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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Ύπό των .(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

Τήν 31ην Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους 1966, άπεχώρησε τοΰ ’Αστυνομι
κού Σώματος καί της ηγεσίας αύτοΰ, λόγω δρίου ήλικίας, δ ’Αρχηγός κ. Ευάγγελος 
Καραμπέτσος.

Ή  Σύνταξις τοΰ περιοδικού θεωρεί χρέος της, δπως άπευθύνη, πρδς τον κ. ’Αρ
χηγόν διά τδν όχι απλώς εύδόκιμον, άλλα λαμπρόν, πράγματι, τερματισμόν τής 
42ετοΰς σταδιοδρομίας του είς τό Σώμα, θερμότατα συγχαρητήρια.

Πέραν όμως τών συγχαρητηρίων, νομίζομεν ότι, διερμηνεύοντες τά αίσθήματα 
τοΰ συνόλου τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων, δφείλομεν να εκφράσωμεν καί τήν εύ 
γνωμοσύνην μας καί τάς θερμάς ευχαριστίας μας πρός τόν κ. ’Αρχηγόν, διότι προσέ- 
φερε, γενικώς, κατά τήν διάρκειαν τής μακράς σταδιοδρομίας του, έξόχους ύπηρε- 
σίας πρός τό Σώμα. Είδικώτερον δέ, διά τής άπολύτου ύπηρεσιακής έπαρκείας του, 
τής άκρας άφοσιώσεώς του είς τό καθήκον, τοΰ ύψηλοΰ αισθήματος ευθύνης, τό όποιον 
διεΐπεν όλας τάς πράξεις του, τής χρηστής διοικήσεως, τήν όποιαν ήσκησε, τής 
σεμνότητός του, τής ευσυνειδησίας του καί τής ειλικρινούς άγάπης πρός τούς υφι
σταμένους, συναδέλφους καί προϊσταμένους του, ΰψωσεν εαυτόν είς θέσιν λαμπρού 
παραδείγματος πρός μίμησιν.

Τέλος ό κ. Καραμπέτσος προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τό Σώμα- 
ίδια άπό τών τελευταίων ήγετικών θέσεων, τάς όποιας κατείχε, διότι, διά τοΰ ύψηλοΰ 
ήθικοΰ του άναστήματος, τής έπιβλητικής προσωπικότητάς του καί τής ιδιαζόντως 
πολιτισμένης συμπεριφοράς του, πρός πάντας, άπέσπασε τήν άνεπιφύλακτον έκτί- 
μησιν τής κοινής γνώμης καί τών αρμοδίων παραγόντων τής Πολιτείας. Έκτίμη- 
σιν ή όποία τοΰ προσεπόρισε τεράστιον κΰρος, τό όποιον άξιοποίησεν υπέρ τοΰ Σώ
ματος, τοΰ όποιου άνύψωσε τήν στάθμην είς τήν έκτίμησιν τοΰ Κοινοΰ.

’Αλλά καί κατά τήν στιγμήν τής άποχωρήσεώς του, δ κ. Καραμπέτσος, προσέ
φερεν ύπηρεσίας πρός τό Σώμα, τό μέν διά τής έμπνευσμένης, πράγματι, Ημερή
σιας Διαταγής του, επί τή άποχωρήσει του, διά τής οποίας Ινέγραψε πολύτιμον 
υποθήκην είς τάς ύπηρεσιακάς συνειδήσεις τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων, τό δέ 
διά τών άκρως εόμενών σχολίων τοΰ Τύπου, άνεξαρτήτως πολιτικής παρατάξεως, 
τά όποια έδημοσιεύθησαν, έξ άφορμής τής άποχωρήσεώς του καί τά οποία, είς τε- 
λευταίαν άνάλυσιν, τιμοΰν καί τό Σώμα, τό όποιον τόν άνέδειξεν.

Είς τόν άποχωρήσαντα της ενεργού άστυνομικής ύπηρεσίας ’Αρχηγόν μας κ. 
Ε. Καραμπέτσον παοέχομεν τήν κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν, ότι αί καλύτεραι 
τών εύχών μας θά τόν συνοδεύουν είς τόν ιδιωτικόν του, πλέον, βίον.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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Κατωτέρω παραθέτομεν την κοινοποιηθεϊσαν εις άπάσας τάς άστυνομικάς υπη
ρεσίας Εύαρέσκειαν τοϋ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεωςκ. Σ. Τζανετή, έπιστολάς δια
κεκριμένων προσώπων, ώς καί τινα σχόλια τοϋ ’Αθηναϊκού Τύπου, έξ άφορμης τής άπο- 
χωρήσεως έκ της ηγεσίας τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ε. Καραμπέτσου:

Άνακοινοΰμεν δτι, διά Β. Δ) τος, έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 27.12.1966 καί 
δημοσιευθέντος είς τδ ύπ’ άριθ. 476 ΦΕΚ (τ. Γ '.) τής 31.12.66, βάσει : 1) των 
διατάξεων τοϋ άρθρου 52 τοϋ Κ. Ν. 2458)53 (ΦΕΚ τ. Α ', 11)1958 «περί ’Οργα
νισμού τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» καί 2) τής ύπ’ άριθ. 5316) 68) 18 άπδ 
19.11.1966 άναφοράς ύμών, άπαλλάσσεται των καθηκόντων του άπδ 1.1.1967 δ 
Άρχηγδς ’Αστυνομίας Πόλεων — 2709—  κ. Καραμπέτσος Εύάγγελος τοΰ Δημη- 
τρίου, καταλαμβανόμενος ύπδ τοΰ δρίου ήλικίας τήν 31.12.1966.

Είς τδν άπερχόμενον ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος κ. Καραμπέτσον Ευάγγελον έκ- 
φράζομεν τήν άκραν ημών ευαρέσκειαν, διότι κατά τδ διάστημα τής μακροχρονίου 
ύπηρεσίας του έν τώ Άστυνομικώ Σώματι, διά τής έντιμότητός του, τοΰ έξαιρετικοΰ 
του ήθους, τής άπαραμίλλου δραστηριότητός του καί ένεργητικότητος, τής άκρας άφο- 
σιώσεώς του πρδς τδ καθήκον καί τοΰ άδιαπτώτου ζήλου καί ένδιαφέροντος, εδωκε 
τδ παράδειγμα είς πάσαν περίπτωσιν, έξαιρέτου Κρατικοΰ λειτουργοΰ, μή φεισθείς 
κόπων καί μόχθων διά τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τής Υπηρεσίας καί τήν 
πρόοδον τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, ούτινος δπήρξε λαμπρός καί έξαίρετος ήγήτωρ 
είς τήν Ιστορίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ό  κ. Καραμπέτσος κατέλαβε τοιαύτην θέσιν, ώστε νά άποτελή διά τδ μέλλον 
τοΰ Σώματος, σύμβολον ύποδείγματος καί παραδείγματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΟΦ. ΤΖΑ Ν ΕΤΗ Σ

** *

ΙΔΟΥ 1408 ΑΘΗΝΩΝ 10) 403 70 31) 12 1430.
Βουλευτικόν.
Εύάγγελον Καραμπέτσον, ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων, Ένταΰθα.

Ευχόμενος πάσαν οικογενειακήν ευτυχίαν διά τδ νέον έτος, εκφράζω πρδς 
υμάς, έπί τή άποχωρήσει έκ τής μακράς εύδοκίμου ύπηρεσίας σας, τά ειλικρινή 
μου συγχαρητήρια.

Ουδέποτε θά λησμονήσω τήν συνεργασίαν μας κατά τάς δυσκόλους ήμέρας τής 
πρωθυπουργίας μου, καθ’ ας μέ τήν διακρίνουσαν ύμάς εύψυχίαν, ψυχραιμίαν καί 
εμπειρίαν, είχατε προσφέρει πολυτίμους ύπηρεσίας ύπέρ τής τάξεως καί τής άσφα- 
λείας έν τή πρωτευούση.

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΟΒΑΣ
** *

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Η. 2) Δ) 9.1.67

Πρδς τδν Άθήναι τή 9η ’Ιανουάριου 1967
κύριον Εύάγγελον Καραμπέτσον 
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας ΙΤόλεονν 
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων 
Ένταΰθα

’Αγαπητέ μας κ. ’Αρχηγέ.
Έ κ μέρους τής τάξεως τών έπαγγελματιών Συντακτών, ίδιαιτέρως δέ τών με-
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λών τής Ένώσεώς μας, Ιχομεν Ιντολήν νά σας έκφράσωμεν τήν λύπην μας διότι ή 
άποχώρησίς σας εκ τής ηγεσίας τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων θά μάς στέ
ρηση τής συνεργασίας, τήν όποιαν είχομεν μεθ’ υμών επί μακράν σειράν Ιτών. Σάς 
εύχαριστοΰμεν έπίσης διά τάς διαπιστώσεις σας ώς προς τήν αποστολήν των έπαγ- 
γελματιών Συντακτών, καθώς καί διά τά κολακευτικά σας λόγια δι’ δλους τούς 
συντάκτας, οί όποιοι άσκοΰν ενα άπό τά ύψηλότερα λειτουργήματα τής Πολιτείας.

Ή  τάξις μας θεωρεί ύποχρέωσίν της νά σάς συγχαρή διά τήν πλήρη επιτυ
χίαν τήν όποιαν έσημειώσατε εις δλην τήν σταδιοδρομίαν σας εις τό Σώμα τής

'Αστυνομίας Πόλεων, καί ή δποία πλειστάκις εχει άναγνωρισθή παρ’ ήμών —  εν 
τή εύρυτέρα έννοια, όλων τών συναδέλφων, οί όποιοι συνειργάσθησαν μαζί σας - -  
κατά τό παρελθόν.

Εύχόμεθα όπως τό παράδειγμά σας —  δηλαδή τής συνεργασίας τών ύπηρετούν- 
των γενικώς εις τήν ’Αστυνομίαν —  άκολουθήσουν καί οί διάδοχοί σας.

Πρός Υμάς, όλόκληρος ή τάξις τών έπαγγελματιών Συντακτών σάς δηλοΐ 
είλικρινώς, ότι θά διατηρήση τήν καλυτέραν άνάμνησιν τής επί μακράν σειράν ετών 
συνεργασίας μας.

Μετά πλείστης τιμής καί φιλικωτάτων αισθημάτων,
Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεΰς
Λ. ΠΕΤΡΟΜΑΝΙΑΤΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΙΙΟΓΑΟΣ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έν Άθήναις τή 30η Δεκεμβρίου 196(5

ΚΜ) 11471
Φίλε μου ’Αρχηγέ,

Πολύ μέ συνεκίνησε τδ γράμμα σας καί δεν μπορώ να σας κρύψω, πόσο μέ 
λύπησε τδ γεγονός, δτι δ Δήμος μου θά στερηθή μιας άποδεδειγμένως άποτελεσματι- 
κης έπαγρυπνήσεως καί έγώ ένδς τόσον αγαπητού καί πολυτίμου συνεργάτου. Πι
στεύω δμως, δτι εις τήν πραγματικότητα ούδέποτε σείς θά άποσυρθήτε της ενεργού 
ύπηρεσίας: θά μένουν πάντοτε, διά νά καθοδηγούν τους συναδέλφους σας παντδς βα
θμού ώς Ιάν είσθε παρών μεταξύ των, τδ ύψηλόν σας παράδειγμα άφοσιώσεως εις 
τήν Υπηρεσίαν, ή εύρύτης τού πνεύματός σας καί αί φωτειναί σας συμβουλαί.

Περαίνων, θά ήθελα είς τάς θερμάς εύχάς μου διά τδ Νέον ’Έτος νά προσθέσω 
μίαν εύχήν, ή δποία άσφαλώς εχει τήν ιδίαν ευχάριστον άπήχησιν καί είς τήν ίδι- 
κήν σας ψυχήν, δπως καί είς τήν ίδικήν μου, νά βλέπωμεν πάντοτε βελτιουμένην 
έν άσφαλεία καί ευημερία τήν ένδοξον πόλιν τών ’Αθηνών.

Φιλικώτατα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡ. ΠΛΓΤΑΣ

Άξιότιμον Κύριον 
Ευάγγελον Καραμπέτσον,
Άρχηγδν ’Αστυνομίας Πόλεων,
’Ενταύθα.

** *

ΑΡΧΗΓΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΩΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΡΑΜΙΙΕ- 
ΤΣΟΝ. —  ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ. —  ΕΝΤΑΥΘΑ.

ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΟΥ Α
ΠΕΥΘΥΝΩ ΕΙΙΙ ΤΗ Α Π Ο Χ Ω ΡΗ ΣΕΙ ΣΟΥ ΕΓΚΑΡΔΙΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ. —  
ΥΠΗΡΞΕΣ ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΕΤΙΜΗΣΕΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ, ΕΣΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ. —  ΑΙ ΘΕΡΜΑΙ ΕΥΧΑΙ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΣΕ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝ) ΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΣ
** *

ΛΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΟΣ

Έ ν Άθήναις τη 30ή Δεκεμβρίου 1966
Φίλτατε καί άγαπητέ μου Κύριε ’Αρχηγέ,

’Έλαβον τήν άπό 28ης τρέχοντος μηνός άποχαιρετιστήριον έπιστολήν σας καί 
θέλω νά πιστεύσητε, δτι διακατέχομαι ύπδ τής αυτής συγκινήσεως, τήν όποιαν 
αίσθάνεσθε καί σείς, άποχωρών τού λαμπρού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά 
τήν πρόοδον καί τήν έξέλιξιν τού δποίου ήναλώσατε τδ μεγαλύτερον μέρος τής 
αλκής σας καί είργάσθητε μετά πίστεως καί άφοσιώσεως, άναδειχθέντες άξιος καί 
τετιμημένος ήγέτης αύτοΰ, καί έπιτυχόντες απολύτως είς τήν ύψηλήν καί δύσκολον 
αποστολήν σας.

Ηροσωπικώς, άγαπητέ μου Ευάγγελε, αισθάνομαι πράγματι βαθυτάτην λύπην, 
διότι μέ τήν άποχώρησίν σας έκ τής ήγεσίας τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, θά στερηθώ ένδς καλού καί άγαπητοΰ φίλου καί έξαιρέτου συνεργάτου, είς 
τδν δποϊον ευρισκον πάντοτε, πλήρη άνταπόκρισιν άπόψεων καί έπιδιώξεων, κα- 
τανόησιν, πνεύμα συνεργασίας καί συναδελφικής άλληλεγγύης άπαράμιλλον, είς 
δλας τάς προσπάθειας μας πρδς έπίλυσιν σοβαρών ύπηρεσιακών ζητημάτων κοινού
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ενδιαφέροντος, πράγμα το όποιον άναμφισβητήτως άπέβη καί άπέβαινεν επ’ ώφε- 
λεία, τόσον άμφοτέρων των Σωμάτων, όσον καί τοΰ Έθνους.

Ή  άνάμνησις της συνεργασίας αυτής, ’Αγαπητέ μου Φίλε, πιστέψατε άπολύ- 
τως, ότι θέλει παοαμείνη πάντοτε ζωντανή εις τήν ψυχήν μου καί έλπίζω ότι θά συ- 
νεχισθή καί εις τό μέλλον υπό τό πνεύμα καί τάς αντιλήψεις αί δποΐαι μέχρι τοΰδε 
Ιπεκράτησαν καί ότι ή ανεκτίμητος προσωπική σας πείρα θά παραμείνη πάντοτε χρή
σιμος καί σπουδαία προς τά Σώματα ’Ασφαλείας, τά όποια τόσον άγαπήσατε καί των 
άγαθών τής όποιας πιστεύω, ότι δεν θά στερηθούν έστω καί έάν εύρίσκεσθε έκτός 
τής ένεργοΰ ύπηρεσίας.

Μέ τήν διαβεβαίωσιν τής άπολύτου άγάπης καί έκτιμήσεώς μου σάς εύχομαι 
πάσαν προσωπικήν καί οικογενειακήν χαράν καί εότυχίαν.

Μέ συναδελφικούς καί φιλικούς χαιρετισμούς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΓΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

’Αντιστράτηγος 
’Αρχηγός Βασ. Χωροφυλακής

** *
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ" ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ!" ΝΑΓΤΙΚΟΓ

Άθήναι τή 29η Δεκεμβρίου 1966
’Αγαπητέ μου ’Αρχηγέ,

Τό Β. Ναυτικόν κι’ έγώ προσωπικώς, αίσθανόμεθα βαθεΐαν λύπην διά τήν άπο- 
χώρησίν σας, άναγκαστικώς λόγω δρίου ήλικίας, έκ τοΰ εύγενοϋς Σώματος τής ’Α
στυνομίας Πόλεων.

Αί άναμφισβήτητοι ικανότητες ώς ήγέτου καί τά ζωηρά αίσθήματά σας άπέ- 
ναντι τοΰ Β.Ν. καί έμοΰ, έδημιούργησαν άπό έτών τήν στερεάν βάσιν, διά τήν άπό- 
λυτον σύμπνοιαν, εις άπάσας τάς περιπτώσεις συνεργασίας τή ’Αστυνομίας Πόλεων 
μετά τοΰ Β.Ν. καί δή κατά περιόδους κρίσιμους διά τό ’Έθνος.

Έστέ βέβαιος, Κύριε ’Αρχηγέ, ότι βαθύτατα αισθήματα έκτιμήσεώς καί άγά
πης, ώς καί αί καλλίτεραι τών ευχών διά πάσαν προσωπικήν ευτυχίαν, συνοδεύουν 
ύμάς εις τον πολιτικόν βίον.

Μετά βαθείας έκτιμήσεώς καί άγάπης
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων ΣΠΓΡ. I. ΑΓΓΕΡΗΣ
κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον 
Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας.—

*
* * Άθήναι, 10 ’Ιανουάριου 1967

Αγαπητέ Κύριε Καραμπέτσο,
'Η  έπιστολή σας τής 28ης λήξαντος βαθύτατα μέ συνεκίνησε διότι μοΰ ύπέ- 

μνησε τήν έκ τής ήγεσίας τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων άποχώρησίν σας.
Eivat τόσαι καί τοιαΰται αί πολύτιμοι ύπηρεσίαι σας όχι μόνον προς τό Σώμα 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλά καί πρός τήν ασφάλειαν τών πολιτών καί πρός τήν 
έννομον τάξιν γενικώτερον, ύπό δυσκόλους καί κρίσιμους περιστάσεις προσφερθεΐ- 
ται, έπί κεφαλής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί έν συνεχεία τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος, ώστε εύλόγως νά λυπούμεθα πάντες οί πονοΰντες τήν ευνομίαν καί τήν ευτα
ξίαν, έφ’ όσον δεν σάς παρέχεται πλέον ή δυνατότης νά συνεχίσητε τό έργον σας.

Άποχωρίζεσθε τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τό ύπερήφανον συ
ναίσθημα ότι έπετελέσατε εις τό άκέραιον τό καθήκον σας.

Σάς συγχαίρομεν δι’ αυτό καί σάς εύχόμεθα πάσαν εύτυχίαν.
Μετά βαθυτάτης έκτιμήσεώς 

ΧΡ. Ν. ΜΟΓΣΤΑΚΗΣ
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i  ΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Έ ν Άθήναις τη 3η ’Ιανουάριου 1967
Φίλτατε κύριε ’Αρχηγέ,

"Ελαβον τήν έπιστολήν σας δι’ ής μοί άνεκοινώσατε την δριστικήν άποχώρη- 
σίν σας έκ της ενεργού ’Αστυνομικής Υπηρεσίας καί σάς ευχαριστώ.

Ή  άνακοίνωσις αΰτη μέ λυπεί βαθύτατα διότι διά τής άποχωρήσεώς σας τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων στερείται ένδς τών εκλεκτότερων καί συμπαθέστε
ρων άνωτάτιον στελεχών του, ή λαμπρά σταδιοδρομία τοΰ όποιου, είμαι βέβαιος, 
θά άφήση δυσαναπλήρωτον κενόν.

Τήν στιγμήν αυτήν δεν σάς άποκούπτω δτι ή λύπη μου καθίσταται Ιτι μεγα- 
λυτέρα διότι έν τώ προσώπω σας ειχον ευρει ένα πολύτιμον συνεργάτην, ή βοήθεια 
τοΰ όποιου εις πολλάς δυσκόλους στιγμάς καθ’ ας συνειργάσθημεν ύπήρξεν άνεκτί- 
μητος καί θά μείνη δι’ εμέ άλησμόνητος.

Εις τόν ιδιωτικόν βίον εις δν μεταπηδάτε, φίλε Κύριε ’Αρχηγέ, σάς συνοδεύουν 
αί καλλίτεραι εύχαί μου, δράττομαι δέ τής ευκαιρίας αυτής διά νά άνανεώσω τήν 
διαβεβαίωσιν τής προς ύμάς βαθείας έκτιμήσεώς μου.

Μετά φιλικωτάτων προσρήσεων 
Α. Λ. ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩΤΗΣ

*
Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ

Ό  κ. Ευάγγ. Καραμπέτσος, άρχηγός μέχρι σήμερον τής ’Αστυνομίας τών Πό
λεων άποσύρεται τής ενεργού ύπηρεσίας, καταλαμβανόμενος ύπό τοΰ δρίου ήλικίας. 
Σπανίως ήγέται τοΰ Σώματος ήδυνήθησαν νά τό υπηρετήσουν καί δι’ αύτοΰ τήν 
ελληνικήν κοινωνίαν, δσον δ κ. Καραμπέτσος, δ όποιος άνελθών τήν κλίμακα τής 
ιεραρχίας χάρις εις τό ήθος, τήν μόρφωσιν καί τήν ικανότητά του, ήδυνήθη νά 
γίνη σεβαστός άπό δλους τούς τίμιους ανθρώπους άλλά καί άπό εκείνους ακόμη οί 
όποιοι ειχον λόγους να φοβούνται τήν άκεραιότητά του. Θά ήδύνατο καί ίσως θά 
έπρεπε νά παραμείνη άκόμη εις τήν θέσιν του παρατεινομένου τοΰ δρίου ήλικίας. 
Θά έπρεπε διότι οί καιροί είναι δύσκολοι δν όχι κρίσιμοι. Γνωρίζομεν, δτι ό ίδιος 
συνεπής προς τάς άρχάς του δεν τό ήθέλησε. Προετίμησε, διά τοΰ έργου καί τής άρ- 
νήσεώς του, νά καταλίπη εν παράδειγμα προς μίμησιν. Ά λλ’ άς προσέξη ή Κυβέρ- 
νησις προκειμένου νά τοποθετήση τόν άντικαταστάτην του. Καθ’ έαυτό είναι δύσκο- 
λον τό έργον τοΰ άρχηγοΰ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. Ή  δράσις τοΰ άπερχομένου 
αρχηγού τό καθιστά έτι δυσκολώτερον —  διά τόν διάδοχόν του δ όποιος πρέπει νά 
διαθέτη τά προσόντα διά νά σταθή εις τό αυτό ύψος.

(«Καθημερινή», 31.12.66)
*

Ο κ. Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
"Ύστερα άπό 42 έτών εύδόκιμον υπηρεσίαν, άπεχώρησε προχθές, καταληφθείς 

άπό τό δριον ήλικίας, δ Άρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Εόάγγελος Καραμπέ
τσος. Πολιτισμένος, ίκανώτατος, άνιδιοτελής, μέ έξαίρετον ήθος, καί άψογος είς 
δλας του τάς έκδηλώσεις καί τήν ζωήν του, δ άποχωρών Άρχηγός αφήνει λαμπράς, 
πράγματι, ύποθήκας, είς τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων. Καί άφήνει έπίσης 
λαμπράς έντυπώσεις είς δλόκληρον τήν έλληνικήν κοινωνίαν, ή δποία θά ένθυμήται 
τόν διακεκριμένον δημόσιον λειτουργόν καί τόν άκέραιον άνθρωπον.

(«Άκρόπολις», 4.1.67)
** *

Ο κ. Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ
Μετά συνεχή καί εύδόκιμον ύπηρεσίαν 42 έτών άπεχώρησε τής Αστυνομίας κα-
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ταληφθείς ύπό τοΰ δρίου ηλικίας δ Αρχηγός τοΰ Σώματος κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος. 
Ό  κ. Καραμπέτσος είς μήνυμά του πρός τούς Αξιωματικούς καί άνδρας δλων των 
υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας εκφράζει τάς εύχάς του επί τώ νέω Ιτει καί ύποβάλλει 
έκκλησιν πρός δλους τούς αστυνομικούς δπως «έμπνεόμενοι άπό τάς παραδόσεις τοΰ 
Σώματος βελτιώσουν τήν ήδη λαμπράν πορείαν αύτοΰ».

Μεταξύ άλλων δ κ. Καραμπέτσος συνιστά είς τούς Αστυνομικούς να ένθυμοΰν- 
ται πάντοτε δτι δλοι οί πολΐται είναι ίσοι έναντι τοΰ Νόμου καί δεν έπιτρέπεται 
ούδεμία διάκρισις. Καί Απευθύνει θερμήν έκκλησιν, δπως: Απέχουν οί Αστυνομικοί 
πάσης άναμίξεως, έστω καί έμμέσως είς τάς μεταξύ των Κομμάτων διενέξεις.

(«’Ελεύθερος Κόσμος», 3.1.67)
*ή;

ΓΠΟΘΗΚΑΙ
Συμπαθής ώς άνθρωπος καί Ανεπίληπτος κρατικός λειτουργάς, ώς Αρχηγός 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δ κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, πού Απεχώρησε μέ τήν έκ- 
πνοήν τοΰ λήξαντος έτους, καταληφθείς ύπό τοΰ δρίου ήλικίας, Απηύθυνεν έγκύκλιον 
πρός τό Σώμα, συνιστών είς δσους ύπηρετοΰν νά μη λησμονοΰν δτι δλοι οί πολΐται 
είναι ίσοι έναντι τοΰ Νόμου καί νά Αποφεύγουν νά λαμβάνουν θέσιν ύπέρ τοΰ ένός 
ή τοΰ άλλου κόμματος. Καθόλου περιτταί αί ύποθήκαι, δπιος Απεδείχθη είς ώρισμέ- 
νας προσφάτους περιπτώσεις. Θά κερδίση ή ’Αστυνομία, Ιάν τούς ένστερνισθοΰν δλοι 
οί Ανήκοντες είς τό Σώμα.

(«’Έθνος», 3.1.67)
*ή- $

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΝ
Μέ τήν λήξιν τοΰ 1966 καταλαμβάνεται ύπό τοΰ δρίου ήλικίας μία πλειάς 

έπιλέκτων Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ έπί κεφαλής τόν Αρχηγόν τοΰ 
Σώματος κ. Εύάγγελον Καραμπέτσον. Είναι πράγματι λυπηρόν δτι ή Πολιτεία θά 
στερηθή τών ύπηρεσιών βαθμοφόρων τοΰ ήθους καί τής καταρτίσεως τών κ.κ. Κα- 
ραμπέτσου, Νικητάκη, Θάνου, Παπαναστασίου καί πολλών άλλων Αξιωματικών πού 
έτίμησαν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δύνανται δμως νά παραδώσουν τήν 
σκυτάλην είς τούς νεωτέρους των μέ τήν συναίσθησιν καί τήν βαθεΐαν ίκανοποίησιν 
δτι έπετέλεσαν είς τό Ακέραιον τό καθήκον των καί δτι προσέφεραν πολυτίμους 
ύπηρεσίας είς τήν χώραν. Διοικήσαντες Από πολλών σκοπιών τήν ’Αστυνομίαν είς 
κρίσιμους διά τό ’Έθνος στιγμάς, Αγωνισθέντες σκληρώς καί συχνότατα διαβληθέν- 
τες Αφήνουν είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας τό λαμπρόν παράδειγμα Ανδρών μέ τίτλους 
εθνικών ύπηρεσιών. 'Η «Βραδυνή» αισθάνεται ώς καθήκον νά άπευθύνη συγχαρητή
ρια είς τόν κ. Καραμπέτσον καί τούς συνεργάτας του διά τήν εύδόκιμον καί άκρως 
Αποδοτικήν δράσιν των.

(■«Βραδυνή», 31.12.66)

ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝ
Ή  είσοδος τοΰ καινούργιου έτους Απεστράτευσε ένα εκλεκτόν "Ελληνα. Ή  έπε- 

τηρίς τής ζωής έπιβάλλει καθεστώς Αδιατάρακτο τήν διαδοχή: Είναι Ανάγκη οί 
παλαιότεροι νά Αποχωρούν γιά νά δίνουν τή θέσι τους στούς νεωτέρους. Μιά σκυτα
λοδρομία Ασταμάτητη διεξάγεται μέ τή σκυτάλη πού μεταβιβάζεται άπό τά γερα- 
σμένα χέρια τής πείρας πού έκουράστηκαν, στά ξεκούραστα χέρια τής νεότητος μέ 
τή ζωτική δράσι.

Στό φαινόμενο αυτό τής διαδοχής δφείλεται ή Αποστράτευσις τοΰ Εύαγγέλου 
Καραμπέτσου. "Επειτα άπό σαρανταδύο έτη γονίμου δραστηριότητος στάς επάλξεις 
τής ’Αστυνομίας, δ έξοχος Αστυνομικός καί άνθρωπος, μετατοπίζεται στό περιθώ-
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ριο, άφοΰ έπί τέσσερις καί πλέον δεκαετίες ύπηρέτησε ακάματα την Ελλάδα. Δεν 
είναι φιλική υπερβολή ή διαπίστωσις δτι δ άποχωρών αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
μένει λαμπρόν παράδειγμα καί πρότυπον στήν ιστορία τοΰ Σώματος, αλλά καί γενι- 
κώτερα στήν έλληνική ζωή. ’Αχάριστο τοΰ άστυνομικοΰ τό έπάγγελμα. ’Ίσως καί 
λίγο άντιπαθητικό: Ό  άστυνομικός, στήν προσπάθεια του νά διώξη τήν παρανομία, 
είναι άναπόφευκτο νά δυσαρεστήση, νά έξεγείρη, νά ενόχληση. Ό  Ευάγγελος Κα
ραμπέτσος δέν δυσηρέστησε, δεν έξήγειρε, δεν ένώχλησε. Δέν έκανε ποτέ εχθρούς. 
Ή  σταδιοδρομία του διανύθηκε χωρίς άγανάκτησι. Καί δταν άκόμη εόρίσκετο στά 
πιό Ιπισφαλή άπό άπόψεως γλιστρήματος πρός τήν αντιπάθεια πόστα τής ’Αστυ
νομίας —  τήν Τροχαία, τήν Γενική ’Ασφάλεια —  πάλι έχθρούς δέν κατάφερε νά 
κάμη. Διότι Iξήσκησε τό επάγγελμα πού τοΰ άνετέθη μέ πολιτισμό, εύγένεια καί 
άνθρωπιά. Δέν έποέσβευε δτι ό άστυνομικός είναι εχθρός τοΰ πολίτου, άλλά φίλος 
του, τεταγμένος άοκνα νά τον έξυπηρετή. ’Εάν είχε τις πολιτικές άντιλήψεις του. 
δέν τις θυμήθηκε ποτέ γιά νά διώξη αντιπάλους. Διότι γ ι’ αυτόν κανείς δέν ήταν 
αντίπαλος. "Ολοι, άκόμη καί οί παρανομοΰντες, ήσαν άγαπημένοι, τούς όποιους είχε 
ταχθή νά νουθετή, νά έπαναφέρη στόν ίσιο δρόμο. ΓΓ αυτό ή διαδρομή τοΰ Εύαγ- 
γέλου Καραμπέτσου δέν έδημιούργησε άγανάκτησι. Είναι περίεργο τό πώς καμμιά 
εφημερίδα δέν βρέθηκε νά τόν κατηγορήση. Γιατί καμμιά δέν κατάφερε νά διαπι- 
στώση άκρότητα ή βιαιότητα άπό μέρους του, κάποια ένέργεια άστοχα νευρική ή 
έξοργιστικά άπολίτιστη, ή όποια νά Ινθυμίζη Μπαϊρακτάρη καί νά έμφανίζη «άστυ- 
νομικόν» τό Κράτος Δικαίου —  δηλαδή ένα Κράτος άπαράδεκτης βίας, εναντίον 
τοΰ όποιου είναι άνθρώπινα άδύνατον νά μή έξεγερθοΰμε. Ό  Εύάγγελος Καραμπέ
τσος έπί τόσα έτη μάς έπεισε δτι ήταν φίλος μας καί δταν άκόμη μάς Ιτιμωροΰσε... 
Διότι μάς έπειθε δτι έπρεπε νά μάς τιμωρή καί γ ι’ αυτό δέν ποοκαλοΰσε τήν άγα- 
νάκτησι άπό κανένα τιμωρούμενον μέ στοιχειώδη καλοπιστία.

