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ΑΝ ΕΣΤΗ !
‘Υπό ((ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»)

Χριστός Άνέστη! Χρόνια πολλά! Είναι οί φράσεις πού άντί χαιρετισμού προ
φέρουν οί "Ελληνες τις ήμερες αυτές.
Φράσεις πού πέραν τής χριστιανικής τους έννοιας, περιέχουν άκόμη μίαν, με
ταφορικήν.
Πρόκειται περί τής Άναστάσεως τού "Εθνους, ή όποια έπραγματοποιήθη δλίγες ήμέρες πρό τής Άναστάσεως τού Χριστού. Καί ήταν γέννημα τής Έπαναστάσεως τού Στρατού. Τού Εθνικού μας Στρατού.
Πρόκειται γιά τήν Άνάστασι — Έπανάστασι τής 21ης Απριλίου 1967.
Κατά τήν Ιστορικήν αύτήν ήμέραν δ Εθνικός μας Στρατός κατόπιν άστραπιαίας, άποφασιστικής, άναιμάκτου καί άπολύτως έπ.τυχοΰς ένεργείας, έπωμίσθη τις
εύθΰνες τής διακυβερνήσεως τής Χώρας.
ΤΗταν καιρός.
Διότι τό Ελληνικόν Κράτος άπό πολλοΰ, ήδη, χρόνου είχε περιέλθει σέ κατάστασι άρχομένης σήψεως. Τό μεγαλύτερο τμήμα τού Κρατικού μηχανισμού νοσούσε
βαρέως, κάτω άπό τήν άθλια έκβιαστική τακτική μικρόψυχων πολιτικάντηδων. Ή
ίκανότης ήθικής άντιστάσεως ένός σημαντικού άριθμοΰ δημοσίων ύπαλλήλων είχεν
άμβλυνθή. Ή πεποίθησις δτι διά νά επιτυχή κανείς τήν διεκπεραίωσιν καί τής πλέ
ον άπλής ύποθέσεώς του, ήταν άνάγκη νά προσφύγη ατά περίφημα «μέσα», τά πολι
τικά ή οικονομικά, είχε καταστή πλέον κοινή συνείδησις. Συνειδήσεις είχαν διαφθαρή. Υπολήψεις έσπιλοΰντο μέ τήν μεγαλύτερη άνεσι καί άσυνειδησία. Ό βούρκος
κα! + "ίάσπη πού άποτελοΰσαν τά βασικά συνθετικά τής νοοτροπίας καί τής ψυχο>ς ώρισμένων κοινωνικών άποβρασμάτων, έρρίπτοντο άπό αύτά τά ίδια μέ
άναι^Λ»ντία άπύθμενη καί άναίδειαν χιλίων π.θήκων, είς τά πρόσωπα ευυπολήπτων
καί έντίμων πολιτών.
Ό δμαλός ρυθμός τού δημοσίου βίου είχεν άνατραπή. Ή ίκανότης, τό ήθος, ή
αρετή καί ή εύπρέπεια είχαν έξοβελισθή, καί άντικατασταθή άπό τήν άγυρτεία, τήν
ήθική άθλιότητα, τήν κλασσική άνεπάρκεια, τόν πολιτικό άριβισμό.
Ή φαυλότης, ή ύποκρισία, ό άβδηριτισμός, ή βεβαιωμένη άνικανότης, ή ελα
στική ήθική, τό βεβαρημένον έθνικόν καί ποινικόν μητρώον, άποτελούσαν τίτλους ιδι
αιτέρως σημαντικούς διά τήν κατάληψιν θέσεως είς τήν Διοίκησιν. Ή ύπαλληλική
πυραμίς άνετράπη καί προωθήθησαν πρόσωπα φαύλα, άνίκανα, ήθικώς άνερμάτιστα... "Οχι σπανίως μεταξύ τών προσόντων προς ύπαλληλικήν έξέλιξιν έλαμβάνετο,
ιδιαιτέρως ύπ’ δψιν, δ τόπος καταγωγής, ύπό τήν έπήρειαν ένός άκράτου, άχαλινώ-
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του καί έθνοκτόνου, αυτόχρημα τοπικισμού. Έ τσ ι, οι "Ελληνες έμοιράσθησαν σέ κα
τηγορίες καί ποιότητες. Σέ έκλεκτούς καί μή. Σέ ήμετέρους καί έχθρούς.
Συχνότατα έπίσης συνέβαινεν ή πίστις καί ή προσήλωσις είς τά έθνικά ιδανι
κά να άποτελοΰν λόγον έντάξεως τοΰ φορέως τους είς τό στρατόπεδον των επικιν
δύνων έχθρών της... καταστάσεως καί αιτίαν δυσμενέστατης μεταχειρίσεώς του, έφ’
δσον ήταν δημόσιος ύπάλληλος.
Ή νεολαία. Τό φυτώριο αύτδ των αυριανών ήγητόρων τοΰ "Εθνους καί στελε
χών τοΰ Κράτους, είχεν ύποστή σέ επικίνδυνο ποσοστό, έθνικήν διάβρωσιν. Ιδ ια ιτέ
ρως ή μαθητιώσα καί σπουδάζουσα νεολαία είχεν εκτραπη τοΰ προορισμοΰ της. Θερ
μοκέφαλοι λογοκόποι καί έπιτήδειοι ινστρούχτορες είχαν πείσει τά παιδιά αυτά ποΰ
ζοΰσαν, σπούδαζαν καί διεσκέδαζαν είς βάρος, άκόμη, τοΰ πατρικοΰ προϋπολογισμού,
πού δεν είχαν έκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, πού δέν είχαν δημιουρ
γήσει κάτι δικό τους, πού, έπί τέλους, δέν είχαν καταξιωθή ν’ άποκτήσουν, λόγο) ήλικίας, δ.καίωμα ψήφου, δτι μποροΰν καί δικαιοΰνται νά προσδιορίσουν καί κατευθύ
νουν τήν πολιτικήν πορείαν τοΰ τόπου, άρα καί τών γονέων τους, έγκαταλείποντας
τούς ιερούς τόπους τών σπουδαστηρίων καί έντρυφώντας είς τό... πεζοδρόμων.
Οί ίδιοι λαοπλάνοι, λογοκόποι καί ινστρούχτορες, εντελώς άντίθετα πρός τά κηρύγματά τους περί άξιοκρατίας, έπεισαν ώρισμένους εκπροσώπους τοΰ εργατικού δυ
ναμικού της Χώρας, άκριβώς έκείνους πού δέν κατάφεραν νά τελειώσουν ούτε τό Δη
μοτικόν Σχολεΐον, καί γ ι’ αυτό ευρίσκονται είς τό τελευταίο σκαλοπάτι τής πνευμα
τικής άλλά καί επαγγελματικής ιεραρχίας, οτ„ μποροΰν καί πρέπει νά γίνουν οί
δυναμικοί ρυθμισταί τοΰ πολιτικού βίου τής χώρας.
"Επεισαν, άκόμη, μερικούς έπαγγελματίες άποτυχημένους, καί, έπιστημον.κώς
άσημους έπιστήμονας δτι μποροΰν καί πρέπει νά άναμιχθοΰν είς τήν διαχείρισιν
τών κοινών, έκτρεπόμενοι τοΰ πραγματικού προορισμού τους καί νά γίνουν οί τιμηταί — αυτοί οί άποτυχημένοι — τών πρυτάνεων τής κρατικής ιεραρχίας καί τών
πνευματικών καί ηθικών κορυφών της — αύτοί οί χαμαιλέοντες.
Τ π δ τό κράτος τών προεκτεθεισών άθλιοτήτων είχε δημιουργηθή ένα ιδιότυπο
καθεστώς ήθικώς άπαράδεκτο καί έθνικώς έπικίνδυνο.
Οί ήθικές άξιες είχαν άνατραπή καί καταστή τροφή τών χοίρων.
Τά θεμέλια τοΰ Έλληνο - Χριστιανικού μας πολιτισμού είχαν ναρκοθετηθή άπό
τά έπιτήδεια χέρια έπαγγελματιών συνωμοτών καί άνατροπέων πού ύπηρετοΰσαν
σκοτεινούς σκοπούς καί ύποπτα συμφέροντα τών έχθρών τής ιδέας πού λέγεται
Ε Λ Λ Α Σ .

Τά σύμβολα τής έθνικής ενότητος, τά έθνικά μας Παλλάδια, τά ίερά κρηπιδώ
ματα τής έθνικής καί κρατικής μας ύποστάσεως δέν δ.ετηροΰντο παρά μόνο διά νά
ποδοπατοϋνται καί έξευτελίζωνται, καθημερινώς, ύπό τά έκπληκτα καί έντρομα βλέμ
ματα καί τις έπαναστατημένες συνειδήσεις τών έθνικώς καί ύγιώς σκεπτομένων καί
αίσθανομένων Ελλήνων πού, εύτυχώς, άποτελοΰν τήν συντριπτική πλειοψηφία τοΰ
Λαοΰ μας.
Τά Στέμμα, δ ’Εθνικός μας Στρατός, ή Δικαιοσύνη, τά Σώματα ’Ασφαλείας καί
γενικώς παν δ,τι άποτελεΐ έπαλξιν έθνικήν, ή όποια ήταν έμπόδιον είς τήν έπιτυχή
έκτέλεσιν τών σχεδίων τών δολιοφθορέων τοΰ "Εθνους καί τών δυναμιστών τής τάξεως, τής γαλήνης καί τής άσφαλείας τοΰ Λαοΰ, ήταν δ στόχος γιά τις καθημερινές
βορβορώδεις έξαλλες καί άνίερες έπιθέσεις τών έχθρών τοΰ "Εθνους καί τών έμετικών έντύπων δργάνων τους.
Ή Λ. Μ. δ ΝΟΜΟΣ ό όποιος είς τις πραγματικά έλεύθερες καί εύνομούμενες
πολιτείες άποτελεΐ τήν πεμπτουσία άλλά καί τήν έγγύησιν τής ’Ελευθερίας, τής
δικαίας καί άρμονικής συμβιώσεως καί τής έξελικτικής πορείας τοΰ Λαοΰ, δέν δπήρχε παρά μόνον διά νά καταστρατηγήται, κατά τόν πλέον βάρβαρον τρόπον, ύπέρ, φυ
σικά, τών... ήμετέρων !

