδς φορτηγοΰ, δταν αύτδ στδ 22 χιλμ. 
τής δδοΰ Φλωρίνης —  Κοζάνης παρεξέκλινε τής πορείας του.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 2, οί Λ. Γεωργάκος καί Ειρήνη Καράνη σέ σύγ
κρουση λεωφορείων στήν ’Αθήνα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στυλ. Τζανής, τδν δποΐον παρέσυρε στήν δδδ Παιανίας — ’Α
θηνών τδ 8156 λεωφορείο.
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—ΝΕΚΡΟΣ δ Σουηδός Ρ. Ζανσόν, τόν όποιον παρέσυρε τρίκυκλη μοτοσυκλέτ- 
τα στη Ρόδο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά π . Άποστολάκης, δδηγδς μοτοσυκλέττας, ή όποια άνατράπη- 
κε στήν δδό Νεράιδας —  Χαλεπά Χανίων.

— ΝΈΚΡ0Σ δ Χρ. ’Αντωνίου, δδηγδς φορτηγού., τδ δποίον άνατράπηκε στήν 
δδδ Φλωρίνης —  Κοζάνης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Φερεντΐνος, δδηγδς φορτηγού, που τραυματίσθηκε θανάσιμα 
σέ σύγκρουση τού αυτοκινήτου του μέ μοτοποδήλατο στήν δδδ Π. Ράλλη.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε: δ Ά ντ. Δογάνης, λοχαγός, ή σύζυγός του Αι
κατερίνη, δ γυιός τους ’Ιωάννης έτών 3, δ Γ. Ίωαννίδης καί δ Σάββας Σπυριδόπου- 
λος, δταν μπροστά στήν πύλη τού στρατοπέδου «Παύλου Μελά» Θεσσαλονίκης, τδ 
26220 τζιπ, πού δδηγοΰσε δ στρατιώτης Ν. Ρεγκλής, συγκρούσθηκε διαδοχικά μέ 
δύο I. X. αυτοκίνητα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις Ιπιβάτες: δ Ά ντ. Παντέλης, ή σύζυγός του 
’Άννα καί ή ’Ιωάννα Σαρρή δταν τδ I . X. 43683 άνατράπηκε στή γέφυρα τής δδού 
Καβάλας, λόγω ύπερβολικής ταχύτητος.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, ή Ελένη Μπατσούνη, ή Ειρήνη Βαρώνη καί 
δ Ε. Κοτόπουλος σέ τρία διαδοχικά αύτοκινητιστικά δυστυχήματα.

—  ΝΕΚΡΑ γραία άγνώστων στοιχείων, έτών 75, τήν δποία παρέσυρε, στή λεω
φόρο Θησέως, τδ Ι.Χ. 122436.

—  ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Πανταζή, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο άνετράπη στδ 
22ο χλμ. τής δδού Χαλκίδος —  Κύμης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ιδετής μαθητής Άνδρ. Πουλής, πού παρεσύρθη στήν Πάτρα 
άπδ μοτοποδήλατο.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 18 μεταλλωρύχοι, δταν, στδ 1306 χλμ. δδού Θεσσα
λονίκης —  Περισσού, τδ 155610 φορτηγό, στδ δποΐο έπέβαιναν, μέ δδηγδ τδν Δ. 
Ντιπάκην, έτών 20, συνεκρούσθη μέ τδ 150397 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Ν. Αϊβαλή.