Αί αύθόρμητοι αυταί γραμμ.αί δέν γράφονται ούτε άπό φιλία, ούτε γιά διαφή- 
μισι. ’Από έτών, βέβαια, δ εκλεκτός αύτός Έλλην μέ τιμά μέ τήν έμπρακτη άγάπη 
του’ άγαπάει τή δημοσιογραφία μου καί τή μουσική μου, καί τήν άγάπη του αυτή 
έξεδήλωσε καί μέ ένα έξαιρετικά τιμητικό γράμμα πού μοΰ έστειλε, άποχωρών άπό 
τήν ’Αστυνομία. Γεμάτος συγκίνησι τόν εύχαριστώ, άλλά δέν τοΰ τό άνταποδίδω' 
διότι δέν είναι άνταπόδοσις άβρότητος ή διαπίστωσις δτι δ έξοχος "Ελλην μένει λαμ
πρό παράδειγμα γιά μίμησι.

Καί κάτι άλλο, πού κάνει τήν δημοσία αύτή διαπίστωσι χωρίς ευτελή πρακτική 
άξια: Ό  Εύάγγελος Καραμπέτσος, άποχωρών άπό τήν ’Αστυνομία, δέν θά πολι- 
τευθή. Θά ίδιωτεύση. Θά δοθή στούς άνθρώπους πού τόν άγαποΰν, σέ δλους εμάς 
πού τόν έκαμαρώσαμε δχι μόνον σάν άστυνομικόν, άλλά καί σάν κύριον εύπρεπή, εύ- 
χάριστον, άξιαγάπητον. Αί ένθουσκόδεις κρίσεις μας δέν τοΰ προσφέρουν καμμιά 
επικερδή έξυπηρέτησι. Άποτελοΰν μόνον ένα ξεχείλισμα ένθουσιαστικό, μιά έπι- 
βράβευσι πού έπιβάλλεται.

"Ας κρατήση δ έξοχος άνθρωπος τόν ένθουσιασμό μας, τώρα πού θά έρθη κοντά 
μας σάν συμπαθέστατος ιδιώτης. Διότι —  ας σκεφτοΰμε καί λίγο έγωϊστικά: "Αν ή 
Ελλάς χάνη ένα άνώτατον άξιωματοΰχον, κερδίζουμε έμεΐς ένα έξαιρετικά άξιαγά
πητον φίλον, τόν δποΐον συνηθίσαμε καί μέ στολή καί χωρίς στολή νά άγαπάμε..

ΧΡ. Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΪΑΟΣ 
(«Έθνος», 5.1.1967)
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Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ ΗΙΙΣ ΤΗ Σ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
Ύπό τοϋ Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας 
έν τή Παντείφ ’Ανωτ. Σχ. Πολιτικών ’Επι
στήμων κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έξετάζοντες νΰν τάς διαφόρους ποινάς διά βραχέων παρατηροΰμεν τά ακό
λουθα :

α ’) Ή  χρηματική ποινή. Ή  σκοπιμότης τής ποινής ταύτης προκειμένου είδι- 
κώς περί ανηλίκων αμφισβητείται.

Ή  μία γνώμη άποκρύει την χρηματικήν ποινήν διά διαφόρους λόγους. Δεδομέ
νου, δτι οί άνήλικοι στερούνται αύτοτελοΰς εισοδήματος, δέν δύνανται νά καταβά- 
λωσιν οί ίδιοι τό δφειλόμενον χρηματικόν ποσόν. Ή  ποινή έπομένως αϋτη αποβαίνει 
άπλώς πιεστικόν μέτρον κατά τών γονέων, οί όποιοι και θά πληρώσωσι τοΰτο. Ή  
χρηματική τιμωρία μεταβάλλεται έν τή πραγματικότητι είς «κατ’ οίκον ραβδισμόν» 
διά τόν άνήλικον. Γεννά Ιριδας είς τήν οικίαν καί είς τους πενεστέρους γονείς αντι
πάθειαν καί εχθρότητα πρός τό δικαστήριον ανηλίκων, τοΰ όποιου δέν δύνανται νά 
άντιληφθώσι τήν άγαθήν πρόθεσιν. Τέλος δφίσταται δ φόβος δτι θά γεννηθή είς τόν 
εγωιστήν άνήλικον ή επικίνδυνος σκέψις δτι συνεψήφισε τό έγκλημα διά τοϋ χρή
ματος.

Ή  έτέρα γνώμη θεωρεί τήν ποινήν ταύτην ώς αποτελεσματικήν, ιδίως εάν τό 
δφειλόμενον ποσόν καταβληθή παρά τών έργαζομένων ανηλίκων έκ τών ιδιαιτέρων 
αυτών έσόδων έκ τής έργασίας των. Τοιοΰτο δ’ εισόδημα έχουσιν οί πλείστοι τών 
έγκληματούντων άνηλίκων, διότι ούτοι άνήκουσι κυρίως είς τούς προλεταρίους νέ
ους, είσερχομένους ένωρίς είς τήν βιοπάλην. Έ ξ άλλου δέν είναι ανάγκη, δπως ή 
χρηματική ποινή καταβάληται έφ’ άπαξ, άλλά δύναται αυτή νά έξοφλήται καί κατά 
δόσεις, προσαρμοζομένη έκάστοτε πρός τάς ιδιαιτέρας οίκονομικάς συνθήκας τοϋ 
ανηλίκου. Ά λλ’ δμως, καί έάν ή οικογένεια πληρώση αντί τοΰ άνηλίκου, θά κατα- 
στήση τήν ποινήν ταύτην αισθητήν είς τόν άνήλικον διά τών συμβουλών, τών έπι- 
πλήξεων ή άλλων τιμωριών, τοΰ έντατικοΰ έλέγχου τής διαγωγής του καί έν γένει 
τοΰ αύστηροτέρου περιορισμοΰ αύτοΰ. Τέλος, ή χρηματική ποινή πλεονεκτεί, διότι 
δέν άποσπα τόν άνήλικον έκ τοΰ φυσικοΰ αύτοΰ περιβάλλοντος.

β ’) Ή  έπίπληξις. Ή  ποινή αυτή παρουσάζεται καί ώς παιδαγωγικόν μέτρον, 
ώς «νουθέτησις». Συνίσταιτα είς άπονομήν μομφής, είς ψόγον έναντίον τοΰ δράστου, 
άποβλέπουσα είς τήν ύπόδειξιν τών δυσμενών συνεπειών τής κακής διαγωγής τό
σον διά τόν άνήλικον, όσον καί διά τήν κοινότητα, ώς καί τέλος είς τήν έπίκλησιν 
τοΰ αισθήματος τής τιμής αύτοΰ.

Καί ή παιδαγωγική άξια τής ποινής ταύτης άμφισβητεΐται. Τίνα άξίαν δύνα- 
ται νά εχη ή έπίπληξις, έφ’ δσον ή ύπό τοΰ άνηλίκου τέλεσις έγκλήματος άπέδειξεν 
έπαρκώς τήν άνικανότητα τών άντιστάσεων τής νοήσεως παρά τώ άνηλίκω; Ή  
επιβολή τής έπιπλήξεως ούδέν έτερον σημαίνει ή άπλώς ουσιαστικήν παραίτησιν 
τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων άπό τής έπιβολής μέτρου τινός κατά τοΰ άνηλίκου. ΤΙ 
ύπερβολική μάλιστα χρήσις τής έπιπλήξεως καί είς περιπτώσει, καθ’ άς αύτη άντεν 
δεικνύετο ώς μή τελεσφόρος, ού μόνον δέν ώφέλησεν, άλλά καί εβλαψεν ήδη έν τή 
στράξει (ώς εις τινα δικαστήρια τής Γερμανίας).

Ή  άντίθετος γνώμη διδάσκει, δτι, έάν ή έπίπληξις άποφύγη τόν γραφειοκρα
τικόν τυπικόν χαρακτήρα, δύναται νά ή ώφέλιμος. Ή  συνετή χρήσις αύτής, συνιστα- 
μένη είς μίαν ειδήμονα, έντονον, καρποφόρον διδασκαλίαν, δύναται νά προλάβη πολ
λά κακά. Πάντως ούχί άπειλαί καί ύβρεις, χλευασμοί καί άπρεπείς έκφράσεις, αί 
οποίαι έξευτελίζουσι δικαστάς καί δικαζομένους καί έξαγριοΰσι τούς άνηλίκους, άλλ’ 
ή έγκάρδιος καί ένθαρρυντική διδαχή άνήκει είς τήν ούσίαν τοΰ μέτρου.
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γ  ) Το έργόποινον. Τούτο συνίσταται εις εργασίαν, έπιβαλλομένην υπό τού 
δικαστηρίου ανηλίκων εις τόν άνήλικον διά τήν κακήν διαγωγήν του προς τιμω
ρίαν του.

Ή  ποινή αΰτη κατακρίνεται ιδίως, διότι δημιουργεί είς τόν άνήλικον τήν έντύ- 
πωσιν δτι ή Ιργασία είναι κακόν, άποστρεφάμενον πλέον ταύτην. Πλήν τούτου τό 
ποινικόν τούτο μέτρον άντενδείκνυται ιδίως ώς πρός τους άνηλίκους, κυρίως προ- 
κειμένου περί έργασιών είς δημοσίους τόπους, ενώ θά έδει οί άνήλικοι κατάδικοι νά 
φαίνωνται ώς τοιούτοι πρό τού κοινού δσον τό δυνατόν όλιγώτερον.

Άντιθέτως παρ’ έτέρων ύποστηρίζεται τό έργόποινον, διότι ή Ιργασία θεωρεί
ται ώς ένδεδειγμένη πρός καταπολέμησιν τής όκνηρίας, τής άλητείας καί τής φυγο
πονίας. Αυτή επιβάλλεται πρός πνευματικήν διαφώτισιν καί ώς ώφέλιμος διατριβή 
χάριν έξευγενισμοΰ τού ήθους. Είναι άριστον μέσον, ιδίως, Ιάν έπιτύχη νά δημιουρ- 
γήση παρά τών άνηλίκω έπαγελματικήν ικανότητα, εξιν καί εύχαρίστησιν έκ τής 
έπαγελματικής εργασίας.

δ ’) Ή  ποινή τής τύψεως. Είναι σωματική ποινή, Ικτελουμένη κατά διαφό
ρους τρόπους, ώς διά ραπίσματος (κολαφίσεως) , ραβδισμού, μαστιγώσεως κ.ά. “Ε
χει καταργηθή είς τάς πλείστας τών πεπολιτισμένων πολιτειών, διατηρουμένη είσέ- 
τι εν ’Αγγλία.

Ή  ποινή αΰτη κατακρίνεται διά πολλών Ιπιχειρημάτων. Είναι βάρβαρος καί 
δουλική ποινή, λείψανον μεσαιωνικών έξεων, έξευτελίζουσα καί ύπιβιβάζουσα τόσον 
τόν τύπτοντα, δσον καί τόν τυπτόμενον. Προσβάλλει τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, 
είναι δουλοποεπής καί έρχεται είς σύγκρουσιν πρός τήν περί δικαίου λαϊκήν συνεί- 
δησιν καί τόν σύγχρονον πολιτισμόν. ’Αντί νά βελτιοΐ, ποιεί τόν τυπτόμενον άνήλι- 
κα χείρονα, διότι γεννά άγανάκτησιν, μίσος καί δίψαν έκδικήσεως, καταρρίπτει τό 
φρόνημα καί τό αίσθημα τής τιμής τού άνηλίκου, ούσα ώς Ικ τούτου άντιπαιδαγω- 
γική. Τέλος είναι καί άδικος, ώς δημιουργούσα άνισότητα έν τή έκτελέσει, έξαρ- 
τωμένη έν τή ειδική περιπτώσει άφ’ ένός μέν έκ τής «δυνάμεως καί διαθέσεως» 
τού έκτελεστού, άφ’ ετέρου δ’ έκ τής καταστάσεως καί τής κράσεως τού τυπτο- 
μένου άνηλίκου.

Κατά τούτων άντιτάσσεται δτι ή ποινή αΰτη είναι προχειροτάτη, έπιτυγχάνου- 
σα τόν κολασμόν τού άνηλίκου έντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος. Δύναται 
νά χρησιμεύση αΰτη ώς άριστον μέσον πρός άντικατάστασιν τών έπικινδύνων βραχυ
χρονίων ποινών. Άντιθέτως πρός τήν ποινήν κατά τής έλευθερίας δεν δημιουργεί 
ευκαιρίαν είς τόν άνήλικον πρός συγχρωτισμόν αυτού μετά διεφθαρμένων άτόμο>ν 
έν ταΐς φυλακαΐς. Άντιθέτως δέ πρός τήν χρηματικήν ποινήν, ή όποια πλήττει 
άνίσως τούς πένητας καί τούς εύπόρους καί ήτις πιέζει κυρίως τούς γονείς τού 
άνηλίκου, αΰτη δημιουργεί ισότητα έν τή έκτελέσει, πλήττουσα αυτόν τούτον τόν 
άνήλικον. ’Επιδρά τέλος ταπεινωτικώς έπί τών νεαρών άτόμων, άτινα ουχί σπα- 
νίως άγονται είς τό έγκλημα, ϊνα άποκτήσωσι φήμην ήρωος.

ε ')  Ό  βραχύτατης διάρκειας π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τού άνηλίκου.
Οδτος δύναται νά έκτελεσθή είς διαφόρους τόπους, ώς κατ’ οίκον, έν τώ σχο

λεία), έν είδικώ ίδρύματι ή άλλαχοΰ. 'Ορίζεται καθ’ έβδομάδας, ήμέρας ή καί ώρας 
έτι. Παρακολουθεϊται συνήθως ύπό έργασίας τινός, ήν όφείλει νά φέρη είς πέρας 
ο ύπό περιορισμόν τελών άνήλικος. Συνιστάται ή παρουσία έπόπτου. Όμοίως ή 
προηγουμένη έξέτασις τού άνηλίκου ύπό ιατρού. Ή  παρακολούθησις τού περιορι
σμού ύπό νηστείας καταδικάζεται ένεκα ύγιεινών λόγων. Θεωρείται έπωφελής ό 
περιορισμός, ό τελούμενος κατά τάς Κυριακάς, έορτάς καί κατά τάς ώρας τών παι- 
γνίων καί τών διασκεδάσεων. Συνιστάται ή άπομόνωσις τού άνηλίκου, διότι ή κοινή 
κράτησις πλειόνων άνηλίκων δμοΰ θά παράσχη είς αύτούς, άντί άφορμής πρός με
ταμέλειαν, εύκαιρίαν πρός εύχάριστον συναναστροφήν.
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0  περιορισμός θεωρείται ώς άποτελεσματική ποινή, διότι δύναται νά παράσχη 
εις τόν τιμωρηθέντα άνήλικον αφορμήν πρός περίσκεψιν καί νά προλάβη πολλάς 
βαρυτέρας τιμωρίας.

0^ περιορισμός παρουσιάζεται καί ώς μια έκ των δραστικωτέρων πειθαρχικών 
ποινών επί διαγωγών εναντίον τής τάξεως διαφόρων ιδρυμάτων.

στ') ζΠ φ υ λ ά κ ι σ ι ς  καί έν γένει ή κ α τ ά  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  
π ο ι ν ή .

Ή  ποινή κατά τής έλευθερίας δύναται νά έκτελεσθή καί έν ταΐς κοιναΐς φυ- 
λακαΐς ενηλίκων, συνιστάται δμως ή έκτέλεσις ταύτης έν είδικαΐς «φυλακαΤς ένη- 
λίκων» ή τουλάχιστον έν είδικοΐς τμήμασι των κοινών φυλακών, λόγω τών συμπα- 
ρομαρτούντων κινδύνων διά τους νέους έκ τοΰ συγχρωτισμού των καί τής κοινής συμ- 
βιώσεως μετά ένηλίκων καταδίκων. Αί πρώται είδικαί φυλακαί άνηλίκιον ίδρύθη- 
σαν έν ’Αμερική, ένθα έπεδιώχθη ή άναμόρφωσις τών ανηλίκων καταδίκων διά 
παιδαγωγικής έπιδράσεως έπ’ αύτούς. Τό πρώτον τοιοϋτο κατάστημα ύπήρξε τό 
έν Έλμίρα θεμελιωθέν κατά τό έτος 1876. Άργότερον τό παράδειγμα τής ’Αμερι
κής έμιμήθη ή ’Αγγλία διά τούς καταδίκους, οί’τινες ήγον ήλικίαν μεταξύ 16— 21 
έτών, ένθα έφηρμόσθη τό καλούμενον Borstalsystem, τεθέντος ώς ύψίστου σκο
πού τής ποινικής έκτελέσεως τής βελτιώσεως τοΰ καταδίκου. Έν Έλλάδι, ή πρώτη 
φυλακή άνηλίκων, ή Άβερώφειος, ίδρύθη σχετικώς ένωρίς, ήδη άπό τού 1896. Ή  
Γερμανία άντιθέτως καθυστέρησεν’ ταύτης ή πρώτη τοιαύτη φυλακή έθεμελιώθη 
τό έτος 1912. Είδικαί φυλακαί νεανίδων είς τάς πλείστας τών διαφόρων χωρών δέν 
ύπάρχουσι, λόγω τοΰ περιωρισμένου άριθμοΰ τών καταδικαζομένων κορασίων, ύπάρ- 
χουσιν δμως ιδιαίτερα τμήματα νεανίδων παρά ταΐς κοιναΐς φυλακαΐς γυναικών.

’Επαγγελματικοί λόγοι άγουσιν είς τήν είδικωτέραν διάκρισιν τών διαφόρο>ν 
φυλακών άνηλίκων είς διάφορα εί’δη, ώς είς βιομηχανικάς, άγροτικάς, ναυτικάς ή 
έτέρας. Διά παιδαγωγικούς δμως λόγους έπιδιώκεται σήμερον κατά πρώτιστον λό
γον ή δημιουργία άγροτικών φυλακών. Τούτο, διότι ή έν ύπαίθρω διαβίωσις καί 
έργασία τών άνηλίκων ύποβοηθεΐ θετικώς τήν βελτίωσιν τοΰ ήθους τοΰ άνηλίκου. 
<0ί τοίχοι καί οί πύργοι, τά κεκλεισμένα κελλία, αί κιγκλΐδες είς τά παράθυρα, 
άπαντα ταύτα δέν είναι κατάλληλα, ίνα δημιουργήσωσι τήν άναγκαίαν άτμόσφαιραν 
πρός διαπαιδαγώγησιν».

Θεμέλιος στύλος τής συγχρόνου φυλακίσεως τών άνηλίκων είναι ή συστηματι
κή δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ ι ς  αυτών. Ό  χρόνος τής ποινής τής φυλακίσεως 
οφείλει νά ή χρόνος τής άναμορφώσεως αύτών.

Πρός έπίτευξιν τού σκοπού τούτου επιδιώκεται, δπως ή ποινική έκτέλεσις έν 
τή φυλακή άνηλίκων θεμελιωθή έπί τοΰ καλουμένου «προοδευτικού συστήματος» ή 
«κλιμακωτού» ή «συστήματος βαθμιδών». Κύριος χαρακτήρ τούτου είναι δ βαθμιαίος 
μετριασμός τής αυστηρότητος τής ποινικής έκτελέσεως, άναλόγως τής έπιδεικνυο- 
μένης παρά τού άνηλίκου καλής διαγωγής. Ή  τοιαύτη βαθμιαία πρόοδος τοΰ άνη
λίκου πρός τήν έλευθέραν ζωήν συνιστά ισχυρόν έλατήριον διά τήν βελτίωσίν του 
ίδίαις δυνάμεσι. Είναι αύτονόητον δτι τό προκείμενον σύστημα είναι έφαρμόσιμον 
μόνον έπί τών μακροχρονίων ποινών. Κατά τούτο οί κρατούμενοι διαιρούνται είς 
κλάσεις, βαθμίδας. Είς έκάστην βαθμίδα δ άνήλικος δφείλει νά παραμείνη έφ’ ώρι- 
σμένον χρόνον. ’Εάν ούτος φέρηται καλώς καί διεκνύη τήν προσήκουσαν διαγωγήν, 
προάγεται είς τάς άνωτέρας κλάσεις, καθ’ ας άποκτά μείζονας εύνοιας καί προνό
μια, έάν άντιθέτως έπιδείξη ούτος άνάρμοστον διαγωγήν, έπαναφέρεται είς τάς κα- 
τωτέρας αύστηράς κλάσεις, καθίσταται δ’ είς αύτόν αίσθητή δλη ή αύστηρότης τής 
ποινής.

Πρός έπίτευξιν τού αύτοΰ έργου τής διαπαιδαγωγήσεως τών κρατουμένων άνη
λίκων έπιδιώκεται ώσαύτως «ή κατ’ έξατομίκευσιν» έκτέλεσις τής ποινής φυλακί
σεως. Είδικώς, έπειδή έκαστος άνήλικος κέκτηται παρά τά γενικά γνωρίσματα,
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άτινα είναι κοινά μετά των λοιπών άνηλίκων, καί ώρισμένας ειδοποιούς διαφοράς, 
ήτοι ίδια γνωρίσματα, δι’ ών διακρίνεται τών άλλων, ή ποινική έκτέλεσις δεν πε
ριορίζεται άποκλειστικώς εις τα εις τό γένος, τό σόνολον άνήκοντα στοιχεία, αλλά 
προβαίνει καί επί τά ιδιαίτερα, τά ατομικά χαρακτηριστικά τού κρατουμένου άνη- 
λίκου. Τά χαρακτηριστικά ταΰτα δύνανται νά ώσιν είτε σωματικά, καθοριζόμενα ύπό 
τής «Σωματολογίας τών άτομικών διαφορών», είτε ψυχικά, καθοριζόμενα ύπό τής 
«Ψυχολογίας τών άτομικών διαφορών». Ή  δέ ποινική έκτέλεσις, ένεργοϋσα κατά 
τήν «άρχήν τής έξατομικεύσεως», όφείλει νά προτάξη τούς άκολούθους δύο σκοπούς, 
πρώτον μέν τήν ερευνάν τής άνθρωπίνης άτομικότητος, δεύτερον δέ τόν καθορισμόν 
τής άτομικής μεταχειρίσεως. Ή  πρώτη κατεύθυνσις θά καθορίση τάς ποικιλίας τής 
άτομικότητος τοΰ άνηλίκου καί συνεπώς θά άγάγη εις τήν κατάταξιν αύτοΰ εις 
ώρισμένον τύπον, ή δέ δευτέρα θά καθορίση τό μορφώσιμον τοΰ δεδομένου άνηλίκου 
καί τό είδος τής πρακτικής μεταχειρίσεώς του. Διά τόν λόγον τούτον συνιστάται, 
όπως αί Φυλακαί ’Ανηλίκων κέκτηνται, έξ ενός μέν ιδιαίτερον «Τμήμα ύποδοχής» 
χάριν μελέτης τών τό πρώτον εισερχομένων εις τό "Ιδρυμα άνηλίκων καταδίκων, 
έξ έτέρου δέ διάφορα ειδικά τμήματα, προοριζόμενα διά τάς διαφόρους κατηγορίας, 
τύπους άνηλίκων καταδίκων.

’Ιδιαιτέρα άποδίδεται σημασία εις τήν γενικήν καί είς τήν έπαγγελματικήν 
έκπαίδευσιν τοΰ άνηλίκου. Τοιουτοτρόπως καθίσταται άναγκαΐον, όπως έκάστη φυ
λακή άνηλίκων έχη σχολεΐον καί τήν άναγκαιοΰσαν ποικιλίαν έργαστηρίων. Ή  
τοιαύτη έργασία σκοπεί ου μόνον νά καταστήση τόν άνήλικον ικανόν, ίνα κερδίζη 
άργότερον έν τώ έλευθέρω βίω τά πρός τδ ζήν, άλλά καί όπως καταπολεμήση τήν 
φυγοπονίαν του δι’ άπαιτήσεως παρ’ αύτοΰ τακτικής καί έπιμεμελημένης έργασίας 
καί έν γένει, όπως διαπαιδαγώγηση αυτόν. Εύνόητον είναι ότι κατά τήν έκλογήν 
τής έργασίας δφείλουσι νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν αί ιδιαίτεραι ικανότητες τών καθ’ 
έκαστον άνηλίκων, ό βαθμός τής μορφώσεως, τό έπάγγελμα, ή ήλικία, ή κατάστα- 
σις τής ύγείας των κ.ά. Πάντως γενικώς προτιμώνται αί έν ύπαίθρω τελούμεναι 
έργασίαι, ου μόνον δι’ υγιεινούς λόγους, άλλά καί ένεκα τής ιδιαιτέρας παιδαγω
γικής άξίας τής άγροτικής έργασίας.

Ή  ποινή κατά τής έλευθερίας κατακρίνεται προκειμένου περί άνηλίκων διά 
πλείστων σοβαρών έπιχειρημάτων. Αύτη άποσπά τόν άνήλικον άπό τής οικογένειας 
του, ήτοι άπό τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντός του, καί τόν παραδίδει είς «τήν έντροπήν» 
τής φυλακής. Ή  φυλακή δημιουργεί φύσει άντιπαιδαγωγικήν άτμόσφαιραν. Οι 
άνήλικοι άντί νά βελτιώνται, καταστρέφονται, ιδίως διότι συναναστρέφονται μεθ’ 
έτέρων διεφθαρμένων στοιχείων. Ό  εύαίσθητος άνήλικος καταπτοεΐται, αισθάνεται 
τήν ποινήν ταύτην ύπερμέτρως βαρεΐαν, πράγμα, όπερ κωλύει τήν γενικήν άνάπτυ- 
ξιν αύτοΰ. Ό  άναιδής αισθάνεται ύπερηφάνειαν, τόσον μεγαλυτέραν, όσον βαρύτε- 
ρον είναι τό παρ’ αύτοΰ διαπραχθέν έγκλημα. Ό  φονεύς θεωρεί έαυτόν ηρώα, περι- 
φρονών τούς άπλοΰς κλέπτας καί έν γένει άσκεΐ ιδιαίτερον γόητρον έπί τών λοιπών 
ομηλίκων συγκαταδίκων του. Οί τρόφιμοι έκεΐνοι, ο'ίτινες έποτίσθησαν διά τών δια
φόρων νεωτέρων άριστερών ιδεών, παρεξηγοΰντες, διαβλέπουσιν είς τήν φυλακήν 
οόχί ώρισμένην άναγκαίαν κοινωνικήν κύρωσιν κατά τής άντικοινωνικής αύτών δια
γωγής, άλλά θεωροΰσιν εαυτούς θύματα τής βίας τής κρατούσης άστικής τάξεως. 
Οί άνήλικοι τέλος έκεΐνοι, οί όποιοι διεβίουν έν πενία καί στερήσεσιν, ύπό ραβδι- 
σμούς, ύβρεις καί διαρκείς οίκογενειακάς έριδας, εύρίσκουσιν είς τήν φυλακήν 
όπωσοΰν άνετον καταφύγιον, άμειβόμενοι ούτως είπεΐν διά τάς άδικοπραγίας των. 
Τέλος ή ποινή τής φυλακίσεως χαρακτηρίζεται ώς περιττή, έφ’ όσον προκειμένου 
περί τής έπιδιωκομένης βελτιώσεως τών άνηλίκων ού μόνον άρκεΐ, άλλά καί κατά 
πρώτον λόγον ένδείκνυται διά τόν σκοπόν τούτον τό παιδαγωγικόν μέτρον τής εισα
γωγής τοΰ άνηλίκου είς παιδαγωγικόν κατάστημα.

Κατά τούτων άντιτάσσονται τά έξής: 'Η  ποινή τής φυλακίσεως άποσπα τόν 
άνήλικον έκ τοΰ διεφθαρμένου περιβάλλοντος, είς τό όποιον εζη καί τό όποιον ήγα-
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--------------------------Ύπο τοΰ Δημοσιογράφον) κ. ΣΠΥΡΟΥΛΕΩΤΣΑΚΟΥ________________

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

Ό  πατέρας Χριστοφιλέας έτρομοκρατοΰσε, δχι μόνον τούς συγγενείς καί τήν 
οικογένειαν του, άλλα καί δλον εκείνον τόν άμφοτέρων των φύλων υπόκοσμον πού 
έσύχναζε εις το κέντρον του καί έξέδιδε μάλιστα καί ημερήσιας διαταγάς πρός 
αυτόν. Εις τό άρχεΐον μου μάλιστα διέσωσα τδ κείμενον μιας τέτοιας ημερήσιας 
διαταγής τοΰ Νίκου Χριστοφιλέα, τήν οποίαν είχα καί τότε δημοσιεύσει εις τάς έφη- 
μερίδας «Έθνος» καί «Καθημερινή», εις τάς όποιας είργαζόμην ώς άστυνομικός ρε
πόρτερ. ’Ιδού αυτή:

ΜΕΤΩΠΟΝ «ΔΡΟΣΙΑΣ»
Ημερήσια Διαταγή ’Επιτελείου Χριστοφιλέα.
Άναλαμβάνων άπό σήμερον τήν διεύθυνσιν τοΰ ζυθεστιατορίου «Δροσιά» επι

φέρω τάς έξης τροποιήσεις.
’Απαλλάσσω τής περαιτέρω προσκολλήσεως τον Βαρύ Πεπόνα καί τόν Χονδρό 

Κώστα ώς μή δείξαντες οδτοι καλήν διαγωγήν άπέναντί μου, τηρήσαντες άλλοτε 
στάσιν άπειλητικήν καί άπρεπή, γενόμενοι οΰτω πρόξενοι τής φυγοδικίας μου ώστε 
νά ζημιωθώ χιλιάδας δραχμών.

Ααβών ύπ’ δψιν δμως πρόσκλησιν τοΰ κ. Αιόση εγκρίνω δπως παραμείνη οδτος 
μεθ’ άπάντων τών επίπλων του εις Ιν τοΰ έστιατορίου δωμάτιον μέχρις οδ δυνηθή 
νά εξέυρη τόπον πρός κατοικίαν, ούχί δμως πέραν τοΰ μηνός.

Τά καθήκοντα τοΰ ύπασπιστοΰ μου άνατίθημι άπό σήμερον εις τόν λοχαγόν 
μου Σουμεριάρην Βασίλειον. Οδτος θέλει παραλάβει άπαντα τά χρειώδη ώς καί τό 
ύπασπιστήριον διά τακτικοΰ πρωτοκόλλου παρά τοΰ προκατόχου του Χονδροΰ Βαρύ - 
Πεπόνα. Τά καθήκοντα τοΰ επόπτου οικονομικών ύπηρεσιών άνατίθημι εις τόν 
γαμβρόν μου Πανταζόπουλον Γεώργιον. Οδτος θέλει ένεργή καθ’ ήμέραν τακτικόν 
έλεγχον εν τοΐς δωματίοις, ώς καί τήν καθαριότητα τοΰ προαυλίου τοΰ κτήματος, 
μοί άναφέρει δέ καθ’ εκάστην καί περί ώραν 11 μ.μ. παν παράπονον καί παν άτοπον.

Λαβών δέ ύπ’ δψιν τήν καλήν έν τώ στρατώ διαγωγήν τοΰ τραυματίου Ε.Σ. 
Α.Β. (;) Τσίκ Τσαμπουρλή Όγλοΰ, έγκρίνω καί διατάσσω δπως μονίμως παρα
μείνη έν τώ καταστήματι ώς όργανοπαίκτης, άπαγορευομένου παντός άλλου έστω καί 
άδελφικοΰ μου φίλου.

’Αρχηγός Μετώπου «Δροσιάς»
(ύπογ.) Νίκος Χριστοφιλέας».

Εις τό άντρον τοΰ Χριστοφιλέα έκινοΰντο, όπως είπαμε, διάφοροι τύποι τοΰ

γεν αυτόν είς τήν εγκληματικότητα. Άπομακρύνει αυτόν άπό μυρίους κινδύνους 
διαφθοράς τής καθ’ ήμέραν ζωής. Πλήν τούτου δμως καί θετικώς ή ποινή αΰτη 
παρέχει ευκαιρίαν μακράς καί συστηματικής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ άνηλίκου, ό 
όποιος ήχθη είς τήν έγκληματικότητα άκριβώς, διότι δεν έτυχε τής προσηκούσης 
άγωγής κατ’ οίκον. ’Εθίζει τόν άνήλικον είς έργασίαν καί τάξιν καί εν γένει δια- 
πλάττει αυτόν είς εργατικόν άνθρωπον. ’Εθίζει αυτόν είς τήν πειθαρχίαν, εύπείθειαν 
καί έπομένως καθιστά αυτόν νομιμόφρονα. Ή  ποινή τής φυλακίσεως είναι άναγκαία, 
ώς αυστηρά καί δραστική τιμωρία, μή δυναμένη νά άντικατασταθή υπό έτέρων 
έλαφροτέρων μέτρων, διότι ή έπιείκεια δύναται ενδεχομένως νά βλάψη. Αΰτη δε 
δέν είναι περιττή καί δΓ έτερον λόγον, διότι ό λαός δέν θά ήδύνατο νά άνεχθή τήν 
κατάργησιν ταύτης, ίδίως δέ προκειμένου περί βαρέων έγκλημάτων.