Χρίστος Άνέστή
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"Ολες οί προαναφερόμενες δεινές προκλήσεις, κατά των έθνικώς σκεπτομένων
Ελλήνων, πού είχαν, άκόμη, τόν χαρακτήρα άπαραδέκτου προπηλακισμοΰ, δχι μό
νον κατά τής έθνικής, άλλά καί τής άτομικής τους άξιοπρεπείας, έπροκάλεσαν σιγά σιγά, άλλά σταθερά μίαν χωρίς προηγούμενο ψυχική άναστάστωσι καί έξέγερσι του
Λαού. Άγανάκτησι καί δργή τεράστιας έκτάσεως καί έντάσεως. Καί είναι γνωστό
τό λαϊκό φθέγμα : «Φωνή Λαοϋ οργή Θεοϋ». Τοΰ Θεοϋ τής Ελλάδος πού σκέπει
καί κατευθύνει τά δημιουργικά καί ιστορικά, διά λογαριασμό δλων των πολιτισμέ
νων Εθνών, πεπρωμένα της.
Τό καζάνι τής λαϊκής άγανακτήσεως έκόχλαζε πλέον, κατά τρόπο πυρετώδη
πού σέ λίγο δεν θά ήταν δυνατόν νά έλεγχθή. Ένώ άπό τήν άλλη πλευρά οί δυνά
μεις τοΰ σκότους πού άπειργάζοντο τόν έξανδραποδισμό τών Ελλήνων, είχαν φθάσει, δπως κατά τρόπο άδιάψευστο άπεδείχθη μέ τήν βοήθεια τών άρχείων τής Ε.Δ.Α.,
εις τό άπώτατο άκρο τοΰ τελευταίου σταδίου τής προπαρασκευής τους, πριν έξαπολύσουν τήν τελική έπίθεσί τους κατά παντός ώραίου, εύγενικοΰ καί ύψηλοΰ εις ιόν
τόπον αύτόν. Κατά παντός τοΰ Έλληνικοΰ.
Οί καιροί δέν ήσαν πλέον μενετοί. Εις τό θέατρον τής έλληνικής πολιτικής
σκηνής ήταν έτοιμη ν’ άνοιξη ή αυλαία διά νά παιχθή μία, χωρίς προηγούμενο, αι
ματηρή έθνική τραγωδία.
’Αλλ’ ευτυχώς δ Θεός τής Ελλάδος γρηγοροΰσε. Τής φωνής τοΰ λαοΰ εύαίσθητος δέκτης, τό πιό έκλεκτό, τό πιό πολύτιμο τμήμα του, δ στρατευμένος Λαός, δ Ε 
θνικός μας Στρατός, συνειδητοποίησε, εύτυχώς, έγκαίρως, μόλις λίγα βήματα πρό
τοΰ κρημνοΰ, τό μέγεθος τοΰ έπερχομένου δλέθρου. Ενός δλέθρου πού άπειλοΰσε δχι
μόνον τήν έλευθερία, τήν άξιοπρέπεια, τήν γαλήνη, τήν οικονομία, τήν έθνική άνεξαρτησία τών Ελλήνων, άλλά αυτή τήν ίδια φυλετική μας συνέχεια, τήν έπιβίωσί
μας ώς γένους. Καί φυσικά δ ίδιος όλεθρός άπειλοΰσε μέ ταφήν τήν Ιστορική τής
Ελλάδος άποστολή, μεταξύ τών πολιτισμένων Εθνών τοΰ κόσμου.
Θά ήταν δ δριστικός καί άμετάκλητος άφανισμός τής Ελλάδος. Τής Ε λλά 
δος τών μεγιστάνων τοΰ πνεύματος καί τών πριγκήπων τής διανοήσεως. Τής Ε λλά 
δος τών μεγαλουργών τής τέχνης καί παντός ώραίου, εύγενικοΰ καί ύψηλοΰ τών
άπαραμίλλων άρχιτεκτόνων. Τής Ελλάδος τών ήμιθέων καί τών ηρώων.
Οί έξαλλοι δμως άνθέλληνες καί οί δαιμόνιοι συνωμόται καί οί τυφλοί άπό τό
πάθος τοΰ πολιτικοΰ άφανισμοΰ εύγενών άντιπάλων αύτοδημαγωγούμενοι δημαγωγοί,
οί δποΐοι «άπό κοινοΰ συμφέροντος δρμώμενοι καί είς ίδια καί ταπεινά συμφέροντα
άποσκοποΰντες» ώργάνωσαν εγκληματικήν συμμορίαν πρός καταστροφήν τής Ελλά
δος, δέν άπέφυγαν, δπως δλοι σχεδόν οί... μεγαλόπνευστο; έγκληματίαι, τό μοιραίο
λάθος, γιά νά έπιβεβαιώσουν τήν κοινή άντίληψι, δτι δέν ύπάρχει τέλειο έγκλημα.
Καί τό λάθος τους ήταν δτι κατέστρωσαν τά σχέδιά τους χωρίς νά ύπολογίσουν διό
λου τήν δπαρξι τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατοΰ.
Ό Στρατός μας δμως, δχι μόνον ύπήρχε, άλλά καί γρηγοροΰσε άκοιμητος
φρουρός χαί θεματοφύλαξ τοϋ μεγαλείου τοϋ Εθνους, τών πεπρωμένων τής Φυλής,
αλλά καί τής γαλήνης τοΰ Λαοΰ ύπέρτατος έγγυητής. Καί δταν οί δρδές τών έσωτερικών έχθρών τής Ελλάδος πού ύπό τό λάβαρον τής δήθεν «Δημοκρατίας» *κακοποίησαν, κατά τρόπον βάναυσον, κάθε μορφήν Δημοκρατίας καί Ελευθερίας, και
έγκατέστησαν τήν άναρχίαν τοΰ Ιλεεινοτέρου είδους, ήσαν έτοιμες να έπιβάλουν
καί τήν δικτατορίαν τοΰ δχλου καί τοΰ πεζοδρομίου, τότε έπενέβη κατα τρόπον άρ„στοτεχνικόν, άποφασιστικόν καί άναίμακτον ό ήρωϊκός Στρατός^ μας.
Καί άνέτρεψε τά σχέδια τών ύποψηφίων δολοφόνων τής Ελλάδος. Και έπεΟαλε τήν Εθνικήν Έπανάστασιν πού δ τόπος άπό καιρό τήν είχε άνάγκη και δ
Λαός διψοΰσε, πραγματικά γ ι’ αυτήν.
ν
,
Καί έχάρισεν είς τόν τόπον τήν Εθνικήν Επαναστατικήν Κυβερνησιν, τής ό
ποιας προεδρεύει δ EX OFFICIO ύπέρτατος έπόπτης τοΰ Νόμου, είς τό Κράτος.
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Ό Είσαγγελεύς του Άρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Κάλλιας. Ό άδαμάντ.νος χαρακτήρ. Ό αδέκαστος λειτουργός της Θέμιδος. Ό άκέραιος Έ λλην. Ό άνθρωπος πού
κατά τις πιό άπαίσιες ήμερες τής δχλοκρατίας καί τής έπικρατήσεως τοΰ πιό στυ
γνού καί άδιστάκτου κομματισμού, έξωπλισμένος μέ άνυπέρβλητο ήθικό μεγαλείο,
αδάμαστο ψυχικό σθένος καί χαλύβδινη θέλησι, έστάθη μόνος καί όρθιος, ώς πελώ
ριος ηθικός κυματοθραύστης, άντιμέτωπος πρός τις συντεταγμένες δυνάμεις τοΰ μί
σους, τού σκότους, τής άναρχίας καί τοΰ πιό κίτρινου πολιτικού καί δημοσιογραφι
κού άρριβισμού. Καί άνέβηκε μέ άξιοθαύμαστη καρτερικότητα, μέ ήθικό πείσμα,
τον μαρτυρικό δρόμο πού τοΰ επέβαλαν, έξωπλισμένος μέ μίαν άλύγιστη άποφασιστικότητα, νά σταθή όρθιος, άντί πάσης θυσίας, έπί των έπάλξεων τοΰ καθήκοντος.
"Ομως τό τέρμα τού δρόμου ήταν όχι μόνον ένας Γολγοθάς, άλλα καί ένας θρί
αμβος. Θρίαμβος τής άρετής έναντίον τής άθλιότητος, τής δικαιοσύνης έναντίον των
έμπνευστών καί φορέων μιας άνευ προηγουμένου, αντεθνικής εγκληματικής τακτι
κής, τών δυνάμεων τοΰ φωτός έναντίον έκείνων τοΰ σκότους.
Αύτός είναι ό Πρόεδρος τής Εθνικής Έπαναστατ.κής Κυβερνήσεως. Καί μέ
λη της έπιφανεΐς, ήρωϊκοί καί τιμημένοι στρατιώται άφωσιωμένοι εις τήν Πα
τρίδα καί τό καθήκον, μέχρις αύτοθυσίας.
Καί άκόμη διακεκρ.μένοι καί άδέκαστοι άνώτατοι δικαστικοί, καθώς καί άλλοι
διακεκριμένο; καί έμπνευσμένοι έπιστήμονες, άποφασισμένοι νά άναλωθοΰν εις τόν
βωμόν τής Πατρίδος.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι άποφασισμένη νά συνδράμη, διά τοΰ συνόλου τών
μελών της καί άντί πάσης θυσίας, τούς γενναίους άνδρας οί όποιοι έπωμίσθησαν τό
'Ηράκλειον έργον τής έκκαθαρίσεως τοΰ σταύλου τοΰ Αύγείου, νά επιτύχουν τούς υ
ψηλούς έθνικούς στόχους τους.
Διά τήν σωτηρία τής Πατρίδος, καμμιά θυσία δέν είναι μεγάλη καί έμεϊς δλοι
αξιωματικοί καί κατώτεροι ύπάλληλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ ένθουσιασμό καί
δημιουργική προθυμία θά τήν προσφέρουμε.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
«Ελληνικέ Λαέ,
’Από μακροΰ παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, τό όποιον διεπράττετο είς
βάρος τοΰ κοινωνικού συνόλου καί τοΰ "Εθνους μας.
Ή άδίστακτος καί άθλια κομματική συναλλαγή, δ έκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος τοΰ Τύπου, ή μεθοδική έπίθεσις εναντίον δλων των θεσμών, ή διάβρωσίς των.
δ κατεξευτελισμός τοΰ Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησή τών πάντων, ή παράλυσις
τής κρατικής μηχανής, ή πλήρης Ιλλειψις κατανοήσεως προς τά φλέγοντα προβλή
ματα τής νεολαίας μας, ή κακομεταχείρισή τών φοιτητών καί σπουδαστών μας,
ή ήθική κάμψις, ή μυστική καί φανερά συνεργασία μέ τούς άνατροπεΐς καί τέλος τά
συνεχή εμπρηστικά κηρύγμ,ατα άσυνειδήτων δημοκόπων, κατέστρεφαν τήν γαλήνην
τοΰ τόπου, έδημιούργησαν κλί
μα άναρχίας καί χάους, έκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους καί
διχασμοΰ καί μάς ώδήγησαν
είς τδ χείλος τής εθνικής κα
ταστροφής. Δέν άπέμεινεν πλέ
ον άλλος τρόπος σωτηρίας άπδ
τήν έπέμβασιν τοΰ Στρατού
μας.
Ή έπέμβασις αϋτη βεβαίως
άποτελεΐ έκτροπήν έκ τοΰ Συν
τάγματος, άλλά ή εκτροπή αυ
τή ήτο επιβεβλημένη διά τήν
σωτηρίαν τής Πατρίδος !
Ή σωτηρία τής Πατρίδος
είναι δ ύπέρτατος Νόμος.
Αί έκλογαί, αί δποΐαι προεκηρύχθησαν, δέν ήτο δυνατόν
νά δώσουν τήν λύσιν είς τδ δημιουργηθέν άδιέξοδον. Πρώτον,
διότι, ύπό τάς παρούσας συν
θήκας, ήτο αδύνατος ή δμαλή
διεξαγωγή των καί, δεύτερον,
διότι οίονδήποτε καί άν ήτο τδ
άποτέλεσμα αυτών θά ώδηγούΌ Πρόεδρο; τη ; ’Εθνική; Κυβερνήσεω; κ. Κ. Κάλλια;.
μεθα μοιοαίως είς τήν αιματο
χυσίαν καί τδ χάος.
Δι’ αύτό έπενέβη δ Στρατός. Διά νά άνακόφη τήν πορείαν προς τήν καταστρο
φήν ένα βήμα πρδ τής άβύσσου.
Είς δλόκληρον τήν Χώραν Ιπικρατεΐ άπόλυτος γαλήνη καί τάξις.
Ό Πρόεδρος καί τά μέλη τής Κυβερνήσεως έστρατεύθησαν πρδς έκτέλεσιν τοΰ
πρδς τήν Πατρίδα καθήκοντος.
Ποιοι είμεθα : Δέν άνήκομεν είς ούδέν πολιτικόν κόμμα καί ούδεμίαν πολιτι
κήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι νά εύνοήσωμεν είς βάρος τής άλλης. Δέν άνή
κομεν ούτε είς τήν οίκονομικήν δλιγαρχίαν, τήν δποίαν δμοίως δέν είμεθα διατε
θειμένοι νά άφήσωμεν νά προκαλή τήν πενίαν. Άνήκομεν είς τήν τάξιν τοΰ μόχθου.
Καί θά σταθώμεν είς τό πλευρόν τών πτωχών άδελφών μας Ελλήνων. Έλαυνόμε-
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θα άποκλειστικώς άπό πατριωτ.κά κίνητρα καί έπιδιώκομεν νά καταργήσωμεν τήν
φαυλοκρατίαν. Νά έξυγιάνωμεν τόν δημόσιον βίον. Νά άπομακρύνωμεν άπό τόν δργανισμόν τής Χώρας τήν σήψιν άπό τήν όποιαν έκινδύνευε. Νά άποτρέψωμεν τόν δι
χασμόν καί τήν άλληλοσφαγήν πρός τήν όποιαν μας κατηύθυνον κακοί "Ελληνες
καί νά δημιουργήσωμεν ύγιεϊς βάσεις διά τήν ταχεΐαν έπάνοδον τής Χώρας εις τόν
άληθώς όρθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον. Κηρύσσομεν τήν συναδέλφωσιν. Ά πό τής
στιγμής αυτής δέν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον "Ελλη
νες, οί όποιο; πιστεύουν εις τήν Ελλάδα, εις ένα εόγενές, άνώτερον καί πλήρες ιδεώ
δες τής άληθοΰς Δημοκρατίας καί δχι τής Δημοκρατίας τοΰ πεζοδρομίου, τής δχλοκρατίας καί τής άναρχίας. "Οταν οί Έ λληνες είναι ήνωμένοι θαυματουργούν. Υ 
πάρχουν βεβαίως καί ελάχιστοι έφιάλται, δημαγωγοί, άσυνείδητο: καιροσκόποι καί
κατ’ έπάγγελμα άναρχικοί. Αυτοί έπεδίωξαν νά μάς διχάσουν. Καί μάς δνομάζουν
άριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς καί δεξιούς.
Έπεδίωξαν νά ενσταλάξουν είς τήν ψυχήν μας, μέ κάθε τρόπον, τό μίσος τών
μέν πρός τούς δέ. Έπεδίωξαν νά μάς φανατίσουν καί νά μάς έξωθήσουν είς τόν Αλ
ληλοσπαραγμόν. Αύτούς τούς έλαχίστους έμπρηστάς θά άπομονώσωμεν καί δλοι ήμεΐς οί άλλοι "Ελληνες, ήνωμένοι, θά βαδίζωμεν έμπρός τήν όδόν τοΰ πρός τήν Πα
τρίδα καθήκοντος καί τής άρετής. Πρός τήν ριζικήν άλλαγήν. Πρός τήν ευημερίαν
καί τήν πρόοδον. Ό βασ.κός μας στόχος είναι ή κοινωνική δικαιοσύνη. Ή δικαία
κατανομή τοΰ εισοδήματος. Ή ήθική καί υλική Ιξύψωσις τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου
καί ιδιαιτέρως τών άγροτών καί έργατών καί τών πενεστέρων τάξεων.
Ή στοργή τής Κυβερνήσεως θά στραφή άμέριστος πρός τήν νεολαίαν καί τά
προβλήματά της.
Μετά τήν παγίωσιν δμαλοΰ ρυθμοΰ καί τήν δημιουργίαν τών καταλλήλων πρός
τοΰτο συνθηκών, τό ταχύτερον δυνατόν, θά επανέλθη ή Χώρα είς τόν Κοινοβουλευτι
σμόν έπί ύγιοΰς βάσεως. Τότε, ή Αποστολή τής Κυβερνήσεως θά έχη λήξει.
Πρός άποτροπήν τοΰ διχασμού καί τής έτοιμου νά έκσπάση έμφυλίου συρράξεως,
ή όποια ώδήγει είς αιματοχυσίαν καί κοινωνικήν καί έθνικήν καταστροφήν, ή Κυβέρνησις προέβη είς τήν κήρυξ.ν τοΰ Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν τήν Χώραν.
Ή Κυβέρνησις δηλοΐ κατηγορηματικώς, δτι είναι άποφασισμένη νά φέρη είς
πέρας διά παντός μέσου καί μέ ταχύν ρυθμόν τήν βαρεΐαν Αποστολήν τήν όποιαν άνέλαβεν. Είναι άποφασισμένη νά έκπληρώση είς τό άκέραιον τάς ύποχρεώσεις της
έναντι τοΰ έλληνικοΰ Λαού. Επικαλείται τήν καθολικήν συμπαράστασιν τοΰ πλη
θυσμού διά τήν πραγματοποίησή τοΰ σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν πρός τό
Κράτος. "Οπως συμβαίνε. είς δλας τάς πολιτισμένας χώρας. Διότι πραγματική έλευθερία ύπάρχει έκεί δπου υπάρχει Νόμος. Ε κ εί, όπου ή έλευθερία τοΰ ένός φθάνει
μέχρι τοΰ σημείου, είς τό όποιον άρχίζει ή έλευθερία τοΰ άλλου.
Ή Κυβέρνησις όφείλει νά προειδοποιήση κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρό
πον, δτι οίαδήποτε άντίδρασις είς τό έθνικόν της έργον τής άλλαγής, όποθενδήποτε
προερχομένη, θά παταχθή πάραυτα διά παντός είς τήν διάθεσίν της μέσου.
Ζ Η Τ Ω ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Ζ Η Τ Ω Ο Β Α ΣΙΛ ΕΤΣ
Ζ Η ΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ
Άθήναι τη 21 ’Απριλίου 1967
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΩΝ. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κ. ΠΑΥΛΟΣ ΤΟ ΤΟΜΗΣ
0 _ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παύλος Τοτόμης, οικονομολόγος, έγεννήθη
εις Αθήνας τό έτος 1925. Γόνος παλαιάς άθηναϊκής οικογένειας, είναι έγγαμος καί
πατήρ ένός τέκνου.
Τάς έγκυκλίους σπουδάς του
έπεράτωσεν εις ’Αθήνας. Έ ν
συνεχεία μετέβη εις Ηνωμένας
Πολιτείας Άμερ.κής, δπου έσπούδασεν οικονομικά, άποφοιτήσας τοΰ Πανεπιστημίου CO
LUMBIA τής Νέας Ύόρκης.
Μετά τήν άποπεράτωσιν των
Πανεπιστημιακών σπουδών του
παρέμεινεν είς Ηνωμένας Πο
λιτείας ’Αμερικής καί είργάσθη έπί σειράν έτών είς οίκονομικάς καί βιομηχανικάς έπιχειρήσεις.
Έπανελθών είς ’Αθήνας τδ
1960, είργάσθη είς τάν ’Οργα
νισμόν Βιομηχανικής Άναπτύξεως καί είς τήν ’Εθνικήν
Τράπεζαν Βιομηχανικής Άναπτύξεως, καθώς καί είς συγγε
νείς πρός τούς έν λόγφ ’Οργα
νισμούς οίκονομ:κάς καί βιομηχανικάς έπιχειρήσεις.
Ό κ. Τπουργάς, από νεαράς, ήδη, ήλικίας, είχε λάβει θέσιν σθεναράν, άνδροπρεπή καί ελληνοπρεπή έπί τών έθνικών θεμάτων.
Είδικώτερον, δταν έξερράγη τό έθνοκτόνον έαμοσλαβικής έμπνεύσεως καί καθοδηγήσεως κίνημα τοΰ Δεκεμβρίου 1944, εσπευσεν είς τάς έθνικάς έπάλξεις, καταταγείς έθελοντής είς τό 174ον Τάγμα ’Εθνοφυλακής.
Τό έθνικόν παρελθόν τοΰ κ. Ύπουργοΰ, ή διοικητική έμπειρία του καί ή έκδήλως έντονος καί ρηξικέλευθος προσωπικότης του, άποτελοΰν τήν καλυτέραν έγγύησιν
περί τοΰ δτι μέ στιβαράν καί έπιδεξίαν χεΐρα καί πρό παντός μέ φρόνημα έθνικόν
υψηλόν, θά κατευθύνη έπιτυχώς τήν δραστηριότητα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πρός
τούς ώραίους έθνικούς στόχους, τούς όποιους εταξεν ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις.
*
* *
'Ο 'Γπουργός έπί της Δημοσίας Τάξεως της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Παύ
λος Τοτόμης, άμα τή άναλήψει τών καθηκόντων του, διεβίβασε τήν κατωτέρω
ήμερησίαν διαταγήν πρός τα Σώματα Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, ’Α 
στυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικόν :
’Επί τή άναλήψει τών καθηκόντων μου, άπευθύνω πρός δλους ύμάς θερμόν καί
έγκάρδιον χαιρετισμόν.
Είς τάς ίστορικάς στιγμάς, τάς όποιας διέρχεται ή Πατρίς μας, καλούμεθα απαν-
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τες νά σταθώμεν μνήμονες των θυσιών καί παραδόσεων τού Στρατού μας καί των
Σωμάτων ’Ασφαλείας της Χώρας.
Πιστεύοντες άκραδάντως είς τό μέλλον της Ελλάδος, θά Ιξακολουθήσωμεν μέ
ένθερμον πατριωτισμόν καί πίστιν είς τα Εθνικά ’Ιδεώδη, νά προσφέρωμεν εαυτούς,
είς έκπλήρωσιν τών πόθων τού Ελληνικού Λαού.
Καλώ δλους ύμάς νά ένωθώμεν είς τήν προσπάθειαν της δημιουργίας εότυχοΰς
μέλλοντος διά τήν Χώραν μας καί ζητώ σύμπνοιαν καί άγάπην διά τήν εύόδωσιν τού
έργου μας.
Ε λπ ίς καί πίστις μας πρέπει νά είναι ή δημιουργία ίσοπολιτείας καί ευνομίας
είς τήν Χώραν μας. Τούτο θά δυνηθώμεν νά έπιτελέσωμεν, έάν σταθώμεν μέ ύψηλόν φρόνημα καί έργασθώμεν τιμίως καί εύσυνειδήτως, συμφώνως προς τάς έπιταγάς
τού καθήκοντός μας άπέναντι τής Πατρίδος.
Ζ Η Τ Ο ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Ζ Η Τ Ω Ο ΒΑΣΙΛΕΕΣ
Ζ Η Τ Ω
Ο ΣΤΡΑ ΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
* **
'Ο 'Υπουργός επί της Δημοσίας Τάξεως της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Παύ
λος Τοτόμης, επί τη μεγάλη εορτή του Πάσχα, άπηύθυνεν άπό τού ραδιοφώνου
τάς όλοθέρμους καί ειλικρινείς εύχάς του προς τούς άνδρας τών Σωμάτων Α 
σφαλείας καί τον Ελληνικόν λαόν, ως κ ά τω θ ι:
Τό άνέσπερον της Άναστάσεως φώς έπλημμύρισε τάς χριστιανικάς καρδίας ειρή
νης καί άγαλλιάσεως. Καί ήκούσθη καί πάλιν τό κοσμοσωτήριον μήνυμα τής λυτρώσεως τού άνθρωπίνου γένους.
Χριστός Άνέστη! Τούς θρήνους καί τάς κραυγάς της Σταυρώσεως, διεδέχθη τό
έπινίκειον άσμα τής Άναστάσεως τού υιού τού Θεού, δ όποιος έσφράγισε μέ τό
άγιον αίμα του τό κεφάλαιον της λυτρώσεως τών άνθρώπων.
Τήν σημερινήν έορτήν έορτάζει δ λαός μας μέ τήν άδολον πίστιν του καί τόν
εύγενή ρομαντισμόν του Ιξ δλης καρδίας. Αί ύπέροχοι έλληνικαί παραδόσεις καί τά
γραφικά ήθη καί έθιμα τού λαού μας δημιουργούν τήν ήμέραν αυτήν μίαν έορταστικήν εικόνα σπάνιάς ώραιότητος καί ή έορταστική αύτή χαρά τού λαού μας είναι
διπλή. Διότι συμπίπτει μέ τήν σωτηρίαν τής πατρίδος, τήν γαλήνην, τήν είρήνευσιν
καί τήν ένότητα.
Προσωπικώς ώς μέλος τής Κυβερνήσεως αισθάνομαι χρέος μου νά άπευθυνθώ με
τά συγκινήσεως καί υπερηφάνειας πρός τούς ύψηλόφρονας καί ήρωϊκούς άνδρας τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας τής χώρας μας, διά νά τούς άπευθύνω τάς πλέον ειλικρινείς
έκ βάθους ψυχής εύχάς, έπί τή σήμερινή μεγάλη έορτή.
Ή Άνάστασις είνα. γεγονός, ή Άνάστασις ύπό τήν διπλήν αύτής έννοιαν καί
αποτελεί δι’ ύμάς πηγήν ώραίων χριστιανικών καί έθνικών εμπνεύσεων. Αί κρίσι
μοι περιστάσεις παρήλθον. Α λλά μάς άναμένουν νέοι, ώραΐοι, ειρηνικοί άγώνες, διά
τήν θεμελίωσιν κράτους δικαίου, εύνομίας, ίσοπολιτείας, δημιουργίας καί προόδου.
Πορευθέντες μαθητεύσατε τόν λαόν, κηρύσσοντες τήν άγάπην καί διαλύοντες τά
νέφη τής συμφοράς καί τών πολιτικών διακρίσεων.
’Αξιωματικοί καί Ά νδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας! Ή πατρίς έχει στηρίξει
επάνω σας έλπίδας πολυτίμους. Υπηρετήσατε εύόρκως τόν λαόν, ύπηρετήσατε εύόρκως τά έθνικά ιδεώδη ύπό τήν Ιμπνευσμένην κατεύθυνσιν τής ’Εθνικής Κυβερνή
σεως καί τής Α.Μ. τού λαοφιλούς Βασιλέως τών Έλλήνιον. Δ.ατηρήσατε άσβεστον
τήν άναστάσιμον φλόγα τής άγάπης καί τής ένότητος. Έργασθήτε δι’ δλων σας
τών δυνάμεων, διά νά άξιοποιήσωμεν τήν μεγάλην έθνικήν προσπάθειαν, τήν δποίαν
άποφασιστικώς άνέλαβεν δ γενναίος έθνικόςμας στρατός.