—  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ άπδ πυρκαϊά στδ 96 χλμ. δδού Αθηνών —  Λαμίας, τδ 
243643 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν I. Βλάχο, φορτωμένο μέ βιβλία, άξίας 250.000 δρχ., 
τά δποία έκάησαν.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 12 άτομα σέ τριπλή «καραμπόλα», πού Ιγινε στήν δδδ 
Πατησίων μεταξύ τού 112773 λεωφορείου πού έπεσε στδ 40420 τρόλεύ καί έκεϊνο μέ 
τή σειρά του στδ 131250 λεωφορείο. Οί τραυματισθέντες ήσαν έπιβάτες στδ πρώτο 
λεωφορείο. Ά π ’ αύτούς έτραυματίσθησαν σοβαρά, οί Μ. Μαύρος, Γ. Χαρίλαος, Ά γ . 
Πρίδης, Όνούφρ. Πρίφτης, Παρασ. Πρίφτη, Βιργινία Κρίτση, Κ. Κρητικός καί I. 
Περδικομμάτης.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 9 άτομα σέ τρομερή σύγκρουση πού έγινε στήν δδδ 
Άχαρνών —  ’Ηπείρου, μεταξύ τού φορτηγού 45221, μέ δδηγδ τδν I. Γρυπιώτη καί 
τού 149330 πούλμαν, μέ δδηγδ τδν Σ. Δημοβόλη. Ό  δδηγδς τού φορτηγού έπάτησε 
άμέσως φρένα μόλις είδε τδ πούλμαν, μέ άποτέλεσμα νά άνατραπή, άφοΰ προηγου
μένως είχε συγκρουσθή μέ τδ μπροστινό μέρος τού πούλμαν.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Πάτσης, δδηγδς βυτιοφόρου καί τραυματισμένοι σοβαρά οί 
έπιβάται τού αυτοκινήτου Ε. Ταρατάσης, Α. Στεργιόπουλος, δταν στδ 109 χλμ. δδού 
Αθηνών —  Λαμίας, τδ βυτιοφόρο έπεσε πάνω σέ φορτηγό πού είχε άνατραπή καί έν 
συνεχεία παρεξέκλινε τής πορείας του καί συνεκρούσθη μέ άλλο φορτηγό, πού έρχό- 
ταν άπδ άντίθετα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Γερβετάς, δδηγδς δικύκλου, δταν τούτο έπεσε πάνω στδ 
98697 λεωφορείο πού έβαινε κανονικά στήν δδδ Άρτέμιδος τής Ηλιουπόλεως.

—  ΝΕΚΡΑ ή Άθηνά Βελέντζα, τήν δποία παρέσυρε στδ 28 χλμ. έθνικής δδού 
Λαμίας —  Αθηνών, τδ Ι.Χ. 39561, μέ δδηγδ τδν ’Ιταλό Μπροΰνο Προφίλι.
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—  ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μανουλής, τδν όποιο παρέσυρε στδν διασταύρωση τής δδοΰ 
Πειραιώς καί Πύργου Ρέντη, τό Ι.Χ. 324, μέ δδηγό τόν Έλευθ. Παπαδόπουλο.

—  ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΈ τελείως τδ περίπτερο έπί τής δδοΰ Δαβάκη 5, στήν Καλ
λιθέα, τδ Ι.Χ. 210354 μέ δδηγδ τδν I. Σημαντήρα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Λεκανίδης, δδηγδς τού 94775, δταν παρεξέκλινε τής πορείας 
του στήν δδδ Βρυλισσοΰ καί έπεσε σέ χαράδρα βάθους 10 μέτρων καί τραυματισμένη 
σοβαρά ή γυναίκα του Διονυσία.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Κοσμίδης, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ χωριδ Μαυροθαλάσσιο 
Σερρών, τδ 168880 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Κ. Γεράκη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Ζάμπος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο άνετράπη στη 
Θεσσαλονίκη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Κολακίδης, δδηγδς έλκυστήρος, δ δποΐος άνετράπη Ιξω άπδ 
τδ χωριδ Πρόβατά Σερρών.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Στέφ. Δημητράκης, δδηγδς έλκυστήρος, δταν οδτος άνετράπη 
στδ Έλατοχώρι Κατερίνης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Φραγκουδάκης, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν οδτος 
άνετράπη έξω άπδ τήν Βέροια.

—  ΝΕΚΡΟΙ οί Γ. Χιωτέλλης καί Σμαράγδα Παπαδοπούλου, πού είχαν τραυ- 
ματισθή σέ τροχαία δυστυχήματα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Άναστασιάδης καί τραυματισμένος δ Ά ν. Καραγαβριηλί- 
δης, δδηγδς Ι.Χ., δταν τοΰτο, στδ 10 χλμ. δδοΰ Κομοτηνής —  Ξάνθης, έπεσε σέ 
χαράδρα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Κολάτος, σμηνίτης, τδν δποΐο παρέσυρε αύτοκίνητο στδν 
’Άροξο, δπου ύπηρετοΰσε.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Φιλ. Φιλιππίδης, τδν δποΐο παρέσυρε, στη λεωφόρο ’Αμαλίας, 
τδ Ι.Χ. 207327, μέ δδηγδ τδν Ν. Καρέλη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, ήτοι δ Γ. Φιλιωτάκης, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 9940 
καί οί έπιβάτες Α. Πουλάκης καί Ε. Βαράνης, δταν τδ Ι.Χ. συνεκρούσθη στη δια
σταύρωση τών δδών Καλλιρρόης καί Άναπαύσεως μέ τδ 9940 Ι.Χ.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Καλογεράκος, τδν δποΐο παρέσυρε τδ φορτηγδ 177916, στήν 
έθνική δδδ Κορίνθου —  ’Αθηνών, κοντά στδν Άσπρόπυργο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Χαρτούνας, έργάτης σέ εργοστάσιο στή Θεσσαλονίκη, τδν 
δποΐο συνέθλιψε στδν τοίχο, ένώ έκανε έλιγμούς, τδ 139484 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν 
Δ. Παγίδα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή Αίκ. Μοσχοπούλου, δταν τδ I. X. 95803, 
τοΰ όποιου Ιπέβαινε, μέ δδηγδ τδν Α. Χιώτη, έπεσε σέ τοίχο, στήν δδδ Καβάλας.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Μαυρίδης, τδν δποΐο πα^συο* στήν δδδ Ε. Βενιζέλου τής 
Νέας Σμύρνης, τδ 43690 φορτηγδ μέ δδηγδ τδν Ν. Φωτιάδη.