(  Συνεχίζεται)
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υποκόσμου δια τούς όποιους μέχρι τότε ή ’Αστυνομία καί ή Χωροφυλακή, εις τήν 
Περιφέρειαν τής όποιας έδροΰσαν, δέν είχε συγκεκριμένα στοιχεία διά νά τούς διώξη. 
Τώρα δμως μέ τήν άνακάλυψιν τής συμμορίας καί των εγκλημάτων της, ή Γενική 
Ασφάλεια ’Αθηνών, κατόπιν έντολής τοΰ κ. Κουτσουμάρη, ήρχισεν άγρίαν κατα- 

δίωξιν εναντίον των. "Οσοι άνευρίσκοντο, ώδηγοΰντο εις τά επί τής δδοΰ Σατωβριάν- 
δου Γραφεία της καί έκρατοΰντο καί έξητάζοντο έπί ώρας καί ήμέρας, κρατούμενοι 
ώς μάρτυρες, άπό τά διάφορα άνακριτικά συνεργεία τά όποια είχον συσταθή είδικώς 
διά τήν συμμορίαν Χριστοφιλέα μέχρι ότου, άλληλοκατηγοροΰντες καί άλληλοκα- 
τηγορούμενοι, φάσκοντες καί άντιφάσκοντες, άναγκασθοΰν νά «ξεράσουν» δλα δσα 
έγνώριζαν.

’Από τήν «Δροσιάν» έξεπορεύθη ή συμμορία καί μεταξύ τοΰ υποκόσμου τής 
πελατείας της δ Άνδρέας Χριστοφιλέας άνεζήτησε τούς συντρόφους του διά τά 
σχεδιαζόμενα έγκλήματά του. Σημειωτέον ότι ό Άνδρέας, τήν πρώτην καί τήν δευ- 
τέραν ήμέραν τής συλλήψεώς του, Ικανέ τόν «ψόφηο κοριό» καί έπέρριπτε τήν ευ
θύνην διά τήν σύστασιν τής συμμορίας εις τήν Κούλαν, ίσχυριζόμενος τάχα ότι ή 
κατά δύο δλόκληρα χρόνια μικρότερη άπό αυτόν αδελφή του ήταν ή άρχηγίνα 
τής συμμορίας καί ύπεστήριζε ότι αυτός έπαιξε ρόλον ύπαρχηγοΰ τάχα. Αλλά άπό 
τήν τακτικήν άνάκρισιν, ή όποια διεξήγετο μέσα εις τήν Ασφάλειαν άπό τόν άνα- 
κριτήν Σουργιαδάκην καί μέ τήν βοήθειαν φυσικά τών άνακριτικών συνεργείων τής 
Ασφαλείας, Ιξηκριβώθη κατά τρόπον άναμφισβήτητον πλέον, ότι άρχηγός καί ιθύ
νων νους τής συμμορίας ήταν δ Άνδρέας, δ όποιος κατέστρωσε τά σχέδια άνάλογα 
μέ τά δήθεν άστυνομικά καί εις τήν πραγματικότητα γκαγκστερικά άναγνώσματα, εις 
τά όποια έντρυφοΰσε.

Καί έτσι άπεκαλύφθη ότι ή ύπό τόν Άνδρέαν Χριστοφιλέα συμμορία, μετά 
τάς έκβιάσεις καί τάς άποπείρας έκβιάσεων τάς όποιας διέπραξε ώς «Ροκαμβόλ», 
συνέπηξε τάς άρχάς μίαν συμμορίαν διά κλοπάς. Καί μόνος του άπεκάλυψε ότι 
ήρχισε τάς κλοπάς άπό τήν λεηλασίαν μιας βίλλας ένός άγνώστου εις αύτόν ένοι
κου εις τήν Κηφισιάν. Καί όταν ήρωτήθη αν έγένετο άντιληπτή ή κλοπή άπό τούς 
ένοικους, δ Άνδρέας άπήντησε θρασύτατα:

— Δέν έχω ιδέαν άν τό πήραν χαμπάρι καί αν τό κατήγγειλαν ύστερα. Μιά 
φορά όταν μπήκα μέσα καί έκλεψα δέν ήταν κανένας. Καί αύτό γιατί είχα μπι
στόλι στά χέρια μου καί άν ήταν κανένας είχα άπόφασι νά τόν σκοτώσω...

Έπηκολούθησαν καί άλλες μικροκλοπές σέ άκατοίκητα σπίτια. Αλλά τό κέρ
δος άπό αυτές ήταν μηδαμινόν καί δ Άνδρέας ήθελε νά πλουτίση άμέσως καί νά 
γίνη άρχηγός μεγάλης συμμορίας ληστών τών πόλεων. Καί τότε διά πρώτην φοράν 
άπεκάλυψε όλας τάς λεπτομέρειας τοΰ σχεδίου του περί αιχμαλωσίας ένός πλου
σίου καί τής έκβιάσεως τών οικείων αυτοΰ διά τήν πληρωμήν λύτρων. Καί είπεν 
ώμότατα, έξεταζόμενος άπό τόν άνακριτήν καί άπό τόν διοικητήν τής Γεν. Α 
σφαλείας.

— Είχα βάλει στό μάτι ένα πλούσιο ατούς Αμπελοκήπους. Τόν Γιαννέτσο. Εί
χε μεγάλο βουστάσιο έκεί καί μεγάλο γαλακτοπωλείο. Αύτός ήταν παντρεμένος, άλ- 
λά θά έβαζα τήν Κούλα πού είναι πολύ όμορφη καί έχει καί τήν τέχνη νά τραβάη 
τούς άντρες σάν μαγνήτης νά τοΰ κάνη τά γλυκά μάτια. ’Ήμουνα βέβαιος ότι τό 
ψάρι θά τσίμπαγε καί ότι ή Κούλα θά τόν παρέσυρε νά πάνε μαζί ραντεβού. Στό 
μέρος πού θά είχαν όρισε· τό ραντεβοΰ, θά στεκόμουνα έγώ μέ ένα ταξί καί θά 
έκανα τόν σωφέρ. Ή  Κούλα θά τοΰ ζητοΰσε νά πάνε περίπατο σέ έρημικό φυσικά 
μέρος μέ αύτοκίνητο καί τό ζευγαράκι θά έμπαινε φυσικά στό ταξί πού δδηγοΰσα 
έγώ καί τότε θά τοΰ τράβαγα σέ μιά έρημιά, ατούς πρόποδες τοΰ Τμητοΰ πού ήταν 
μιά σπηλιά. "Οταν θά έφθάναμε έκεί θά έβγαζα τό μπιστόλι μου καί θά αιχμαλώτι
ζα τό Γιαννέτσο. θά  στόν έδενα χεροπόδαρα καί θά τόν άνάγκαζα νά γράψη ένα 
γράμμα στήν οίκογένειά του νά τής άναγγείλη- «ότι μιά συμμορία τόν έπιασε αί>μά-
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λωτο καί δτι πρέπει νά στείλη ένα εκατομμύριο λύτρα για να τόν άφήσουν έλεύ- 
θερο». Καί μόλις έπαίρναμε τά λεπτά θά τόν καθαρίζαμε.

—  Μά δ Υμηττός έχει καμμιά μεγάλη σπηλιά γιά νά τόν κρύψετε τόν αιχμά
λωτο; ρώτησε δ άνακριτής.

— “Εχει κάποια μικροσπηλιά πού τήν ξέρω, άντέτεινε δ Άνδρέας. "Αλλωστε 
εκεί θά μέναμε πρόχειρα ώσότου νυκτώση καί μετά, δεμένο καί φιμωμένο πάντα, 
θά τόν κουβαλούσαμε σ’ ένα σπίτι στό Παληό Φάληρο, πού τό είχα νοικιάσει γι’ 
αύτή τη δουλειά. Καί έκεΐ μέσα, άφοϋ θά παίρναμε τά λύτρα, θά τόν καθαρίζαμε.

Ό  άνακριτής, γιά νά δη τήν νοοτροπία τοϋ νεαρού κακούργου, τόν ρώτησε:
—  θά  κάνατε καί τρίτο έγκλημα σκοτώνοντας τόν αιχμάλωτο; Μά σέ ολους 

τούς ληστές ή ζωή τού αιχμαλώτου ήταν πάντα ιερή δταν πληρωθούν τά λύτρα 
καί μάλιστα δταν ένας ληστευθείς πληρώση τά λύτρα, άλλος ληστής δεν επιτρέπε
ται εις τό μέλλον νά τόν αίχμαλωτίση καί νά ζητήση άλλα λύτρα άπ’ αύτόν. "Ετσι 
τουλάχιστον λένε οι άγραφοι νόμοι των ληστών.

Ό  Άνδρέας γέλασε κυνικώτατα καί είπε:
—  Καί κορόϊδο θά ήμουνα νά άφήσω τόν Γιαννέτσο νά ζήση γιά νά μέ καρ- 

φώση ύστερα στήν ’Αστυνομία; Αυτά τά άλλα ίσχυαν άλλοτε γιά τούς ληστές των 
βουνών, πού ζοΰσαν στις έπαρχίες καί πού τούς ήξερε ή Χωροφυλακή καί τούς κυ
νήγαγαν τά άποσπάσματα καί πού άμα γινότανε μιά ληστεία έγνώριζε τό σύμπαν 
ποιός είχε πιάσει τόν αιχμάλωτο. Στή δική μας περίπτωσι δμως ήταν διαφορετικά 
τά πράγματα καί έτσι άναγκαστικώς, άφοΰ έπαίρναμε τά λύτρα, έπρεπε νά σκοτώ
σουμε τόν βουστασιάρχη καί γαλατά. Μά γιά νά γίνη τό κόλπο, ή αιχμαλωσία δη
λαδή τού Γιαννέτσου, έπρεπε νά είχαμε ταξί στή διάθεσή μας. "Ετσι, λοιπόν, έγινε 
ή «έπιχείρησι Τσάγκα» καί μετά ή «έπιχείρησι Νικηταρά».

“Οπως είπαμε καί προηγουμένως, στήν αρχή δ νεαρός Χριστοφιλέας είχε πή 
δτι καί τόν Τσάγκα τόν είχε πυροβολήσει ή Κούλα, ενώ αύτή έπέμενε δτι τόν είχε 
πυροβολήσει δ άδελφός της. Καί δ άνακριτής Σουργιαδάκης, θέλοντας έπί τέλους 
νά ξεκαθαρίση τό ζήτημα, γιά τό ποιός πυροβόλησε τόν μακαρίτη Τσάγκα, είπε 
στήν Κούλα:

— "Ελα, Κούλα. Πές τα μας άπό τήν αρχή καλά. Πώς έγινε δ φόνος τού Τσάγ
κα; Πές τα μπροστά στον Άνδρέα.

—  Μπράβο καί γιατί νά μή σάς τά πώ ; Άπό τή στιγμή άλλωστε πού σάς τά 
είπα, ξαλάφρωσα. Νά, ό άδελφός μου είπε σέ μένα καί σ’ ένα φίλο του (δέν θέλη
σε καί πάλι νά πή σέ ποιόν) δτι Ικεΐνο τό βράδυ θά παίρνμαε τό αυτοκίνητο γιά νά 
κάνουμε τή ληστεία. Μέ πήρε δ Άνδρέας άπό τό σπίτι τής Μασουρίδου καί άφςΰ 
πήραμε τό φίλο του άπό τό Κολωνάκι, πήγαμε στήν πιάτσα τών ταξί, πίσω άπό τή 
Βιβλιοθήκη, καί πήραμε τό ταξί τού Τσάγκα. Πήγαμε στή Γλυφάδα καί μετά στή 
Βούλα (δέν είπε άπολύτως τίποτε γιά τήν ώρα καί γιά τό κέντρο δπου Ικάθησαν 
καί δπου, κατά τά γκαρσόνια, ή κοπέλα μέ τό μπέζ φόρεμα καί μέ τό κόκκινο κα- 
πέλλο είχε χορέψει). Μετά τραβήξαμε κατά τή Βουλιαγμένη. “Οταν φθάσαμε έκεΐ, 
δπου βρέθηκε τό πτώμα, τό ταξί κόλλησε στήν άμμο. Ό  Τσάγκας κατέβηκε τότε 
γιά νά δή τί είχε πάθει τό αυτοκίνητο, πού δέν προχωρούσε, άλλά μόλις άνοιξε τήν 
πόρτα καί κατέβαινε καί ήταν δ μισός μέσα στό άμάξι καί δ μισός έξω, δ άδελφός 
μου τόν έπυροβόλησε. Ή  σφαίρα τόν βρήκε στήν πλάτη καί βγήκε άπό τό κεφάλι. 
Καί έτσι έπεσε νεκρός δ μισός μέσα στό αότοκίνητο καί δ μισός έξω. Ό  σωφέρ δέν 
επρόλαβε νά βγάλη τό μπιστόλι πού είχε καί πού τό βρήκαμε ύστερα. Δέν έκανε 
ούτε κίχ...

— "Ετσι είναι, Άνδρέα; ρώτησε τόν Χριστοφιλέα ό άνακριτής.
— Άμέ τέτοιο ζώο πού είναι αύτή καί πού τά μαρτυράει δλα, τί μπορώ νά 

πώ έγώ; Αλήθεια είναι...
Καί έτσι, ώς προς τό σημείο αύτό, έπιβεβαίωσε πλήρως καί άμέσως μέ έγγρα-
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φη κατάθεσί του, δτι αυτός καί όχι ή Κούλα σκότωσε τόν Τσάγκα. Παρεδέχθη 
έπίσης δτι μεταξύ αυτού καί τού θύματος δέν είχε προηγηθή ούτε παρεξήγησις, ούτε 
φιλονεικία, ούτε ανταλλαγή καί τής παραμικράς φράσεως. Έπίσης παρεδέχθη δτι 
ό σκοπός τοΰ έγκλήματος δέν ήταν άλλος παρά να τού άρπάξη τό ταξί καί νά τό 
χρησιμοποίηση γιά τή μελλοντική μεγάλη ληστεία πού έσχεδίαζε.

Μέ τις ερωτήσεις αύτές, τις όποιες έγραψε λεπτομερώς δ ανακριτής, ή άνάκρι- 
σις έπεδίωξε νά στέρηση τόν Άνδρέα μελλοντικών ίσως προθέσεων τών υπερασπι
στών του νά ίσχυρισθούν δτι ή δολοφονία τού Τσάγκα έγινε κατόπιν φιλονεικία; 
έξ άφορμής τής Κούλας καί νά χαρακτηρισθή τό άδίκημα άναίρεσις καί νά τού 
άναγνωρισθούν μελλοντικώς άπό τούς ένόρκους τά ευεργετήματα τής φιλονεικίας καί 
τοΰ «όνειδισμοΰ διά δεινών ύβρεων, χαλεπών δνειδισμών, βαρείας αίκίας». Ό  Άν- 
δρέας ύπογράψας τήν κατάθεσιν αυτήν άνεγνώρισεν δτι έσκότωσε τόν Τσάγκαν έκ 
προθέσεως καί δτι πρόθεσις, σκοπός του μοναδικός δέν ήταν άλλος παρά ή αρπαγή 
τοΰ αυτοκινήτου του, δηλαδή ή ληστεία.

Εις τό σημεΐον αυτό ό ανακριτής ρωτά τόν Άνδρέα:
—  Μετά τόν φόνο έψάξατε τόν μακαρίτη Τσάγκα. Τοΰ πήρατε τό μπιστόλι, 

τοΰ πήρατε καί τήν άδεια κυκλοφορίας τοΰ αυτοκινήτου καί τό δίπλωμά του. Βρή
κατε δμως άπάνω του καί 150 δραχμές. Γιατί δέν τοΰ τίς πήρατε;

—  Καί γιατί νά τίς πάρω; άπήντησε μέ τήν αυτήν θρασύτητα ό Άνδρέας. Έγώ 
πήγαινα νά πάρω ένα εκατομμύριο άπό τά λύτρα τοΰ Γιαννέτσου. Γιά πενταροδε
κάρες θά πήγαινα; Καί υστέρα, ήθελα νά μπερδέψω τήν άνάκρισι γιά τά αίτια. Θά 
λέγανε δτι δ φόνος τοΰ Τσάγκα θά είχε γίνει γιά κάποια έχθρητα ή γιά κάποια 
γυναικοδουλειά.

Ό  ανακριτής ύστερα έπέμεινε νά ξεκαθαρίση πλήρως καί τό ζήτημα τής δο
λοφονικής άποπείρας μέ σκοπό τή ληστεία, κατά τοΰ σωφέρ Κωνσταντίνου Νικη- 
ταρά, τόν όποιον είχε πυροβολήσει ή Κούλα, ή δποία, κατά τήν σύλληψί της καί 
κατά τήν πρώτη της έξέτασι, είχε άρνηθή δχι μόνο τό γεγονός, άλλά έπέμεινε δτι, 
μετά τήν δολοφονία τοΰ Τσάγκα, δ Άνδρέας τάχα τήν είχε άφήσει περνώντας άπό 
τήν Αθήνα στό σπίτι τής Μασουρίδη καί δτι είχε παραλάβει πιθανόν μαζί του τήν 
έρωμένη του ήθοποιό, κάποια Φώφη, ενώ δ σωφέρ Διπλάρης καί δλοι οί έπιβάται 
τής «Καντιλάκ» τήν είχαν άναγνωρίσει ως τήν κοπέλλα πού μαζί μέ τόν Άνδρέα 
καί τόν μυστηριώδη άγνωστο είχαν παραλάβει άπό τό σταματημένο ταξί τοΰ μα
καρίτη πιά Τσάγκα.

Καί ή Κούλα άναγκάσθηκε νά παραδεχθή τήν ένοχή της εις τήν «ύπόθεσι Νι- 
κηταρά».

—  Γιατί, Κούλα, στήν άρχή μάς φούσκωσες ένα σωρό ψέματα; τή ρώτησε δ 
άνακριτής.

—  Μ...μ...μ...μ... ’Έτσι μοδρθε νά τό πώ.
—  Δέν μάς λές; Ό  τρίτος δράστης εις τήν ληστεία τοΰ Νικηταρά ήταν δ 

Ντούνης. Μήπως δ ίδιος δ Ντούνης ήταν καί δ τρίτος άνθρωπος πού έλαβε μέρος 
στόν φόνο τοΰ Τσάγκα;

- Ο χ ι .
—  Τότε, ποιός ήταν έπί τέλους αύτός δ τρίτος;
—  Δέν ξέρω. Έ νας φίλος τοΰ Άνδρέα.
—  Μά ποιός έπί τέλους;
—  Ρωτήστε τόν ίδιο...
Ό  άνακριτής ρώτησε άμέσως τόν Άνδρέα.
—  Δέν ξέρω, ούτε ποΰ κάθεται, ούτε πώς λένε τό παράνομά του. Τόν ήξερα 

μέ τό μικρό του δνομα, τόν λέγανε Φώτη. Γιά τό παράνομά του καί γιά τήν διεύ- 
θυνσί του, ρωτήστε τήν Κούλα νά σάς πή. Δικός της φίλος ήτανε.

(Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

ΜΙ Α Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Η  Α Π Α Τ Η
--------- 'Χπό του τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ--------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

—“Οχι, κύριε Ήλιοδώρου, για σας τά λέω.
— "Ωστε επιμένετε; Θά διαμαρτυρηθώ στούς άνωτέρους σας. Δέν μπορείτε νά 

συκοφαντήτε ενα επιστήμονα.
— Ήσυχάστε, τοΰ είπε δ όπαστυνόμος Καλλιφίδας, καί περάστε γιά λίγο άπδ 

κάποιο άλλο γραφείο. Συνοδέψετε τόν κύριο στο δακτυλοσκοπικό.
— Μά δέν είναι δυνατόν. Σάς τό είπα, κάνετε λάθος. Μά είναι άκατανόητο. 

Έγώ στό δακτυλοσκοπικό! Θά διαμαρτυρηθώ, θά άπευθυνθώ στον διοικητή σας!
—  Πηγαίνετε τώρα, κύριε, καί σέ λίγο θά συνεχίσουμε.
Θέλοντας καί μή ό Παναγιώτου άκολούθησε μέ βήμα αργό καί σκυμμένο τά κε

φάλι, σάν νά πήγαιναν νά τόν κρεμάσουν. "Ομως ήξερε τί τόν περίμενε καί μέ μιας 
γύρισε, ξαναμπήκε στό γραφείο τοΰ ύπαστυνόμου, ρίχτηκε κουρέλι στό κάθισμα καί 
μέ κομμένη άνάσα είπε:

—  Περιττό, αυτό θά ήταν πάνω άπό τις δυνάμεις μου. Θά σάς τά πω δλα...
Καί συνέχισε, μέ φωνή κουρασμένη:
— Ό  άνθρωπος στή ζωή του, κ. ύπαστυνόμε, δση μόρφωση καί άγωγή αν 

εχη, έχει καί στιγμές άδυναμίας πού τόν δδηγοΰν σέ σφάλματα. "Οταν τελείωσα 
τό Πολυτεχνείο, είχα μεγάλες φιλοδοξίες νά διαπρέψω καί νά πλουτίσω σάν πολι
τικός μηχανικός καί δούλευα συνέχεια, μά τά χρόνια περνούσαν καί τά όνειρά μου 
παρέμειναν νεκρά, απραγματοποίητα. Ή  μεγάλη ζωή πού επιθυμούσα ν' απολαύσω 
δέν ερχόταν. Τότε άρχισα νά λέω καί νά ξαναλέω στόν έαυτό μου: «Κάνε καί σύ 
κάτι, μή περιμένης αυτά πού επιθυμείς άπό τη δουλειά μονάχα». Στό μυαλό μου τρι
γύριζαν ενα σωρό σχέδια πώς νά κάνω λεπτά, πολλά λεπτά, έστω καί παράνομα καί 
υστέρα νά έφευγα γιά τό Εξωτερικό. Είχα τή δυνατότητα νά πλαστογραφήσω τρα
πεζιτικά τσέκς, μά μοΰ φαινόταν πώς θά ξέπεφτα νά μπερδευτώ μέ σαράφηδες. “Ε
πειτα τό ευρισκα καί έπικίνδυνο. Κάτι άλλο, κάτι άλλο πού νά είχε σχέση καί μέ τή 
δουλειά μου. Τότε στό νοΰ μου έλαμψε έξαφνα ή Ιδέα. Ή  πώληση άμφισβητουμένων 
οικοπέδων. Υπήρχε καί τότε μεγάλη ζήτηση καί ήξερα καλά τόν κτηματικό χάρτη 
άπό τουρκοκρατίας στην περιοχή ’Αττικής. ’Απέραντες εκτάσεις άπό άμφισβητούμε- 
να οικόπεδα γύρω στην ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, γιατί πολλοί άπό τούς κατόχους εί
χαν πεθάνει ή είχαν έκπατρισθή σέ ξένες χώρες καί τά κτήματά τους είχαν πέσει 
οτά χέρια οίκοπεδοφάγων τής Ιποχής χωρίς άποδείξεις κυριότητος. Ή  έπιχείρηση 
ήταν περίφημη καί άφοΰ μελέτησα δλες τίς συνέπειες, έβαλα μπροστά. Πήγα στό υπο
θηκοφυλακείο καί ζήτησα τήν άδεια άπό τόν αρμόδιο ύπάλληλο πού δέν παραξενεύ
τηκε, γιατί αυτό συνέβαινε τακτικά άπό δικηγόρους καί συμβολαιογράφους γιά νά 
βεβαιώσουν κάποιον τίτλο κυριότητος. ’Ανασκάλισα τό παρελθόν στά μεγάλα βιβλία 
του καί βρήκα σέ άφθονία δ,τι ζητούσα. Μέρες κράτησε τό πήγαινε - έλα στό ύποθη- 
κοφυλακεΐο, νά παίρνω σημειώσεις, νά τίς μελετώ καί νά τίς ξαναελέγχω. Ή  πιό 
ενδιαφέρουσα εποχή ήταν ή άπό τό 1835 μέχρι τό 1854. ’Αγορές καί πωλήσεις οι
κοπέδων μέ συμβόλαια άπό δύο μοναδικούς συμβολαιογράφους τής εποχής. “Απέραν
τες έκτάσεις άπό άμφισβητούμενα οικόπεδα στό Καλαμάκι, Γλυφάδα, Βείκου, Γαλά
τσι, Κουπόνια, Κάτω Πατήσια κλπ. Τό σχέδιο άπλό, μά κάπως ριψοκίνδυνο. “Αραγε 
θά πετύχαινα ή μέ τό πρώτο βήμα θά μέ άνεκάλυπταν; ΟΕ ελπίδες μου στηρίχθηκαν 
οτό Ιπάγγελμά μου, πού θά καμουφλάριζε τέλεια τήν παράνομη πράξη. ΚΓ άφοΰ τ’ 
«ναμέτρησα καί βεβαιώθηκα πώς τό σχέδιο θά έπαιρνε τό δρόμο τής επιτυχίας, κλεί-
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σθηκα σ’ ένα δωμάτιο τοϋ σπιτιού μου, άπλωσα χάρτες, έβαλα ορόσημα στα αμφι
σβητούμενα οικόπεδα καί έγραψα τίτλους κυοιότητος μέ διάφορα όνόματα. 'Όταν 
πια ήμουν έτοιμος, παρουσιάστηκαν άλλα προβλήματα, άλλες άνάγκες. Έ πρεπε να 
νοικιάσω κεντρικό γραφείο μέ προσωπικό καί ρεκλάμα. Κι’ αότά τά ξεπέρασα. Βρή
κα χρήματα, νοίκιασα μεγάλο κεντρικό γραφείο στήν δδό Μενάνδρου άριθ. 30, τό 
επίπλωσα μέ πολυτέλεια, βρήκα συνεργάτες ενημερωμένους για τη δουλειά, τό πλού
τισα μέ τοπογραφικούς χάρτες, σχεδιαγράμματα οικοπέδων, γραφομηχανές μέ δυο 
πανέμορφες κοπέλες δακτυλογράφους καί στόν τύπο μέ κτυπητοΰς τίτλους τό διαφή
μισα. Μέσα σέ λίγες μέρες άρχισε νά τρέχη ή δουλειά. Δέν προλαμβάναμε τήν πώ
ληση οικοπέδων. Κι’ ήσαν δλα τόσο άριστοτεχνικά τακτοποιημένα, ώστε καί οί πιό 
πεπειραμένοι δικηγόροι νά έξήταζαν τούς τίτλους, θά έπεφταν έξω. Δυστυχώς δμως, 
άλλες οί βουλές ανθρώπων καί άλλα δ Θεός κελεύει. Κάπου μπερδεύτηκα καί άναγ- 
κάστηκα νύχτα νά τά διαλύσω, νά τά μαζέψω καί νά έξαφανισθώ. ’Άφησα καί πέ
ρασε λίγο διάστημα, άλλαξα δνομα καί εγκαταστάθηκα στη Ν. Κοκκινιά. Έπιασα 
δουλειά στό κτηματομεσιτικό γραφείο τοϋ Λουκά μά δέ μέ άφηνε δ πειρασμός. Ξα
νάρχισα γιά δικό μου λογαριασμό μέ τά ξένα οικόπεδα, χωρίς νά έχη ιδέα ό γέρο - 
Λουκάς. Καί πήγαιναν δλα πάλι μιά χαρά. Μά ήρθε ξανά ή ατυχία καί μέ πιάσατε. 
“Ενα μόνο ήθελα νά ξέρω κ. Ύπαστυνόμε, ποιός μέ πρόδωσε;

—  Μόνος σου προδόθηκες Ήλιοδώρου. Ή  γλεντζέδικη ζωή τής νύχτας σ’ έφα
γε, τοΰ είπε ό ύπαστυνόμος.

Κ ι’ ή έρευνα πού έκάναμε στό μεταξύ στό σπίτι του, στήν δδό Φαρών 160 στή 
Ν. Κοκκινιά, έπεβεβαίωσε, άπό τά στοιχεία πού βρήκαμε, τή διάπραξη τής παρα
νομίας του. Μιά μεγάλη βαλίτσα γεμάτη σύνεργα. Σφραγίδες ψεύτικες, δμοιες μέ 
έκεΐνες πού χρησιμοποιούσαν οί συμβολαιογράφοι τής έποχής εκείνης, άλλες χημικές 
ουσίες καί δεσμίδες άπό ψεύτικους τίτλους κυριότητος μέ διάφορα όνόματα.

’Αφού τελείωσε καί ό Ήλιοδώρου ή Παναγιώτου τοΰ έξιστόρησε τις άπάτες του, 
ύπέγραψε κατάθεση μέ άποκαλύψεις γιά τούς μεμυημένους συνεργάτες του. Τόν Σκέρ- 
κον ή Σιμίζην, τήν Σοφία Μαρίου ή Μύρτου, τήν Αικατερίνη Λεπτίδου ή Λιώρη, 
τούς όποιους τήν έπομένη τό πρωί πιάσαμε στά σπίτια τους καί κλείστηκαν δλοι στά 
κράτη τήρια.

Μά στις 16 Αύγούστου 1939 μέ τό ύπ’ άριθ. 18.000 έγγραφό μας ό Ήλιοδώρου 
καί οί συνένοχοί του παραδόθηκαν στή Γενική ’Ασφάλεια Αθηνών, γιατί κείνες τις 
μέρες είχαν έρθει στήν έπιφάνεια δύο άκόμη άπό τις άπάτες του, μέ θύματα τόν Βα
σίλειον Καραμηνά άπό τήν Καλλιθέα καί τήν ’Αγγελική Κορφιάτη.

** *
ΟΠΩΣ καί τότε, άκριβώς στις 3 Μαρτίου 1938 στήν υπηρεσία Διούξεως Κοινού 

’Εγκλήματος ’Αθηνών παρουσιάσθηκε στόν ύπαστυνόμο μιά μεσόκοπη καλοστεκού
μενη μαυροντυμένη γυναίκα, ή ’Αγγελική Δαμιανίδου, δπως καί δυό κοπελίτσες πού 
τήν συνώδευαν καί άρχισαν νά τοΰ λένε μέ άγανάκτηση:

—  Κύριε ’Αστυνόμε, ήρθα νά καταγγείλω τόν άπατεώνα, τόν παλιάνθρωπο. 
Δέν φτάνει πού μάς κατάστρεψε οικονομικά, θά χάσω καί τό κορίτσι μου, κΓ έδειξε 
τή μιά άπό τις κοπελίτσες πού έκλαιγε σιωπηλά. Τό είχα άρραβωνιάσεμ συνέχισε ή 
Δαμιανίδου, μά δ γαμπρός τώρα κάνει νερά. Νά τόν συλλάβετε. Τόν άθλιο.

—  Μά ποιόν θέλετε νά συλλάβωμε, κυρία μου, τόν γαμπρό; ρώτησε ό ύπαστυ- 
νόμος.

— ’Ό χι καλέ, τόν άλλον, τόν άπατεώνα, τόν κτηματομεσίτη, πού μάς κατάκλεώε.
—  Δέ μοΰ τά λέτε καλά, κυρία μου, τής είπε πάλι ό ύπαστυνόμος. Πέστε τα 

μέ τή σειρά καί μέ ήρεμία γιά νά καταλάβω τί σάς συμβαίνει.
—  Μέ συγχωρεΐτε κ. ’Αστυνόμε, έχετε δίκιο, πώς νά μέ καταλάβετε; Νά, δ 

μακαρίτης δ άνδρας μου άφησε άρκετά μετρητά γιά προίκα τών κοριτσιών μας. Σκέ- 
φθηκα, λοιπόν, γιά  πιό σίγουρα, νά τούς άγοράσω οικόπεδα κι’ δταν διάβασα στις
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εφημερίδες τις ρεκλάμες γιά τδ μεγάλο κτηματομεσιτικό γραφείο, στη Μενάνδρου 30, 
πήρα τά κορίτσια μου καί πήγαμε. Τί είδαν τά μάτια μου κ. ’Αστυνόμε, πολυτέλεια, 
προσωπικό, καί μέ εμπιστοσύνη συζήτησα μέ τόν διευθυντή γιά τήν άγορά οικοπέ
δων. Εκείνος πρόθυμα μάς έδειξε χάρτες μέ σχέδια μέ οικόπεδα στοΰ Βείκου, στα 
Πατήσια, Κουπόνια, Γαλάτσι, Καλαμάκι κ.ά. Προτιμήσαμε τά Κουπόνια καί μπή
καμε στό παζάρεμα. Βρήκα τις τιμές συμφέρουσες καί τήν ίδια ώρα μάς πήγε στά 
Κουπόνια καί κλείσαμε συμφωνία γιά ένδεκα οικόπεδα. Τήν άλλη μέρα έδωσα προ
καταβολή καί ζήτησα τούς τίτλους. «Έγώ κυρία μου, είπε, είμαι πολιτικός μηχανι
κός καί κτηματομεσίτης. Τούς τίτλους θά τούς φέρη δ ιδιοκτήτης αύριο τό πρωί». 
Τήν άλλη μέρα κατά τις 10 βρήκα στό γραφείο τόν Ιδιοκτήτη νά μάς περιμένη. Ό  
Σιμίτης, δπως μοΰ τόν σύστησε ό Ήλιοδώρου, ήταν ψηλός, αδύνατος, κΓ ύστερα άπό 
πολλά «χαίρω πολύ» άλλα κομπλιμέντα καί συζήτηση γιά τή μεγάλη άξια τών οικο
πέδων, μοΰ έδωσε τούς τίτλους κυριότητος. Καί τήν άλλη μέρα πήγα στό γραφείο 
γεμάτη τήν τσάντα μου μέ λεπτά γιά τήν εξόφληση καί τά συμβόλαια πού είχαν έτοι- 
μαστή σ’ ένα συμβολαιογραφείο στόν Πειραιά. Άφοΰ ύπογράψαμε καί Ιξόφλησα, 
έφυγα εύχαριστημένη πού είχα τοποθετήσει σέ καλή μεριά τά λεφτά τών παιδιών 
μου. Πέρασε άρκετός καιρός άπό τότε, βρέθηκε καί δ γαμπρός γιά τό κορίτσι μου 
καί θέλησα νά περιφράξω μέρος άπό τά οικόπεδα. ΚΓ ένα πρωί μ’ ένα έργάτη καί 
συρματόπλεγμα πήγαμε στά Κουπόνια. Μά δπως προχωρούσαμε στή δουλειά, νά καί 
παρουσιάζεται μπροστά μου ένα άγριεμένος άντρας.