'Ο Υπουργός Ιπί της Δημοσίας Τάξεως της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Π . Τοτόμης
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Σας εύχομαι πάσαν άτομικήν, ύπηρεσιακήν καί οικογενειακήν εόδαιμονίαν καί
πρόοδον καί σάς διαβεβαιώ δτι θά μέ εύρητε πάντοτε θαρραλέον καί στοργικόν ύπερασπιστήν των δικαίων αιτημάτων σας.
Δράττομαι τής ευκαιρίας διά νά άπευθυνθώ καί εις τόν έλληνικόν λαόν, δ όποι
ος, δι’ δλων αύτοΰ τών δυνάμεων, συμπαρίσταται είς τό εργον τής Εθνικής Κυβερ
νήσεως. Επιθυμώ νά τόν διαβεβαιώσω δτι σκοπός δλων τών μελών τής υπό τόν έμπνευσμένον Πρωθυπουργόν μας κ. Κωνσταντίνον Κόλλιαν Εθνικής Κυβερνήσεως, εί
ναι ή ευημερία δλου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί μόνον αύτή.
Τά Σώματα Ασφαλείας θά εύρίσκωνται πάντοτε πλησίον τοΰ λαοΰ μας, ώς φο
ρείς δικαιοσύνης καί άγάπης καί προστάται τών έλευθεριών του. Εύχομαι είς δλους
τούς "Ελληνας πάσαν χαράν, υγείαν, εότυχίαν καί προκοπήν.
Ζ Η Τ Ω ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Ζ Η Τ Ω Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ζ Η Τ Ω Ο ΒΑΣΙΑΕΓΣ
*
* *
'Ο ’Αρχηγός τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κωνσταντίνος Τασιγιώργος, άπηύθυνεν, άπό ραδιοφώνου, επί τή μεγάλη εορτή του Πάσχα, τάς κα
τωτέρω δημοσιευομένας έγκαρδίους εόχάς του, προς τούς άξιωματικούς καί κα
τωτέρους υπαλλήλους της ’Αστυνομίας Πόλεων :
Είμαι, πραγματικώς, ευτυχής, διότι μοΰ παρέχεται ή εύκαιρία νά άπευθύνω —
καί άπό τοΰ Ραδιοφώνου — πρός τούς άξιωματικούς καί κατωτέρους υπαλλήλους
τής Αστυνομίας Πόλεων, έπ’
εύκαιρία τοΰ Πάσχα, τάς πλέ
ον έγκαρδίους εύχάς μου, διά
κάθε ατομικήν καί οικογενεια
κήν χαράν καί εότυχίαν.
Ειλικρινώς, εύχομαι δπως ή
Άνάστασις τοΰ Θεανθρώπου
πλημμυρίση τήν ψυχήν καί τήν
διάνοιάν σας άπό τάς δημιουργικάς εκείνας δυνάμεις, αί δποϊαι είναι τόσον άναγκαίαι,
ιδία υπό τάς σημερινάς συνθήκας, διά νά εύρη τό ’Έθνος τήν
δημιουργικήν του πορείαν, τήν
δποίαν ή Μοίρα τοΰ έταξε καί
τής δποίας πορείας σημαιοφό
ρος κατέστη δ γενναίος Ε θνι
κός μας Στρατός, διά τής εμ
πνευσμένης πρωτοβουλίας του.
Δράττομαι, Ιπί τούτοις, τής εόκαιρίας, δπως άπευθύνω ώς ’Αρχηγός τοΰ Σώ
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρός τούς πολίτας τών περιφερειών, αί όποΐαι άστυνομεύονται ύπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τάς καλυτέρας τών ευχών μου, διά πάσαν
άτομικήν καί οικογενειακήν εόδαιμονίαν.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

Χριστός Ά ν έ σ τ η !
'Τπό τοϋ δικηγόρου χ, ΞΕ Ν . ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