—  ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Δ. Κατσιμάνης καί ή έγγονη του ’Άρτεμις Μαρκάκη, έτών 
5, πού παρεσύρθησαν στήν Καβάλα άπδ τδ φορτηγδ 22763. Τραυματισμένα καί δύο 
άλλα έγγονάκια τοΰ Κατσιμάνη. Ό  δδηγδς τοΰ φορτηγοΰ Γρ. ’Αϊβαλής πού συνελή- 
φθη δέν είχε άδεια όδηγοΰ.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μπελάλης, δδηγδς έλκυστήρος, δταν άνετράπη στδ χωριδ 
 ̂ |Α7ϊ ε X ά vc t

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Γ. Καληγέρης, δδηγδς φορτηγοΰ, δ θ . Κουρ- 
κούνης, δδηγδς Ι.Χ. καί δ έπιβάτης Μ. ’Αρβανίτης, δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν 
στδ 74 χιλμ. έθνικής δδοΰ ’Αθηνών ·— Λαρίσης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Ζουμπούλης, τδν δποΐο παρέσυρε, στήν δδδ Δομοκοΰ, τδ 
136461 ταξί, μέ δδηγδ τδν Ε. Μιχαηλίδη.

Ν. Α.



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1966

1)
2)
3)

4)

ό)
6)
7)

8)
9)

Α) Κατά μήνα Νοέμβριον έ.έ. καί άπό 1 - 30 είς ’Αθήνας - Πειραιά - Πάτρας 
Κέρκυραν:

Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής Ικλογής των οίκοι 
Έξητάσθησαν είς Ιατρεία τής έκλογής των 
Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας είς 
ίδιώτας Ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια 
Υπεβλήθησαν είς όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις καί 
Κέρκυρα
Είσήχθησαν είς Ν) μεΐα καί Κλινικάς τής έκλογής των 
Έγεννήθησαν είς Μαιευτήρια
Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις, πραγματοποιηθεϊσαι 
είς ίατρεΐα καί έργαστήρια τής Υγειον. Υπηρεσίας τοΰ ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων καί Κλάδου Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς 
Έχορηγήθησαν δρθοπεδικά είδη άξίας 5.099 δρχ. είς 
Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής των 7246 συνταγαί.

1.622
3.032

Μέλη

1.653

34 
230 
30 νέα

2.896
11

Β) Άπό οικονομικής πλευράς ό μήν ’Οκτώβριος έχει ώς έξής:

" Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά Δ?χ· 524.278
’Έσοδα έκ συμ) χής Δημοσίου » 1.042.974

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν » 1.567.252
Ε Ξ Ο Δ Α » 1.154.766

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α » 412.486

Ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ς  : Καθίσταται γνωστόν είς κ.κ. Συνταξιούχους, οίτινες τυγ- 
χάνουσιν ήσφαλισμένοι παρά τώ Κλάδω Τγείας, δτι ή δυνάμει τής άπό 20) 1) 66 
άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Κλάδου Υγείας χορηγηθεΐσα άναστολή 
τών διατάξεων, 30— 6) 11.7.61 Συμπληρωματικού Κανονισμού τών άφορωσών τάς 
προϋποθέσεις διαγραφής έκ τοΰ Κλάδου Υγείας Συνταξιούχων μελών, οίτινες δεν 
κατέβαλον έμπροθέσμως καί διά χρονικόν διάστημα έλασσον τοΰ τριμήνου την έκ τής 
συντάξεώς των κράτησιν, λήγει την 31.12.1966.