—  Δέ μοΰ λές κυρά, μοΰ είπε, άπό πότε έγινες ίδιοκτήτρια στά οικόπεδά μου;
—  Τρελός θά είσαι, άνθρωπέ μου, τοΰ άπάντησα. Τά οικόπεδα τά έχω άγοράσει 

μήνες τώρα άπό τν κ. Σιμίτη.
—  Μωρέ ποιόν Σιμίτη, ξεφώνισε. Τά οικόπεδα είναι δικά μου. Πάω στήν ’Αστυ

νομία καί θά σοΰ δείξω έγώ.
— ’Ένοιωσα νά χάνωμαι, μά έκανα κουράγιο καί έτρεξα σάν τρελή πρός τό 

δρόμο. Κάπου συνάντησα ένα ταξί καί γραμμή γιά τήν δδό Μενάνδρου. "Ομως τί μέ 
περίμενε. Δέν βρήκα ούτε ταμπέλες, ούτε γραφεία. Ρωτώ στά πλαϊνά. «Τώρα, μοΰ 
είπαν. Νύχτα έξαφανίστηκε δ φίλος άφοΰ έσκασε άρκετές μπόμπες». Παρά λίγο νά 
λιποθυμήσω καί σέρνοντας τά πόδια μου πήγα στό δικηγόρο μου καί τοΰ είπα τά 
καθέκαστα.

’Αμέσως έτρεξε στό υποθηκοφυλακείο καί έψαξε, μά γύρισε καταστενοχωρη
μένος, γιατί βρήκε τούς τίτλους πέρα γιά, πέρα ψεύτικους. Σωστό κουρέλι έφτασα 
στό σπίτι μου καί εκεί πιά έγινε δ θρήνος. Μά δέν είναι καί λίγο κ. ’Αστυνόμε, έλεγε 
μέ λυγμούς ή δύστυχη. Νά μάς φάη δ παλιάνθρωπος 350.000 δραχμές. Νά κατα- 
στρέψη τό μέλλον τών παιδιών μου;

— Ήσυχάστε κυρία μου, τής είπε δ ύπαστυνόμος. Θά τδν άναζητήσωμε καί θά 
τό συλλάβωμε.

Καί δ ύπαστυνόμος κράτησε ύπό σημείωση δλα τά στοιχεία πού έδωσε ή ’Αγγε
λική Δαμιανίδου γιά τόν Ήλιοδώρου.

** *
Είχαν περάσει 10— 15 μέρες δταν παρουσιάστηκε στήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών 

στόν προϊστάμενο τής ίδιας υπηρεσίας κάποιος δνόματι Λετιτσάκης Παναγιώτης γιά 
νά καταγγείλη τό πάθημά του. Ό  Λετιτσάκης άνέφερε στόν προϊστάμενο πώς κάπο
τε είχε πει σ’ ένα κύκλο φίλων του δτι ένδιεφέρετο γιά άγορά οικοπέδων. "Γστε- 
ρα άπό λίγες μέρες τόν έπισκέπτεται σπίτι του ένας άγνωστος. Τοΰ αύτοσυστήθηκε 
Ήλιοδώρου, πολιτικός μηχανικός, μέ κτηματομεσιτικά γραφεία, στήν δδόν Μενάν
δρου 30. "Οτι έπληροφορήθη άπό κοινούς γνωστούς τό ένδιαφέρον του γιά τήν άγορά 
οικοπέδων, καί δτι διαθέτει άρκετά μεγάλης άξίας σέ συμφέρουσες τιμές.

Συμφώνησαν καί τήν άλλη μέρα δ Λετιτσάκης βρισκόταν στό γραφείο τοΰ Η λιο
δώρου δπου περίμεναν δύο κάπως περασμένης ήλικίας γυναίκες. Ή ταν ίδιοκτήτριες.
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Ή  κ. Σοφία Μύρτου καί ή κ. Αικατερίνη Λιώρη. Ή  πρώτη κληρονόμος οικοπέδων' 
στήν περιοχή «Κυπριάδου», Κάτω Πατήσια. "Γστερα από τα σχετικά παζαρέματα έκα
ναν τά συμβόλαια στον ίδιο Πειραιώτη συμβολαιογράφο. (Μετά δυό χρόνια έτυχε 
νά ξεσκεπάσω τή μεγάλη έγκληματική δράση του στήν άπάτη τήν δποία ειδικά 
θά έξιστορήσω).

Καί δ Λετιτσάκης, άφοΰ πλήρωσε, έφυγε Ικανοποιημένος με τις συμφέρουσες 
τιμές και τή καλή τοποθέτηση των χρημάτων του.

Μά δταν άργότερα διάβασε στις έφημερίδες τήν έξαφάνιση τοΰ Ήλιοδώρου και 
τϊς άπάτες του, άνησύχησε καί έτρεξε στό ύποθηκοφυλακεΐο, έψαξε μά δέ βρήκε τί
ποτε. Οι τίτλοι τών οικοπέδων πού είχε αγοράσει ήταν άνύπαρκτοι. Κατόπιν ετρεξε 
νά βρή τίς ίδιοκτήτριες, μά στήν όδό Δεκελείας 160, δπου τον τοΰ είχαν δώσει διεύ
θυνση, δπως έγραφαν τά συμβόλαια, ήσαν άγνωστα πρόσωπα. Τότε κατέφυγε στήν 
'Ασφάλεια καί δ προϊστάμενος της Υπηρεσίας αναζητήσεων κράτησε τ’ απαραίτητα 
στοιχεία.

Κατόπιν δλων αυτών, τά λαγωνικά τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών είχαν μπή σέ διαρ
κή κίνηση γιά τήν ανακάλυψη καί σύλληψη τοΰ Ήλιοδώρου, τοΰ θρυλικοΰ κακο- 
ποιοΰ τής παράξενης άπάτης καί τών συνεργατών του, μά είχαν γίνει δλοι άφαντοι.

Καί δ φάκελος τού Ήλιοδώρου μέρα μέ τή μέρα δλο καί φούσκωνε άπό μηνύ
σεις στήν εισαγγελία ’Αθηνών. “Ομως μετά άπό τόσο διάστημα, άπό τήν περιπολία 
τής νύχτας έκείνης καί τήν επίσκεψή μας στό καμπαρέ «Γαλάζια Παπαρούνα» έγινε 
ή μοιραία ανακάλυψη καί ή σύλληψη τοΰ Ήλιοδώρου καί τών συνενόχων του, πού 
μετά τήν παράδοσή τους στήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών πήραν τον κανονικό δρόμο γιά 
τή Δικαιοσύνη. Προφυλακίσθηκαν καί υστέρα άπό λίγο καιρό έγινε ή δίκη τους καί 
τιμωρήθηκαν σέ βαρειές ποινές.

Γ. ΔΟ ΥΚΑΚ Η Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κών,οί  όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.



ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΓΙΑ ΤΙ 0 Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣΜ Ο Ι ΑΕΝ DA Κ ΥΒ ΕΡΝΗ ΣΗ  ΤΗΝ Ε Α Α Α Α Α *
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«"Ας κυβέρνηση καί ή ΕΔΑ. "Ολους τούς άλλους τούς δοκιμάσαμε. "Ας δοκιμά
σουμε κι’ αυτούς. Καί αύτοί "Ελληνες είναι».

’Ιδού τό σύνθημα πού έχουν ρίξει οι κομμουνισταί από δλες τις κατευθύνσεις 
προς δλες τις κατευθύνσεις.

Τδ ψιθυρίζουν στά έργοστάσια, τδ λένε στα χωριά, τδ συζητούν, δήθεν μέ αντι
κειμενικότητα, στα καφενεία.

Τδ πετάει στή κουβέντα, δήθεν άφελώς δ κάθε είδους κομμουνιστής, κρυφδς 
φανερός. Πρδ παντός, αύτδ τδ προπαγανδιστικδ σύνθημα είναι έργο τού κρυπτο- 

κομμουνιστοΰ.
Ό  συνομιλητής του δέν πρέπει νά ύποψιάζεται δτι ύπάρχει σκοπιμότης στή 

φράσι. Εμφανίζεται μάλιστα δ προπαγανδιστής ώς ούδέτερος καί, πολλές φορές, 
ώς άντικομμουνιστής.

Κρύβει τα φρονήματά του γιά ν’ άποσπάση την έμπιστοσύνη τού συνομιλητοΰ 
του. Κι’ άκόμα γιά νά φανή δήθεν άντικειμενικδς στή συζήτησι.

’Αθώο είναι έκ πρώτης δψεως τδ σύνθημα: «"Ας κυβερνήση καί ή ΕΔΑ. 'Όλους 
τούς άλλους τούς δοκιμάσαμε. "Ας δοκιμάσουμε κι’ αότούς».

Δέν Ικθειάζει δ πράκτωρ τού κομμουνισμού μέ τούτη τή φράσι τδν κομμουνι
στικόν... παράδεισο. Δέν δμιλεΐ περί τής «ίσότητος» περί καί περί «ΝΑΤΟ» καί «βρώ
μικου πολέμου στδ Βιετνάμ».

Λέξι άπδ δλ’ αύτά. Δέν πρέπει ν’ άποκαλύψη τά φρονήματά του. Συνήθως !μ- 
φανίζεται καί δμοϊδεάτης τού συνομιλητού του —  γνωστού ή άγνώστου. Πρέπει δ 
πράκτωρ τού κομμουνισμού ν’ άποκτήση τήν εμπιστοσύνη τού συνομιλητοΰ του καί 
νά πείση γιά τήν άντικειμενικότητά του.

Πολλές φορές άφήνει καί καμμιά φράσι —  στή συζήτησι έπάνο) —  δχι πολύ 
κολακευτική γιά τδν κομμουνισμό. Ουδέποτε τδν έξυπνεΤ. Φυλάγεται. Σκοπός του 
δέν είναι νά έξυμνήση τδν κομμουνισμό. Γι’ αυτή τή δουλειά είναι άλλοι. Αυτός 
έχει έντολή νά παίξη άλλο ρόλο: τδν ρόλο τού δμοϊδεάτη μέ τδν έκάστοτε συνο
μιλητή του. Έ τσι «θά πιάση» άσφαλέστερα τδ δηλητήριο. Καί μάλιστα δίχως άντί- 
δρασι. Τδ σερβίρει δ καθοδηγητής μέ τόση έπιτυχημένη έπιτήδευσι, μέ τόση τέχνη, 
στήν κατάλληλη στιγμή, ώστε αύτδς πού τδν άκούει δέν μπορεί νά ύποψιαστή δλη 
ετούτη τήν σκηνοθεσία.

Κι’ άκούει μέ προσοχή. Κι’ αρχίζει νά σκέπτεται στά σοβαρά τδ τόσο έντεχνο 
κομμουνιστικό σύνθημα. Καί τδ έξετάζει μέσα στδ σκότος τής άγνοιας του ή στδ 
σκότος της άγαθότητός του. «Γιά στάσου, σκέπτεται. Σάν νάχη δίκηο τούτος εδώ. 
'Όλους τούς δοκιμάσαμε. "Ας δοκιμάσουμε καί τήν ΕΔΑ». Καί γίνεται δ δυστυχής 
κι’ αύτδς συνεργός τού κομμουνισμού, δίχως καί νά τδ θέλη καί πρδς παντός, δίχως 
νά τδ καταλαβαίνη.

Τδ θέμα είναι σοβαρό. "Εχει δυδ σκέλη. Τδ έ ν α  ε ί ν α ι  δ τρόπος, δ σα
τανικός πού δρά δ κομμουνισμός. Χρησιμοποιεί δλα τά μέσα τής υποκρισίας. Καί 
όλων τών ειδών τούς πράκτορας. Οί πιδ άπίθανοι άνθρωποι, πού ποτέ δέ έδωσαν τήν 
παραμικρή ύπόνοια τδι είναι ,ομμουνισταί, χρησιμοποιούνται ώς πράκτορές του. 
Καί προπαγανδίζουν δήθεν άφ’ ύψηλού, χωρίς κανένας νά τούς υποψιάζεται πώς 
έκτελοΰν έντολές τού Κ.Κ.Ε. καί τής ΕΔΑ.

Συνήθως αύτοί οί πράκτορες κατέχουν καί κάποιο «πόστο» ή έχουν στά χέρια 
τους μιά δουλειά πού τούς φέρνει σ’ επαφή μέ πολύ κόσμο. Γνωστόν καί άγνωστον. 
Πρδ παντός δ άγνωστος είναι δ πιδ εύάλωτος στόχος τού πράκτορος. Σ’ αύτδν τδ

* Τό σχόλιον τούτο μετεδόθη έκ τού Κεντρικού Ρ. Σ. ’Ενόπλων Δυνάμεων τήν 15-10-1966.
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κομμουνιστικό σύνθημα «πιάνει» εύκολώτερα. Γιατί «σερβίρεται» μέ τέχνη πάνω στή 
κουβέντα.

Μπορεί ή συζήτησις να γίνη γύρω άπό τόν άθλητισμό ή άκόμα γιά ένα κινη
ματογραφικό έργο. Ό  προπαγανδιστής τοΰ Κ.Κ.Ε. προχωρεί μέ τέχνη. Διαπιστώ
νει πώς τά άθλητικά πράγματα δεν πάνε καλά. Συμφωνεί καί δ συνομιλητής του. 
Λέει στή συνέχεια πώς «φταίει τό κράτος». Συμφωνεί κι’ ό συνομιλητής του. Προχω
ρεί. Δέν μιλάει συνήθως γιά πρόσωπα. Γιά πράγματα μιλάει, γιά καταστάσεις. Στή 
συνέχεια λέει πώς δέν φταίει καί τό κράτος. Πώς φταίνε αυτοί πού τό κυβερνούν. 
ΚΓ άνάλογα μέ την άντίδρασι τού συνομιλητοΰ του ή των συνομιλητών του, προχω
ρεί. Καί «πετάει τή κουβέντα του»: «”Ας κυβερνήση καί ή ΕΔΑ. "Ολους τούς 
άλλους τούς δοκιμάσαμε».

’Ιδού τό δηλητήριο. Εμφανίζεται πώς τάχα χατιρικώς, καθ’ ύποχώρησιν, δέ
χεται νά κυβερνήση καί ή ΕΔΑ. ’Αλλά τί νά κάνη, τί νά πή, αφού «δλοι οί άλλοι 
άποτύχανε». Καί δημιουργεί τίς άμφιβολίες καί τούς προβληματισμούς στόν συνομι
λητή του, αν φυσικά αυτός είναι άφελής ή έχη άγνοια.

Αυτό είναι τό ένα σκέλος τοΰ θέματος: 'Π  σατανική δηλαδή μέθοδος τής κομ
μουνιστικής προπαγάνδας γιά τήν διάβρωσι στή συνείδησι τοΰ Λαού, δλων των αστι
κών, δημοκρατικών κομμάτων.

Τό δεύτερο σκέλος τοΰ θέματος είναι ή ουσία. Λέει δ κρυφός πράκτωρ τοΰ κομ
μουνισμού: «"Ας κυεβρνήση καί ή ΕΔΑ. "Ολους τούς άλλους τούς δοκιμάσαμε. ’Ά ς 
δοκιμάσουμε κι’ αύτούς». 'Π  άπάντησις σέ τοΰτο τό κομμουνιστικό σύνθημα είναι καί 
εύκολη καί απλή.

Πρώτον: Ή  ΕΔΑ είναι τό νόμιμο κόμμα τοΰ παρανόμου ΚΚΕ. Είναι άναμφισβή- 
τητα τό κομμουνιστικό κόμμα μέ ένα προσωπείο νομιμότητος.

Επομένως, δταν άναφερόμεθα στήν ΕΔΑ έννοοΰμε τό ΚΚΕ, κι δταν άναφερό- 
μεθα στό ΚΚΕ, έννοΰμε καί τήν ΕΔΑ. Οί έννοιες είναι ταυτόσημες. Τά στελέχη 
είναι κοινά. Οί δπαδοί κοινοί. Τά συνθήματα κοινά. Ή  γραμμή είναι άπολύτως ίδια. 
Τό ΚΚΕ δουλεύει γιά τήν ΕΔΑ καί ή ΕΔΑ γιά τό ΚΚΕ. Καί οί δυό δουλεύουν 
ύπέρ τοΰ διεθνούς κομμουνισμού καί έναντίον τής Ελλάδος καί τοΰ Λαοΰ της.

Αύτά είναι τόσον γνωστά, ώστε περιττεύει καί ή άναφορά τους. Επομένως, 
δταν λέμε ΕΔΑ, έννοοΰμε ’Άκρα ’Αριστερά. Καί ή ’Άκρα ’Αριστερά είναι δ κομ
μουνισμός.

Δεύτερον: Άφοΰ ή ΕΔΑ είναι δ κομμουνισμός, δ προπαγανδιστής λέει στήν 
ουσία: «’Ά ς δοκιμάσουμε σάν κυβερνήτη καί τόν κομμουνισμό». ’Αλλά τόν κομμου
νισμό τόν δοκίμασε δ Ελληνικός Λαός σέ δλες του τίς μορφές καί σέ δλες του τις 
εκδηλώσεις. Τόν δοκίμασε καί σάν κυβερνήτη, δταν οί Ιλληνικές επαρχίες σφαδά
ζανε κάτω άπό τήν βία τοΰ ΕΑΑΣ. ΚΓ άκόμα, δταν μπήκε στήν κυβέρνησι γιά νά 
κάνη τόν φοβερό έκεΐνο Δεκέμβριο. Τόν δοκίμασε δ Ελληνικός Λαός τόν κομμουνισμό 
καί σάν έπιδρομέα, στόν συμμοριτοπόλεμο. Καί γνώρισε τήν βαρβαρότητά του καί τήν 
τυραννία. Τόν έγνώρισε καί σάν Λαϊκό Μέτι»πο. Στήν έποχή τοΰ ΕΑΜ. ΚΓ άπε- 
δείχθη καί καταλυτής τών λαϊκών έλευθεριών καί έθνικός προδότης.

Τόν δοκιμάζει καί σήμερα τόν κομμουνισμό δ Ελληνικός Λαός. Τόν βλέπει 
μειοδότη σέ κάθε έθνικό θέμα, ύπονομευτή τών λαϊκών έλευθεριών, μηδενιστή τών 
θεσμών, άνατροπέα τοΰ καθεστώτος.

’Ακόμη προχθές άπεκάλεσε «έθνικόν διχασμό καί ιεροσυλία» τήν άπονομή τι
μής στή μνήμη τών ήρώων, τών παιδιών τοΰ Λαοΰ, πού έπεσαν στόν Γράμμο, μαχό- 
μενοι γιά τήν έθνική άνεξαρτησία καί τήν Δημοκρατία. Ακόμη καί τούτη τήν 
στιγμή υπονομεύει τήν "Ενωση τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα.

Τόν έγνώρισε, λοιπόν, άπό δλες τίς πλευρές τόν κομμουνισμό δ Ελληνικός Λαός. 
Τόν έζησε καί σάν «κυβέρνηση τοΰ Μάρκου» καί σάν συγκυβέρνηση τής «έθνικής 
ένότητας» καί σάν κυρίαρχο ΕΑΜ καί σάν ΟΠΛΑ στά Κρώρα.

Τόν έζησε καί τόν ζή άπό πολύ κοντά τόν κομμουνισμό δ Λαός τής Ελλά
δος. "Ετσι δέν ύπάρχει θέμα «δοκιμής». Τόν έδοκίμασε. Καί ή δοκιμή αύτή, έγινε
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Ο ΚΟΣΜΟΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

_ _ _ _ _ _ _  'Υπό του ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ'Ι’ΚΟΥ_________

Σ ΤΙΣ 3 Ίανουαρίου συμπληρώθηκαν πενήντα έξι χρόνια άπό τον θάνατο τοΰ 
μεγάλου μας διηγηματογράφου ’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Πενήντα έξι χρόνια 

άπό έναν θάνατο, πού στάθηκε όρόσημο στην πνευματική ζωή τής χώρας μας.
Στις 3 Ίανουαρίου τοΰ 1911, πέθανε ό Παπαδιαμάντης καί μαζί του τελείωσε 

μια περίοδος γιά τή λογοτεχνία μας. ’Έσβησε ένα ξεχωριστό είδος λόγου πού ήταν, 
στ’ άλήθεια, σημαντικό, εμεινεν δμως άπρόσιτο, χωρίς άλλος κανένας νά μπορέση 
να τό συνέχιση. Ό  κοσμοκαλόγερος Σκιαθίτης ύπήρξεν, άναμφισβήτητα, ενα φωτει
νό μετέωρο πού, παρ’ δλες του τις μεταπτώσεις καί έναλλαγές, άφησε ζωντανή τή 
παρουσία του στους Ιπερχομένους.

Ό  ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στή Σκιάθο στις 4 Μαρτίου τοΰ 
1854. Ό  πατέρας του, ’Αδαμάντιος ’Εμμανουήλ, ήταν παπάς καί κατήγετο άπό κα- 
λογεροσόϊ. Ή  μητέρα του, ή Γκιούλω, ήταν άπό τή φαμίλια των Μωραϊταίων, άπό 
τήν όποια κατήγετο καί δ ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης.

Ό  ’Αλέξανδρος ήταν τό τρίτο παιδί τής οικογένειας, ύστερα άπό τις δυό άδελ- 
φές του, τήν Ουρανία καί τήν Χαρίκλεια.

Γεννήθηκε στή δύσκολη γιά τό νησί του, καί τήν Ελλάδα γενικώτερα, εποχή, 
τήν έποχή πού δ κόσμος, μή μπορώντας νά ζήση στή δυστυχία τοΰ τόπου, άρχισε 
νά μεταναστεύη. Ό  πατέρας του δεν ήθελε τό γυιό του παπά. Τόν ήθελε δάσκαλο 
ή σχολάρχη στή Σκόπελο ή στό νησί του. ’Έπλαθε μεγάλα γ ι’ αυτόν όνειρα καί γιά 
τό σκοπό αυτόν άφοσιώθηκε μέ πάθος στήν παραδειγματική του μόρφωση.

"Οταν τελείωσε τό «αλληλοδιδακτικό», τό 1860, τόν Ιβαλε στό σχολαρχείο. 
Στό νησί τους δμως ύπήρχε μόνο μιά τάξη. Τις άλλες δυό έπρεπε νά τις κάνη στή 
Σκόπελο. Τά οικονομικά τους δμως μέσα ήσαν πενιχρά καί δεν τούς έπέτρεπαν τέ
τοιες πολυτέλειες. Ό  νεαρός μαθητής, τελειώνοντας τήν πρώτη τάξη τοΰ σχολαρ
χείου, παραμένει στή Σκιάθο. Ό  πατέρας του τόν δυναμώνει στά μαθήματα. Τέλος

δραματική δοκιμασία. ’Άφησε τραγικά τά άποτυπώματά της στή μνήμη καί στή 
γνώση τοΰ ’Έθνους. Κόστισε χιλιάδες χιλιάδων νεκρούς καί αναπήρους. Κόστισε αυ
τή ή «δοκιμή» καθυστέρησι στήν οικονομική άνάπτυξι τής χώρας, οικονομικές συμφο
ρές. Όπισθοδρόμησι σέ κάθε πρόοδο.

Δεν μένει άλλο περιθώριο «δοκιμής». Γι’ αύτό κι’ άν δ κομμουνισμός μείνη στή 
γή τό τελευταίο καί μοναδικό σύστημα διακυβερνήσεως των Ααών, ό Ελληνικός Λαός 
θά προτιμήση δ,τιδήποτε άλλο, άγνωστο ή γνωστό, παρά αύτόν. Καί τούτο γιατί άπό 
τήν δραματική γνωριμία πού είχε έπί δέκα δλόκληρα χρόνια μαζί του, άπό τό ΕΑΜ 
μέχρι τόν Γράμμο, κατάλαβε δ Ελληνικός Λαός πώς δέν υπάρχει στυγνώτερο κα
θεστώς άπό τόν κομμουνισμό. ’Αλλά κι’ άν άκόμα δ Λαός μας δέν είχε τήν δική του 
εμπειρία, έχει καθημερινά ύπ’ όψιν του τήν εμπειρία των άλλων Λαών. Βλέπει τί 
γίνεται τούτη τή στιγμή στήν Κίνα, σέ βάρος τοΰ Κινεζικοΰ Λαοΰ. Μαθαίνει τις 
βαρβαρότητες των «Λαμπράκηδων» τοΰ Μάο - Τσέ - Τούγκ, δπως τής περιγράφουν 
οί ίδιες οί κομμουνιστικές έφημερίδες στή Μόσχα καί στήν Αθήνα.

Ματαιοπονοΰν, λοιπόν, οί κρυπτοκομμουνισταί μέ τήν προπαγάνδα τους. Ό  κομ
μουνισμός δέν πρόκειται ποτέ νά κυβερνήση τήν Ελλάδα. Δέν πρόκειται ποτέ νά τόν 
δοκιμάση ό Λαός μας, γιατί τόν δοκίμασε καί μάλιστα άθελά του. Καί τόν έγνώρισε 
όσο λίγοι Λαοί είχαν τήν τραγική μοίρα νά τόν γνωρίσουν. π . ΚΟ ΥΤΟ ΥΠΗ Σ
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το 1864 τον στέλνει πια στή Σκόπελο, όπου καί τελειώνει το σχολαρχείο μέ τό βα
θμό «κάλλιστα».

Στα παιδικά του χρόνια ό Παπαδιαμάντης παρουσιάζεται πολύ ζωηρός, ιδιόρ
ρυθμος, παράξενος τύπος, σκληροτράχηλος. Τον κατέχει μια παθολογική φοβία, μιά 
συστολή στίς ένέργειές του. Μια άρρώστειά του ύστερα από τήν Αποφοίτησή του 
από τό σχολαρχείο τοΰ κλονίζει καίρια τήν παιδική ζωτικότητα.

Ή  περιφρόνηση πού τοΰ έδειχναν τ’ άλλα παιδιά τοΰ χωριοΰ, Επειδή αυτός 
ήταν παπαδοπαίδι, άρχοντόπαιδο κάπως, τοΰ πλήγωνε τήν ψυχή καί τόν ώθοΰσε στή 
μοναξιά, στήν περισυλλογή, τή δειλία καί τή ντροπή. Είχεν αρχίσει να χάνη τήν 
πίστη του πρός τόν έαυτό του, στίς ίκανότητές του. Στή κατάστασή του αυτή συνε- 
τέλεσαν σοβαρά καί τά τρία άξιοπρόσεκτα προβλήματα πού τόν άπασχολοΰσαν.

Τό άτομικό του πρόβλημα, τί θά γίνη, πού θά πάη. Τό οικογενειακό του, μέ 
τήν φτώχεια τοΰ σπιτιοΰ καί τις τέσσαρες ανύπαντρες άδελφές πού περίμεναν Απ’ 
αύτόν κάποια υποστήριξη. Καί τελευταία τό αισθηματικό πρόβλημα, πού κι’ αύτό 
πολύ τόν απασχολούσε. »

Ζητάει κάποια διέξοδο στο σχέδιο καί τή ζωγραφική. Νοιώθει Ιδιαίτερη χαρά 
ζωγραφίζοντας παπάδες, μοναστήρια, καράβια κλπ. Στίς ζωγραφιές του δίνει όχι 
μόνο τις μορφές πού σχεδιάζει, άλλά καί τις άνάλογες καταστάσεις.

“Γστερα από άρκετή άργοσχολία, τό 1867 γράφεται στο γυμνάσιο τής Χαλ- 
κίδος, πλήν όμως στή δεύτερη τάξη, τσακώνεται μ’ ένα του καθηγητή, έγκαταλεί- 
πει τά μαθήματα καί γυρίζει στο νησί του. Οι δικοί του τόν προτρέπουν νά γυρίση 
ξανά στό γυμνάσιο. ’Επιστρέφει, δίνει εξετάσεις, άριστεύει. Κι’ έρχεται στήν ’Α
θήνα νά συνέχιση τις γυμνασιακές του σπουδές, όντας πιά 19 χρόνων. Γράφεται 
στό γυμνάσιο τοΰ Πειραιά.

ΚΓ έδώ όμως ή ζωή περνάει μέσα σέ στενοχώριες οικονομικές. Ζωή γεμάτη 
πίκρες κι’ άπογοητεύσεις. Στερείται άπό χρήματα, γράφει στόν πατέρα καί τοΰ έκ- 
μυστερεύεται τήν Απελπιστική του κατάσταση. ’Αναγκάζεται νά σταματήση ξανά 
τά μαθήματα, έπιστρέφει στή Σκιάθο καί, γιά τά μάτια τοΰ κόσμου, προφασίζεται 
πώς άρρώστησε. Στό νησί μένει δυό χρόνια. Ξαναζωντανεύουν μέσα του τά παλιά 
του έλαττώματα. Τούτη ή έποχή είναι ή πιό κρίσιμη τής ζωής του. ’Αρχίζει νά 
γράφη. Γράφει στίχους καί μιά κωμωδία, πού δυστυχώς δέν διεσώθησαν. Σ’ δλό- 
κληρο τό Είναι του, γίνεται τρομερή πάλη. Οί χυμοί τής ζωής ξεχειλίζουν.

Ό  καλόγερος τής μονής τοΰ Εύαγγελισμοΰ, Δαμιανός τόν προτρέπει νά γυρί
ση στήν ’Αθήνα, δίνοντάς του συστατικά γράμματα. Καί τό 1871 νάτος καί πάλι 
στήν ’Αθήνα. Δέν κάμνει όμως χρήση τών συστατικών γραμμάτων, γυρίζει άσκοπα, 
σάν «Απολωλός» καί τελικά ντροπιασμένος επιστρέφει στή Σκιάθο. Στό γυρισμό 
του, βρίσκει στό νησί τόν παιδικό του φίλο Διανέλλο Νικόλαο, πού έν τώ μεταξύ 
είχε γίνει καλόγερος στόν ’Άθω. Χωρίς νά τό σκεφθή πολύ, φεύγει μαζί του γιά 
τόν "Άθω. Ε κεί όμως τά πράγματα δέν τά βρίσκει όπως τά έφαντάζετο. ’Απογοη
τευμένος γυρίζει ξανά στό νησί.

Τό 1873, ύστερα άπό πολλές Αμφιταλαντεύσεις, παίρνει τή μεγάλη Απόφαση. 
’Έρχεται στήν ’Αθήνα, έχοντας στό νοΰ του δυό πράγματα. Νά τελειώση τό γυμνά
σιο καί νά έργασθή. Προσπαθεί νά πιάση δουλειά ώς βοηθός στό Λύκειο Μανούσου, 
άλλά δέν τό κατορθώνει. Χάρις στίς γνώσεις του, μπαίνει στή Δ ' τάξη τοΰ Βαρβα- 
κείου. Ζητάει έργασία.

Κόπος μάταιος. Νέες Απογοητεύσεις, νέες πίκρες, νέες στερήσεις. Καταλαμβά
νεται άπό Απογοήτευση, τόν κυριεύει ή Απαισιοδοξία, τήν όποια έξωτερικεύει ατούς 
στίχους πού Αφιέρωσε κΓ έστειλε στη μάνα του. Σ ’ αύτό τό ποίημα, Αποκαλύπτει 
τό δημιουργικό του ταλέντο, τήν κλίση του πρός τή τέχνη.