Εις τούς καιρούς αύτούς πού ζώμεν, καιρούς διαβρώσεως των περισσοτέρων
ιδεών καί τού πλήρους κλονισμού των ήθικών ερεισμάτων τής άνθρωπίνης ζωής, τύ
σύμβολον τής Άναστάσεως Ιξακολουθεΐ να παραμένη άμετακίνητον σημεΤον προσα
νατολισμού διά τήν έν άπογνώσει ψυχήν τοΰ κόσμου. ”Ας λέγουν δ,τι θέλουν οί πο
λέμιοι τής θρησκείας, οί σημαιοφόροι τών νέων δοξασιών. Ό Χριστιανισμός κυκλο
φορεί μέσα εις τάς φλέβας καί αυτών άκάμη τών αρνητών του καί θά κυκλοφορή
έφ’ δσον ή ανθρώπινη καρδία διεκδικεΐ τά δικαιώματα της. Διότι ό Χριστιανισμός
είναι κάτι ύπέρτερον τών θρησκειών. Είναι ή αίωνία άπαίτησις τής άνθρωπίνης καρ
διάς. Πρός αυτήν άπηυθύνθη δ ώραΐος διδάσκαλος, ό σταυρωθείς μεταξύ τών λη
στών, διά νά σχίση τό καταπέτασμα τοΰ άρχαίου κόσμου καί νά γράψη διά τοΰ αί
ματός του τόν άθάνατον ύμνον τής θυσίας καί τής άγάπης.
Ό Χριστός διά τής ζωής του καί τοΰ θανάτου του ρίπτει Ιπάνω είς τό πρόσωπον τής ζωής τήν λαμπρότητα Ινός έαρος αιωνίου, δπου δλοι οί άνθρωποι είς τό
έξής δύνανται νά καταφύγουν καί νά αναζητήσουν τήν ευφροσύνην, τήν άγάπην, τήν
προσδοκίαν καί τήν πίστιν. Πελώριος πίδαξ φωτός έκπέμπεται από τόν Γολγοθάν, διά
νά γίνη εκτοτε ό ουρανός τής νέας συνειδήσεως. Ή άγάπη κυματίζει πλέον είς τόν
ιστόν τοΰ νέου κόσμου.
Μέχρι τής ήμέρας πού έξερράγη τό ήφαίστειον τής Χριστιανικής ώραιότητος,
τίποτε δεν είχεν έλθει είς άνακούφισιν τής άνθρωπίνης άγωνίας. Ή ζωή έτελείωνε
είς τόν τάφον. Ή σκέψις καί δ στοχασμός έμεναν έγκλειστοι μέσα είς τόν κλωβόν
τής άδιαφορίας πού περιέβαλλε τό ενδιαφέρον τοΰ κόσμου. Τοΰ Ίησοΰ ή θυσία δεν
είναι μόνον ή μεγαλυτέρα καί ή ύψηλοτέρα, άλλά είναι καί ή ώραιοτέρα άπό δλας
τάς θυσίας, διότι βασίζεται είς τόν μεγαλύτερον καί έντονώτερον άπό δλους τούς πό
νους, δηλαδή τόν πόνον τοΰ Θεοΰ διά «λογαριασμόν τοΰ άνθρώπου». Ό πόνος, ή άγωνία τοΰ Χριστοΰ επάνω είς τόν Σταυρόν, είναι δ πόνος καί ή άγωνία τήν δποίαν αι
σθάνεται δ άνθρωπος είς τό βάθος τοΰ πνευματικού Ιαυτοΰ του. Ούδεμία ούδέποτε
κατάκτησις έπεβλήθη τόσον, δσον ή έκ τοΰ Γολγοθά έκπορευθεΐσα. Τό Χριστιανικόν
πνεΰμα έθριάμβευσε, παρά τάς άντιδράσεις, τούς διωγμούς, παρά τό μαρτύριον, διό
τι Ιγνώριζε τόν Σταυρόν, τό μαρτύριον, διότι έπίστευσε καί διότι ήλπισε είς μίαν
Άνάστασιν, κατά τήν δποίαν δ θρίαμβος τοΰ ιδεώδους θά ήτο ή λύσις τών δεσμών.
Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ*
------------------------------------- 'Τπό τοΰ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ_________________________

Εις έξαρσιν εύρίσκεται πάλιν ή εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών κομμουνι
στική έπίθεσις. Τά αίτια είναι πολλά. Είναι καί εύεξήγητα.
Ό έγχώριος κομμουνισμός είναι υποτελής καί δορυφόρος τοΰ σοβιετικού κομ
μουνισμού.
Ό σοβιετικός κομμουνισμός είναι άντίπαλος τών Ηνωμένων Πολιτειών καί είναι
ταυτοχρόνως καί ό ήγέτης τοΰ κομμουνιστικού κόσμου — έστω καί άμφισβητούμενος άπό πολλούς. Ά λλα δ κομμουνιστικός κόσμος είναι άντίπαλος — τουλάχιστον
Ιδεολογικός — τοΰ Ιλευθέρου κόσμου, τοΰ δποιου ήγεΐται — δικαίως — ή Α μερι
κανική Δημοκρατία. ’Έτσι εύλόγως δ σοβιετικός κομμουνισμός μάχεται τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες. Καί εύλόγως τις μάχεται καί δ έγχώριος κομμουνισμός, άφοΰ ούτος
είναι υποτελής δορυφόρος τοΰ σοβιετικού κομμουνισμοΰ. Είναι έντολοδόχος τής Μόσχας\
Ά λλα πέραν αύτοΰ. Ό έγχώριος κομμουνισμός έχει καί ένα λόγο περισσότε
ρο νά μάχεται καί νά μισή τήν Αμερικανική Δημοκρατία. Ό λόγος είναι δτι οί
Ηνωμένες Πολιτείες ένίσχυσαν τήν Ελλάδα νά άντιμετωπίση νικηφόρα τήν κομμου
νιστικήν εισβολήν καί τήν έβοήθησαν σωστικά νά άνοικοδομηθή καί νά άναπτυχθή
μετά άπό τίς καταστροφές τοΰ πολέμου καί τοΰ συμμοριτοπολέμου. Έ π ί πλέον ή
Αμερικανική Δημοκρατία εύρίσκεται, διά τοΰ ΝΑΤΟ, μόνιμος ύπερασπιστής τής
Ελλάδος έναντίον παντός άπό κομμουνιστικής πλευράς κινδύνου.
Δηλαδή καί στό παρελθόν καί στό παρόν ή Αμερικανική Δημοκρατία εύρίσκεται παρά τό πλευρδν τής Ελλάδος διά τήν ύπεράσπισίν της άπό οίανδήποτε κομ
μουνιστικήν έπίθεσιν καί ταυτοχρόνως, παρέχει εις τήν χώραν μας, διά τοΰ ΝΑΤΟ,
ένα μέγα μέρος τών άμυντικών στρατιωτικών δαπανών της. (Έάν πρέπει αύτή ή
συμμετοχή τοΰ ΝΑΤΟ στίς στρατιωτικές δαπάνες νά είναι μεγαλυτέρα ή δχι, είναι
ένα άλλο θέμα).
"Ολ’ αύτά λοιπόν, ή άμερικανική βοήθεια γιά τήν άντιμετώπισι τής άπό βορράν κομμουνιστικής εισβολής, ή οικονομική ένίσχυσις διά τήν άνοικοδόμησιν τής Χώ
ρας, καί ή διά τοΰ ΝΑΤΟ παρεχομένη άμυντική άσφάλεια, είναι εύνόητον δτι άποτελοΰν δικαιολογημένα αίτια τοΰ μίσους τών κομμουνιστών έναντίον τών ΗΠΑ.
Γνωρίζουν οί κομμουνισταί δτι δίχως τήν άπό τοΰ 1948 παρεχομένην άμερικανικήν βοήθειαν καί συμπαράστασιν, ή Ελλάς θά εύρίσκετο βιαίως έντός τοΰ έρυθροΰ παραπετάσματος. Α λλά επίσης γνωρίζουν οί κομμουνισταί δτι ή Ελλάς καί είς
τό μέλλον δέν πρόκειται νά κινδυνεύση νά ύποδουλωθή είς αύτούς, έφ’ δσον παρά
τό πλευρό της θά εύρίσκεται δ ΝΑΤΟ καί ή Αμερικανική Δημοκρατία.
ΓΓ αύτό μισοΰν οί κομμουνισταί τούς Αμερικανούς, δπως μισοΰν καί δλους τούς
"Ελληνες πού πιστεύουν δτι ή Ελλάς άνήκει καί πρέπει νά άνήκει στόν έλεύθερο
κόσμο, άδιαφόρως τών λαθών του καί τών άδυναμιών του. (Δικαιολογημένα είναι
καί εύλογα είναι πολλά λάθη καί πολλές άδυναμίες σέ μιά κοινωνία έλευθέρων
Κρατών).
Ό έγχώριος κομμουνισμός, είτε ώς ύποτελής τοΰ σοβιετικού κομμουνισμοΰ, είτε
ώς αύθύπαρκτος κομμουνιστική μονάς μέσα στόν έλληνικό χώρο, εύλόγως μισεί καί
ύπονομεύει καί συκοφαντεί καί ύβρίζει καί κατηγορεί τίς Ενωμένες Πολιτείες καί,
κατ’ έπέκτασιν, τό ΝΑΤΟ. Αύτές καί ή Ατλαντική Συμμαχία τόν ήμπάδισαν καί
*Τ ό σχόλιον τοϋτο μετεδόθη έκ τοΰ Κεντρικού Ρ. Σ. ’Ενόπλων Δυνάμεων τήν 10-4-1967.
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τόν έμποδίζουν νά άποτολμήση νέαν απόπειραν, — την τετάρτην ·—· διά τού διεθνούς
κομμουνισμού, ύποδουλώσεως τού ’Έθνους. Επομένως ούδένα πρέπει νά ξενίζη αυτή
ή μόνιμος καί συνεχώς έντεινομένη έπίθεσις τού εγχωρίου κομμουνισμού κατά τής
’Αμερικανικής Δημοκρατίας καί τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας. Άντιθέτως, ή έπίθεσις
αύτή τού εγχωρίου κομμουνισμού, Ιπιβεβαιώνει πόσο άποτελεσματική ύπέρ τής Ε λ 
λάδος ύπήρξεν ή ’Αμερικανική βοήθεια καί πόσον είναι αυτή άνατρεπτική τών κομ
μουνιστικών σχεδίων.
Ή Ε λλάς είναι μιά μικρά χώρα εις τήν όποιαν, άπό χιλιετηρίδος, κατοικεί έ
νας μεγάλος λαός.
Ό λαός αύτός, ό Ελληνικός, έχει βίωμά του τά Ιδανικά τής ελευθερίας καί
τής πατρίδος. Είναι καί φιλελεύθερος καί πατριώτης. Καί τό άπέβειξε σέ κάθε περίπτωσι. ’Από τόν Μαραθώνα καί τις Πλαταιές μέχρι τον Γράμμο καί τό Βίτσι.
"Ομως δσο μεγαλύτερος είναι ό φιλελευθερισμός καί ό πατριωτισμός τού λαού
αύτοΰ, τόσο πιό μεγάλοι είναι καί οί κίνδυνοι πού τόν άπειλούν. Γι’ αύτό καί δέν
ήδυνήθη ποτέ ν’ άποφύγη τήν έπίθεσι τών έχθρών τής έλευθεοίας καί τό- μένος τών
Ιπιδρομέων. ’Αλλά καί γ ι’ αύτό ή Ελλάς όφείλει νά εύρίσκεται πάντοτε εις τό
στρατόπεδο έκεϊνο πού τής εξασφαλίζει συμπαράστασιν καί βοήθειαν γιά τήν άμυνά
της : γιά τήν ύπεράσπισι τών ιδανικών της. Αυτών τών ιδανικών πού μάχεται καί
καταλύει ό κομμουνισμός.
Βεβαίως διερχόμεθα τήν περίοδο τής καλουμένης ειρηνικής συνυπάρξεως. Γιά
νά φθάσουμε δμως έκεΐ περάσαμε άπό τόν ψυχρό και άπό τόν θερμό πόλεμο, τόν
όποιον άντιμετωπίσαμε μέ τό αίμα τών παιδιών μας, μέ τό άγωνιστικό φρόνημα τού
λαού καί μέ τήν άμερικανική βοήθεια.
Φθάσαμε βεβαίως στήν ειρηνική συνύπαρξι, άλλά φθάσαμε άφού προηγουμένως
υπήρξε δ ΝΑΤΟ. Ή σιδηρά παρουσία τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας ύπηγόρευσε τήν
ειρηνική συνύπαρξι. Καί ή διατήρησις τού ΝΑΤΟ διατηρεί καί τήν ειρηνική συνύπαρξι. Σέ όποιαδήποτε στιγμή δ Δυτικός κόσμος μειώση τήν άμυντική του δύναμι,
τήν ίδια στιγμή, ή ειρηνική συνύπαρξις θά έκλειψη. Θά έπανέλθουμε εις τήν περίο
δον κατά τήν όποιαν δ ψυχροθερμικός πόλεμος ήταν τό μέσον τού κομμουνιστικού
ιμπεριαλισμού.
"Οσοι άληθώς πιστεύουν εις τήν ειρηνικήν συνύπαρξιν είτε ώς άναγκαΐον κα
κόν είτε ώς σωτήριον μέσον διά τήν ειρήνην καί τήν άνθρωπότητα, δφείλουν νά
ύπεραμύνωνται καί τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας καί τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας.
Δίχως τήν ίσχύν τής ’Αμερικής καί τού ΝΑΤΟ δέν θά ύπάρξη ειρηνική συνύπαρξις. Θά ύπάρξη κομμουνισμός. Καί άκριβώς διά τούτο δ κομμουνισμός — διά
νά ύπάρξη — μάχεται τήν ’Αμερικανική Δημοκρατία καί τήν ’Ατλαντική Συμμαχία.
Ματαίως δμως. 'Ολόκληρος δ ελεύθερος κόσμος καί είδικώτερον ή Ελλάς,
γνωρίζει πού εύρίσκονται ή έλευθερία καί ή Δημοκρατία καί μέ ποιον τρόπον έξασφαλίζονται. ’Έτσι τό άντιαμερικανικόν μένος τών κομμουνιστών έπιτυγχάνει τό
αντίθετον αποτέλεσμα τού έπιδιωκομένου : Ενισχύει τούς άκαταλύτους δεσμούς τής
Ελλάδος μέ τήν Αμερικανικήν Δημοκρατίαν. Καί οί δεσμοί αυτοί ύπάρχουν γιατί
ύπάρχουν κοινοί άγώνες, κοινά ιδανικά, κοινός πολιτισμός, κοινό παρόν καί μέλλον.
Ή ’Αμερικανική Δημοκρατία έγγυάται τήν πορεία τής Ελλάδος προς τά έθνικά της πεπρωμένα. Ή υπαρξις τού ΝΑΤΟ τήν διασφαλίζει άπό αύτούς πού θά ήθε
λαν νά έπιβουλευθοΰν τήν έλευθερίαν της, πού κατέκτησε πάντοτε μέ τό αίμα τών
τέκνων της. Έ τσ ι δ κομμουνισμός θά μάχεται πάντοτε τήν ’Αμερικανική Δημοκρα
τία, τήν ’Ατλαντική Συμμαχία, γιατί είναι έχθρός καί τής ’Ελευθερίας καί τής έθνικής άνεξαρτησίας τών λαών.
ΠΕΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΙΙΣ

ΧΡΙ ΣΤΙ ΑΝΙ ΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
------------ Ύ πό τοϋ ’Αστυνόμου Β' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ι Κ Ο Υ -------------

Α

ΜΠΩΤΙΔΕΣ καί παλίρροιαι των ένστικτων καί τής ανθρώπινης θυμοσοφίας
ασταθή πνευματικά ρεύματα, τά δποΐα άπειλητικώς περιδινοΰνται ΰπερθεν των ιδα
νικών καί χριστιανικών Αξιών, ποικιλώνυμοι κοσμοθεωρίαι, αί δποίαι συνεκλόνισαν
τούς δύο τελευταίους αίώνας, δ κομμουνιστικές συρφετδς καί δ,τι χαμερπές ώς ιδέα
υπάρχει, είναι μερικά τών γνωρισμάτων τά δποΐα χαρακτηρίζουν τήν έποχήν μας.
Τρομερές δ 2ος παγκόσμιος πόλεμος, ώς θύελλα δρμητική, έσκόρπισε παντού τδν
όλεθρον. Οί λαοί τής γής, ώς διωκόμενα πτηνά, έπί ματαίω έζήτουν τήν κοινωνι
κήν γαλήνην. Μοίρα Αδυσώπητος καί παροξυσμός μανιακές ώθησε τούς Ισχυρούς
τής γής νά δδηγήσουν, άγεληδόν, τά έθνη είς τά πεδία τής σφαγής καί τού θανά
του. Πολιτισμός τόσων αιώνων, μετεβλήθη είς παίγνιον είς τάς χεΐρας τών δυνα
τών. Ή δλη, τής μηχανικής προόδου δ ίλιγγος, ή ηθική διαστροφή, ή λατρεία τού
Έ γώ , ή άνερμάτιστος πίστις είς σύγχρονα είδωλα, όλος αυτός δ δρμαθός τών παθών
τού άνθρώπου, άποτελοΰν τήν κληρονομιάν τής καταιγίδος ή δποΐα Ιπληξε καιρίως
τήν άνθρωπότητα.
Είς τήν σύγχυσιν τών πάντων, τήν δποίαν δημιουργεί τό αύθαδιάσαν έναντι
τής θείας του αποστολής άνθρώπινον πνεύμα, μετά δυσκολίας δύναταί τις νά παρακολουθήση τήν πορείαν τών διαφόρων πνευματικών τάσεων καί τήν έξέλιξιν έκ τής
συγκρούσεως τών διαφόρων θεωριών. Τό πνεύμα τού κακού πλανάται ύπέρ τούς
λαούς, καί τάς κυβερνήσεις των. Έ ν μέσω τής άχλύος τής παγκοσμίου άσταθείας,
άδυνατεΐ τις νά διακρίνη καί νά μαντεύση ποιοι κόσμοι θά συγκρουσθοΰν, ποιας νέας
φρικαλεότητας θά άναγράψη ή Ιστορία, ποια χάσματα θά διάνοιξη ένας νέος κοινω
νικός σεισμός. Τό γεγονός αύτό, έν πλήρει είκοστώ αίώνι, μαρτυρεί τήν άποτυχίαν,
δύναταί τις νά είττη τών μεθόδων τού συγχρόνου πολιτισμού.
*
* *
Ε 12 ΤΟΝ ΚΓΚΛΟΝ τών σήμερον άντιμαχομένων θεωριών, ευκόλως τις διακρί
νει δύο κυρίως κοσμοθεωρίας. Πάς άντικειμενικός καί αδέκαστος έρευνητής τής σή
μερον έπικρατούσης κοινωνικής άβεβαιότητος διά τό αύριον, άνέτως καταλήγει είς
τό συμπέρασμα δτι σήμερον δύο κόσμοι συγκρούονται. Ό κόσμος τού καλού καί δ
κόσμος τού κακού.
Τδν κόσμον τού καλού έκπροσωπεί ή Χριστιανική Θρησκεία, δ Χριστιανισμός.
Τόν κόσμον τού κακού Αντιπροσωπεύει ή υλη, δ ύλισμός, μέ κύριον έκπρόσωπον τδν
Κομμουνισμόν. Ή άνθρωπότης διεμοιράσθη είς δύο μεγάλας παρατάξεις, είς δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα. Τό έν τών στρατοπέδων Αγωνίζεται διά τήν έπικράτησιν
τής Αληθούς έλευθερίας, τής Αναγωγής είς Αξίωμα τού δόγματος τής Αγάπης, τής
πνευματικής καί ύλικής Ανελίξεως τής Ανθρώπινης ζωής. Τό έτερον τών στρατοπέ
δων έπιδιώκει τήν έξαφάνισιν παντός ιδεώδους, τήν ύλοποίησιν τού Ανθρώπου, τόν
Αφανισμόν δλων τών ιδανικών, διά τά δποΐα ποταμοί αιμάτων, έως σήμερον, έχύθησαν.
Ό Χριστιανισμός θέλει τόν Ανθρωπον, τό ώραιότερον δημιούργημα τής Θείας
Προνοίας, έλεύθερον πνευματικώς, ήθικόν, τίμιον, έμπλεον συμπόνιας καί Ανιδιοτε
λούς Αγάπης. Ένδιαφέρεται διά τήν καθόλου Ανάπτυξιν τού άνθρώπου, διακηρύσσων
οτι ούτος δέν είναι μόνον υλη, Αλλά καί πνεύμα, δέν έχει μόνον σώμα, Αλλά καί
ψυχήν.
Ό Κομμουνισμός, άντιθέτως, ζητεί τήν διά παντός τρόπου έξαφάνισιν τών
ύπό τού Χριστιανισμού έπιδιωκομένων, έφαρμόζων πρός τούτο τάς πλέον άνηκούστους
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μεθόδους έπΐ των σκοπώ δπως καταστήση τον άνθρωπον ύποχείριον τοϋ «προλε
ταριάτου».
Διά τδν Κομμουνισμόν ή ψυχή είναι άνύπαρκτος καί λέξις άνευ περιεχομένου.
Ά λλ’ δμως εις τόν παρόντα κόσμον διά δύο γεγονότα δυνάμεθα νά εΐμεθα άπολύτως βέβαιοι περί της ύπάρξεώς των. Καί ταΰτα είναι άφ’ ένός μέν ή υπαρξις τοϋ
Θεοΰ, άφ’ έτέρου δέ ή άθανασία τής ψυχής. Μόνον Ιθελοτυφλοΰντες δύνανται νά
άρνηθώσι την ύπόστασιν τών άληθειών αυτών.
Ό Χριστιανισμός είναι ή θρησκεία τής άληθείας. Ά λλ’ δ πλανήτης μας δέν
κατοικεΐται μόνον άπό οπαδούς τής άληθείας. "Αλλοι μέν τάσσονται άναφανδόν υπέρ
αΰτής, άλλοι δέ πολεμούν αότήν. “Οσοι άγαποΰν τό Φώς, έλκύονται άπό τήν άλήθειαν. "Οσοι άγαποΰν τό σκότος, δσοι ώς νυκτόβια πτηνά άρέσκονται νά κυλίωνται
είς τά έρέβη τής πλάνης, δλοι αυτοί μισούν θανασίμως τήν άλήθειαν, διότι ή άλήθεια είναι Φώς, κρυστάλλινον κάτοπτρον τό όποιον δεικνύει τήν άπαισίαν μορφήν
τοϋ φθόνου καί τής κακίας.
Ό Χριστιανισμός, μέ τήν περίφημον επί τού ’Όρους δμιλίαν τοΰ Ναζωραίου,
διέγραψε τόν αιώνιον χάρτην τών δικαιωμάτων, άλλά καί τών καθηκόντων πάσης
γενεάς. Έξεφενδόνισε μύδρους -—· τά φοβερά Ούαί — καί υπέδειξε τήν άκανθώδη
όδόν τοΰ καθήκοντος.
Ό Κομμουνισμός είναι ή θεωρία τοΰ ψεύδους, διότι αύτή αδτη ή θεωρία του
είναι ψευδής, άκαταλόγιστος καί χαμερπής. Πολεμεΐ τήν άλήθειαν, μάχεται κατά
τοΰ Φωτός, έπιζητεΐ τό σκότος, διότι μόνον είς τά σκότη δύναται νά πραγματοποιήση τούς άπαισίους καί καταχθονίους σκοπούς του.
Ό Χριστιανισμός έχει ώς σήμα του τήν ’Αγάπην προς τόν πλησίον, τήν συμπό
νιαν πρός πάντα πάσχοντα. Άντιθέτως δ Κομμουνισμός καλλιεργεί καί κηρύσσει
τό μίσος. Πρός έπιβεβαίωσιν τοΰ γεγονότος τούτου, άς άνατρέξωμεν είς αύτούς τούς
ίδιους τούς κομμουνιστάς. ’Ιδού τί Ιλεγεν, είς έπίσημον τελετήν τοΰ Πανεπιστημίου
τής Μόσχας τοΰ 1926 δ έπί τής Παιδείας ’Επίτροπος Λουνατσάρσκι :
«Καυχώμεθα δτι έπετύχομεν κάτι τό κολοσσιαίου — άς τό δμολογήσωμεν τώρα
δτι είναι καλοσσιαΐον— . Έξερριζώσαμεν άπό τόν ρωσικόν λαόν τό αίσθημα τής θρη
σκείας. Μισοΰμεν τόν Χριστιανισμόν καί τούς χριστιανούς' καί αυτοί οί άριστοι τών
χριστιανών πρέπει νά θεωρώνται ώς οί χείριστοι έχθροί μας. Κηρύττουν τήν άγάπην πρός τό πλησίον καί τήν φιλανθρωπίαν' αύται είναι άντίθετοι πρός τάς άρχάς μας.
Κάτω ή πρός τόν πλησίον άγάπη. ’Εκείνο τό όποιον έχομεν άνάγκην είναι τό μί
σος. Όφείλομεν νά γνωρίζωμεν νά μισώμεν. Μόνον διά τοΰ μίσους θά κατακτήσωμεν τήν Οικουμένην».
Τά σχόλια περιττεύουν. Τά λεχθέντα ένθυμίζουν, τό δλιγώτερον, διατάγματα
τών διωκτών τοΰ Χριστιανισμοΰ αύτοκρατόρων τής Ρώμης.
Υπάρχει, δμως, άραγε είς τόν κόσμον δύναμις πλέον ισχυρά άπό τήν τοιαύτην
τής άγάπης ; Άναντιρρήτως ούδέν είς τήν παρούσαν ζωήν είναι ικανόν νά γαληνεύση καί νά γλυκάνη τήν άνθρωπίνην καρδίαν δσον ή άγάπη. Μόνον έκείνος δ
όποιος φλέγεται άπό τήν φλόγα τής άγάπης εύρίσκεται είς τόν ύπήνεμον λιμένα
καί άς είναι ύψωμένη πέριξ αύτοΰ ή τρικυμία τής ζωής καί τά δαιμονισμένα κύ
ματά της.
Ό Χριστιανισμός προχωρεί κρατών άνά χεΐρας τόν Σταυρόν, ένώ δ Κομμουνι
σμός τό σφυροδρέπανον. Τό Ευαγγέλιον τοΰ Χριστιανισμοΰ φωτίζει τά έρέβη τής
ψυχής, καθαίρει αυτήν έκ τής κόπρου τοΰ Αύγείου, διαλύει τά ψεύδη τής υποκρισίας
καί καθιστά τόν άνθρωπον άξιον τής έν τώ κόσμω άποστολής του. Είναι, άναντιλέκτως, τό άσφαλέστατον πηδάλιου διά τό ύπό παντοίων κινδύνων κλυδωνιζόμενον
σκάφος τής άνθρωπότητος.
Ό μιλεί ό Κομμουνισμός διά «δικαιοσύνη» καί «λευτεριά στό λαό». Μόνον έκεί-
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νος δ όποιος δέν γνωρίζει τί σημαίνει είς τήν πραγματικότητα Κομμουνισμός, δύναται εύκόλως νά πολιτογραφηθή ώς κομμουνιστής, χωρίς να γνωρίζη δτι κάτωθι
τοΰ μανδύου τοΰ Κομμουνισμού κρύπτεται αιμοδιψής ύαινα, ή δποία ζητεί διαρκώς
νά κατασιγάση τά διψαλέα ένστικτά της σπαράσσουσα άνθρωπίνας σάρκας.
Ό λ α ι αί διδασκαλίαι καί αί ύποσχέσεις τοΰ Κομμουνισμού, ώς αί περί καταργήσεως τής άτομικής ιδιοκτησίας, τής έπιβολής τής κοινοκτημοσύνης κ.λ.π., άπεδείχθησαν ούχί μόνον λέξεις άνευ περιεχομένου, άλλα δτι όπισθεν αύτών των τόσων
ηχηρών καί σαγηνευτικών συνθημάτων παραφυλάσσει ή τίγρις, έπιζητοΰσα, άνά
πάσαν στιγμήν, νά κατασπαράξη τό θΰμα.
Ό Κομμουνισμός είναι άθεος είς τήν βάσιν του καί τήν οόσίαν. Τούτου ένεκα
κτυπά τόν Χριστιανισμόν άλλοτε μέ δολιότητα καί άλλοτε έμφανώς. Ή διδασκαλία
τοΰ Ναζωραίου είναι, κατά τόν Κομμουνισμόν, νάρκη ή δποία θολώνει τήν ψυχήν
καί σκοτίζει τόν νοΰν. 'Οποία, άληθώς, ίλαρότης καί ειρωνεία ! Νάρκη ή διδασκαλία
τοΰ Θεανθρώπου, τοΰ ώς πρόβατον έπί σφαγήν άχθέντος είς τόν Γολγοθάν διά τήν
σωτηρίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ό ποια τύφλωσις καί ψυχική διαστροφή !
Διά τών ψευδών καί άπατηλών του συνθημάτων δ Κομμουνισμός προσπαθεί νά
σαγηνεύση τάς κατωτέρας ιδίως τάξεις, ύποσχόμενος τόν έπίγειον παράδεισον.
Γνωρίζει 0 Κομμουνισμός δτι ή άμάθεια καί ή άνέχεια ή δποία μαστίζει τούς λαούς,
παρασύρει καί συνεγείρει αυτούς, οί δποϊοι, μέ τήν έλπίδα δτι ή άπόλυτος έλευθερία, ή δήθεν κοινωνική δικαιοσύνη καί ίσότης, είναι έπιδιώξεις δυνάμεναι νά
πραγματοποιηθούν, άνταποκρίνονται είς τάς κλήσεις τών σειρήνων τάς δποίας τόσον
εύφυώς θέτουν είς λειτουργίαν οί πολιτικοί «καθοδηγητές» τοΰ Κομμουνισμού.
Ή κακεντρέχεια καί τό άσβεστον μίσος τοΰ Κομμουνισμού έναντι τοΰ Χριστιανι
σμού άπεδείχθησαν περιτράνως Ικ τής συμπεριφοράς αύτοΰ είς τήν Ρωσίαν, δταν τό
πρώτον έπεκράτησεν. Οί άνθρωποι οί όποιοι, ώς έλεγον καί λέγουν, ήγωνίσθησαν καί
αγωνίζονται διά τήν «λευτεριά» τοΰ λαοΰ, μετέτρεψαν τούς ναούς είς σταύλους. ’Άμφια
ιερά, σκεύη καί εικόνες έβεβηλώνοντο κατά τόν πλέον άσεβή τρόπον. Είς τούς τοίχους
τών ναών έγραφον : «Ή θρησκεία είναι τό δπιον διά τόν λαόν». Α λλά δέν ήρκέσθη είς
λόγους καί έμπαιγμούς, είς τήν κατακρήμνισιν καί βεβήλωσιν τών ιερών. Έδίψα διά
αίμα καί ή μανία έξεδηλώθη τό πρώτον κατά τών έκπροσώπων τής έκκλησίας. Πλέον
τών δκτώ χιλιάδων έπίσκοποι καί ίερείς, εδρον τό 1925 τραγικόν τέλος είς τήν
Ρωσίαν. Καί αύτά τό έτος 1925. Α λλά μήπως καί είς τήν ίδικήν μας πατρίδα κατά
τό διάστημα τής ανταρσίας καί τοΰ συμμοριτοπολέμου οί κομμουνισταί ύπελείφθησαν τών καθοδηγητών των ; Συμφώνως προς έπίσημον στατιστικήν τής 'Ιεράς Συνό
δου, μέχρι τά τέλη τοΰ Μαΐου 1947, έπυρπολήθησαν έξήκοντα πέντε έκκλησίαι καί
έσφάγησαν έκατόν ένενήκοντα έπτά ίερείς από τόν «άπελευθερωτικόν δημοκρατι
κόν στρατόν τής Ελλάδας». Οί ίεροί ναοί, ένθα προηγουμένως άντήχει τό κήρυγμα
τής άγάπης, μετεβλήθησαν είς έρείπια καί τέφραν. Καί ταΰτα διά νά μή υστερή
σουν τών διδασκάλων των, μή θεωρηθούν καθυστερημένοι καί ανυπάκουοι. Όποια,
τή άληθεία, ηθική πώρωσις !
Τό κομμουνιστικόν σύστημα δμοιάζει καταπληκτικώς μέ τήν κλίνην τοΰ Προκρούστου, δ δποίος, τώ καιρώ έκείνω, είς τήν έξωθι τών ’Αθηνών ώραιοτάτην, άλλά
καί λίαν Ιπικίνδυνον τοποθεσίαν «Κακή Σκάλα» έξήπλωνεν έπί τής κλίνης του
πάντα διερχόμενον έκείθεν. Καί δσων μέν τά μέλη έξεΐχον τής κλίνης άπέκοπτε,
δσων δέ ήσαν μικρότερα τά έτεινε διά νά μεγαλώσουν, διαφωνών, προφανώς, πρός
τήν «ήλιθίαν φύσιν» ή δποία δέν έλαβε ύπ’ δψιν τά μέτρα τής κλίνης του. Οδτω καί
κατά τόν Κομμουνισμόν, ούδέν έτερον σύστημα, έκτος τοΰ ίδικοΰ του, είναι ικα
νόν νά σώση τήν άνθρωπότητα.
ΑΓΤΑ, είς γενικάς γραμμάς, είναι τά δύο άντίθετα στρατόπεδα τής σήμερον.
Ά ς κλείσωμεν τά ώτα μας είς τάς κλήσεις τών σειρήνων περί «λευτεριάς στό λαό»
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κ.λ. καί άς Ανοίξωμεν ταΰτα εις τήν φωνήν τής χριστιανικής θρησκείας. Μέ τήν
πίστιν τοΰ Χριστοΰ είς τάς ψυχάς μας θά εύτυχήσωμεν ήμεΐς καί θά μεγαλουργήση
ή φιλτάτη ΙΙατρίς μας. Ή Ελλάς, χώρα τής Ελευθερίας καί τής αληθούς Δημο
κρατίας, πρέπει νά διδάξη είς δλον τδν κόσμον, δπως καί είς τό παρελθόν, δτι ό
Χριστανισμός είναι ή πηγή τής εύτυχίας καί τής άληθοΰς Ιλευθερίας. ’Ά ς μείνωαε,
ώς Φώς είς τό πυκνόν σκότος, ώς άλας είς τήν σοβούσαν κοινωνικήν σήψιν. Τά ιδα
νικά καί αί άξίαι δέν είναι γεννήματα των άπιστων καί άσώτων. Είναι γεννήματα
των ψυχών αί δποΐαι άγωνίζονται ύπέρ τοϋ Άληθοΰς, τοΰ Άγαθοϋ, τοΰ 'Ωραίου.
’Έ τη τώρα πολλά παραπλανημένοι δδηγοί οί άνθρωποι σύρουν τάς κώπας τής
σχεδίας των έπιθυμοΰντες νά αγκυροβολήσουν είς ύπήνεμον Ακρογιαλιάν, τήν δποίαν
βλέπουν είς τά δνειρά των. Ελπίδες μάταιαι, δνειρα θερινής νυκτός. Διαλύονται τά
δνειρα, ώς ή δρόσος τήν πρωίαν, καί μέ θρυμματισμένην τήν σχεδίαν τών ιδανικών
έπιστρέφουν είς τήν Αφετηρίαν. Φωνή τις φιλεύσπλαγχνος τούς προσκαλεϊ νά Αλλά
ξουν πορείαν καί νά Ακολουθήσουν τό Φώς τοΰ «Γαλάζιου» Φάρου, τό Φώς τοΰ Γολ
γοθά.
”Ω ! Ά ν ήθελον οί λαοί τής γής νά Ακολουθήσουν τήν φωνήν αύτήν ! Οί πα
γετώνες τοΰ μίσους θά διαλυθοΰν, θά Ανατείλη ή αίωνία άνοιξις καί αί καλλικέλαδοι
Αηδόνες θά γεμίσουν τήν Ατμόσφαιραν μέ χαρωπάς συναυλίας. Τά ρόδα καί τά
κρίνα θά Ανθοβολήσουν. Τήν καταιγίδα καί τήν λαίλαπα θά διαδεχθή ή γαλήνη,
τό σκότος τό Φώς, τόν χειμώνα ή άνοιξις.
’Ά ς άκολουθήσωμεν, λοιπόν, ήμεΐς τό Φώς τοΰ Γολγοθά καί ώς γνήσιοι “Ελ
ληνες, Απτόητοι καί θαρραλέοι, άς δημιουργήσωμεν τάς προϋποθέσεις έκείνας αί
όποΐαι θά συντελέσουν είς τήν δημιουργίαν μιας τρισενδόξου Ελλάδος. Μιάς Ε λ 
λάδος δδηγοΰ παραπαιόντων, Ανέσπερον Φώς έκ Θείου Φωτός.
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