Επειδή ή μέχρι τής άνωτέρω ήμερομηνίας, 31.12.66 χορηγηθεΐσα άναστολή 
έγένετο διά τελευταίαν φοράν παρακαλοΰνται δπως, άπό 1.1.1967, προσέρχωνται έμ
προθέσμως έντός τοΰ πρώτου ΙΟημέρου έκάστου μηνός καί καταβάλλωσιν άνυπερθέ- 
τως τήν έκ τής συντάξεώς των κεκανονισμένην κράτησιν, άλλως ή καθυστέρησις 
συνεπάγεται τήν διαγραφήν των.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ώς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου 'Υγείας Α. Π.

Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας Πόλεων, προήχθη είς τον 
βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, έκ τοΰ έν Ισχύι πίνακος προακτέων τοΰ έτους 1966, δ 
Άστυφύλαξ κ. Κουμπενας Μιχαήλ τοΰ ’Αθανασίου πρός πλήρωσιν ύφισταμένης μιας 
κενής δργανικής θέσεως.

***
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική άμοιβή 
είς τούς κ.κ.: 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' Τάξεως Βλητάκην Γεώργιον, Διοικητήν 
τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πείρα .ως, 2) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' 
τάξεως Δημητρόπουλον Κωνσταντίνον, 3) ’Αστυνόμον Α ’ τάξεως Γιαννακόπουλον 
Ελευθέριον, 4) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Καψαρίδην Ίωάννην, 5) Ύπαστυνόμους Α ' 
τάξεως Κουτούγεραν Νικόλαον καί Λύτραν Χρύσανθον, 6) Άοχιφύλακα Νιαράκην 
Άνδρέαν καί 7) ’Αστυφύλακας Σταθόπουλον Βασίλειον, Λεκάκην Χρήστον, Φραγ- 
κιαδάκην Γεώργιον, Βαλάρην Δημήτριον, Κάρμην Γεώργιον, Λάζαρην Βασίλειον, 
Ρούκην Πραξιτέλην, Κυριακόγκωναν Παναγιώτην καί Καλκανδήν Κωνσταντίνον. 
Όμοίως τούς κ.κ. 1) Ύπαστυνόμους Α ' τάξεως Τακάκην Φανούριον καί Κολεύρην 
Κωνσταντίνον καί 2) ’Αστυφύλακας Μπενέτον ’Αναστάσιον, Άγραπίδην Δημήτριον, 
Πιτικάκην ’Εμμανουήλ, Ήλιάκην Νικόλαον, Γραμματικόν ’Αναστάσιον, Λιόκαρην 
Σταμάτην, Μπούλην Θεμιστοκλήν, Γυφτόπουλον Σοφοκλήν καί Μπενενάκον Γρηγό- 
ριον, διότι, άπαντες, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως πρός τό 
καθήκον, διά των μεθοδικών ένεργειών των, ύπό τήν καθοδήγησιν τών δύο πρώτων, 
Διοικητοΰ καί Ύποδιοικητοΰ τής Ύποδιευθύνσεως τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραι
ώς, έπέτυχον τήν διαλεύκανσιν σοβαρωτάτου άδικήματος κλοπής χρηματοδέματος 
500.000 δραχμών, έκ τής έπί τής άκτής Κονδύλη άρ. 32 αιθούσης τής Διευθύνσεως 
Έκτελωνισμοΰ Δεμάτων Έξωτερικοΰ, τήν σύλληψιν τοΰ δράστου καί τήν άνεύρεσιν 
καί κατάσχεσιν 450.000 δραχμών, προκαλέσαντες οΰτω τά ευμενέστατα σχόλια τοΰ 
Τύπου ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπηνέθησαν δ 
Ύπαστυνόμος Α ' κ. ’Αναστάσιος Παπαμιχαήλ καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης 
Καλκίνης καί Ευστράτιος Θεοδωράκης, διότι τήν 12ην ώραν τής 21.9.66, τελοΰν- 
τες έν διατεταγμένη υπηρεσία είς τήν έν Άερολιμένι Έλληνικοΰ Υπηρεσίαν Προ
στασίας Έθνικοΰ Νομίσματος καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, έ
πέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν γυναικός προτιθεμένης νά άναχωρήση είς 
τό έξωτερικόν, ήτις έφερε μεθ’ έαυτής, παρανόμως καί πέραν τοΰ έπιτρεπομένου 
χρηματικοΰ ποσού, 335 δολλάρια, προκειμένου νά έξαγάγη ταΰτα λάθρα έκ τής 
χώρας, κατά παράβασιν τών κειμένων νόμων, έπιδείξαντες ούτως άπαράμιλλον ζή
λον, έκτακτον δραστηριότητα, μεθοδικότητα καί άφοσίωσιν είς τό καθήκον.