Τελειώνοντας τό Βαρβάκειο, γράφεται στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπι-
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στημίου. Διαβάζει, μαθαίνει ξένες γλώσσες, χάνει μεταφράσεις. ’Ανεξάντλητο μνη- 
μονικό, κριτική οξυδέρκεια, γλωσσομάθεια καί έλληνομάθεια είναι τα στοιχεία πού 
τον διακρίνουν αυτή τήν έποχή. Παρ’ δλα αυτά, δεν προσέρχεται σέ τμηματικές 
έξετάσεις, δχι γιατί θεωρούσε τδν εαυτό του άνήμπορο, άλλα γιατί κατέχεται άπό 
τή γνωστή του εσωτερική φοβία.

Γιά καλή του δμως τύχη, γνωρίζεται μέ τούς Βλάσση Γαβριηλίδη καί Κλέαν- 
θο Τριανταφύλλου, πού έξέδιβαν τό σατιρικό «Ραμπαγάς». Ετοιμάζει δικό του μυ
θιστόρημα, τή «Μετανάστιδα» τό όποιον δημοσιεύει μέ τ’ αρχικά Α.Πδ. καί μέ τον 
υπότιτλο «Διήγημα πρωτότυπο». ’Αργότερα διαμορφώνει δικό του φιλολογικό όνο
μα. Στό δημοτικό σχολείο, έγράφετο ’Εμμανουήλ ή Παπά ’Αδαμάντιου, στή Σκό
πελο Άδαμαντιάδης. Γιά πρώτη φορά στά 1875 ύπογράφει, σέ γράμμα πρός τον 
πατέρα του, ώς Άλεξ. Παπαδιαμάντης. Μ’ αύτό πιά τ’ όνομα υπηρέτησε στό στρα
τό, άπ’ όπου άπελύθη τόν ’Ιούνιο τοΰ 1881.

’Εγκαταλείπει όριστικά τήν ιδέα τοΰ πτυχίου. Γράφει τό δεύτερο μυθιστόρη
μά του «Οί ’Έμποροι των ’Εθνών» πού τό δημοσιεύει δ Γαβριηλίδης στό «Μή χά
νεσαι» μέ τό ψευδώνυμο Βοημός. Διορίζεται μεταφραστής στήν εφημερίδα τοΰ Κορό
μηλά μέ ικανοποιητικό μισθό. Αυτός δ διορισμός άπετέλεσε σταθμό γιά τή ζωή του, 
άφ’ ένός μέν γιατί έξασφάλιζε τήν οικονομική βάση, άφ’ έτέρου δέ γιατί τόν έφερ
νε σ’ έπαφή μέ τήν πνευματική ζωή τοΰ τόπου.

Μέ τήν ί'δρυση τής «Άκροπάλεως» άπό τόν Γαβριηλίδη, δημοσιεύει σ’ αύτή το 
τρίτο του μυθιστόρημα, τή «Γυφτοπούλα», τολμηρό έργο στή μορφή του καί στή 
σύνθεση. Τοΰτο τό έργο του έκανε μεγάλη εντύπωση, τέτοια ώστε πριν άκόμη τε
λειώσει ή δημοσίευσή του, μετεφράστηκε ιταλικά καί άρχισε νά δημοσιεύεται σέ 
μιά έφημερίδα τής Ρώμης. Συνέχεια ιστορική στό έργο του αυτό, είναι ή ιστορική 
νουβέλλα «Χρηστός Μηλιώνης» εμπνευσμένη άπό τά θρυλικά κατορθώματα τοΰ δμώ- 
νυμου δπλαρχηγοΰ τής Δωρίδος.

Τό 1878 παρουσιάζεται ώς διηγηματογράφος. Ή  πολλή δουλειά δμως τοΰ κλο
νίζει άκόμη περισσότερο τήν υγεία. Φεύγει γιά τό νησί του. Στά 1895 πεθαίνει δ 
πατέρας του. Βρίσκεται πιά κοντά στή μάνα του καί τις τρεις άδελφές του. Ή  ζωή 
του γίνεται πιό στερημένη, πιό άγωνιώδης. Περνάει τό καιρό του άνάμεσα στήν 
Αθήνα καί στή Σκιάθο, στις ταβέρνες καί τις έκκλησίες. Στά 1905 χάνει τόν άδελ- 
φό του. Ή  υγεία του κλονίζεται σοβαρά. Τό κρασί τόν νικάει, ή κακοπέραση τόν 
έξασθενίζει. Στις 13 Μαρτίου 1908, γιορτάζονται στό Παρνασσό τά είκοσιπεντά- 
χρονά του.

Σέ λίγο φεύγει γιά τό νησί του, γιά νά μή γυρίση πιά ποτέ στήν ’Αθήνα, στήν 
’Αθήνα πού τόν πότισε μόνο φαρμάκι. Πραγματικό συντρίμμι, οικονομικό καί ψυχι
κό, δυό χρόνια άργότερα άπό τήν άφιξή του στή Σκιάθο, στις 3 ’Ιανουάριου 1911, 
πέθανε, ταπεινός, άνάμεσα ατούς ταπεινούς. Τό μόνο του παράπονο ήταν πού άφησε 
τό έργο του σκορπισμένο έδώ κΡ έκεΐ, άνέκδοτο, καί τις άδελφές του άπροστάτευτες.

** *

Ο ΜΕΓΑΑΟΣ ίδεολόγος άγωνιστής, πέθανε κυριολεκτικά στήν ψάθα. Κανένας 
άπό τούς "Ελληνες τεχνίτες τών γραμμάτων δέν δούλεψε δσον δ ΙΙαπαδιαμάν- 

της, άλλά καί κανένας δέν πείνασε δσον αυτός.
01 σύχρονοί του δέν τόν συμπάθησαν. ’Έδειξαν άνάλγητη άδιαφορία στή φτώ

χειά του, στις άγωνίες του. Ό  Παπαδιαμάντης άνοιξε μέ τό έργο, του μιά άπόλυ- 
τα δική του περιοχή, τήν όποια κανένας δέν μπόρεσε νά συνέχιση.

ΤΗταν θρήσκος, δχι δμως θρησκόληπτος. Σεμνός, χωρίς έπιδείξεις. Ό  ρεαλι
σμός του άγκαλιάζει τήν κοινωνική ζωή τής εποχής του καί δίνει μιάν εικόνα τής 
ζωής τών άδικουμένων καί φτωχών τής πόλεως καί τοΰ νησιοΰ.
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To έργο του, παρά τούς σταθμούς πού μεσολάβησαν, είναι ένιαΐο, άχώριστο. 
Τ6 έργο του χαρακτηρίζεται από τά γνήσια έλληνικά χρώματα. Ή  άνθρωπιά, ή 
άπλότητα, ή ειλικρίνεια καί ή πολυμορφία μαζί μέ τήν Ανεξάντλητη ποικιλία των 
έναλλαγών, ή κοινωνική δμαδικότητα, τό νησιωτικό τοπίο, οί φτωχογειτονιές καί 
οί ταβέρνες είναι τά πλαίσια μέσα στά όποια κινείται ό Παπαδιαμάντης.

Πολλοί, κρίνοντας τόν Παπαδιαμάντη, τόν Αδίκησαν. Τόν είπαν φυγόκοσμο, 
Αλλόκοσμο, Ατεχνο, μονότονο. Τίποτε δμως Απ’ όλα δεν ήταν. Υπήρξε ψυχογρά- 
φος, σατυρικός, νατουραλιστής, ρεαλιστής καί χαρακτηριστής. Τό μάτι του, διορα
τικά, εισχωρούσε στά βάθη τού κάθε τι κι’ έπαιρνε υλικό Αφθονο.

'Ο Παπαδιαμάντης έπιβάλλεται σάν προσωπικότητα. ’Ά ν ό Σολωμός, δ Σικε- 
λιανός, δ Παλαμας καί τόσοι Αλλοι ήσαν οικονομικά αύτάρκεις, Αντίθετα δ Παπα- 
διαμΑντης ένοιωσε τή φτώχεια, τήν Ιζησε καί πέθανε σ’ αυτή. Παρ’ όλες τις κα- 
κοτυχίες του, δεν λύγισε. ’Αγρίμι Αληθινό, Απραγος, Ατολμος, δειλός, χαϊδεμένος 
καί λίγο κακομαθημένος, ύπήρξε σ’ όλη του τή ζωή ένα μεγάλο παιδί μέ τις πιο 
ζωντανές καλλιτεχνικές Ανησυχίες.

Ύπήρξε γιά τήν έλληνική πεζογραφία, ό,τι δ Δ. Σολωμός στήν έθνική ποίη
ση. Χωρίς Αμφιβολία είναι ό πρώτος έθνικός συγγραφέας τού νεώτερου Ελληνι
σμού. Στάθηκε στ’ Αλήθεια μιά μουσική φύση. "Ενα μέρος τής ζωής του τό πέρασε 
ψέλνοντας, ως δεξιός ψΑλτης στήν έκκλησία τού Προφήτου ’Ελισσαίου. ’Έψελνε 
χωρίς νά γνωρίζη καθόλου μουσική. Κι’ όμως σαγήνευε τό έκκλησίασμα.

Στό έργο του δέν προσπάθησε νά δώση τέχνη, όπως τήν ξέρουμε λογοτεχνι
κά καί τούτο γιατί ήταν γεννημένος Αφηγητής. Άντίκρυσε μέ Αδιαφορία κάθε κοι
νωνική προαγωγή, κάθε διάκριση. Τό μόνο του Αμάρτημα ήταν τό πιοτό. ’Ά ς μή 
τόν κατακρίνουμε δμως, γιατί, όπως καί δ Σολωμός, έτσι κι’ αύτός ευρισκε στό 
κρασί κάποια Ανάπαυση, έστω καί προσωρινή, υστέρα Από τήν κοπιαστική δουλειά 
τών έφημερίδων. Ζητούσε στό πιοτό νά βρή τ’ όνειρό του. Αύτό τού έδινε τόν εν
θουσιασμό τής δημιουργίας.

Τό έργο του είναι πέρα γιά πέρα γνήσια έλληνικό. Χωρίς έπιτηδεύσεις, αυ
θόρμητο, βγαλμένο μέσα Από τήν Έλληνική ψυχή.

Οί λίγες αυτές φτωχικές γραμμές, ας θεωρηθούν σάν εύλαβικό Αφιέρωμα στή 
μνήμη τού μοναδικού μας Παπαδιαμάντη.

I. Ρ Α ΙΚ Ο Σ

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας καί έτσι 
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

άστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.



ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

•  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 0  ΜΗΝΑΣ ΤΗ Σ  Β Α Σ ΙΛ Ο Π ΙΤ ΤΑ Σ
•  Η Α .Μ .  0 Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α Σ Φ Α ΛΕΙΑΣ
•  ΚΟΠΗ Β Α Σ ΙΛ Ο Π ΙΤ ΤΑ Σ  ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Κ ΙΝ Η ΙΕ Ω Σ  ΑΘΗΝΩΝ
•  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ -  ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ Β Α Σ ΙΛ Ο Π ΙΤ Τ Α Σ  ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
Πραγματικά δ ’Ιανουάριος είναι δ μήνας τής Βασιλόπιττας. Είναι δ μήνας πού 

γράφει, μέ τδ δικό του χαριτωμένο τρόπο, τδν δμορφο Πριυτοχρονιάτικο επίλογο, μέ 
γραφικές εορταστικές έκδηλώσεις κάθε λογής, συνεχίζοντας ένα παληδ έθιμο.

Έτσι, αΰτδν τδν μήνα, δημόσιες ύπηρεσίες, σύλλογοι, δργανώσεις, εύαγή ιδρύ
ματα, σχολές, ιδιωτικές έπιχειρήσεις κλπ. συγκεντρώνουν, μέ προσκλήσεις, τά μέ
λη τους σέ μια αίθουσα, κατάλληλα διακοσμημένη, καί, μέσα σ’ ένα χαρούμενο 
περιβάλλον, κόβουν την Βασιλόπιττα καί τιμούν τούς «τυχερούς». Καί, κατά τήν 
διάρκεια αύτών των συγκεντρώσεων, Ικφωνοΰνται λόγοι, ανταλλάσσονται ευχές, γ ί
νονται άπολογισμοί πεπραγμένων, άνακοινώνονται νέα προγράμματα γιά τδν Και
νούργιο Χρόνο.

Διάβαζα προχτές σέ μιά αθηναϊκή έψημερίδα δτι πάνω άπδ 300 Βασιλάπιττες 
τήν ήμέρα κόβονται σέ διάφορα σημεία των ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, ύπδ μορ
φήν χαριτωμένης καί εόεργετικής έπιδημίας, πού θά συνεχίζεται γιά πολλές ακό
μα μέρες. Καί είναι «εύεργετική», γιατί ενώνει περισσότερο τούς άνθρώπους μετα
ξύ τους, χαλκεύει νέους δεσμούς καί δημιουργεί εύοίωνες προοπτικές γιά τδ Νέο 
τδν Χρόνο.

Φυσικό, λοιπόν, ήταν νά τηρήση κι’ έφέτος —  δπως κάθε Χρόνο —  αυτήν 
τήν ωφέλιμη παράδοση καί τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καί μάλιστα μ’ ένα 
τρόπο ξεχωριστά επιτυχημένο.

Καί ιδού τά «πρακτικά» άπδ τρεις τέτοιες δμορφες ’Αστυνομικές συγκεντρώσεις.
*

*  *

Η Α .Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συγκέντρωση, λοιπόν, πρώτη. Γενικωτέρου χαρακτήρας αυτή. Μέ μεγαλύτερη 

επισημότητα. ’Έλαβε χώραν τις πρωινές ώρες τής Τρίτης, 3ης ’Ιανουάριου έ. έ., 
σέ κεντρικό κινηματογράφο τών ’Αθηνών, παρουσία τής Α. Μ. τού λατρευτού Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου.

Άπδ τήν προηγουμένη μέρα, μιά κοινή επιτροπή τών Σωμάτων Ασφαλείας 
είχε φροντίσει γιά τήν διακόσμηση τού χώρου καί τήν ρύθμιση όλων τών λεπτο
μερειών τής γιορτής, ώστε δλα νά γίνουν μέ τάξη, άκρίβεια καί μέ άριστη επιμέλεια.

Κατά τίς δέκα δλα τά καθίσματα τής πλατείας, τού άμφιθεάτρου καί τού Ιξώ- 
στου είχαν κατακλυσθή άπδ άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, οι στολές τών δποίων 
παρουσίαζαν ένα γραφικό θέαμα. Κι’ υστέρα άρχισαν νά καταφθάνουν οί έπίσημοι.

Διακρίναμε, μεταξύ αύτών, τδν Υπουργό τής Δημοσίας Τάξεως Στρατηγό κ. 
Γζανετή, δ δποϊος έγινε άντικείμενον ζωηρών έπευφημιών καί έκδηλώσεων έκ μέ- 

ρσυς δλων τών συγκεντρωθέντων, τδν Υπουργό τών ’Εσωτερικών κ. Χρήστο Στρα
τό, τδν τέως ’Αρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελο Καραμπέτσο, τδν Άρ- 
Χηγδ τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη, τδν ’Αρχηγό τής 
Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παναγιωτακόπου-
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λο, τόν Αρχηγό τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κων) νο Μαράκα, τον ’Αρχηγό τοΰ 
Γενικού ’Επιτελείου Στρατού, ’Αντιστράτηγο κ. Γρηγόριο Σπαντιδάκη, τον Αρχη
γό τοΰ Γενικού ’Επιτελείου ’Αεροπορίας, Άντιπτέραρχο κ. Γευύργιο Άντωνάκο, τον 
Διοικητήν τής ΑΣΔΕΝ κ. Χρηστόν ΙΙαπαδάτο, τον Γενικό Διευθυντή ’Αστυνομίας 
Πόλεων 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αθανάσιο Στρατή, τον Γενικό Διευθυν
τή Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας, τόν ’Αρχηγό τού Λιμενικού Σώματος, Α ντι
ναύαρχο κ. Νικόλαο Σταμπολή, τόν ’Ανώτερο Διοικητή Πρωτευούσης, τόν ’Αστυ
νομικό Διευθυντή ’Αθηνών κ. Κων) νο Τασιγιώργο, τόν ’Αστυνομικό Διευθυντή Πει
ραιώς κ. Δημ. Βασιλάκο, άνωτάτους, άνωτέρους καί κατωτέρους αξιωματικούς τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, αντιπροσωπείες όλων τών βαθμών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
δημοσιογράφους, έκπροσώπους τοΰ ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως καί άλλους.

Σέ λίγο είσήλθε στήν αίθουσα δ τέως 'Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως κ. Χρί
στος Άποστολάκος.

ΚΓ ύστερα άναμονή... ΙΙειθαρχημένη ή ανθρωποθάλασσα τοΰ Νόμου καί τής 
Τάξεως, προκάλεσε τόν θαυμασμό τών παρισταμένων.

Καί ξαφνικά ή αίθουσα συγκλονίσθηκε... Τό τί έγινε δεν μπορώ νά περιγρά- 
ψω... “Ολοι μαζί οι παρισταμένοι, σάν ένας άνθρωπος, επευφημούσαν, ζητωκραύ
γαζαν καί, κυριολεκτικά, άπεθέωσαν αυθόρμητα, μέ τήν καρδιά τους, τήν Α. Μ. 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, δ δποΐος φέρων στολήν πτεράρχου, είσήλθεν εις τήν αί
θουσαν, συνοδευόμενος από τούς Ύπασπιστάς Του καί τόν προσωπικό Του γραμματέα 
κ. Άρναούτη. 'Ο Βασιλεύς, ανταποδίδοντας συγκινημένος τόν χαιρετισμό άγάπης 
τών συγκεντρωθέντων, επλησίασε στόν ειδικό χώρο τών Ιπισήμων, κοντά στήν 
οθόνη.

Στή συνέχεια, δ Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
Κος Χρυσόστομος, βοηθούμενος άπό ιερείς καί διακόνους, άρχισε τήν 'Ιερή ’Ακολου
θία. Συγκίνηση, κατάνυξη καί εθνικός παλμός, έκυριάρχησαν στήν αίθουσα, δπου 
οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ένώπιον τοΰ θεού τους καί τού Βασιλέως Των, 
βρήκαν τήν εύκαιρία ν’ ανανεώσουν τούς δεσμούς άγάπης καί συναδελφάτητος πού 
τούς ένώνουν. Διερμηνεύς τών αισθημάτων καί τών εύγενικών πόθων τους, δ εξο- 
χώτατος 'Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως, Στρατηγός κ. Σ. Τζανετής, έπλησίασε 
στό μικρόφωνο καί είπε τά έξής, άπευθυνόμενος πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα Κων
σταντίνον :

«...Μεγαλειότατε,
'Υποβάλλω τάς απείρους ευχαριστίας, ώς καί τήν έκφρασιν τής βαθυτάτης 

ευγνωμοσύνης, εμού καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, διότι εύηρεστήθητε νά τιμήση- 
τε καί λαμπρύνητε, διά τής παρουσίας Σας, τήν έορτήν ταύτην. ’Έτσι δέ νά κόψητε 
ίδιοχείρως τήν Πρωτοχρονιάτικη πίτταν μας. Τό γεγονός αυτό άποτελεί δι’ ήμάς 
ύψίστην τιμήν καί άπόδειξιν τής άγάπης καί στοργής μεθ’ ών περιβάλλετε τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας.

Οί ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας αισθάνονται βαθύτα
τα τήν τιμήν. ’Επίσης άνταποδίδουν έγκαρδίως τήν άγάπην των.

Οί ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας Σάς διαβεβαιοΰν, 
Μεγαλειότατε, δτι θά έξακολουθήσουν νά είναι πιστοί είς τόν δρκον των, πιστοί είς 
τόν Βασιλέα, άφωσιωμένοι είς τό Καθήκον, ύπηρέται τού Λαού, άκοίμητοι φρουροί 
τού Νόμου καί τής ΙΙατρΐδος.

’Επωφελούμενοι τής εύκαιρίας, ύποβάλλομεν καί πάλιν τάς εύχάς μας, Ιπί τώ 
Νέω ’Έτει. Εύχόμεθα, Μεγαλειότατε, δπως ή τιμή, ή δόξα, ή ευτυχία καί ή άγάπη 
τοΰ λαού μας περιβάλλουν κατά τό Νέον “Ετος, άλλά καί πάντοτε, 'Υμάς καί τόν 
σεπτόν Οίκον Σας. Εύχόμεθα επίσης δπως ή Χώρα μας, κατά τό Νέον ’’Ετος, καί
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συνεχώς, έπιτυγχάνη προόδους, έν τιμή, αξιοπρέπεια, έλευθερία καί έθνική ένότητι.
ΙΙρος τούς φιλοξενούμενους μας, απευθύνω τάς ευχαριστίας μας, επίσης δέ καί 

τάς εγκαρδίους εύχάς μας επί τώ Νέω Έ τει.
Προς τούς ’Αξιωματικούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τούς άνδρας, τούς πα- 

ρισταμένους εις τήν αίθουσαν αυτήν, άλλα καί τούς πέραν αυτής οπουδήποτε ευρι
σκομένους την στιγμήν αϋτήν, άπευθύνω τον χαιρετισμόν μου καί τάς εγκαρδίους 
εύχάς μου επί τώ Νέω ’Έτει.

Καλώ δλους σας να μή λησμονήτε ποτέ τήν διαβεβαίωσιν τήν όποιαν έδωσα 
προς τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα μας...».

Πυκνά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής ομιλίας του 
Κου Υπουργού, δ όποιος παρεκάλεσε, στή συνέχεια, τόν ’Άνακτα νά κόψη τήν πίτ
τα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ύπό τάς έπευφημίας τών συγκεντρωμένων.

’Έτσι, ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έπλησίασε τό τραπέζι καί άρχισε νά κόβη τήν 
πίττα, μοιράζοντας δ ίδιος έ'να - ενα κομμάτι ατούς παρισταμένους, πού προσήρχον- 
το ένώπιόν Του συγκινημένοι.

Σέ λίγο, έτελείωσε ή δμορφη καί αξέχαστη αυτή τελετή καί δ Βασιλεύς άπήλ- 
θε, καταχειροκροτούμενος καί άποθεούμενος άπό δλους τούς παρισταμένους.

Ό  Κύριος Υπουργός, ευθύς μετά τήν τελετή, συνεχάρη θερμά τούς διοργα- 
νωτάς της καί έξέφρασε τήν πλήρη ικανοποίησή του γιά τόν άψογο τρόπο τής διε
ξαγωγής της.

Αυτή ήταν καί ή πρώτη Πρωτοχρονιάτικη συγκέντρωση «Παναστυνομικοΰ» χα- 
ρακτήρος πού έσημείωσε άπόλυτη έπιτυχία.

*
* *

ΚΟΠΗ ΒΛΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Καί τώρα συγκέντρωση δεύτερη. Είδικώτερη αυτή. Τόν λόγον είχε μιά πολύ 
συμπαθητική καί άγαπημένη τού κοινού ’Αστυνομική Υπηρεσία. Ή  Ύποδιεύθυν- 
σις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών. Μιά ύπηρεσία λαμπρή, τής όποιας οι πολλαπλές 
προσφορές πρός τό ’Αθηναϊκό κοινόν έχουν άναγνωρισθή κατά τρόπο συγκινητικό. 
Ή  συμπαθής τάξις τών «τροχονόμων» μας γιώρταζε κι’ αυτή, μέ τή σειρά της, τόν 
έρχομό τού καινούργιου χρόνου. Κι’ ενα σωρό κόσμος Ισπευσε νά έκδηλώση τά αι
σθήματα τής άγάπης του.

Ή  γιορτή ελαβε χώραν τό Σάββατο, 7 ’Ιανουάριου έ. I., στά γραφεία τής Ύπο- 
διευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, πού βρίσκονται στήν δδόν Σωκράτους 60.

Παρέστησαν δ Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως, Στρατηγός κ. Τζανετής, δ 
Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, δ Γενικός 

Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αθανάσιος Στρα- 
τής, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Κων) νος Τασιγιώργος, δ ’Αστυνομι
κός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δημ. Βασιλάκος, δλοι οί διατελέσαντες κατά τό παρελ
θόν Διευθυνταί τής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, διάφοροι έν ένεργεία καί έν συν- 
τάξει ’Αξιωματικοί τού ’Αστυνομικού Σώματος, δημοσιογράφοι κλπ.

Κατά τήν διάρκεια τής ώραίας αυτής έκδηλώσεως, ώμίλησεν δ Υπουργός τής 
Δημοσίας Τάξεως, Στρατηγός κ. Σ. Τζανετής, δ όποιος, μαζί μέ τις θερμές καί 
εγκάρδιες ευχές του πρός τούς υπαλλήλους τή Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, συ
νέστησε έργατικότητα καί κατά τό νέον έτος, γιά τό καλό τού ’Αθηναϊκού Ααοΰ.

Τόν Κύριον Υπουργόν, προσεφώνησεν δ Διευθυντής τής Τροχαίας Κινήσεως 
Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. ’Αρβανίτης, δ δποΐος είπε τά έξής:

«Έξοχώτατε Κύριε Υπουργέ, Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριε Διευθυντά, Κύριοι.
Έπιτρέψατέ μοι, έκ μέρους δλων τών υπαλλήλων τής Ύποδιευθύνσεως Τρο

χαίας Κινήσεως ’Αθηνών, νά έκφράσω πρός Υμάς τάς πλέον ένθέρμους εύχαρι-
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στίας, διότι είχατε τήν εύγενή καλωσύνην νά άνταποκριθήτε εις τήν πρόσκλησίν μας 
καί νά τιμήσητε διά της παρουσίας σας τήν σημερινήν τελετήν τοΰ κοψίματος τής 
πίττας καί τής διανομής των δώρων.

Ή  Τροχαία Αθηνών άπδ τής συστάσεώς της μέχρι σήμερον, συνέβαλε καί 
συμβάλλει, έν τώ μέτρω των δυνατοτήτων της, είς τήν έπίλυσιν τοΰ κυκλοφορια- 
κοΰ προβλήματος τής Πρωτευούσης. Οί ύπάλληλοί της, γνωρίζοντες τδ δύσκολον 
τοΰ έργου των, καταβάλλουν καθημερινώς φιλότιμους προσπάθειας διά τήν εύρυ
θμον κυκλοφορίαν τών οχημάτων καί τών πεζών. Γνωρίζετε καλώς δλοι δτι τδ θέμα 
τής κυκλοφορίας τών τροχοφόρων, άποτελεΐ σήμερον σοβαρόν πρόβλημα διά κάθε χώ 
ραν, ή λύσις τοΰ οποίου απασχολεί σοβαρώς τάς αρμόδιας κρατικάς υπηρεσίας. Είδι- 
κώτερον δμως είς τήν χώραν μας, διά πολλούς καί διαφόρους λόγους, τδ πρόβλημα 
αύτδ παρουσιάζεται περισσότερον όξύ. "Ενεκα τούτου αί ύπηρεσίαι Τροχαίας, έπι- 
φορτισμέναι έκ καθήκοντος μέ τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας τών τροχοφόρων, είναι 
ύποχρεωμέναι νά καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειας, ύπό δυσμενείς Ινίοτε καιρικάς 
συνθήκας.

Ύπδ τοΰ πνεύματος αύτοΰ διαπνεομένη καί ή Τροχαία ’Αθηνών, συνεχίζει νά 
προσφέρη τάς γνωστάς είς τδ ’Αθηναϊκόν κοινόν ύπηρεσίας της καί θέλει, μετριο- 
φρόνως, νά πιστεύη δτι υπηρετεί άρκούντως τήν άποστολήν της. Καί θεωροΰμεν ύπο- 
χρέωσίν μας νά εύχαριστήσωμεν δημοσία τδ ’Αθηναϊκόν κοινόν διά τήν κατανόησιν 
τήν δποίαν πάντοτε επιδεικνύει καί άνευ τής οποίας ούδέν μέτρον ύφ’ ήμών λαμβα- 
νόμενον ήδύνατο νά άποδώση τά άναμενόμενα άποτελέσματα. Έχομεν πλήρη έπί- 
γνωσιν τών ευθυνών μας καί υποσχόμεθα δτι καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ νέου χρό
νου νά έργασθώμεν μέ τδν αύτδν ζήλον, διά νά άνταποκριθώμεν είς τάς προσδοκίας 
τών φίλων μας ’Αθηναίων. Εις τδν αγώνα μας αυτόν θά μάς ένισχύη καί θά μάς 
ένδυναμώνη ή άγάπη τοΰ κοινοΰ, οδηγών καί πεζών. Έλπίζομεν βασίμως δτι μέ 
τήν άμέρκστον συνδρομήν καί σύμπαράστασίν των, θά δυνηθώμεν νά άντιμετωπίσω- 
μεν μέ έπιτυχίαν τδ δύσκολον καί τόσον δυσεπίλυτον κυκλοφοριακδν πρόβλημα τής 
Πρωτευούσης.

Καί άπόδειξις τής συμπάθειας, τής Ικτιμήσεως καί τής άγάπης τοΰ Άθηναϊκοΰ 
κοινοΰ όχι μόνον πρδς τούς ύπαλλήλους τής Τροχαίας άλλά πρδς δλην τήν ’Αστυνο
μίαν Πόλεων γενικώτερον είναι τά δώρα πού βλέπετε είς τήν αίθουσαν αυτήν καί τά 
δποϊα θά διανεμηθοΰν διά κληρώσεως, είς τούς ύπαλλήλους τής Τροχαίας καί τής 
’Αμέσου Δράσεως. Αίσθανόμεθα είλικρινώς συγκίνησιν καί χαράν διά τήν προσφο
ράν τών δώρων αυτών τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς δχι βεβαίως διά τήν οίαν- 
δήποτε ύλικήν άξίαν, άλλά διότι μάς παρέχεται ή ευκαιρία νά διαπιστώσωμεν δτι τδ 
έργον μας άναγνωρίζεται καί έκτιμάται. Τά συμβολικά αύτά δώρα προσεφέρθησαν 
άπδ ίδιώτας, οργανισμούς, έταιρείας καί έκλεκτά τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας πρόσω
πα. ’Επ’ εύκαιρία ύποβάλλομεν τάς θερμάς μας ευχαριστίας καί πρδς Υμάς Έξοχώ- 
τατε κύριε Υπουργέ διά τά δώρα πού είχατε τήν καλωσύνην νά προσφέρετε.

’Αξιότιμοι Κύριοι,
Οί ύπάλληλοί τής Τροχαίας σάς ευχαριστούν καί πάλιν θερμώς καί σάς εύχον

ται, δΓ έμοΰ, δπως τδ νέον έτος 1967 χαρίση σέ σάς προσωπικώς καί είς τάς οικο
γένειας σας ύγείαν καί ευτυχίαν. Είθε δ θεός τής άγάπης νά διαλύση τά νέφη τά 
όποια σκιάζουν τδν διεθνή ορίζοντα καί νά καθοδηγή έπ' άγαθώ τάς διανοίας τών 
ισχυρών τής γής».

Άκολούθησεν ή κοπή τής Βασιλόπιττας, μέσα σ’ ένα κεφάτο καί χαρούμενο 
περιβάλλον, καί δεξίωσις μαζί μέ κλήρωση τών δώρων πού προσεφέρθησαν καί 
εφέτος άφθονα πρδς τούς τροχονόμους άπδ τδ άθηναϊκδ κοινό.

"Ολα έγιναν μέ ύποδειγματικδ τρόπο. Καί αύτδ δφείλεται στδν δραστήριο Διευ-
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θυντή τής Τροχαίας κ. ’Αρβανίτη, τόν εόγενέστατο Υποδιοικητή ’Αστυνόμο Α ' κ. 
Κοκκινάκη καί τούς ύπ’ αυτούς κ.κ. ’Αξιωματικούς.

Χρονογραφικά αναφέρουμε δτι τό μισόλιρο, πού υπήρχε στην πίττα, έκέρδισεν 
δ Ύπαστυνόμος τοΰ Τμήματος Τροχαίων ’Ατυχημάτων (ΤΟΤΑ) κ. Εύστάθιος 
Φερέτος. Καί τοΰ χρόνου, λοιπόν.

** *
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 

ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καί ή τρίτη καί τελευταία συγκέντρωση. Πειραιώτικη αύτή, μά γενικωτέρου 

αστυνομικού Ινδιαφέροντος. Τήν ώργάνωσε μέ κέφι καί άγάπη δ "Ομιλος Κυριών 
Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς, μέ την εύκαιρία τών έγκαινίων τής νέας Σχολής 
Κοπτικής καί Ραπτικής του, πού βρίσκεται στδν τρίτο οροφο ένδς μοντέρνου μεγάρου 
στήν δδδ Καραίσκου 93 τοΰ Πειραιώς, τήν Δευτέρα 9 ’Ιανουάριου I. ε.