'Ο ταν σα$ ό σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθήτε νά
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γ ιά νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα
κατά τήν έκκίνησι. Αύτό Απαγορεύεται καί προκαλεϊ συχνά δυστυχήματα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πάσχα, Κυρ ίο υ Πάσχα,
στις ’Α σ τυ νο μ ικές Σχ ο λ ές μας
’Τπά τοΰ/Υπαστυνόμου Α' κ. Χ Α ΡΑ Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Μ Ε ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Η λαμπρότητα — καί μάλιστα μέσα στήν εαρινή έξαρση καί τήν
θαυμαστή εθνική ανάταση τών ήμερων αυτών — εορτάσθηκε έφέτος τό "Αγιον
Πάσχα στις ’Αστυνομικές μας Σχολές. Δέν είναι υπερβολή να είποΰμε δτι ποτέ
άλλοτε ή ’Ανάσταση τοΰ Κυρίου δέν προσέλαβε τέτοιες ψυχοδιανοητικές καί κοσμι
κές διαστάσεις στον γνωστό χώρο κάθε άστυνομικής αφετηρίας, δπως έπίσης δέν
είναι ύπερβολή να είποΰμε καί δτι σύσσωμον τό ’Έθνος εόρτασε έφέτος τήν λαμ
πρότερη καί μεγαλύτερη ίσως ’Ανάστασή του από τής έποχής τής νεώτερής του
Παλιγγενεσίας.
Οί ’Αστυνομικές Σχολές κατέλαβαν καί πάλιν τήν πρώτη θέση στο λεκανοπέδιον ’Αττικής κατά τούς πασχαλινούς Ιορτασμούς τοΰ 1967. Υπήρξε δπως πάν
τοτε θαυμαστός δ διάκοσμος τοΰ καλλιμάρμαρου κτιρίου τής δδοΰ Κηφισιάς, υπήρξε
τάξη καί άρμονία στήν τοποθέτηση τών τραπέζιών καί καθισμάτων (σέ ένα τερά
στιον έξοχικόν «Π» τοΰ μεγάλου προαυλίου, έφέτος καί μέ πλήρη... έρήμωση τής
αιθούσης τελετών, πού, έχώριζε κατά τό παρελθόν σέ δύο «άντιμαχόμενα στρατεύ
ματα» τούς έορτάζοντας), ύπήρξαν πλουσιώτατοι οί δγκοι τοΰ όβελία καί πλουσιοπά
ροχες οί πηγές έκείνης τής ξανθής συγχρόνου αμβροσίας πού... πάντοτε «κάνει κα
λό». “Υπήρξαν, ώς έκ τούτων — καί μαζί μέ τήν έαρινή καί Εθνική άναγεννητική
πνοή — μέγας καί ειλικρινέστατος δ ένθουσιασμός, άδιάπτωτον τό κέφι καί πολύ
παραστατικές οί πάσης μορφής έκδηλώσεις τών δσων συνδέονται μέ τό πνεύμα καί
τήν τέχνη τής Τερψιχόρης. ’Αλλά υπήρξε — φεΰ! — καί ένας άνευ σοβαροΰ λόγου
μαυρισμένος ούρανός, ένας ουρανός πού, έκεΐ κατά τις μία καί μισή τό μεσημέρι
έπραγματοποίησε τήν άπειλήν του: έβρεξε... έπί δικαίων καί άδικων (πλήν ευτυ
χώς... απάντων χορτασθέντων μέχρι τής ώρας έκείνης), μεταβάλλοντας κατ’ αυτόν
τόν τρόπον τό δλον σκηνικόν σέ κάτι παραπλήσιον έκείνου πού περιγράφει έπιφανής άκαδημαϊκός καί πεζογράφος μας: «... Νά βρεθής μέσα στό δργιο χρωμάτων
καί φωτός τοΰ άνοιξιάτικου τοπίου, ν’ άκούσης τις βροντές, καί νά κυνηγηθής κα
ταπόδι άπ’ τη βροχή... Τότε θά νοιώσης τή Δημιουργία καί θά ψάλης τό «Ώσαννά»
σου...» κλπ. κλπ.
’Αλλά άς πάρουμε τά πράγματα μέ κάποια σειρά.
*
* *
« 0 Ρ Θ Ρ Ο Γ ΒΑΘΕΟΣ» είχαν άναφθή οί γνωστές φωτιές, πού μέ τήν άνατολή σχε
δόν τοΰ ήλιου άφήρεσαν άπό τήν περιοχή ’Αμαρουσίου καί τών πέριξ τό προ
νόμιο νά εύωδιάζη μόνον άπό τριαντάφυλλα, πασχαλιές καί γαρδένιες καί γιασε
μιά... Τό «θειον» έκεϊνο άρωμα, πού καί στον καιρό τοΰ ’Ισαάκ καί τοΰ ’Ιακώβ συ
ναντούσες παντού διάχυτο, καί πού πολύ παλαιότερα άπό τόν καιρό τοΰ Ησιόδου
ήταν πασίγνωστο, έπέρασε πάνω άπό πολυποίκιλτους καί μοσχομυρισμένους άνθινους
τάπητες καί έπεβλήθη, έκυριάρχησε καί συμπαρέσυρε τά πρώτα άνθρώπινα κύματα
πρός τούς «βωμούς». ΤΗταν περίπου 11 ή ώρα όταν σημειώθηκαν οί πρώτες παρου
σίες στά θυσιαστήρια καί στούς βωμούς καί, πράγμα παράξενο, καμμιά άπό τις έκπροσώπους τοΰ τόσον άναληθώς άποκαλουμένου «άσθενοΰς φύλου», δέν έσκέφθηκε
τά περί «σιλουέττας» δταν εύρέθηκαν μπροστά στις πρώτες μεγάλες πιατέλλες τοΰ
«κοκορετσιοΰ». Αυτό άκριβώς, γιά νά ποΰμε καί τήν μαύρη άλήθεια, ϊσχυσε καί γιά
όλους έκείνους τούς κυρίους πού στό παρελθόν πολλά έλεγαν γιά «σάκχαρο» κ.ά.τ.
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Τό «συγχωρήσωμεν πάντα τή Άναστάσει» είχε πάρει, πιστέψτε με, τεράστιες καί
λίαν ορθολογιστικές διαστάσεις τής στιγμής...
Μαζί μέ τα πρώτα κύματα τών προσκεκλημένων έδωσαν τό «παρών» καί οί
καλλιτέχνες μας. Παράγοντες τής σκηνής διεθνώς πασίγνωστοι, δπως 6 άμίμητος
Γ. Ζαμπέττας μέ τό συγκρότημά του, τά θαυμάσια συγκροτήματα έλληνικών χορών
τοΰ κ. Κουσιάδη, ό Νάσος Πατέτσος, δ πιανίστας Άβατάγγελος, δ Γ. Πάρης, δ κομφερανσιέ Πολύβιος, ή ’Άννα Μαντζουράνη, δ Γιάννης Γκιωνάκης, τά «ντουέττα»

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, έιπσκέτττεται την ’Αστυνομικήν Σχολήν,
τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα.