** *
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ —ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—  Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, οί Αστυφύλακες κ.κ. Σκαρμοΰ-



τσος Έδουάρδος τοΰ Θεοφάνους, Κοντούρης Βησσαρίων του Μάρκου, Φεσλής ’Αθα
νάσιος τοΰ Βασιλείου καί Χατζιάρας Νικόλαος τοΰ Στεφάνου.

—  Διεγράφησαν της δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άπολυτέοι 
διά λόγους υγείας, ώς καταστάντες σωματικώς ανίκανοι προς περαιτέρω έκτέλεσιν 
άστυνομικης ύπηρεσίας, οί 'Γπαρχιφύλαξ κ. Κρητικός Παναγιώτης τοΰ Λεωνίδου 
καί Άστυφύλαξ κ. Παναγόπουλος Δημήτριος τοΰ Κωνσταντίνου.

** *

Π Ε Ν Θ Η

Γεώργιος Κατσικαβέλος
Καί νέο σκληρό πλήγμα έδέχθη τό ’Αστυνομικόν Σώμα μέ τόν άδόκητον θά

νατον τοΰ έν συντάξει Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β ' Κατσικαβέλου Γεωργίου τοΰ Δη- 
μητρίου, ό όποιος υπέκυψεν εις τό μοιραΐον τάς έσπέρινάς ουράς τής Τετάρτης, 14 
Δεκεμβρίου 1966, συνεπεία έγκεφαλικής συμφορήσεως.

Ό  μεταστάς έγεννήθη εις Όκτονιά Κύμης Εύβοιας τό 
190ό. Κατετάγη είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό 1929 καί a  
ύπηρέτησεν εύδοκίμως καί άποδοτικώς είς αυτό μέχρι | j | j  
τοΰ 1963, οτε κατελήφθη υπό τοΰ ορίου τής ήλικίας.

Ό  θάνατός του έβύθισεν είς πένθος όλόκληρον τό Ά - 3 
στυνομικάν Σώμα, παρά τοΰ οποίου ήγαπάτο καί έξετι-1 
μάτο ιδιαιτέρως, λόγο) τοΰ καλού χαρακτήρος του, τών 
χριστιανικών του άρχών καί τών πλουσίο>ν ψυχικών του 
χαρισμάτων, διά τά όποια διεκρίνετο. Ή  ευσυνειδησία! 
καί έργατικότης του άνεγνιορίσθησαν παρά τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος, τό όποιον τοΰ άπένειμε πλήθος τιμητι
κών διακρίσεων καί άμοιβών.

Ό  μεταστάς ύπήρξεν υπόδειγμα άρίστου οίκογενειάρ-1 
χου καί έγκατέλειψε σύζυγον καί τρία τέκνα, ήλικίας J 
24, 21 καί 18 έτών.

Ή  κηδεία τοΰ έκλιπόντος άειμνήστου Κατσικαβέλου έγένετο τάς μεσημβρινάς 
ώρας τής 15ης Δεκεμβρίου 1966, έκ τοΰ Τεροΰ Ναοΰ τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ Παγκρα
τίου, μέ πάνδημον συμμετοχήν ’Αστυνομικών 'Επαλλήλων, έν ένεργεία καί έν συν- 
.άξει, δλων τών βαθμών, οί όποιοι μέ συντριβήν καί σπαραγμόν συνώδευσαν τόν με- 
ταστάντα είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν.

Έκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, άπεχαιρέτησε τόν εκλιπόντα ό ’Αστυ
νόμος Α ' κ. Ευάγγελος Καπετανίδης.

Τά «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», διερμηνεύοντα τά αισθήματα τοΰ Άστυνο- 
!-' οΰ Σώματος, διαβιβάζουν στους οικείους τοΰ μεταστάντος τά θερμά των συλλη- 
πητήρια, εύχόμενα τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Είθε ό Κύριος, ό έξουσιάζων νεκρούς καί ζώντας, νά τάξη τήν ψυχήν αυτού έν 
τόπω άναψύξεως, ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.
<ϊ/1 ΖΊΎΝΟΜΓΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»



Κάβε Παρασκευή 

Ώ ρ α  20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 

ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό  

σπίτι.