Βρεθήκαμε έκεΐ άπδ ένωρίς καί νοιώσαμε μεγάλο θαυμασμό καί συγκίνηση,

Ό  Αστυνομικό; Διευθυντή; Πειραιώ; κ. Δημήτριο; Βασιλάκο; έν μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Όμίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομία; Πειραιώ;.

καθώς μάς ξεναγούσε εύγενέστατα καί φιλοφρονέστατα δ Άρχιφύλαξ τής νέας Σχο
λής κ. Γεώργιος Κουκουνάκης. Αύτή ή Σχολή τιμά άναμφισβήτητα τούς ίδρυτάς 
χης καί τήν ’Αστυνομία. Πρόκειται γιά μια ζεστή γωνιά αγάπης καί καλωσύνης, 
μέσα στήν δποίαν τά παιδιά τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων τοΰ Πειραιώς παίρνουν 
πολύτιμα εφόδια γιά τή ζωή καί ζοΰν μέσα σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον στορ
γής καί χριστιανικής θαλπωρής.

Οί αίθουσές του είναι άνετες, φωτεινές καί έχουν δλα τά σύγχρονα κομφόρ.
Γπάρχουν έδώ αίθουσες διδασκαλίας, δοκιμαστήρια, έργαστήρια, βοηθητικοί χώ

ροι, μιά πεντακάθαρη καί άνετη κουζίνα καί σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Ή  Σχολή πρφαδίδει μαθήματα Κοπτικής, Ραπτικής, Χειροτεχνίας καί Γαλ

λικής γλώσσης, δωρεάν στά παιδιά τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων.
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Δέν ξέρει κανείς τί νά πρωτοθαυμάση έδώ μέσα. Διάφορες φωτογραφίες άνηρ- 
τημένες ατούς τοίχους δίνουν μερικές εικόνες από τή δραστηριότητα τοΰ λαμπρού 
αύτοΰ 'Ομίλου, πού χρόνια καί χρόνια τώρα, στέκει παρήγορος άγγελος καλωσύνης, 
αγάπης καί βοήθειας των ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων καί των οικογενειών τους.

Εκείνη τήν ήμέρα ή Σχολή είχε βάλει τά γιορτινά της καί έλαμπε από χαρά, 
διακοσμημένη δπως ήταν μέ ένα σωρό δμορφα μπιμπελό) έδώ κι’ έκεΐ.

Σέ λίγο, άρχισαν νά καταφθάνουν οί προσκεκλημένοι. Διακρίναμε άνάμεσά τους, 
τον σεβαστό μας Βουλευτή ’Αθηνών καί ιδρυτικό στέλεχος τοΰ ΟΦΚΑ Πειραιώς κ. 
Δημήτριο Βρανόπουλο, τόν ’Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιώς κ. Δημήτριο Βασιλά- 
κο, τόν ’Αστυνομικό Διευθυντή κ. Κυριάκο Σπηριούνη, τόν 'Υγειονομικό Διευθυντή 
καί πολύτιμο συνεργάτη τοΰ 'Ομίλου κ. Ή λία Μπιζίμη, τόν Υπασπιστή τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Πειραιώς κ. Παπαλυμπέρη, τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Διον. Μα- 
ζαράκη καί Γεώργ. Κανελλάπουλο, καί πλήθος κόσμ,ου.

Παρόν δλόκληρο τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 'Ομίλου, μέ έπικεφαλής τήν άκού- 
ραστη, δραστήρια καί εύγενεστάτη κ. Άθηνά Δηλαβέρη. Πλάι της, οί άξιες συνερ- 
γάτιδές της, κ. Μάνια Γερανέα, κ. Σοφία Κατσιβαρδάκου, κ. ’Άννα Παπαδοπούλου, 
κ. ’Αφροδίτη Κυπριώτου, κ. ’Ιωάννα Δαβίδ, κ. Μαρία Καλαμ-άνη, κ. ’Ισμήνη Πα- 
τέστα κ. ’Αφροδίτη Δαρδανοΰ, κ. "Αννα Τένζερη, κ. ’Αγγελική Βαζαίου, κ. ’Ασπα
σία Παπαϊωάννου, κ. Άλαίς Πάτση, κ. Αικατερίνη Άσημάκη, κ. Ειρήνη Σιδερά- 
του, καί άλλες Κυρίες καί δεσποινίδες, πού βοηθοΰν τό έργο τοΰ 'Ομίλου καί συνερ
γάζονται μαζί του.

Διακρίναμε, Ιπίσης, τήν Γενική Γραμματέα τής Αέσχης ’Εργαζομένου Κορι
τσιού Πειραιώς κ. ’Άννα Λούλου, τήν ίδιοκτήτρια τοΰ κτιρίου Κυρίαν Χάλαρη καί 
τόν Κύριο Χάλαρη, τήν τέως Διευθύντρια τής Σχολής κ. Ανθή Σιτταρά, καί τόν 
θαλασσοπόρο Αστυφύλακα κ. Πέτρο Κλουδά, τόν όποιον έπρόκειτο νά βραβεύση 
δ "Ομιλος, μετά τήν κοπήν τής Βασιλόπιττας.

Λόγω κωλύματος, δέν ήμπόρεσαν νά παραστοΰν, ή Αντιπρόεδρος τοΰ 'Ομίλου 
Κα Ευγενία Φλέκα καί ή κ. Ρέα Κασάπη, οί όποιες έστειλαν τις εύχές καί τήν 
αγάπη τους. Καί σέ λίγο άρχισε ή σεμνή τελετή, μέ τή χορωδία τής Σχολής, πού 
τήν άποτελοΰσαν μαθήτριες μέ τις γραφικές στολές τους (μπλέ μπλούζες καί καφφέ 
φοΰστες, μέ τά διακριτικά τοΰ Ό μίλου).

Ό  αίδεσιμώτατος πατήρ Μιχαήλ Φερούσης, έφημέριος τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ Αγίου 
Κωνσταντίνου Πειραιώς, άρχισε έν συνεχεία τήν Ιερά  Ακολουθία, έν μέσω γενι
κής κατανύξεως.

’Ακολούθως, ή Πρόεδρος τοΰ Όμίλου Κυρία Άθηνά Δηλαβέρη, συνεχώς χει- 
ροκροτουμένη, άπηύθυνε πρός τούς παρισταμένους λίγα λόγια, εύγενικά καί εμπνευ
σμένα. Είπεν ή Κυρία Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, καί τά έξής :

«..."Ενας χρόνος πέρασε... Καινούργιος ήλθε... Χαρά καί πανηγύρια γιά δλους... 
Πόσες προετοιμασίες γιά μάς!!! Μέσα στήν 20ετία τής δοάσεως τοΰ Όμίλου μας, 
μόλις τώρα καταφέραμε ν’ άσχοληθοΰμε πιό συγκεκοιμ,ένα μέ τήν ευπρέπεια καί 
τήν έμφάνιση τοΰ Όμίλου μας...

20 δλόκληρα χρόνια !!! Πόσοι άγώνες μέσα σ’ αύτά ! Πόσες προσπάθειες ! 
Καθώς άναπολώ τά χρόνια αύτά τής σκληρής δουλειάς, νοιώθω τήν ύποχρέωση δχι 
απλώς νά μνημονεύσω, άλλά νά ευχαριστήσω θερμά, τόν κ. Βρανόπουλο, δ όποιος, 
μέ πολλές ευγενικές κυρίες τοΰ Πειραιώς, έδημιούργησε τώ 1944, στά δύσκολα έκεί- 
να χρόνια τόν "Ομιλο Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιώς. Δύσκολα, πραγματικά, 
ήταν έκεΐνα τά χρόνια. Χρόνια χωρίς στοργή, χωρίς αγάπη. Καί πιό δύσκολα ήταν 
εκείνα τά χρόνια γιά τούς Αστυνομικούς μας, τούς καλούς αύτούς φύλακες καί προ
στάτες μας, πού άντιμετώπιζαν τόσα καί τόσα μεγάλα καί σοβαρά προβλήματα. Ρ ι
χτήκαμε δλοι μαζί στήν μάχη, γιά νά τούς βοηθήσουμε, νά τούς θεραπεύσουμε, νά
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τούς έπουλώσουμε τις πληγές που άνοιξεν δ πόλεμος. Πασχίζαμε ν’ ανταποδώσουμε 
τις θυσίες τών ’Αστυνομικών μας, με την άγάπη μας, με άδελφικές προσφορές. 
Ή ταν δική μας ύποχρέωση, ύποχρέωση τής κοινωνίας απέναντι τών εύσυνειδήτων 
φρουρών της. ’Αγωνιστήκαμε, μεταξύ άλλων, νά επιτύχουμε την προικοδότησιν τών 
παιδιών τών ’Αστυνομικών μας. Κάναμε δ,τι μπορούσαμε. Καί τώρα, μέ τή βοήθεια 
τοΰ Θεοΰ, Ιχουμε κι’ ένα πάγιο έσοδο... Μια δωρεά...».

Στό σημείο αυτό δλοι οί παριστάμενοι, μέ χειροκροτήματα καί επευφημίες διέ
κοψαν τήν Κυρία Δηλαβέρη, φωνάζοντας :

«Πρέπει νά τδ αναφέρετε. Δωρεά Κρίτωνος Δηλαβέρη».
’Αλλά, ή μετριόφρων κ. Πρόεδρος δέν ήθέλησε νά δμιλήση γιά τον εύεργέτη 

σύζυγό της, καί συνέχισε :
«...Είχαμε τήν ευτυχία νά έχωμε κοντά μας ένα εμπνευσμένο ’Αστυνομικό : τδν 

Διευθυντή μας κ. Δημήτριο Βασιλάκο. Τόν εύχαριστοΰμε γιά δλα, καί τοΰ εύχόμα- 
στε νά είναι καλά καί νά τοΰ δίνη όΘεδς ύγεία, ευτυχία, δύναμη καί χαρά. Τό ίδιο 
ευχόμαστε καί ατούς εκλεκτούς συνεργάτες του, πού τόσο μάς βοήθησαν.

Ευχόμαστε, έπίσης, πρόοδο καί λαμπρή άποκατάσταση στά παιδιά, καί σ’ 
όλους τούς παρισταμένους κάθε χαρά, ύγεία καί ευτυχία γιά τόν Καινούργιο Χρόνο.

Συγκεντρωθήκαμε ακόμα γιά νά έπιτελέσωμε καί ένα άλλο χρέος : Νά επιδώ- 
σωμε ένα συμβολικό μετάλλιο στόν έκλεκτό ’Αστυνομικό κ. Πέτρο Κλουδά, πού τό 
κατόρθωμά του λαμπρύνει τόν ’Αστυνομικό κόσμο, καί ύπογραμμ,ίζει, μέ ένα πολύ 
Ομορφο τρόπο, τό γεγονός δτι οί ’Αστυνομικοί μας έμφοροΰνται άπό δύναμη, ευγέ
νεια, γενναιότητα καί αυταπάρνηση.

Καί τώρα, άς έρθουμε στό τρίτο μέρος, τό γλυκύτερον καί είς τήν ούσία καί 
εις τήν πραγματικότητα : Στό κόψιμο τής πίττας μας. Μέσα δέν βάλαμε νόμισμα. 
Πιστεύοντας δτι δ "Ομιλός μας είναι μιά ιδέα, βάλαμε μέσα στήν πίττα μας ένα ανα
μνηστικό. Βάλαμε δυό άναμνηστικά... Καί τώρα, πάτερ μου, σάν έκπρόσωπος τής 
Εκκλησίας, πάρτε τό πρώτο κομμάτι...».

"Ετσι άρχισεν ή κοπή τής Βασιλόπιττας... Καί σέ λίγο, άνεκηρύχθη δ πρώτος 
τυχερός. ’Ηταν δ Υγειονομικός Διευθυντής κ. Ήλίας Μπιζίμης, πού έκέρδισε ένα 
αναμνηστικό χρυσό μετάλλιο, πού είχε επάνω τό εθνόσημο τής ’Αστυνομίας καί τά 
άρχικά :οΰ 'Ομίλου. Τό επέδωσε στόν κ. Μπιζίμη, δ Βουλευτής ’Αθηνών καί τέως 
Υπουργός κ. Δημήτριος Βρανόπουλος, ύπ,ό τά χειροκροτήματα τών παρισταμένων. 
Τό άλλο μετάλλιο έκέρδισε μιά μαθήτρια τής Σχολής.

Κι’ δταν τελείωσε τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας, έπεδόθη στόν κ. Κλουδά μιά 
άναμνηστική πλάκα, πού έγραφε επάνω τά έξής :

«...Είς τόν έξοχον, θαρραλέον καί ευγενικόν ’Αστυνομικόν ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΟϊ- 
ΔΑΝ. Διά τό κατόρθωμά του, τοΰ διάπλου τής Άδριατικής. Ό  "Ομιλος Κυριών 
Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς, άπονέμει τήν παροΰσαν άναμνηστικήν πλάκα, είς έν-, 
δειξιν θαυμασμοΰ καί άγάπης... ’Ιούλιος 1966...».

Περί τό τέλος τής τελετής, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δημήτριος 
Βασιλάκος, άπηύθυνε πρός τούς παρισταμένους δυό λόγια εύχετήρια, λέγοντας, με
ταξύ άλλων καί τά έξής :

«...'Ως Διευθυντής Πειραιώς, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά ευχαριστήσω θερ
μώς τό λαμπρόν Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας 
Πειραιώς, καί ιδιαιτέρως τήν άκούραστον καί φιλοπρόοδον Πρόεδοόν του κ. Άθη- 
νάν Δηλαβέρη, δι’ δσα μεγάλα καί συγκινητικά υπέρ τής ’Αστυνομίας έπραξαν καί 
πράττουν. Εύχομαι δ Θεός νά εύοδώση, κατά τόν Νέον Χρόνον, δλες τις προσπά
θειες τοΰ 'Ομίλου, είς δέ τά κορίτσια εύχομαι καλήν πρόοδον καί καλήν τύχην...».

Καί τήν άξέχαστη έκείνη γιορτή έκλεισε ό κ. Βρανόπουλος, λέγοντας, μεταξύ 
άλλων, καί τά έξής :
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«...Μ5 έβαλε σέ πειρασμό ή Κυρία Δηλαβέρη voc μιλήσω. Καί αυτό διά να συμ
πληρώσω μίαν σοβαράν της παράλειψιν, ή δποία δφείλεται εις τήν γνωστήν μεγάλην 
μετριοφροσύνην της, ή δποία άναμφισβήτητα τήν τιμά.

Ή  Κυρία, λοιπόν, Δηλαβέρη μάς μίλησε τόσον ωραία, τόσον γλυκά, τόσον συ
ναρπαστικά ώστε μάς συγκίνησεν δλους. Μά, μεταξύ άλλων, μάς μίλησε γιά κά
ποιο οικόπεδο, χωρίς νά μνημόνεύση ποιος είναι δ δωρητής. ’Οφείλουμε νά τον μνη
μονεύσουμε μέ εύγνωμοσύνην.

Είναι δ Κριτών Δηλαβέρης, στδν δποΐον δφείλουμε τόσα πολλά, διότι τακτικά 
κάνει ευγενικές χειρονομίες καί προσφέρει πάρα πολλά στήν κοινωνία. Ό  κ. Δη
λαβέρης, (πρέπει ακόμα νά μνημονεύσω), πήρε τά παιδιά μας σέ μιά ώραία βίλλα 
στήν Αίγινα, καί μόνος του τά Ιτάϊζε, τά δύσκολα έκεΐνα χρόνια, μόνος του τά Ιφρόν- 
τιζε. Πρόκειται γιά ένα Μεγάλο "Ελληνα, μέ τεράστια καί ύψηλόφρονα καί άγαθο- 
ποιά προτερήματα.

Ό  ίδιος, κατά τδ διάστημα τής Κατοχής, είχε έγκαταστήσει μέσα στδ έργο- 
στάσιόν του, συσσίτιο... Αυτός είναι δ Κριτών Δηλαβέρης, δ ευεργέτης καί δωρητής.

Κι’ έρχομαι τώρα στον “Ομιλον αύτόν πού μάς συγκέντρωσε σήμερα Ιδώ. Πολ
λά έπραξε, πάρα πολλά. Πολλά τού δφείλουμε. Πάρα πολλά. Kt’ δλα αύτά πρέπει 
διαρκώς νά τά έξάρωμε, διά νά εύρεθοΰν καί άλλοι μιμηταί. Θησαυρός ή Κυρία 
Δηλαβέρη. "Αγγελος καλωσύνης. Δαπάναις της ίδρύθη τότε τό Άναρρωτήριον Πει
ραιώς. Μεγάλη καρδιά ή Κυρία Δηλαβέρη. ’Έ χει αφιερώσει δλόκληρον τήν ζωήν 
της στήν ύπηρεσίαν τών παιδιών μας. Τήν ευγνωμονούμε.

Εύχομαι νά δίνη δ θεός δύναμη καί ρώμη, στόν θαυμάσιον αύτόν "Ομιλον τών 
καλών Κυριών τού Όμίλου Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς. Διότι είναι τεράστιον τό 
Ιργον αύτό. Κι’ αν αυτό τό εργον τό έμιμοΰντο κι’ άλλες Έλληνίδες, μέ τήν ίδια άφο- 
σιωσιν καί τήν ίδιαν αύταπάρνησιν, θά έμειώνετο άσφαλώς εις τό έλάχιστον δ με
γάλος καί ύπουλος εχθρός τής Πατρίδος μας : ό κομμουνισμός.

Οί κυρίες τού λαμπρού αύτοΰ Όμίλου δίνουν τήν ψυχήν τους διά τήν έπιτέ- 
λεσιν τού μεγάλου έργου τους. Καί υπήρξε δι’ Ιμέ συγκινητικόν έκεΐνο τό στάόιον 
ευτυχίας νά ύπηρετώ καί νά βλέπω αύτό τό εργον.

Εύχομαι είς τάς έκλεκτάς Κυρίας καί δεσποινίδας, νά είναι εύτυχεΐς, υγιείς 
καί νά τούς χαρίζη ό Θεός δύναμιν διά τό τόσον έποικοδομητικόν εργον των.

’Αποτελούν αύτές οί κυρίες παράδειγμα προς μίμησιν. Καί άπαλύνουν τόν 
πόνον, γιά τό καλό τής πατρίδος...».

Θύελλα χειροκροτημάτων έκάλυψαν τό τέλος τής προσφωνήσεως τού κ. Βρα- 
νοπούλου. Έπηκολούθησαν άναμνηστικές φωτογραφίες, καί ή αξέχαστη έκείνη γιορ
τή έληξε μέ πρωτοχρονιάτικους ύμνους, πού έψαλλαν τά κορίτσια τής Σχολής.

Ή  στήλη αύτή ένώνει τίς προσευχές της, μέ συγκίνηση καί θαυμασμό πρός 
τόν καλό Θεό τής ’Αγάπης νά σκέπη, νά ένδυναμώνη καί νά προστατεύη τίς εύγενι- 
κές αύτές κυρίες, γιά τό καλό τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τής πατρίδος μας.

ΣΠ ΥΡΟ Σ Π Η ΛΟ Σ



—  ΛΗΣΤΕΨΕ τόν Παράσχο, δ φίλος του Γεμανας, άφοΰ προηγουμένως τδν μέ
θυσε σέ μια ταβέρνα της όδοΰ Καισαρείας 41. Ή  ληστεία έγινε στό σπίτι τοΰ Γεμανα, 
δπου αότδς μετέφερε τό θΰμα, καί άφοΰ το χτύπησε στο κεφάλι μ’ ένα ξύλο, τοΰ πήρε 
1.000 δρχ. καί κατόπιν τδν έσυρε έξω από τό σπίτι καί τον άφησε σέ άπόστασι 200 
μέτρων. Ό  δράστης συνελήφθη.

—  6 ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ανήλικοι συνελήφθησαν από τήν Ασφάλεια Χωροφυλα
κής Προαστίων, οί όποιοι είχαν διαπράξει σωρείαν κλοπών σέ σπίτια, καταστήματα 
καί κινηματογράφους τής Ν. Τωνίας, Καλογρέζας, Νέου Ηρακλείου κλπ. Επίσης 
συνελήφθησαν στό Καπανδρίτι δύο άνήλικοι δραπέτες τοΰ άναμορφωτηρίου διά σω
ρείαν κλοπών καί διαρρήξεων, εις βάρος οικιών καί καταστημάτων.

—  ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ κατά τρόπο φρικιαστικό τό θετές κοριτσάκι, τήν Κατι- 
νούλα Πατρινοΰ τήν ήμέρα τής γιορτής της, ή Λίτσα Γιαννοπούλου, έτών 26, έρωμένη 
τοΰ Βασίλη Πατρινοΰ, ετών 34. Ό  έγγαμος Πατρινός είχε έρωμένη τήν Γιαννοπού
λου καί ζοΰσαν δλοι στό ίδιο σπίτι. "Οταν ή Γιαννοπούλου άντελήφθη δτι δ Πατρι- 
νός Ικανέ Ιρωτα μέ μιά Μαίρη, τόν παρακολούθησε καί τοΰ Ικανέ σκηνές σ’ Ινα 
κέντρο, δπότε δ Πατρινός τήν έδειρε. Τότε καί έκείνη, γιά έκδίκηση, παρέσυρε σέ 
άλσύλιο τών Πατρών τήν Κατινούλα καί άφοΰ τήν έστραγγάλισε μέ τά χέρια της, 
τήν χτύπησε πάνω σέ πέτρες. "Γστερα παρεδόθη στην ’Αστυνομία.

—  ΟΚΤΩ διαρρήξεις καταστημάτων διέπραξαν στη Ρόρο γιά νά κάνουν «ντόλ- 
τσε βίτα» οί νεαροί Ε. Ζούνης, έτών 19 καί Γεώργ. Λούπης, έτών 19, οί δποΐοι καί 
συνελήφθησαν.

—  ΙΙΑΡΕΜΟΡΦΩΣΕ τη φίλη του Δήμητρα Παπανδρέου, δ Δ. Μουτζόπουλος, 
χαράσσοντας τό πρόσωπό της μέ ξυραφάκι, έπειδή ήθελε νά διακόψουν τις σχέσεις 
καί γιά νά μή μπορή νά βρή άλλον έραστή, όπως τής είπε. Ό  τραυματισμός έγινε 
στη διασταύρωση τών δδών Παπαρρηγοπούλου καί Παρνασσοΰ.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Εύστ. Νικολαίδης συνελήφθη στό κρεοπωλείο τής δδοΰ 
Ύμηττοΰ άπό τόν ιδιοκτήτη Ν. Δημητριάδη.

—ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ πρωτότυπος συνελήφθη άπό τη Γενική ’Ασφαλεία ’Αθη
νών, δ ’Ε. Ξυπολυτάκος. ’Έμπαινε στό Λεωφορείο άπό τά άνοιχτά παράθυρα, έπαιρ
νε τά ροΰχα τών έπαρχιωτών αύτοκινητιστών, πού κοιμόντουσαν μέσα καί, άφοΰ 
άφαιροΰσε τά χρήματα, τά πετοΰσε. ’Ομολόγησε τέσσερες τέτοιες κλοπές, πού τοΰ 
άπέφεραν τό χρηματικό ποσό τών 40 χιλιάδων δραχμών. ’Επίσης δμολόγησε δτι 
διέρρηξε τρία περίπτερα καί τρία συνεργεία έπισκευής αύτοκινήτων.

-—ΠΛΑΣΤΕΣ άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έξέδιδαν δ Ή . Γιαν- 
νάκης, έκπαιδευτή δδηγών αυτοκινήτων καί ή Αικατερίνη Χουντουρίδου, ύπάλλη- 
λος μηχανολογικοΰ γραφείου Καβάλας, οί όποιοι συνελήφθησαν καί προεφυλακίσθη- 
σαν. Όμοίως προεφυλακίσθησαν τέσσερες δδηγοί πού άπόκτησαν τέτοιες άδειες.

-—6.000 ΛΑΘΡΑΙΑ ώρολόγια, άνδρικά καί γυναικεία, άξίας άνω τών 4 έκα- 
τομμυρίων δραχμών, μετέφερε μέ τό αυτοκίνητό του άπό τήν Ελβετία, δ Μωχάμετ 
Λαλούν, δ όποιος συνελήφθη στην γέφυρα τοΰ "Εβρου. Τά ώρολόγια προωρίζοντο 
διά τήν Τουρκία καί τά είχε κρυμμένα στά φτερά τοΰ αυτοκινήτου του.
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— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Έ . Κοχυλάκης συνελήφθη από τή Γενική ’Ασφάλεια. 
Είχε κάνει οκτώ κλοπές διά ρήξεως, τ'ις όποιες ομολόγησε. Μιά διάρρηξη Ικανέ 
καί στη Θεσσαλονίκη.

— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, διά της μεθόδου τής ύποσχέσεως γάμου, άπέσπασε από 
τή Βασιλική Άτσαλη 25 χιλιάδες δραχμές καί διάφορα είδη ρουχισμού, ενώ ήταν 
έγγαμος καί πατέρας τριών παιδιών.

— ΜΕ ΤΣΕΚΟΓΡΙ έτραυμάτισε τρία άτομα δ τοξικομανής Π. Καρακατσά- 
νης, στό άεδρόμιο Αμυγδαλεώνα τής Καβάλας.

— ΤΓΧΗΡΑ παίγνια (ζάρια) έπαιζαν σέ ένα παληό κτίριο τής όδοΰ Άρι- 
στοτέλους άρ. 89, δταν έγινε έφοδος από έξη Αστυνομικούς τής Άμεσου Δράσεως, 
οί όποιοι όμως Ιτραυματίσθησαν όταν γκρεμίσθηκε ή παληά σκάλα τοΰ οικήματος, 
τή στιγμή πού τήν άνέβαιναν. Οί τραυματισθέντες Αστυνομικοί είναι οί : Γ. Γκιώνης, 
Μ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Μπαστάκης X. Καρκάσης, Φ. Τασιός καί Ν. Τσιλούνης. 
Συνελήφθησαν τελικά τρεις κυβοπαΐκτες.

— ΖΑΡΙΑ έπαιζαν, στήν όδό Άναστάσεως άρ. 39 τής Δραπετσώνας, 25 έργά- 
τες, τούς όποιους συνέλαβε, υστέρα από ένεργηθεΐσα έφοδο, ή Γενική Ασφάλεια 
Πειραιώς. Κατεσχέθησαν 6.280 δραχμές καί πολλά ζάρια.

— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Σπΰρος Διαμαντόπουλος, ετών 30, συνελήφθη γιατί 
εξέδιδε πολλές κοπέλες σέ πλούσιους πελάτες καί σέ ξένους ακόμα διπλωματικούς 
υπαλλήλους, άντί σοβαρών χρηματών ποσών, άπό τά όποια έπαιρνε τήν μερίδα 
τοΰ λέοντος. Διέθετε πολυτελές αυτοκίνητο καί κότερο γιά τούς πλούσιους πελάτες 
του. Τόν κατήγγειλαν τά θύματά του καί συνελήφθη άπό τήν Υπηρεσίαν ’Ελέγχου 
’Ηθών καί Λεσχών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών.

— ΣΚΟΤΩΣΕ τή γυναίκα του, μέ εξη μαχαιριές, δ ’Οθωμανός Ίσταμπογλοΰ 
Ά χμέτ Χεζέτ, στό χωριό Αγέλη Ξάνθης, γιατί μάλωναν κάθε μέρα. Μετά τό φό
νο, ό δράστης πήρε ισχυρή δόση γεωργικού φαρμάκου καί αύτοκτόνησε.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ ληστείας έσκηνοθέτησε ό X. Φώτης, έτών 19, δ όποιος κα
τήγγειλε στό Γ ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, ότι τήν 3.30' πριυϊνή ώρα τής 
14.12.66, τόν έλήστευσε άγνωστος, υπό τήν άπειλή μαχαιριού, στή διασταύρωση 
τών δδών Τπποκράτους καί Σόλωνος καί τοΰ άπέσπασε κατ’ αύτόν τόν τρόπον 1.020 
δραχμές. Διαπιστώθηκε ότι έσκηνοθέτησε τή ληστεία, υστέρα άπό οινοποσία, σέ 
κέντρο τοΰ συνοικισμοΰ Αιγάλεω, καί τό έκανε γιά νά συγκινήση συγχωριανούς του, 
γιά νά τοΰ επιστρέφουν διάφορα χρηματικά μικροποσά πού τοΰ όφειλαν.

— Γ Ι’ ΑΠΟΠΕΙΡΑ έξαγωγής, λαθραία, 2.800.000 δραχμών, στήν Ελβετία, 
συνελήφθη στό άεροδρόμιο Ελληνικού, ό Γερμανός φοιτητής ’Ιωσήφ Βάλτερ ’Έγγελ. 
Τά χρήματα είχε συσκευάσει σέ μικρά δέματα μέ χριστουγεννιάτικα περιτυλίγμα
τα, ώστε νά νομίζωνται σάν μικρά δώρα.

-—ΣΠΕΙΡΑ καί εργοστάσιο κατασκευής πλαστών δολλαρίων άνεκαλύφθη άπό 
τήν Υποδιεύθυνση Γενικής Ασφαλείας Αθηνών. Τήν σπείρα άποτελοΰσαν : δ Α. 
Βαφίας, έτών 32, πού συνελήφθη μέ τό ύπ’ άριθ. 433 άγγλικό αύτοκίνητο. ΤΗταν 
έμπορος στό Γιοχάνεσμπουργκ, όπου πρό έτους έγνωρίσθη μέ έναν "Ελληνα δνόματι 
Τόλη, πού τόν συνέστησε σέ κάποιο ’Ιταλό, όνομαζόμενο Ντΐνο Ροΰσσο, τυπογράφο - 
τσιγκογράφο. Ό  Α. Βαφίας νοίκιασε στήν Αθήνα ήμιυπόγειο διαμέρισμα, στήν όδό 
Κύπρου άριθ. 77, όπου έγκατέστησε μιά τυπογραφική μηχανή ΟΦΣΣΕΤ καί μιά 
φωτογραφική μηχανή. Τόν περασμένο Αύγουστο ήλθε καί ό Ροΰσσο, δ όποιος έφε
ρε άπό τή Γερμανία ειδικό χαρτί. Ή  έκτύπωση άρχισε τόν Οκτώβριο, οπότε καί 
έφυγε δ Ροΰσσο γιά τό Γιοχάνεσμπουργκ, κατά τόν Α. Βαφία, γιά νά φέρη ειδικό 
μηχάνημα, μάλλον όμως γιά νά μεταφέρη έκεΐ δείγματα. Στό τυπογραφείο βρέθη
καν ύπό έκτύπωση 1.750 φύλλα, περιέχοντα άπό έξη χαρτονομίσματα τών 100 
δολλαρίων (1.050.000 δολλάρια). Ειδικός Αμερικανός έχαρακτήρισε τήν παραχά
ραξη άρίστη.

Ν. Α.



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σδράλλη Θ εοφάνους.
Πάροδος τής όδοΟ ’Άψου 5, κοντά στον ναδ «"Αγιος Σπυρίδων» των Σεπολίων.
Ό  Θεοφάνης Σδράλλης, άνώτερος άξ-κδς τοΰ πεζικού, γεννήθησε τδ 1878 στη 

Γραμμένη τής Φθκότιδος, καί μετέσχε των πελόμων 1912— 1913 καί 1917— 1922. 
’Αποστρατεύτηκε τδ 1922.

Σεβαλιέ Λουδοβίκου.
Πάροδος τής δδοΰ Μ. Βόδα 84, στάσις «Παρρασίου» των λεωφορείων «Ά- 

χαρνών».
Ό  Λουδοβίκος Σεβαλιέ, Έλβετδς φιλέλληνας άξιωματικός, κατήλθε στην Ε λ 

λάδα τδ 1821 καί εφονεύθη στη μάχη τοΰ Πέτα (1822).
Σεβαστείας. (Γρηγορίου Α ύξεντίου).
Πάροδος τής δδοΰ Παπαδιαμαντοπούλου 38.
Ή  Σεβάστεια, πόλις τής Τουρκίας, πρωτεύουσα δμωνύμου νομοΰ, βρίσκεται 450 

χιλιομ. Α. τής Άγκύρας, κοντά στήν δεξιά όχθη τοΰ "Αλυος ποταμοΰ καί εχει σή
μερα έπί τούς 68 χιλ. κατοίκους. Δυτικά τής πόλεως ύπήρχεν άλλοτε δμώνυμη λίμνη, 
έντδς τής δποίας έρρίφθησαν οι άγιοι 40 μάρτυρες την 9 Μαρτίου τοΰ 32θ μ. X., 
κατά τούς διωγμούς των χριστιανών ύπδ τοΰ Λικινίου. (Συνώνυμος δδδς ύπάρχει 
σε προάστια τών ’Αθηνών).