Δέδου - Βασιλάκη καί Παπαδοπούλου - Μερίτη καί τόσοι άλλοι, καί μαζί μ’ αυτούς
ενα εκλεκτό τμήμα τής «Φιλαρμονικής» Αστυνομίας Πόλεων υπό τόν Άνθυπαστυνόμον κ. Μπουχοΰτσον, συντρόφεψαν άπό τήν άρχή τούς έορτάζοντας καί πολύ πέρα
άπό τήν ώρα πού... τά σύννεφα έφεραν βροχή. Μέχρι τήν ώρα έκείνη, τήν ώρα
πού ή κατακλυσμιαία σχεδόν βροχή έπότιζε τούς κήπους τοΰ ’Αμαρουσίου καί τών
άλλων βορειοανατολικών προαστίων, άφήνοντας νά λούζωνται άπό τόν ήλιο τά Φάληρα καί οι άλλοι νοτιοδυτικοί χώροι ’Αθηνών καί Πειραιώς, τό κέφι καί δ ενθου
σιασμός είχαν προσεγγίσει τό ζενίθ! Συνετέλεσαν σ’ αύτό δλα τά δσα άνέφερα,
μά άπό τούς κυριώτερους παράγοντες είναι ή άλήθεια, ύπήρξαν δ Διοικητής τών
'Αστυνομικών Σχολών κ. Π. Λυκούσης καί τό Έπιτελεΐον του, ήτοι δ «οικοδεσπό
της» καί οί άξιοι συνεργάτες του πού εφρόντιζαν γιά δλα καί γιά δλους.
Ά πό τις τόσο εκλεκτές παρουσίες στό Πάσχα τών Αστυνομικών μας Σχολών
οί στήλες έσημείωσαν: Τούς υπουργούς ’Εσωτερικών καί Συντονισμού κ.κ. Στυλ.
Παττακόν καί Ν. Μακαρέζον, τούς ύπουργούς Δημοσίας Τάξεως καί Οικονομικών
κ.κ. Π. Τοτόμην καί Ά . Άνδρουτσόπουλον, τούς ύπουργούς Συγκοινωνιών, Βιομη
χανίας, Γεωργίας, ’Εργασίας, Προνοίας καί Υγιεινής κ.κ. Ί . Τσαντήλαν, Γ. Οίκο-
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νομόπουλον, Ά . Ματθαίου, Ά λ . Λέκκαν καί Εύστρ. Πουλαντζάν καί τόν ύφυπουρΥον Οικονομικών κ. Σ. Λιζάρδον, οί όποιοι κυριολεκτικά άπεθεώθησαν μέ τις τόσο
θερμές εκδηλώσεις των παρισταμένων. Επίσης σημειώσαμε: Τδν ’Αρχηγόν Σ.Ο.Α.Μ.
’Αντιστράτηγον κ. Ν. Παπαρρόδου, τόν ’Αρχηγόν Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυ
λακής κ. Ν. Παναγόπουλον, τόν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Τασιγιώργον
— ό όποιος ήγειρε μέ μόνη τήν εμφάνισή του πραγματική θύελλα χειροκροτημάτιυν
καί έπευφημιών — τούς Γενικούς Διευθυντάς Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πό
λεων κ.κ. Άνδρ. Άνδρικόπουλον καί Ά θ . Στρατήν, τους καθηγητάς του Πανεπι
στημίου ’Αθηνών κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδην καί Έμμαν. Βουζίκαν, τούς ’Αστυνομι
κούς Διευθυντάς κ.κ. Ά θ. Κωτσιάν, θερ. Γαλανόπουλον κ.λ., τόν έν συντάξει ’Αστυ
νομικόν Διευθυντήν κ. Γ. Γερανέαν καί τήν Γραμματέα τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ.

Ό Υ πουργός έπΐ τής Δημοσίας Τάξεως κ. Παύλος Τοτόμης, σύρει δημοτικό χορό
στο Πασχαλινό γλέντι τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μ. Γερανέα, καθώς καί τούς καθηγητάς τών ’Αστυνομικών Σχολών κ.κ. Σ. Σταύ
ρου, Ί . Πολυμενάκον, Δ. Ντζιώραν, Ί . Άθανασούλην, Κ. Λεμονήν, Ά . Σκαρμαλιωράκην, Π. Ραφτόπουλον κ.ά., πλήν τοΰ μεγάλου πλήθους τών δοκίμων καί τών
οικογενειών των.
Τά χειροκροτήματα καί οί ζητωκραυγές είχαν δονήσει άρκετές φορές τήν
άτιιοσφαΐρα μέχρι, καί τής 13.30' ώρας περίπου. Ή άφιξη τόσων υπουργών τής
’Εθνικής μας Κυβερνήσεως καί οί εμπνευσμένες θερμές τους εύχές πρός τούς αστυ
νομικούς καί τις οϊκογένειές τους, ένας ένθουσιώδης χαιρετισμός τοΰ ’Αρχηγού Ε.Β.Χ.
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κ. Ν. Παναγοπούλου προς το ’Αστυνομικόν Σώμα καί μία πολύ έμπνευσμένη καί
συγκινητική Αντιφώνηση τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Τασιγιώργου,
οί δημοτικοί χοροί που έσυραν δλοι σχεδόν οί υπουργοί μας μέ «κορυφαίους» τόν
υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμην, τόν ’Αρχηγό μας κ. Κ. Τασιγιώργον,
τόν Διοικητή τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Π. Λυκούσην, τόν καθηγητή κ. Κ. Κωνσταντινίδη κ.λ. — καί μέ άριστεύσαντα καί καταχειροκροτηθέντα, δπως ξέραμε καί
από Αλλες φορές καί δπως άναμέναμε, τόν Γραμματέα τών Σχολών, ’Αστυνόμο κ.
Π. Βλαχάκη, άλλα σέ... αμίμητο «σόλο» ζεϊμπέκικου... — είχαν δημιουργήσει μαζί
μέ πολλά άλλα τό κλίμα έκεΐνο πού χαρακτηρίζει δ δρος «Απόλυτη έπιτυχία». Καί
αύτό έγινε έκπληξη, κατάπληξη, κάτι Ανώτερο Από δ,τι μπορούσε κανείς να περιμένη, δταν οί λεπτοδείκτες έδειξαν 13.30' καί έφθασε ή Α.Μ. δ Βασιλεύς Κων
σταντίνος. Ευθυτενής καί γελαστός ό -’'Αναξ, παρά τήν ραγδαία βροχή τής ώρας
έκείνης, έγινε Αντικείμενον τών πλέον χειμαρρωδών έκδηλώσεων καί χρειάσθηκε
νά καταβληθή πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρις δτου πεισθοΰν τά πλήθη πού τόν
περιεκύκλωναν ν’ Ανοίξουν κάποια δίοδο, κάποιο προσπέρασμα γιά νά φθάσουν σ’
Αύτόν τά κόκκινα αυγά καί νά μπορέση νά τσουγκρίση μέ τούς παραληρούντας
έκπροσώπους τού νόμου καί τις οίκογένειές τους. "Οταν καί αύτό έγινε, καί δταν ό
χαιρετισμός καί οί εύχές τού Άνακτος έκαμαν τόν χώρο νά δονήται Από τά ζωηρά
καί παρατεταμένα χειροκροτήματα καί τις ούρανομήκεις ζητωκραυγές, τό έλικόπτερο πού Ανέμενε στον περίβολο τών Σχολών άρχισε νά έτοιμάζεται. Κι’ Από τήν
στιγμή πού μπήκε σ’ αύτό ό νέος καί λατρευτός Βασιλεύς δλων τών Ελλήνων, μέχρι
τήν στιγμή πού βρέθηκε πεντακόσια καί πλέον μέτρα έπάνω Από τις Σχολές μας,
τά χέρια δέν έπαψαν νά χειροκροτούν καί τά μάτια — πολλά δακρυσμένα — δέν
σταμάτησαν νά παρακολουθούν ένα άλλο χέρι, πού Από έκεΐ έπάνω Ανταπέδιδε Αδιά
κοπα τά ίδια Ακριβώς αισθήματα πού δονούσαν Ακόμα τόν χώρο τού ’Αμαρουσίου...
*
* *
£ Α Θ Ε ΑΝΑΜΝΗΣΗ Αγαθή Αποτελεί καί Ιδανικό βίωμα ζωής, λένε οί σοφοί σ’
όλόκληρο τόν κόσμο. Ή Ανάμνηση τού Πάσχα 1967 δμως Από τις ’Αστυνομικές
μας Σχολές θ’ άποτελή ένα Από τά μεγαλύτερα βιώματα γιά δσους εύρέθησαν έκεϊ
καί παρηκολούθησαν καί ένοιωσαν τις τεράστιες έξάρσεις πνεύματος καί ψυχής, μέ
σα σέ έθνικώτατα πλαίσια. ’Αξίζουν γ ι’ αύτό θερμοτάτων συγχαρητηρίων καί επαί
νων ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Η. Λυκούσης, ό Υποδιοικητής κ. Κ.
Τσιοΰγκος, δ Κοσμήτωρ κ. Α. Παπαθανασίου — μέ τό Αστείρευτο πράγματι χιού
μορ του πού έλαμψε καί τώρα δπως πάντοτε — ό Διοικητής Σχολής ’Αστυφυλάκων
κ. Ά . Ντουφεξής, δ Γραμματεύς κ. Π. Βλαχάκης καί δλοι οί άλλοι Αξιωματικοί
καί κατώτεροι. ’Έδωσαν γιά μιά Ακόμα φορά έξετάσεις ένώπιον πολυπληθούς καί
Απαιτητικού κοινού, ένώπιον τόσων κορυφών καί άλλων έκλεκτών παραγόντων τής
Πολιτείας καί έλαβαν λίαν έπάξ.α τό «"Αριστα». Ά ς είναι ή διαπίστωση αύτή Από
τις στήλες μας καί μιά μικρή Αμοιβή τών τόσων κόπων, μόχθων καί προσπαθειών
πού κατέβαλαν καί έφεραν τό πανθομολογουμένως έκπληκτικόν Αποτέλεσμα τού Πάσμα 1967.
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η Σ Υ Μ Μ Ο Ρ ΙΑ Μ Ε Τ Α 25 Π ΙΣ Τ Ο Λ ΙΑ
-------------------------- Ύ πδ του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τό μόνο γεγονός γιά τό Νίκο Χριστοφιλέα, τόν άνεκδιήγητο εκείνο πατέρα,
ήταν δτι αυτός είχε συλληφθή ένα σωρό φορές ώς προαγωγός είς πορνείαν, γιατί,
ώς διευθυντής τής «Δροσιάς», παρεΐχεν εις τό κέντρον του άσυλον είς έρωτικά ζεύγη
καί γιατί σ’ αύτό έσύχναζαν ένα σωρό κακοποιοί. ’Ακόμη ό Νίκος Χριστοφιλέας
είχε συλληφθή καί άρκετές άλλες φορές για «παράνομη δπλοφορία».
Τήν ίδια μέρα μαζί μέ τό Νίκο Χριστοφιλέα προσήχθησαν στόν άνακριτή Σουργιαδάκη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια καί άπελογήθησαν ή ερωμένη τοΰ Άνδρέα, ή
Φρόσω Μπάρλα καί δ δεκαεξάχρονος αδελφός τοΰ Άνδρέα, ό Παναγιώτης ή Τάκης Χριστοφιλέας, γιατί, γιά νά έκδικηθοΰν γιά.. τήν «προδοσία» τής Μασουρίδη,
έπήγαν στό σπίτι της καί άφοΰ τήν έδειραν, άγρια, τής έσπασαν τα μπαούλα της
καί τής έσχισαν δλα της τά ροΰχα. ’Αμέσως μετά τήν απολογία τους Ιπροφυλακίσθηκαν καί οί δυό τους.
Στό αναμεταξύ ή Μασουρίδη είχε γίνει τό πρόσωπο τής ήμέρας. Φωτογραφίες
τής ίδιας καί τής παράγκας της σ’ δλες τις έφημερίδες, συνεντεύξεις καί παρασυνεντεύξεις καί πληροφορίες γ ι’ αύτήν, τήν οίκογένειά της καί τό περιβάλλον της, τής
είχαν ξεσηκώσει τά μυαλά. ’Έλεγε, έλεγε άπό τό πρωί ώς τό βράδι καί δεν Ιννοοΰσε νά σταματήση. Είχε πάρει πιά τόν κατήφορο καί δέν ήξερε τί έλεγε. Εννοούσε
σώνει καί καλά νά φορτώση στη συμμορία μέ τά 25 μπιστόλια δλα τά έγκλήματα
πού είχαν γίνει τά τελευταία χρόνια στήν ’Αθήνα καί τά περίχωρα καί προέβαινε
μέρα μέ τη μέρα καί σέ νέες άποκαλύψεις γιά «νέα έγκλήματα», άποκαλύψεις εν
νοείται, πού μέ τόν πρώτο έλεγχο, έβγαιναν «μποΰρδες».
Θυμάμαι δτι ή Παρασκευή Μασουρίδη, μιά φορά πού ή συμμορία είχε άποδειχθή δτι είχε δολοφονήσει τόν Τσάγκα, τούς φόρτωσε καί τή μυστηριώδη δολοφονία
τοΰ σωφέρ Πέπα. Καί γιά νά γίνη πιστευτή προσέθεσε δτι τάχα ή Κούλα τής εί
χε «ξομολογηθή» καί αύτό τό φρικτό κακούργημα καί τής είχε πή δτι ό Πέπας
πριν άπό τό φόνο είχε προσπέσει γονατιστός είς τά... πόδια τοΰ Άνδρέα καί τής
Κούλας καί τούς παρακαλοΰσε νά τόν λυπηθοΰν καί νά μήν τόν σκοτώσουν, διαβεβαιώνοντας τάχα δτι δέν θά πρόδινε δτι τοΰ πήραν τά λεφτά. Α λλά έκεΐνοι δέν λυ
πήθηκαν «τά νειάτα του καί τήν δμορφιά του» καί τόν σκότωσαν.
'Ύστερα ή Μασουρίδη ξεφούρνισε άλλο πράγμα. "Οτι τάχα ή Κούλα τής είπε
δτι ό Άνδρέας είχε σκοτώσει ένα Γάλλο καί τοΰ είχε πάρει πολλά, μά πάρα πολλά
λεπτά, καί δτι μέ αυτά είχε άγοράσει δικό του αυτοκίνητο.
Επίσης «άπεκάλυψε» δτι ή Κούλα τής είχε τάχα πή δτι δ Άνδρέας είχε κά
νει άλλους τρεις φόνους καί δτι άμα θά έκανε καί τέταρτο φόνο μέ μαχαίρι θά έδι
νε τό μαχαίρι του στη Κούλα γιά νά τό γλύψη καί νά δοκιυ,άση τό... άνθρώπινο
αίμα, ώστε έτσι νά γιατρευθή άπό τις τύψεις πού είχε γιά τό φόνο τοΰ Τσάγκα
καί τή ληστεία καί τόν τραυματισμό τοΰ Νικηταρά.
Άπεδείχθη άμέσως δτι δ Χριστοφιλέας ήταν τελείως άσχετος μέ τή δολοφο
νία τοΰ σωφέρ Πέπα, δτι κανένας Γάλλος δέν είχε σκοτωθή. ’Επίσης καί τά περί
τριών άλλων φόνων ήταν «μποΰρδες» τής Παρασκευής Μασουρίδη. Ένόμιζε δτι μ’
αύτό τόν βλακώδικο τρόπο θά ένοχοποιοΰσε περισσότερο τόν Άνδρέα καί τήν Κού
λα καί θά έβγαζε τό άχτι της.
Τό μόνο πού είχε διαπιστωθή άπό τή Γενική Ασφάλεια ήταν δτι πριν άπό
δυό χρόνια άπό τή σύλληψί του, δ Άνδρέας ώς ιδρυτής τής συμμορίας «Ροκαμβόλ»,
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είχε στείλει έκβιαστική επιστολή εις τόν τότε βουλευτή Φλώρο που κατοικούσε στήν
όδόν Ζήνωνος, στο ίδιο σπίτι πού έμενε καί ή ΙΙαπαδημητρίου. "Εγραφε λοιπόν εις
τόν τότε βουλευτήν Φλώρον να του βάλη λεφτά σέ ένα φάκελο καί νά τον άφήση σέ
μέρος πού τοΰ ώριζε γιατί διαφορετικά θά συνέβαιναν εις βάρος του φοβερά καί τρο
μερά πράγματα.
Ό Φλώρος δέν έδωσε στήν άρχή καμμιά απολύτως σημασία στήν επιστολή ε
κείνη, άλλά δταν πέρασε ή προθεσμία άρχισαν πραγματικά νά συμβαίνουν διάφο
ρα παράξενα πράγματα. ’Ακουόντουσαν μυστηριώδεις κρότοι στή σκάλα τοΰ σπιτιού
τή νύχτα, άνοιγοκλειόντουσαν πόρτες καί ή γυναίκα τοΰ Φλώρου είχε κατατρομά
ξει γιατί ξαφνικά μιά νύχτα πού γύριζε μονάχη στό σπίτι καί ανέβαινε στή σκάλα
είδε ενα λευκοφορεμένο φάντασμα νά έμφανίζετα; μπροστά της καί νά θέλη νά
τήν άγκαλιάση. Ή γυναίκα κατατρόμαξε καί έβαλε τίς φωνές καί ενώ έτρεχαν οί
διάφοροι ένοικοι, τό φάντασμα έξαφανίσθηκε πραγματικά ώς διά μαγείας.
Ή γυναίκα τοΰ βουλευτή τόσο είχε κατατρομάξει τότε, ώστε έπέμενε στον άν
τρα της νά βάλουν τά λεφτά στό φάκελο καί νά τά στείλουν στό «Ροκαμβόλ» γιά νά
ήσυχάσουν άλλ’ αυτός, δταν έλαβε καί μιά δεύτερη ακόμη άπειλητικώτερη επιστολή,
κατέφυγε είς τό διοικητή τοΰ Γ ' άστυνομικοΰ τμήματος Χωροφυλακής πού ήταν τό
τε στήν όδόν Μενάνδρου. Διοικητής του τότε ήταν δ ύπομοΕραρχος Ντρενάς καί ό
Φλώρος τοΰ διηγήθη τά διατρέξαντα καί τοΰ παρέδωσε τίς έπιστολές τοΰ «Ροκαμ
βόλ». Ό υπομοίραρχος Ντρενάς γιά νά πιάση τόν εκβιαστή έπ’ αύτοφώρω, δπως έ
πρεπε γιά νά ύπάρχη πλήρης άπόδειξις τής έκβιάσεως, κατέφυγε στό πιό απλό καί
συνηθισμένο άστυνομικό κόλπο. Είπε δηλαδή στό βουλευτή Φλώρο νά παραγεμίση
μέ άποκόμματα εφημερίδων ένα φάκελο καί τόν παρακάλεσε νά τόν τοποθετήση στό
μέρος πού είχε δρίσει μέ τό γράμμα του ό εκβιαστής καί έκεϊ έβαλε τριγύρω δυό
χωροφύλακες μέ πολιτικά νά παρακολουθοΰν γιά νά πιάσουν έκεΐνον πού θά έπαιρ
νε τό φάκελο. Μά κανένας δέν πήγε νά πάρη τό φάκελο, γιατί δ έκβιαστής φαίνε
ται δτι άπό μακριά καί προτήτερα παρακολουθούσε τήν σχετική κίνησι καί μυρί
στηκε τό τόσο συνηθισμένο κόλπο τής Χωροφυλακής καί τήν άλλη μέρα δ Φλώρος
έλαβε ένα νέο άπειλητικό γράμμα εις τό όποιον δ εκβιαστής τοΰ έγραφε δτι τέτοια
κόλπα δέν περνοΰνε σ’ αύτόν, δτι θά μετάνοιωνε πικρά γιά τό δτι ειδοποίησε τήν
’Αστυνομία καί κατέληγε μέ τή δήλωση δτι τό «Ροκαμβόλ» θά τόν τιμωρούσε
σκληρά.
Ό Φλώρος πανικοβλήθηκε καί ήταν έτοιμος νά πληρώση τά λύτρα γιά τήν άπειλουμένη ζωή του, άλλά ή Χωροφυλακή τόν παρεκάλεσε νά μή βιασθή καί στό
άναμεταξύ έστειλε τή δικογραφία γιά τό «Ροκαμβόλ» καί τίς έπιστολές του στήν Ει
σαγγελία ή δποία ευτυχώς τίς διεβίβασε σέ ένα καλό άνακριτή καί στενό μου φίλο,
τό μακαρίτη τόν Παναγιώτη τόν Μπουρΐκο, δ όποιος ήταν πραγματικά άσσος είς τό
είδος του ώς άνακριτής. Καί αύτό γιατί στά νειάτα του καί πρίν μπή στό δικαστι
κό κλάδο ήταν συνάδελφος. Δηλαδή ήταν κι’ αύτός άστυνομικός ρεπόρτερ στήν πά
λαι ποτέ «’Αστραπή» τοΰ μακαρίτη Γιολδάση.
Ό Μπουρΐκος λοιπόν κατάλαβε δτι γ.ά νά άκούωνται κρότοι μυστηριώδεις στό
σπίτι πού έμενε τό ύποψήφιο θύμα, δ βουλευτής Φλώρος δηλαδή, καί γιά νά έμφανίζωνται στις σκάλες καί τούς διαδρόμους λευκοφορεμένα φαντάσματα, δηλαδή νά κυκλοφορή άνθρωπος κουκουλωμένος μέ σεντόνι, πρέπει νά ήταν ανακατεμένος κά
ποιος σύνοικος. "Εκανε λοιπόν αιφνιδιασμό στό σπίτι τής δδοΰ Ζήνωνος καί έπήρε
δείγματα γραφής άπό δλους τούς διαμένοντας. Μεταξύ τών άλλων έφωναξε και τό
σύνοικο Άνδρέα Χριστοφιλέα, ό όποιος παρουσιάσθη θρασύτατα μέ ένα τσ.γάρο στό
στόμα. Στρογγυλοκάθησε σέ μιά καρέκλα βάζοντας τό ένα πόδι άπάνω στό άλλο χω
ρίς νά ρωτήση καί νά πάρη τήν άδεια άπό εναν άνθρωπο που τον περνούσε καμμια
σαρανταριά χρόνια τότε, ενώ έκείνος ήταν παιδοπουλο και ρώτησε τόν επισκέπτη
τοΰ σπιτιοΰ ποιάς ήταν καί τί τόν ήθελε.