Σεβαστοπούλου Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής δδοΰ Ευσταθίου 28 (Τριφυλίας 7 5 ), κοντά στο τέρμα τών λεω

φορείων «"Αγιος Δημήτριος» ’Αμπελοκήπων.
Ό  Κωνσταντίνος Σεβαστόπουλος, (άπέθανε τδ 1907), έμπορος άπδ τή Χίο, 

είναι δ ιδρυτής τής «Σεβαστσπουλείου Τεχνικής Σχολής» πού βρίσκεται ατούς ’Αμπε
λοκήπους. Σ’ αύτή λειτουργούν τμήματα μηχανοτεχνιτών καί ήλεκτροτεχνιτών κ. ά. 
(Συνώνυμος δδδς ύπάρχει στή Καισαριανή).

Σεβαστουπόλεω ς.
Πάροδος τής δδοΰ Φειδιππίδου 9, στδ τέρμα ’Αμπελοκήπων.
Ή  Σεβαστούπολις, πόλις μετά λιμένος τής Ρωσίας στήν Οόκρανία, κοντά στήν 

άρχαία ελληνική Χερσώνα, έχει σήμερα περί τούς 150 χιλ. κατοίκους. Ή  άρχαία
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Χερσών κατεδαφίσθηκε τδ 1383 ύπδ τοΰ Λιθουανοΰ ’Όλγκερ. (Συνώνυμη δδδς υπάρ
χει στήν Καλλιθέα).

Σ εβ δ ικ ίο υ .
Πάροδος τοΰ τέρματος της δδοΰ Άλατσάτων, κοντά στο ναδ «"Αγιος ’Από

στολος» τοΰ 'Τμηττοΰ (πλατεία Τμηττοΰ).
Τδ Σεβδίκιον (Σεβδήκιοϊ), πολίχνη τής Μ. ’Ασίας, άπέχει άπδ τήν Σμύρνη 

16 περίπου χιλιομ. Πρδ τοΰ 1921 κατωκείτο άποκλειστικά άπδ 7 χιλ. "Ελληνες 
πού ήσχολοΰντο μέ τήν αμπελουργία. (Συνώνυμη δδδς υπάρχει σέ προάστια τών 
’Αθηνών).

Σ εβ ρ ώ ν .
Πάροδος τής δδοΰ Χαλκίδος 27, άπέναντι στή Λεόντειο Σχολή τών Πατησίων.
Αί Σέβραι, πόλις τής Γαλλίας έπί τοΰ Σηκουάνα, βρίσκεται πολύ κοντά στδ 

Παρίσι. ’Εκεί τήν 10 Αύγούστου 1920 ύπεγράφη ή δμώνυμη συνθήκη ειρήνης με
ταξύ τών δυνάμεων τής Άντάντ και τής Τουρκίας. Μέ τήν συνθήκη τών Σεβρών 
καθωρίζοντο τά νέα σύνορα τής Τουρκίας στήν Άσία καί τήν Ευρώπη, Ικηρύσσετο 
έλευθέρα ή ναυσιπλοΐα στδν Ελλήσποντο, τήν Προποντίδα καί τδν Βόσπορον, άνε- 
γνωρίζετο ή άνεξαρτησία τής ’Αρμενίας καί τής Χεντζάζης, καθώς καί τής Συ
ρίας καί τής Παλαιστίνης. Άνεγνωρίξετο επίσης ή προσάρτησις τής Κύπρου στήν 
’Αγγλία καί παρεχωροΰντο στήν ’Ιταλία τά Δωδεκάνησα καί τδ Καστελλόριζο.

'Ως πρδς τήν Ελλάδα ή συνθήκη τών Σεβρών διελάμβανε: 1) τήν ένάσκησι 
πολιτικής έξουσίας ύπδ τών Ελλήνων στήν περιοχή τής Σμύρνης, τοΰ έδάφους πα- 
ραμένοντος ύπδ τουρκικήν κυριαρχίαν καί 2) τήν παοαχώρησι ατούς "Ελληνες τής 
Α. Θράκης καί τών νησιών "Ιμβρου καί Τενέδου. Περαιτέρω, σύμφωνα μέ ειδικές 
διατάξεις, προεβλέπετο ή ύπδ τής Τουρκίας πλήρως προστασία τών μειονοτήτων, 
δ περιορισμός τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ σέ 50 χιλ. κ. &. Ή  συνθήκη τών Σεβρών, έξ 
αιτίας τής ύπερισχύσεως στήν Τουρκία τοΰ κόμματος τοΰ Κεμάλ, ούδέποτε Ιφαρ- 
αόσθηκε καί ούσίαν καί άντικαταστάθηκε άπδ τήν συνθήκη τής Λωζάννης (24) 7) 
1923).

Σεϊζάνη Μ ιλτιάδου .
Πάροδος τής δδοΰ Φορμίωνος 97, στή Καισαριανή (λεωφορεία «Άνάληψις»).
Ό  Μιλτιάδης Σεϊζάνης (1848— 1930) , "Ελληνας δημοσιογράφος άπδ τήν 

Σμύρνη, έξέδιδε έκεΐ τής έφημερίδες «’Ιωνία» καί «'Αρμονία». Μετά τήν Μικρασια
τική καταστροφή ήλθε στήν Ελλάδα, δπου καί άπέθανε. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει 
σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σ ειρή νω ν.
Πάροδος τής δδοΰ Μεσολογγίου 59, κοντά στήν «'Αγία Τριάδα» τοΰ Βύρωνος.
Πρόκειται περί συστάδος νήσων τοΰ Ν. Αιγαίου, κοντά στήν ’Αστυπάλαια, πού 

περιλαμβάνει τις νησίδες Σειρήνα, ’Αδελφές καί Τρία Νησιά. (Συνώνυμη δδδς ύπάρ- 
χει στδ Π. Φάληρο καί τήν Κηφισιά).

Σ έκερη .
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 11, άπέναντι στήν βορεία πλευρά 

τοΰ Έθνικοΰ Κήπου.
’Οφείλει τήν δνομασία ατούς τρεις άδελφούς: ’Αθανάσιο, Παναγιώτη καί Γεώρ

γιο Σέκερη πού κατήγοντο άπδ τήν Τρίπολι καί διέπρεψαν ώς έμποροι στήν Ρωσία. 
Έ κ τών πρώτων έπιφανών Φιλικών, διέθεσαν σημαντικά ποσά γιά τήν εύόδωσι τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1821. ,

Σ εκούνδου .
Πάροδος τής δδοΰ Περισσοΰ 30, στδν οικισμό «Άττίκ» («'Αλυσίδα» Πατησίων).
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Ό  Σεκοΰνδος, ’Αθηναίος νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος, έζησε τήν έποχή του Ά- 
δριανοΰ καί είχε μετ’ αυτοΰ προσωπικές σχέσεις.

Σελεύκειας.
’Αδιέξοδος τ^ς δδοΰ ’Αλκαμένους 133, άπέναντι στήν ΒΑ. είσοδο τοΰ ήλεκτρά 

κοΰ στάθμου «’Αττικής».
Πρόκειται για τήν όνομασία δώδεκα πόλεων τής Μ. ’Ασίας, Παλαιστίνης, Με- 

σοπτοταμίας κ. ά., τις όποιες έκτισαν ό Σελεύκος Α ' δ Νικάτωρ, καί οΐ διάδοχοί 
του. Σημαντικώτερη δλων ήταν ή Σελεύκεια πού βρισκόταν στήν δεξιά δχθη τοΰ 
Τίγρητος ποταμού. Αυτή, πρώτη πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου τής Συρίας υπό τούς 
Σελευκίδες, έγινε άργότερα πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου των Πάρθων. Καταστράφηκε 
υπό τοΰ Ρωμαίου Άβιδίου Κασσίου τό 146 μ. X. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει σέ προά
στια των ’Αθηνών).

Σ ελεύ κου .
Πάροδος τής δδοΰ ’Αλκαμένους 64, κοντά στήν πλατεία «’Αττικής».
Ό  Σέλευκος δ Α ',  καλούμενος καί Νικάτωρ, Σωτήρ κ. ά., γυιός τοΰ στρατη- 

γοΰ Άντιόχου καί ένας άπδ τούς έταίρους τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, μετέσχε τής στήν 
’Ασία έκστρατείας αύτοΰ ώς άρχηγός τοΰ σώματος των υπασπιστών (326 π. X .) . 
Μετά τδν θάνατο τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, συντάχθηκε στήν άρχή, μέ τόν Πέρδικκα, 
άλλά άργότερα έτέθη έπί κεφαλής τών άξιωματικών πού έπανεστάτησαν καί έγινε 
σατράπης τής Βαβυλωνίας (321 π. X .) . Τό 318 π. X., έξ αιτίας τής ειρήνης πού 
συνήψε μέ τόν Εύμένη καταδιώχθηκε άπό τόν ’Αντίγονο καί Ιδραπέτευσε στήν ’Αλε
ξάνδρεια κοντά στόν Πτολεμαίο, μέ τήν βοήθεια τοΰ όποιου έπανέκτησε τήν Βαβυλώ
να (312 π. X.) καί άνηγορεύθη άργότερα βασιλιάς (305 π. X .) . Τό 301 π. X. ένί- 
κησε στήν Ίψό τόν ’Αντίγονο. Τέλος έδολοφονήθη ύπό τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Κεραυ- 
νοΰ (281 π. X .) . Είναι δ ιδρυτής τής δυναστείας Σελευκιδών. (Συνώνυμη όδός υπάρ
χει στόν Περισσό).

Σελινοΰντος.
Πάροδος τής δδοΰ "Εβρου 68, όπισθεν τοΰ νοσοκομείου «Τπποκράτειον».
Ό  Σελινοΰς, άρχαία σημαντικωτάτη έλληνική πόλις τής ΝΔ. Σικελίας, άποικία 

τών Ύβλαίων Μεγάρων (628 π. X.) ήκμασεν Ιδιαιτέρως κατά τούς Σ Τ ' καί Ε ' 
αιώνας καί καταστράφηκε άπό τούς Καρχηδονίους τό 409 π. X. Σώζονται μεγαλοπρε
πή ερείπια δωρικών ναών.

Σ έλ λα .
’Αδιέξοδος τής δδοΰ ’Ιθάκης 43, άπέναντι στή στάσι «Κεφαλληνίας» τών λεω

φορείων «Πατήσια —  Ερυθρός».
Ό  Σέλλας, ποιητής τής Μεσσηνίας πού πηγάζει άπό τό όρος Αιγάλεω (βουνά 

τής Μάλης), έκβάλλει στό Ίόνιο Πέλαγος.
Σ ελλασίας.
Πάροδος τής δδοΰ Κρήτης 12, κοντά στόν «"Αγιο Παΰλο» τής δδοΰ Ψαρών.
Κοντά στή Σελλασία, άρχαία σημαντικωτάτη γιά τήν στρατηγική της θέσι 

πόλι τής Λακωνίας, τό 211 π. X. ό βασιλιάς τής Σπάρτης Κλεομένης ύπέστη συν
τριπτική ήττα ύπό τών ήνωμένων δυνάμεων τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας καί τοΰ 
’Αντιγόνου τοΰ Δώσωνος.

(Συνεχίζεται)



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ  

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966

Α)

1)
2)
3)

4)

5)
6) 

«)

8)

9)
Β)

-31 εις ’Αθήνας —  Πειραιά —  Πάτρας

Μέλη

Κατά μήνα Δ) βριον έ. ε. καί άπδ 1 
καί Κέρκυραν :

Έξητάσθησαν άπδ ιατρούς τής Ικλογής των οίκοι 
» εις ιατρεία » » »

Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας εις 
ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια.
Ύπεβλήθησαν εις δδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις καί 
Κέρκυρα.
Είσήχθησαν εις Ν) μεια καί Κλινικάς τής εκλογής των.
Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια.
Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι 
εις ιατρεία καί έργαστήρια τής Ύγειον. Υπηρεσίας τοΰ ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων καί Κλάδου Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς. 2.706

2.066
2.956

1.301

31
218
24 νεα

Έχορηγήθησαν δρθοπεδικά είδη άξίας 1.385 δρχ. εις

’Ήτοι τδ Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω
Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των 6985 συνταγαί.
Ά πδ οικονομικής πλευράς δ μήν. Ν) βριος εχει ώς έξής:
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Αρχ.

» έκ συμ)χής Δημοσίου »

Σ ΰ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  »
Ε Ξ Ο Δ Α
Π Α Ε Ο Ν Α Σ Μ Α

4

9.306

467.245
1.001.191

1.468.436
492.273

976.163
Ο ΑΡΧΗ ΓΟ Σ

ώς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου 'Υγείας Α. Π. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΟΝ ΤΟ ΥΛΑΚΗ Σ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.



Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
τ ρ ο χ α ί α ς :

*Υπό τοΰ κ. Ν. Α.

"  / .  , ---------------------

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Διονυσόπουλος, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ 
Δ. Βλαχοδημητράκης, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν στό 
42 χλμ. όδοΰ Σπάρτης —  Μονεμβασίας.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, δ Π. Τζανής, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 135940, δ έπι- 
βάτης Εόγ. Γρηγοράκος καί δ πεζός Δ. Ζούλιας, δταν τδ Ι.Χ. συνεκρούσθη μέ τδ ταξί 
123180 πού δδηγοΰσε δ Α. Σουσούνης, στή διασταύρωση των δδών Βουκουρεστίου καί 
Σόλωνος.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Ά χ . Μπάλιας, δδηγδς ταξί, δταν τοΰτο συνεκρού
σθη μέ φορτηγό, στη διασταύρωση Μάγερ —  Φαβιέρου.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Β. Πάλης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ όποιο πα
ρέσυρε στδ Αιγάλεω τδ φορτηγδ 186236.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Γ. Τζΐκος, έτών 12, τδν όποιο παρέσυρε 
αυτοκίνητο Ι.Χ. στδ Περιστέρι, τδ όποιο άνέπτυξε ταχύτητα καί έξηφανίσθη. Ή  
’Αστυνομία, άπδ τδ φανάρι πού έσπασε, άνεκάλυψε τδ αυτοκίνητο πού ανήκε στδν 
Ε. Σταματόπουλο, τδν οποίο καί συνέλαβε.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Ζήσης, τσοπάνος, τδν όποιο παρέσυρε στή μικρή γέφυρα τοΰ 
Άξιοΰ ποταμοΰ φορτηγδ αυτοκίνητο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Σωτηριάδης, δδηγδς έλκυστήρος, δταν ούτος άνετράπη στδ 
χωριό Παλιοχώρι Καρδίτσης.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο Γάλλοι διαστημικοί έπιστήμονες, δ Ζάν Πιέρ 
Άλιούς καί δ Ζάν Λινί Σερβιέρ, δταν στδ 153 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Δελφών, 
έπεσαν μέ τδ αυτοκίνητό τους στδ βάραθρο. Ευτυχώς τούς είδε δ δδηγδς φορτηγοΰ 
καί τούς διέσωσε.

—  ΚΑΗΚΕ τδ Ι.Χ. 211749, τδ δποΐο προσπαθούσε να θέση σέ κίνηση ό δδη- 
γός του Ά λ. Τζανής, πού ήταν μεθυσμένος.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ δδηγδς φορτηγοΰ Δ. Δήμος, δταν στα μεταλλεία Έλευσΐνος 
έπιχειροΰσε μέ την δπισθεν ταχύτητα να πλησιάση στδ χείλος χαράδρας γιά νά πε- 
τάξη. τά μπάζα, δπότε έπεσε στή χαράδρα, λόγω ύποχωρήσεως τών χωμάτων.

—  ΝΕΚΡΟΣ άνδρας άγνωστων στοιχείων, ετών 35, τδν δποΐο παρέσυρε στδ 405 
χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Θεσσαλονίκης έμπορική άμαξοστοιχία μέ μηχανοδηγό 
τδν Β. Αοκικονιάτη.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί 3 άστυφύλακες τοΰ πεοιπολικοΰ Α. Π. 573 Σ. 
Γιαννόπουλος, όδηγός, Κ. Καψάλης, συνεπιβάτης καί X. Νίκας μεταφερόμενος άσθε- 
νής, δταν τδ όχημα συνεκρούσθη στήν δδδν ’Ακαδημίας καί X. Τρικούπη μέ τδ 
37812 λεωφορείο ύπαιτιότητι τοΰ δδηγοΰ του Σταμ. Χατζούρα, δ όποιος συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Πύρρος Οίκονομίδης, δδηγδς τοΰ I. X. 208772 καί τραυματι
σμένοι τρεις, ή σύζυγός του Πελαγία, ή Μαρία Παρασκευοπούλου, καί ή Μαριάν- 
θη Καλαφάτη δταν τοΰτο στδ 37 χιλ. δδοΰ Διονύσου —  Ν. Μάκρης ντεραπάρησε 
καί επεσε σέ χαράδρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. ’Αναστασίου, επιβάτης τοΰ I. X. 188545 καί τραυματισμένοι 
σοβαρά πέντε, δ Ν. Καλπακάς, όδηγός, ή σύζυγός του Σωτηρία, ή κόρη του Μα- 
ριάνα, ή ’Άννα ’Αναστασίου, καί ή κόρη τους ’Αναστασία δταν τδ όχημα ντεραπά
ρησε καί άνετράπη στή Βαρυμπόμπη.
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— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο οί Ά θ. Σκουλής δδηγδς καί Σ. Ρενιέρης έπι- 
βάτης δταν τδ I. X. 228994 άνετράπη στήν έθνική δδδ ’Αθηνών —  Λαμίας.

■—ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Σταμούλης καί τραυματισμένοι 4 : δ I. Συμεωνίδης ή 
σύζυγός του Βικτωρία, ή κόρη τους Μαρία καί δ Π. Κουκουτσης δταν τδ I. X. 
επιβατικό τοΰ όποιου έπέβαιναν άνετράπη στδ 58 χιλ. έθνικής δδοΰ Θεσσαλονίκης 
—  Καβάλας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ Θ. Άθανασόπουλος δδηγδς τοΰ I. X. 203049 
καί δ συνεπιβάτης Λ. Γραβέζης δταν τδ όχημα συνεκρούσθη στδ 38 χιλ. δδοΰ Λα
μίας ’Αθηνών μέ τδ ψυγείο 154.444.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δ Κ. Μαγκλάρας δδηγδς τοΰ 216641 φορτηγοΰ δταν 
τοΰτο άπδ ντεραπάρισμα άνετράπη παρά τδ 22 χιλ. δδοΰ Λαμίας —  Ααρίσης.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Σκλαβοΰνος δδηγδς τοΰ 33225 μοτοποδηλάτου καί τραυμα
τισμένος δ συνεπιβάτης Κ. Καραγιούλης δταν τδ μοτοποδήλατό του συνεκρούσθη 
στήν ’Άνω Πεύκη μέ τδ 12064 μοτοποδήλατο πού τδ δδηγοΰσε δ Ά π . Φακΐνος.

— ΝΕΚΡΑ ή Φλώρα Νούσια ετών 9 πού τήν πάτησε κάορο στήν ’Έδεσσα.
—ΝΕΚΡΑ ή Σοφία Ζήγα έπιβάτις τοΰ 10916 φορτηγοΰ πού τδ δδηγοΰσε δ 

άντρας της Δ. Ζήγας, δταν συνεκρούσθη στήν δδδ Χασιάς —  Καματερού μέ τδ 
134724 φορτηγό πού τδ δδηγοΰσε δ Α. Καΐνιχ.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Δρούβας δδηγδς I. X. δταν τοΰτο συνεκρούσθη μέ φορτηγό 
πού τδ δδηγοΰσε δ Δ. Σαμαρτζής στή Θεσσαλ.ονίκη.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Τσοΰκος πεζός, τόν όποιο παρέσυρε φορτηγό πού δδηγοΰσε 
δ Θ. Λαδόπουλος στά’Ιωάννινα.

— ΝΕΚΡΑ ή Χάϊδω Ναγκάτη έπιβάτις I. X. πού δδηγοΰσε δ Ά λ. Παπάς, δταν 
τοΰτο συνεκρούσθη μέ φορτηγό στα ’Ιωάννινα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 4 ': οί I. Λεμπέσης, I. Λαπαθιώτης, Ντίνα Λαπαθιώ- 
τη καί Π. Ρετάλης έπιβάτες τοΰ Δ. X. 75733 πού δδηγοΰσε δ Δ. Γιαννούλης δταν 
τοΰτο συνεκρούσθη στδ Κουτσοπόδι Ναυπλίου μέ τδ I. X. 202483 τδ όποιο δδηγοΰσε 
δ Π. Παπαπετρίδης.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Τασούλης, δδηγδς γεωργικοΰ Ιλκυστήρος πού άνετράπη στο 
28 χιλ. δδοΰ Κρεσταίνων —  Άνδριτσαίνης.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Η. Κουσατάλογλου δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος πού άνετρά
πη στήν δδδ Βερροίας —  Προύσης.

— ΝΕΚΡΑ ή ’Ελευθερία Καλαμίτσα πού περιεπλάκη σέ σκαπτικό μηχάνημα 
στδ χωριό Παλιοχώρι Θηβών δταν θέλησε να τδ βάλη σέ κίνηση ένώ δέν ήξερε τδ 
χειρισμό του.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Στ. Άρχοντίδης καί Γ. Κακουλίδης έπιβάτες I. X. καί 
τραυματισμένοι σοβαρά πέντε, οί Δ. Στεφανίδης, δδηγδς τοΰ I. X. καί Χρ. Μακρί- 
δης δδηγδς μοτοποδηλάτου, ή Περιστέρα Κακουλίδη, 0 υίός της Ήλίας καί δ Ήλίας 
Μόσχος, δταν στδ 28 χιλ. δδοΰ Σερρών —  Ήρακλείας, τδ I. X. συνεκρούσθη μέ τδ 
μοτοποδήλατο, έν συνεχεία τδ αυτοκίνητο προσέκρουσε σέ δέντρο καί άνετράπη.

— ΑΝΕΤΡΑΠΗ καί κατεστράφη στήν δδδ Θεσσαλονίκης —  ’Αθηνών τδ Α. Σ. 
1013 αύτοκίνητο τοΰ έμπορικοΰ άκολούθου τής Βουλγαρικής Πρεσβείας Κέρτσεφ 
χωρίς νά σημειωθοΰν θύματα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χουσείν Χουσείν καί τραυματισμένος δ Μουσταφά Ά ρίφ, δδη
γδς καί επιβάτης μοτοποδηλάτου δταν τοΰτο άνετράπη στδ 9 χιλ. δδοΰ Παγουρίων 
Κομοτινής.

— ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ στδ γκρεμό τής Καστέλλας τδ τρόλλεΰ μέ τδν δδηγό, τδν 
είσπράκτορα καί Ιξι έπιβάτες δταν συνεκρούσθη μέ τδ ύπ’ άριθ. 1394 τρακτέρ πού 
ρυμουλκοΰσε μιά μπετονιέρα. Οί έπιβάτες τοΰ τρόλλεΰ βγήκαν μέ τή βοήθεια τής 
πυροσβεστικής ύπηρεσίας καί τδ τρόλλεΰ τδ έπανέφεοε στδ δρόμο γερανός.

Ν.Α.
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ΠΓΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

— At’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
τήν 30.11.66 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 436 ΦΕΚ (Τ. Γ.) τής 3.12.66, 
προήχθη έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τού έτους 1966, δ Ύπαστυνόμος Α ' 
τάξεως κ. Κολεύρης Σπυρίδων τού Γεωργίου, εις τδν βαθμόν τού ’Αστυνόμου Β ’ 
τάξεως, κατ’ έκλογήν, πρδς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής όργανικής θέσεως.

— Διά Β. Δ., έκδοθέντος εν Άθήναις τήν 27.12.1966 καί δημοσιευθέντος εις 
τδ ύπ’ άριθ. 476 ΦΕΚ (Τ. Γ.) τής 31.12.1966, προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ π ι
νάκων προακτέων τού έτους 1966, πρδς πλήρωσιν ύφισταμένων κενών δργανικών 
θέσεων, οί κάτωθι άξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς άκολούθως :

Α) Είς τδν βαθμόν τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' τάξεως, οί κάτωθι Αστυ
νομικοί Διευθυνταί Β ' τάξεως :

α) Κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν :  1) Άναγνωστόπουλος Παναγιώτης τού Δημη- 
τρίου, 2) Κατσάρης Κων) νος τού Παναγιώτου, 3) Τζΐνος Διονύσιος τού Παντελή.

β) Κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :  1) Κρίντας Δημήτριος τού Νικολάου, 2) Μπι- 
τούνης Νικόλαος τού Δημητρίου.

Β) Είς Άστυν. Δ) ντάς Β ' τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β ' τάξεως :
α) Κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν :  1) Σπυρογιαννόπουλος Χρήστος τού Κων) νου, 

2) Παπαλεξόπουλος Γεώργιος τού Πελοπίδα, 3) ’Ιωακείμ Δανιήλ τού Σεραφείμ,
4) Νίκας Θεμιστοκλής τού Λεωνίδα, 5) Μπρικόλας Πολύκαρπος τού Κων) νου, 6) 
Άσπραδάκης Μιχαήλ τού Στεφάνου.

β) Κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :  1) Λυράκης ’Ιωάννης τού Δημητρίου, 2)
Γκιούσας Βασίλειος τού Κων) νου, 3) Παπαπαναγιώτου Χρήστος τού Παναγιώτου, 
4) Σταματόπουλος Γεώργιος τού Παναγιώτου, 5) Χαλατσάς Γεώργιος τού Εύθυμίου.

Γ) Είς τδν βαθμόν τού ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β ' 
τάξεως :

α) Κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν :  1) Λυγνδς ’Αλέξανδρος τού Γεωργίου, 2) Τσα- 
κόπουλος Πέτρος τού ’Αθανασίου, 3) Κωστήρης Χρήστος τού Γεωργίου, 4) Μαρί
νος Διονύσιος τού Μιχαήλ, 5) Χριστολουκάς Λουκάς τού Γεωργίου, 6) Βλαχάκης 
Κων) νος τού Ξενοφώντος, 7) Κουβάς Σωτήριος τού ’Ιακώβου, 8) Ζερβολέας ’Ιωάν
νης τού Στεφάνου, 9) Στάμου Νικόλαος τού Φιλίππου, 10) Τζαβέλλας Βασίλειος 
τού Δημητρίου, 11) Λάμπρου Βασίλειος τού Κων) νου, 12) Πατσούρης Χρήστος τού 
Γεωργίου, 13) Κουντουριώτης Νικόλαος τού Ίωάννου, 14) Παπαλυμπέρης Κων
σταντίνος τού Ίωάννου, 15) Κουρής Νικόλαος τού Βλασίου, 16) Παπαϊωάννου ’Α
θανάσιος τού Άλκιβιάδου, 17) Κανελλόπουλος Γεώργιος τού ’Αγγέλου, 18) Παπα- 
γεωργάκης Χρήστος τού Δημητρίου, 19) Τσιρίγκας Δημήτριος τού ’Αθανασίου, 20) 
Καραμούζης Γεώργιος τού Νικολάου, 21) Παπακωνσταντίνου Θωμάς τού ’Αθα
νασίου, 22) Δούσκας Σπυρίδων τού Γεωργίου.

β) Κ α τ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :  1) Βρεττάκος Νικόλαος τού Δημητρίου, 2) 
Χατζηκώστας Ευάγγελος τού Ίωάννου, 3) Φραγκούλης Χαράλαμπος τού Γεωρ
γίου, 4) Γρηγορόπουλος Νικόλαος τού Κων) νου, 5) Κασταμονίτης Μιχαήλ τού 
Αντωνίου, 6) Λιόντος Δημήτριος τού Χρήστου, 7) Άλαμάνος Νικόλαος τού Βα
σιλείου, 8) Πλεύρης Εμμανουήλ τού Ίωάννου, 9) Τζαμτζής Θεοδόσιος τού Βα
σιλείου.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθή- 
ναις τήν 24.12.1966 καί δημοσιευθείσης είς τδ ύπ’ άριθ. 476 ΦΕΚ (Τ. Γ.) τής 
31.12.1966, προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τού έτους 1966, οί 
κάτωθι άστυνομικοί ύπάλληλοι, πρδς πλήρωσιν ύφισταμένων κενών δργανικών θέ
σεων, ώς άκολούθως :
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Α) Εις τόν βαθμόν του ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, οί κάτωθι Τπαστυνόμοι A 
τάξεως :

α) Κ α τ’ ε κ λ ο γ ή ν :  1) Τσαγκαράκης Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, 2) 
Γώγος ’Ιωάννης τοΰ Χαραλάμπους, 3) Μΐχος Γεώργιος τοΰ Κων) νου, 4) Φιλιππα- 
κόπουλος Διονύσιος τοΰ Νικολάου, 5) Παπαθανασόπουλος Γεώργιος τοΰ Κων) νου, 
6) Παπαμακάριος ’Ιωάννης τοΰ Μιχαήλ, 7) Γκιώνης Χρηστός τοΰ Αναστασίου, 
8) Καλογεράκος Μιχαήλ τοΰ Νικολάου, 9) Καραμούζης Παναγιώτης τοΰ Σωτήριου, 
10) Κοσμάς ’Αντώνιος τοΰ Γεωργίου, 11) Σωτήρχος Γεώργιος τοΰ Σταματιου, 12) 
Ααγός Στυλιανός τοΰ Κων) νου, 13) Πέππας Βασίλειος τοΰ Χρήστου, 14) Ψυχο
γιός Ήλίας τοΰ Νικολάου, 15) Ραυτογιάννης Βασίλειος τοΰ Ίωάννου, 16) Γκίκας 
Δημήτριος τοΰ Κων) νου, 17) Νιάσκος Κων) νος τοΰ Ηλια, 18) Κουβελης Κων) νος 
τοΰ Ίωάννου, 19) Βασιλάκης Σπυρίδων τοΰ Κων) νου, 20) Φωτάκης Γεώργιος τοΰ 
Κων) νου, 21) Γάλλος Βασίλειος τοΰ Ίωάννου, 22) Σταθαράς Ιωάννης τοΰ Νι
κολάου, 23) Μπούσιος Βασίλειος τοΰ Κων) νου, 24) Λάος Μιχαήλ τοΰ Νικολάου, 
25) Πεππές Γεώργιος τοΰ ’Αντωνίου, 26) Σχοινάς Σάββας τοΰ Γεωργίου, 27) Κον- 
τογιάννης Κων) νος τοΰ Ή λία, 28) Ποΰλος Ευστάθιος τοΰ Σεραφείμ, 29) Παπα- 
γιαννόπουλος Γεώργιος τοΰ Ίωάννου, 30) Όρφανάκης Ιωάννης τοΰ Σπυρίδωνος, 
31) Μουτζουρίδης Παναγιώτης τοΰ Γρηγορίου, 32) Άλεξόπουλος ’Αλέξανδρος τοΰ 
Γεωργίου, 33) Πατριανάκος Ήλίας τοΰ Βασιλείου, 34) Μουρελάτος Παναγιώτης 
τοΰ ’Αποστόλου, 35) Τοτώνης Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, 36) Βολιώτης Νικόλαος 
τοΰ Ίωάννου, 37) Ράϊκος Ιωάννης τοΰ Δημητρίου, 38) Μπέλμπας Νικόλαος τοΰ 
Θεοδώρου, 39) Τακάκης Φανούριος τοΰ Στυλιανού, 40) Τζίνης Δημήτριος τοΰ Νι
κολάου, 41) ’Αβραάμ Στυλιανός τοΰ Θεοδώρου, 42) Ρερρές Περικλής τοΰ Γεωρ
γίου, 43) Βάμβουκας Κων) νος τοΰ Γεωργίου, 44) Μπέσσας Γεώργιος τοΰ Κων
σταντίνου.

β) Κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :  1) Βόγκας Κων) νος τοΰ Νικολάου.
Β) Είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθ) μου, οί κάτωθι Άρχιφύλακες :
α) Κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν :  1) Πετρόπουλος Ιωάννης τοΰ Κων) νου, 2) Νε-

ροΰτσος Βασίλειος τοΰ Γεωργίου, 3) Άδαμόπουλος Παΰλος τοΰ Νικολάου, 4) Τζι- 
κόπουλος Νικόλαος τοΰ Δημητρίου, 5) ΙΙαπαγγελόπουλος Παρασκευάς τοΰ Δημη
τρίου, 6) Παπουτσόπουλος Χριστόδουλος τοΰ Άλκιβιάδου, 7) Καλδής Νικόλαος τοΰ 
Βασιλείου, 8) Κατζουράκης Βασίλειος τοΰ Δημητρίου, 9) Μελισσινός Θεμιστοκλής 
τοΰ Χαραλάμπους, 10) Σέργης Γεώργιος τοΰ Νικολάου, 11) Λαλάς Γεώργιος τοΰ 
Ίωάννου, 12) Τσακαλάκης Δημήτριος τοΰ Χρήστου, 13) Κακίσης Σωτήριος τοΰ 
Γεωργίου.

β) Κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :  1) Λούρης Χαράλαμπος τοΰ Παναγ«ί>του.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθησαν είς τόν 

βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1966, 
οί κάτωθι ’Αστυφύλακες, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών δργανικών θέσεων :

1) Τζάϊδας Δημήτριος, 2) Παπαδημητρίου Άνδρέας, 3) Τζάννες Ιωάννης, 
4) Πολυμενάκος Λάζαρος, 5) Άνδροΰτσος Ήλίας, 6) Νικολόπουλος, Βασίλειος, 7) 
Σταυρόπουλος Γεώργιος, 8) Ίωάννου Παναγιώτης, 9) Βαρώτσης ’Αθανάσιος, 10) 
Τσιτσώνης Βάϊος, 11) Παπαβιέρος Γεώργιος, 12) Σπανός Χρίστος, 13) Δημακό- 
πουλος Γεώργιος, 14) Οικονόμου Δημήτριος, 15) Μάλλης Χρίστος, 16) Θεοδωρό- 
πουλος Βασίλειος, 17) Κυριαζόπουλος Βασίλειος, 18) Μπούγαλης Λουκάς, 19) 
Ζαχαριάδης Παντελής, 20) Γιαννούλης Σαράντης, 21) Πατακιάς Διονύσιος, 22) 
Μπιτσικόλης Στέφανος, 23) Χαμηλοθόρης ’Αντώνιος, 24) Μανατάκης Δημήτριος, 
25) Κουκάς Παναγιώτης, 26) Χριστόπουλος Εύστάθιος, 27) Τερεζής ’Αθανάσιος, 
28) Ήλιόπουλος Γεώργιος, 29) Κριτσέλης Τηλέμαχος, 30) Πετράκος Γεώργιος, 
31) Καλογιάννης Χριστόφορος, 32) Τσιοΰγκος Γρηγόριος, 33) Τσάκωνας Γεώρ
γιος, 34) Αιουνάκος Δημήτριος, 35) Φιλίππου Μιχαήλ, 36) Συντέτος Δημήτριος,
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37) Μαρινόπουλος Γεώργιος, 38) Πουλόπουλος Γεώργιος, 39) Μπακλέσης ’Από
στολος, 40) Παντζής Κωνσταντίνος, 41) Τερεζής Άνόρέας, 42) Πίκου- 
λας Λεωνίδας, 43) Μαραβέλης Νικόλαος, 44) Κορκόντζελος ’Ιωάννης, 45) ΙΙα- 
παδόγκωνας Φίλιππος, 46) Σιώρης Κωνσταντίνος, 47) Πολυμενόπουλος Δημήτριος, 
48) Τουναρής Σπυρίδων, 49) Άφεντουλίδης Χαράλαμπος, 50) Μαυρομμάτης Κων
σταντίνος, 51) Σταθουλόπουλος Παναγιώτης, 52) Πανταζέλος Νικόλαος, 53) Ζώρ- 
ζος Γεώργιος, 54) Λεμπέσης Παναγιώτης, 55) Μελανίτης Νικόλαος, 56) Ταμπά
κος Ευστράτιος, 57) Κασιανός Διονύσιος, 58) Ζαχαριάδης Γεώργιος, 59) Ρεσβά- 
νης Σταμάτιος, 60) Χατζηανδρέου Μιχαήλ, 61) Σακκάς Σταύρος, 62) Δημητρακό- 
πουλος Νικόλαος, 63) Άγγελόπουλος Ευάγγελος, 64) Άστραπαΐος ’Αντώνιος, 
65) Ραϊκάκος Κωνσταντίνος, 66) Καλπαξίδης Παντελής, 67) Κατσαφάδος Νικό
λαος, 68) Παπαγεωργίου Βασίλειος, 69) Παντελής Γεώργιος, 70) Σαράμπαλος 
Σπήλιος, 71) Κορωνάκης Άνδρέας, 72) Ευσταθίου ’Ιωάννης, 73) Πανταζόπου- 
λος Άνδρέας, 74) Κοντόπουλος Σάββας, 75) Τζαμακόπουλος Μιχαήλ, 76) ’Ορ
φανός Θεόδωρος, 77) Κυριακούσης ’Αλέξανδρος, 78) ’Αναγνώστου Βασίλειος, 79) 
Άλεξάκος Γεώργιος, 80) Σκιαδόπουλος Γρηγόριος, 81) Βάρθης Σπυρίδων, 82) Πί- 
δουλας Παναγιώτης, 83) Τάγκαλος Χαράλαμπος, 84) Μπισκίνης Ανάργυρος, 85) 
Καραβίδας Παναγιώτης, 86) Γεωργόπουλος Διονύσιος, 87) Άνδριανάκος Νικόλαος, 
88) Παπασπυρόπουλος Βασίλειος, 89) Μπίχτας Χρίστος, 90) Κούβελας Βασί
λειος, 91) Τριανταφύλλου Νικόλαος, 92) Περγιαλιώτης Δημήτριος, 93) Καλιγάς 
Βασίλειος, 94) Άντλουλάτος Γεράσιμος, 95) Ίωαννίδης Βασίλειος, 96) Μπαράκος 
Δημήτριος, 97) Τσιγκούνης Νικόλαος, 98) Ράπτης Νικόλαος, 99) Ξυπολυτάς 
’Αντώνιος, 100) Τζοΐτης ’Αντώνιος, 101) Χρυσαυγής Κωνσταντίνος, 102) Στεφα- 
νάκος Λεωνίδας, 103) Χριστόπουλος Ήλίας, 104) Μπουγάς Παναγιώτης, 105) 
Κακογιάννης Μιχαήλ, 106) Λούπας Χαρίλαος, 107) 'Γσιλαλής Δημήτριος, 108) 
Τερζάκης Νικόλαος, 109) Καρατζάς ή Θεοδόσης Διονύσιος, 110) Μανωλόπουλος 
Χαράλαμπος, 111) Κουβάς Νικόλαος, 112) Σταθακόπουλος ’Ιωάννης, 113) Κουρ- 
σάρης Ιωάννης, 114) Καφετζής Δημήτριος, 115) Στανίτσας Έρωτόκριτος, 116) 
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, 117) Γεωργακόπουλος Τρύφων, 118) Παπαδόπουλος 
Κωνσταντίνος, 119) Κωστής Γεώργιος, 120) Μεντζελόπουλος Παναγιώτης, 121) 
Λακουμέντας Μιλτιάδης, 122) Σπίνουλας ’Ιωάννης, 123) Κοντός Σπυρίδων, 124) 
Γιοβάς Γεώργιος, 125) Βαριστέας Γεώργιος, 126) Φερτάκης Νικόλαος, 127) Κα- 
ραΐσκος Χαράλαμπος, 128) Καναβός Νικόλαος, 129) Παπαγιαννόπουλος Άνδρέας, 
130) Ραυτόπουλος Θωμάς, 131) Λιόντας ’Άγγελος, 132) Ζαφείρης Νικόλαος, 
133) Δημητρέλος Δημήτριος, 134) Βλαχάκης Αλέξανδρος, 135) Κάρνος Άνδρέας, 
136) Φωτόπουλος Παναγιώτης, 137) Καρουμπάκος Σταύρος, 138) Μηλιώτης Κων
σταντίνος, 139) Ζητουνιάτης Θεόδωρος, 140) Σπανάκος Γεώργιος, 141) Φίλης 
Σπυρίδων, 142) Γαλάνης Θεόδωρος, 143) Ψίνας Κωνσταντίνος, 144) Φιλιππαΐος 
’Ιωάννης, 145) Παπαγεωργίου Περικλής, 146) ΙΙαπαπαναγιώτου Ευστάθιος, 147) 
Χαραλάμπης Ηρακλής, 148) Φούκας Αλέξανδρος, 149) Αυμπερόπουλος Α λέ
ξανδρος, 150) Σωζόπουλος Δημήτριος, 151) Μπάλσης Βασίλειος, 152) Καναβός 
Άνδρέας, 153) Γεωρνταμίλης Απόστολος, 154) Άθανασακόπουλος Αλέξανδρος, 
155) Αύγερινόπουλος Νικόλαος, 156) Μποσμόνης Δημήτριος, 157) Χριστοφορά- 
τος Πέτρος, 158) Προ)τόπαππας Χρίστος, 159) Άντεριώτης Αθανάσιος, 160) 
Ροΰσσος Νικόλαος, 161) Γρηπονησιώτης Γεώργιος, 162) Καψάλης Γεώργιος, 163) 
ΙΙριόβολος Βασίλειος, 164) Χαλκιόπουλος ’Ιωάννης, 165) Καυκάς Νικόλαος, 166) 
Βορρέας Γρηγόριος, 167) Παπαϊωάννου Γεώργιος, 168) ΙΙαπαδάτος Ήλίας, 169) 
Σκάλκος Κωνσταντίνος, 170) Γιαννίσης Νικόλαος, 171) Ματθαίος Άνδρέας, 172) 
Τσιοΰγκος Νικόλαος, 173) Άναστασόπουλος Κωνσταντίνος, 174) Νταής Κωνσταν
τίνος, 175) Άντωνόπουλος Αριστοτέλης, 176) Λάζαρης Παναγιώτης, 177) Μπου- 
ζούλας ’Ιωάννης, 178) Καντιάνης Νικόλαος, 179) Δημητρακόπουλος ’Ιωάννης, 
180) Νικολόπουλος Νικόλαος, 181) Αύγουστάκης Δημήτριος, 182) Λάκτης Μι-
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χαήλ, 183) Χατζηβασιλείου Γεώργιος, 184) Μαμάτας Δημήτριος, 185) Σαράμπα- 
λος Γεώργιος, 186) Κωνσταντόπουλος ’Ιωάννης, 187) Κουράφαλος Γεώργιος, 188) 
Νίτσος Θεοφάνης, 189) Μικελάτος Γεράσιμος, 190) Κατεβαίνης ’Αναστάσιος, 191) 
Γκότσης Νικόλαος, 192) Λύρης Ευάγγελος, 193) Ροδόπουλος Άνδρέας, 194) 
Κουρκουμέλης Διονύσιος, 195) Σπέντζος Ευστράτιος, 196) Σπηλιάδης ’Αλέξαν
δρος, 197) Χριστίδης Κωνσταντίνος, 198) Σπόρου Δημήτριος, 199) Δούκης Χρί
στος, 200) Σπήλιος Κωνσταντίνος, 201) Τσαπάρας Θεοφάνης, 202) Λεριώτης 
Κωνσταντίνος, 203) Βιτωρατος Στυλιανός, 204) Μαρδάνης ’Ιωάννης, 205) Λε- 
κατσας Πέτρος, 206) Παναγόπουλος Χρίστος, 207) Φιλιππάκος Πέτρος καί 208) 
Μαυρομμάτης Άνδρέας.

** *
ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ—Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Διά Β. Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 27.12.1966 καί δημοσιευθέντος εις 
τδ ύπ’ άριθ. 476 ΦΕΚ (Τ. Γ.) της 31.12.1966, άπηλλάγησαν τών καθηκόντων 
των από 1.1.1967, οι κάτωθι αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, καταληφθέντες υπό 
τοΰ δρίου ήλικίας τήν 31.12.1966 :

I. —  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί  Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί  Α'  τ ά ξ ε ω ς :  1) Νικη- 
τάκης Νικόλαος τοΰ Δημητρίου, 2) Χαλοΰλος Γεώργιος τοΰ Σαράντη, 3) Υφαν
τής Δημήτριος τοΰ Κων) νου, 4) Χατζηελευθερίου Γεώργιος τοΰ Ελευθερίου, 5) 
Βούλγαρης Μιχαήλ τοΰ Δημητρίου.

II. —  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί  Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί  Β'  τ ά ξ ε ω ς :  1) Πανα- 
γούλιας Γεώργιος τοΰ ’Αθανασίου, 2) Θάνος Παναγιώτης τοΰ Βασιλείου, 3) Στα- 
ματόπουλος ’Αλκιβιάδης τοΰ Γεωργίου, 4) Δημητρακής Τηλέμαχος τοΰ Γεωργίου,
5) Καμπούρης Χρηστός τοΰ Χαραλάμπους, 6) Μπούρας Ήλίας τοΰ Θεοδώρου.

I I I .  —  ’Α σ τ υ ν ό μ ο ι  Α'  τ ά ξ ε ω ς :  1) Σαμολαδάς Πέτρος τοΰ 
Γεωργίου, 2) Μπακής Κωνστ) νος τοΰ Γεωργίου, 3) Λεοντϊνος ’Αντώνιος τοΰ Διο
νυσίου, 4) Παπαναστασίου Νικόλαος τοΰ Κων) νου, 5) ΙΙλεύρης ’Αντώνιος τοΰ ’Εμ
μανουήλ, 6) Καρανάσος Βασίλειος τοΰ Ίωάννου, 7) Χατζάκης Στέφανος τοΰ Γε
ωργίου, 8) Μαρινόπουλος Χρηστός τοΰ Γεωργίου, 9) Μπουντάς Ήλίας τοΰ Βα
σιλείου, 10) Κατσιμαγκλής Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, 11) Πουρναρόπουλος ’Ιωάν
νης τοΰ Χρήστου, 12) Λούρης Κων) νος τοΰ Γεωργίου, 13) Τζέμος Δημήτριος τοΰ 
Κων) νου, 14) Λιάσκας Χριστόφορος τοΰ ’Αθανασίου, 15) Σταφίδας Νικόλαος τοΰ 
Ήλία, 16) Ραγκαβδς ’Αθανάσιος τοΰ Ίωάννου, 17) Άνδρικόπουλος Γεώργιος τοΰ 
Αντωνίου, 18) Κοσσέρης ’Ιωάννης τοΰ Σπυρίδωνος, 19) Παπάζογλου Νικόλαος 
τοΰ Δημητρίου, 20) Βοϊβόνδας, ’Αθανάσιος τοΰ Νικολάου, 21) Άστυκτηνίατρος 
’Αστυνόμος Α ' Κοφινάς Ήλίας τοΰ ’Ισαάκ.

Εις απαντας τούς άνωτέρω, πλήν τοΰ έν παραγράφω I I  ύπ’ άριθ. 2 ήτοι Άστυν. 
Δ) ντοΰ Β ' τάξεως Θάνου Παναγιώτου καί τών έν παραγράφω I I I  ύπ’ άριθ. 9, 11, 
12, 13, 16, 17, 18 καί 19, ήτοι ’Αστυνόμων Α ' τάξεως : Μπουντά Ήλία, Πουρνα- 
ροπούλου Ίωάννου, Λούρη Κων) νου, Τζέμου Δημητρίου, Ραγκαβά ’Αθανασίου, Άν- 
δρικοπούλου Γεωργίου, Κοσσέρη Ίωάννου καί Παπάζογλου Νικολάου, συμπληρώ- 
σαντας τόν ύπό τοΰ άρθρου 122 τοΰ ώς άνω Κ. Ν. προβλεπόμενον χρόνον πραγμα
τικής ύπηρεσίας εις τήν ’Αστυνομίαν, Χωροφυλακήν καί Στρατόν, ώς καί εις τόν 
τελευταϊον βαθμόν, άπονέμεται ό άνώτερος, τοΰ δν κέκτηνται, βαθμός.

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
τήν 24.12.1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 476 ΦΕΚ (Τ. Γ.) τής 31.12. 
1966, άπηλλάγησαν τών καθηκόντων των, άπό 1.1.1967, οι κάτωθι άξιωματικοί 
Αστυνομίας Πόλεων, καταληφθέντες ύπό τοΰ δρίου ήλικίας τήν 31.12.1966 :

I.—  Α σ τ υ ν ό μ ο ι  Β'  τ ά ξ ε ω ς :  1) Τσαπατσάρης Γεώργιος τοΰ 
Πέτρου, 2) Άγγέλης Βασίλειος τοΰ Δημητρίου, 3) Μπαρδής Βασίλειος τοΰ Λεω-
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νίδα, 4) Μπάμπος ’Ιωάννης τοΰ Θεοδώρου, 5) Όρφανάκος Γεώργιος τοΰ Πανα- 
γιώτου, 6) Ζουμπουλάκης Γεώργιος τοΰ Άνδρέου, 7) Παρασκευόπουλος Κων) νος 
τοΰ Γεωργίου, 8) Σκαραφίγκας Γεώργιος τοΰ Ίωάννου, 9) Παπαϊωάννου Νικό
λαος τοΰ Ίωάννου, 10) Σμυρλής Γεώργιος τοΰ ’Αθανασίου, 11) Σταματόπουλος 
’Αθανάσιος τοΰ Γεωργίου.

II . —  Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο ι  Α'  τ ά ξ ε ω ς :  1) Κάϊλας ’Εμμανουήλ τοΰ
Γεωργίου.

II I .  —  Ά ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο ι :  1) Λύκος ’Ιωάννης τοΰ Γεωργίου, 2) 
Άποστολάκος Κων) νος τοΰ ’Αναστασίου, 3) Νιαρχάκος Μιχαήλ τοΰ Θεοδώρου, 4) 
Παπαθανασόπουλος Ευάγγελος τοΰ Χρήστου, 5) Γούλας Ευάγγελος τοΰ Δημητρίου, 6) 
Γκίκας Γεώργιος τοΰ Στυλιανού, 7) Μπαρμπετσέας Χαράλαμπος τοΰ Σταύρου, 8) 
Μαστοράκης Μιχαήλ τοΰ Πέτρου, 9) Καμάρας Ταξιάρχης τοΰ Γεωργίου, 10) Δα- 
ρειώτης Σωτήριος τοΰ Γεωργίου, 11) Παπαγγελής Θεόδωρος τοΰ ’Αθανασίου, 12) 
Λαμπρόπουλος Κων) νος τοΰ Παναγιώτου, 13) Μαστρογεωργίου ’Αθανάσιος τοΰ 
Ίωάννου, 14) Μηλιώνης Δημήτριος τοΰ Παναγιώτου, 15) Τσαντίλης Πολύκαρ
πος τοΰ Γεωργίου ή Γεδεών, 16) Καλογεράκης Εμμανουήλ τοΰ Μάρκου, 17) Μο- 
ρώνης Γεώργιος τοΰ Ξενοφώντος, 18) Εύθυμίου Ιωάννης τοΰ Μιχαήλ, 19) Παρα
σκευόπουλος Γεώργιος τοΰ ’Αθανασίου, 20) Λεβεντάκος ’Αθανάσιος τοΰ Δημητρίου.

Εϊς τδν έκ τών έν τη παραγράφω I  ύπ’ άριθ. 10 ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Σμυρ- 
λήν Γεώργιον, τδν έν τη παραγράφω I I  ύπ’ άριθ. 1 Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Κάϊ- 
λαν ’Εμμανουήλ καί εις άπαντας τούς έν τη παραγράφωΙΙΙ, πλήν τών ύπ’ άριθ. 
17, 18, 19 καί 20 Άνθυπαστυνόμων, ήτοι Μορώνη Γεωργίου, Εύθυμίου Ίωάννου, 
ΙΙαρασκευοπούλου Γεωργίου καί Λεβεντάκου ’Αθανασίου, άπονέμεται δ άνώτερος 
τοΰ δν κέκτηνται βαθμός ώς συμπληρώσαντας τδν ύπό τοΰ άρθρου 122 τοΰ Κ. Ν. 
2458)53 «περί Ο.Σ.Α.Π.» προβλεπόμενον χρόνον πραγματικής ύπηρεσίας έν τη 
’Αστυνομία —  Χωροφυλακή ή Στρατώ, ώς καί τοιοΰτον παραμονής έν τώ αύτώ 
βαθμώ.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διεγράφησαν τής 
δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, άπδ 1.1.1967, ώς καταληφθέντες ύπδ τοΰ 
δρίου ήλικίας, οί κατωτέρω ’Αστυνομικοί Υπάλληλοι :

Α) Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς :  1) Ρερρές Νικόλαος, 2) Άποστολόπουλος Δη- 
μήτριος καί 3) Σέψας Παναγιώτης.

Β) Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς :  1) Νικολάου Θεόδωρος, 2) Σπανός Κων
σταντίνος, 3) Σιγάλας Νικόλαος, 4) Δελημάρκου Σταΰρος, 5) Γιαννούλας Σταΰρος,
6) Χριστοφίδης Γεώργιος, 7) Κονιδιτσιώτης Εύστάθιος, 8) Κομπότης Παναγιώ
της, 9) Κρητικός Κωνσταντίνος, 10) Τσιφόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Μηλιώνης 
Βασίλειος, 12) Δέτσικας Κωνσταντίνος, 13) Γεωργικόπουλος Κωνσταντίνος, 14) 
Κουμουνδοΰρος Γεώργιος, 15) Σκέντζος ’Αναστάσιος, 16) Χρήστου Δημήτριος, 17) 
Σταύρου Χρίστος, 18) Λιώσης ’Επαμεινώνδας, 19) Πατακιούτας Ζήσης, 20) Τραυ
λός Τηλέμαχος, 21) Έξαρχος Σωτήριος, 22) Καλοκαιρινός ’Αναστάσιος, 23) 
Σκεντέρης Κωνσταντίνος, 24) Δροσόπουλος Ήλίας 25) Στιμαγκιώτης Παναγιώ
της, 26) Σερεμέτης Γεράσιμος, 27) Βερονικιάτης Στέφανος, 28) Παπασταματίου 
Σπυρίδων, 29) Σαγώνας Χρίστος, 30) ’Αλευράς Φώτιος, 31) Άποστολόπουλος 
Ιωάννης, 32) Κουμπούζης Σοφοκλής, 33) Θεοδωρακόπουλος ’Εμμανουήλ, 34) 
Γαργαλάκος Ιωάννης, 35) Τζάϊδας ’Αλέξανδρος, 36) Τεζάρης Θέμελης, 37) 
Τριανταφυλλόπουλος Χρίστος, 38) Τσελέντης Ιωάννης, 39) Τσουπρακάκος Πα
ναγιώτης, 40) Δασκαλάκης ’Εμμανουήλ, 41) Στάϊκος ’Αντώνιος, 42) Φωτόπουλος 
Παναγιώτης, 43) Μπαράκος Δημήτριος, 44) Κούβελας Βασίλειος, 45) Ξυπολυτάς 
’Αντώνιος, 46) ’Ορφανός Θεόδωρος καί 47) Καραβίδας Παναγιώτης.

Γ) ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς :  1) Ξεπαπαδάκος Γεώργιος, 2) Μητροκόλιας 
Βασίλειος καί 3) Παπαγεωργίου ’Άγγελος.
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— Διεγράφη της δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθείς άπολυτέος, διά 
λόγους υγείας, ώς καταστάς ανίκανος προς έκτέλεσιν αστυνομικής ύπηρεσίας, δ 
Ανθυπαστυνομος κ. Μαντζώρος Χρίστος τοΰ Ευσταθίου καί άπενεμήθη αύτώ δ βα

θμός τοΰ Γπαστυνόμου Β ' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπη
ρεσίας, έξ ής δετοΰς τοιαύτης εις τδν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακρο
χρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμου ύπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρχηγός τής 
'Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν ευαρέσκειάν του.

— Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, κριθέντες άπολυ- 
τέοι διά λόγους ύγείας, ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι πρός περαιτέρω έκτέ- 
λεσιν αστυνομικής ύπηρεσίας, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μηλιός Ήλίας τοΰ Γεωργίου 
καί Κονίδης Κωνσταντίνος τοΰ Σωτηρίου.

— Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος καί τής τοιαύτης τής 
Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, από 21.11.1966, έπομένης τοΰ θανάτου του, 

δ άποβιώσας ’Αστυνόμος Β ' τάξεως Μουρτζίνης Νικόλαος τοΰ Ευσταθίου.
— Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, δ Άρχιφύλαξ κ. Κατσιώλης Πα

ναγιώτης καί ot Αστυφύλακες κ.κ. Παπαχριστόπουλος Δημήτριος, Πατερομιχε- 
λάκης Εύθύμιος, Βράκας Κωνσταντίνος, Μπαλατσάς Φωκίων, Ήγουμενόπουλος, Δη- 
μήτριος, Μπλάτζιος Αριστείδης, Κότσωνας Νικόλαος, Σκούρτης Πέτρος, Ντούτσι- 
κος ’Ιωάννης, Λουκάς Βασίλειος, Κοντός Αντώνιος, Κατσαρέλης Ανάργυρος καί 
Κολοκύθας Αθανάσιος.

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, ετέθη εις έτησίαν δια
θεσιμότητα, τή αιτήσει του, διά λόγους ύγείας δ Ύπαστυνόμος Β ' τάξεως κ. Κου 
κουλαδάκης Νικόλαος τοΰ ’Ιωσήφ. Οδτος, κατά τόν χρόνον τής διαθεσιμότητος, θά 
λαμβάνη πλήρεις τάς άποδοχάς τών έν ένεργεία συναδέλφων του.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι- 
βή είς τόν Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τάξεως κ. Γιαννόπουλον Βασίλειον, Διοι
κητήν Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών καί ήθική καί υλική άμοιβή 
είς τόν Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' τάξεως κ. Θάνον Παναγιώτην, διότι ούτος, 
ΰπό τήν ιδιότητά του ώς Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού ’Εγκλήμα
τος τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, συνετέλεσε τά μέγιστα, 
χάρις είς τάς παρασχεθεισας αύτώ πληροφορίας καί τάς ύπ’ αύτοΰ δοθείσας πρός 
τούς ύπαλλήλους τής Ύπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών δδηγίας καί διαταγάς, εις 
τήν σύλληψιν τοΰ κακοποιοΰ ΣΟΓΡΗ Άνδρέου καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ 
διαπραχθεισών κλοπών.

Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοι- 
χή είς τούς κ.κ. 1) Αστυνόμον Β ' τάξεως Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, 2) Ύπαστυ- 
νόμον Α ' τάξεως Καρυώτην Λέανδρον, 3) Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Λιολίτσαν 
Κωνσταντίνον, 4) Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Άντωνόπουλον Κωνσταντίνον, 5) Ύ
παστυνόμον Β ' τάξεως Λύρην Παναγιώτην, 6) Ύπαρχιφύλακα Μιχαλόπουλον Νι
κόλαον καί 7) Αστυφύλακας Κολλιόπουλον Ίωάννην, Λάμπρου Άριστείδην, Άδάμ 
Βασίλειον, Λουκόπουλον Σπυρίδωνα καί Τάμπον Μιχαήλ, διότι, άπαντες ύπό τήν 
έπιδεξίαν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, Προϊσταμένου τής Ύπηρεσίας 
Διώξεως Διαρρηκτών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί έντόνου ύπηρεσιακοΰ 
ένδιαφέροντος, έπέτυχον τήν σύλληψιν τοΰ άνωτέρω κακοποιού καί τήν έξιχνίασιν 
τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών κλοπών, προκληθέντων έντεΰθεν εύμενών σχολίων 
ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Γεωργίου Ίωάννην, Προϊ
στάμενον τοΰ Συνεργείου Σημάνσεως Πατρών καί 2) Αστυφύλακας Φόφολον ’Ιωάν-



νην καί Θεοδοσίου Στέφανον, Stott, κατόπιν τής επιμελούς καί συστηματικής έξε- 
ρευνήσεως τοΰ χώρου τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ 'Αγίας Παρασκευής Πατρών, ένθα διεπρά- 
χθη κλοπή διά ρήξεως παρ’ αγνώστου δράστου καί άφηρέθη τδ ποσδν των τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δραχμών, έπέτυχον νά εμφανίσουν καί διαχωρί
σουν εξ’ όλων τών δεδικαιολογημένως άφεθέντων αποτυπωμάτων, τά τοΰ δράστου 
καί μόνον, καί νά διαπιστώσουν εν συνεχεία, δι’ ειδικών άναζητήσεων έν ταϊς συλ- 
λογαΐς υποτροπών καί καθ’ εξιν ιερόσυλων, την ταυτότητα τοΰ αγνώστου δράστου, 
δντος τοΰ σεσημασμένου ύπ’ άριθ. 775709 κακοποιοΰ Πασχαλίδη Παναγιώτου, προ- 
κληθέντων έντεΰθεν ευμενών σχολίων ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, ιδία, λόγω 
τής στενότητος τής κοινωνίας τής πόλεως τών Πατρών καί τής ταχείας διαλευκά- 
σεως τής ύποθέσεως ταύτης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

" Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ,
τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' κ. Π. ΑΥΚΟΥΣΗ

Έκυκλοφόρησε κατ’ αύτάς ένα πολύτιμον άπόκτημα τής αστυνομικής βιβλιο
γραφίας, ή «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ Α ', Διοι- 
κητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών καί Καθηγητοΰ αυτών κ. II. Αυκούση.

Πρόκειται περί συγγράμματος τδ όποιον έρχεται νά πληρώση ένα μέγα κενδν 
εις τήν αστυνομικήν πρακτικήν, άφοΰ εις τάς 270 σελίδας του περιέχεται παν τδ 
έχον σχέσιν μέ τδν άστυνομικδν οίουδήποτε βαθμοΰ κατά τήν έξάσκησιν τών καθη
κόντων του, αλλά καί παν τδ όποιον άφορά εις τήν δργάνωσιν καί άποστολήν τοΰ 
Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων. Βαθύς μελετητής τών αστυνομικών πραγμάτων άπδ 
συστάσεως τοΰ θεσμοΰ ό κ. II. Λυκούσης, δίδει έν αρχή μέ τδ βιβλίον του αυτό πα
ραστατικήν τήν εικόνα όσων διεδραματίσθησαν διά τήν ϊδρυσιν τοΰ Σώματος ’Α
στυνομίας Πόλεων καί διά τήν έπέκτασιν αύτοΰ εις τάς πόλεις πού σήμερον αστυνο
μεύει. ’Ακολουθεί εύρεια άνάλυσις έν σχέσει μέ τάς λειτουργούσας εις έκάστην 
πόλιν άστυνομικάς υπηρεσίας καί τά καθήκοντα έκάστης έξ αυτών, διά τδ σύστη
μα υπηρεσίας εις τά Τμήματα Τάξεως καί τά καθήκοντα τών ύπηρετούντων εις 
αυτά υπαλλήλων, διά τά έφόδια τών αστυνομικών κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρε
σίας των κ.λ. κ.λ. Εις τήν συνέχειαν ή πρόληψις καί καταστολή τών κατά τής 
περιουσίας έγκλημάτων, τά καθήκοντα τής ’Αστυνομίας έπί πασχόντων ατόμων, 
τά πάσης φύσεως δυστυχήματα, τά περί πτωμάτων, πυρκαϊών, κυκλοφορίας καί 
εμποδίων, συναθροίσεων καί συγκεντρώσεων, πανικοΰ, έξαφανισθέντων ατόμων, άπο- 
λεσθέντων ή άνευρεθέντων αντικειμένων καί πλεΐστα άλλα ζητήματα αναλύονται 
μέ έμβρίθειαν καί γλαφυρότητα πού συναρπάζουν τδν αναγνώστην.

Αλλά δλως ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν αί δδηγίαι τηρήσεως τών 
υπηρεσιακών βιβλίων καί τά υποδείγματα διαφόρων έγγραφών εις τδ βιβλίον συμ
βάντων. Τόσον εις τάς οδηγίας αύτάς, δσον καί εις τά υποδείγματα έγγραφών τοΰ 
βιβλίου συμβάντων, ό αστυνομικός τής άποκαλουμένης «μαχίμου υπηρεσίας» ευρί
σκει πολύτιμον οδηγόν άνά παν βήμα τοΰ άστυνομικοΰ εικοσιτετραώρου. Ή  γλαφυ- 
ρότης, ή σαφήνεια καί ή πυκνότης έκφράσεως είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τών 
έγγραφών πού παραθέτει ό κ. Λυκούσης, ώς υποδείγματα, δπως τά ίδια αυτά συ
στατικά χαρακτηρίζουν καί τδ δλον σύγγραμμα τών 270 σελίδων ώς προελέχθη.

Ό  αστυνομικός κόσμος αποκτά pi τήν «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» τοΰ 
κ. II. Αυκούση ένα απαραίτητον βοήθημα τοΰ δυσκόλου καί πολυσχιδούς έργου του. 
Καί δΤ αυτό ακριβώς τδ σύγγραμμα τούτο δέν πρέπει νά λείψη άπδ τήν βιβλιοθή
κην τοΰ άστυνομικοΰ πού ένδιαφέρεται, τόσον διά τήν πρόοδον τοΰ ίδιου διά τοΰ 
εμπλουτισμού τών γνώσεών του. δσον καί διά τήν άνοδον τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας 
Πόλεων γενικώτερον.

«ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»



Κάθε Παρασκευή 

Ώ ρα 20.30' - 21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή τής 'Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό Ε νόπλω ν Δυνάμεων 'Ελλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό  

σπίτι.