Ή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια
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Τοΰ μακαρίτη τοΰ Μπουρίκου του ήλθαν τά αίματα στο κεφάλι καί χωρίς νά
χάση καιρό είπε στό μειράκιο πού είχε μπροστά του:
— Πρώτα - πρώτα κατέβασε τό πόδι σου.
Ό Χριστοφιλέας πού δέν περίμενε τέτοια ύποδοχή, αναγκάσθηκε νά κατεβάση τό πόδι του.
— Σήκω τώρα δρθιος, τοΰ είπε ό ανακριτής.
Ό Άνδρέας σηκώθηκε.
— Τώρα πέταξε τό τσιγάρο.
Ό νεαρός Χριστοφιλέας συμμορφώθηκε καί τότε ό άνακριτής άρχισε νά τοΰ
ύπαγορεύη άκριβώς τό κείμενο τής έπιστολής πού είχε στείλει στό βουλευτή Φλώ
ρο δ έκβιαστής. Καί μέ τήν πρώτη ματιά πού έρριξε στό χειρόγραφο τοΰ Άνδρέα
ξεφώνησε :
— Σύ είσαι ό Ροκαμβόλ... Νά φώς φανάρι.
Τό μειράκιο έκεΐνο, μήνες πρίν κάνη τά μεγάλα του εγκλήματα καί πρίν συστήση τή συμμορία μέ τά 25 πιστόλια, άφοΰ κάπως συνήλθε άπό τδν τρόπο πού τοΰ
μίλησε δ άνακριτής καί άπό τό μάθημα καλής συμπεριφοράς πού τοΰ έδωσε, είχε τό
θράσος νά δώση καί αύτός μάθημα... ποινικής δικονομίας στόν άνακριτή καί άκόμη... δικαστικής δεοντολογίας καί τοΰ είπε :
— Καί αν μέ θεωρείτε ένοχο, κ. άνακριτά, πρέπει νά μοΰ φέρεσθε καλλίτερα.
Δέν πρέπει νά ξεχνάτε δτι δ κατηγορούμενος μέχρι τής δίκης του ή μάλλον μέχρι
τής καταδίκης του είναι αθώος.
Αύτό τό παραδέχθηκε άμέσως δ άνακριτής καί έφυγε. Α λλά έπήρε μαζί του
τό δείγμα γραφής τοΰ Άνδρέα Χριστοφιλέα καί δλων τών άλλων ένοικων τοΰ σπιτιοΰ έκείνου τής δδοΰ Ζήνωνος καί τά έστειλε είς τόν ειδικόν γραφολόγον καθηγη
τήν κ. Πουλαντζάν (ό φίλτατός μου καί συμπατριώτης μου άς μέ συγχωρήση πού
έτσι τοΰ βγάζω τά χρόνια του στή φορά) γιά νά γνωμοδοτήση. Καί αύτός άπεφάνθη άδιστάκτως δτι, δπως καί άπό τά μάτια ήταν προφανές, αί προς Φλώρον άπειλητικαί έπιστολαί είχον γραφή άπό τόν άνεψιόν τής ένοικου Παπαδημητρίου Ά νδρέαν Χριστοφιλέαν.
Ό δράστης τότε συνελήφθη άμέσως μέ ένταλμα τοΰ άνακριτοΰ Μπουρίκου
καί άπολογηθείς ώμολόγησε πιά τήν ένοχή του. Είπεν δτι έπρόκειτο γιά παιδιά
στικη τρέλλα καί δτι στέλνοντας τά γράμματα δέν είχε πρόθεσι νά πάρη λεπτά καί
επομένως νά έκβιάση, άλλά νά γελάση μέ τόν τρόμο τοΰ βουλευτοΰ Φλώρου.
Έπροφυλακίσθη στό Έφηβεΐον Άβέρωφ καί άμέσως μετά ύστερα άπό λίγες μέ
ρες άπεφυλακίσθη μέ έγγύησι 6.000 δραχμών μέ βούλευμα τοΰ συμβουλίου τών Πλημμελειοδικών ’Αθηνών. Είχε κριθή ώς άκίνδυνος διά τήν δημοσίαν τάξιν καί δτι «έξερχόμενος έκ τών φυλακών καί μέχρι τής δίκης του δέν έπρόκειτο νά δραπετεύση
ούτε νά άλλοιώση τά στοιχεία τής κολασίμου πράξεώς του ή νά έπηρεάση τούς
μάρτυρας»! Δέν είχε προλάβει νά γίνη ή δίκη του καί δ Άνδρέας διωργάνωσε τή
συμμορία μέ τά 25 πιστόλια καί έκανε τά έγκλήματά του, έγκλήματα πού είχαν
συνταράξει τότε τό Πανελλήνιον.
Ή τακτική άνάκρισις ύπό τόν άνακριτήν Σουργιαδάκην γιά τόν Άνδρέα Χριστοφιλέα καί γιά τήν συμμορίαν μέ τά 25 πιστόλια έξακολουθοΰσε μέ τόν πιο γρή
γορο ρυθμό πού μποροΰσε νά γίνη καί έτσι τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου τοΰ 1929,
οϊ άστυνομικοί ρεπόρτερς βρεθήκαμε σέ πραγματικό συναγερμό γιατί παρακολουθή
σαμε δλη μέρα τήν άναπαράστασι τών έγκλημάτων τής συμμορίας. Τήν ήμέρα καί
τήν ώρα είχαν δρίσει άπό κοινοΰ δ τότε προϊστάμενος τής Εισαγγελίας καί φίλος
μου, μακαρίτης Γιώργος Κουρτσάκης καί δ άνακριτής Μανώλης Σουργιαδάκης καί
μέ άδεια άμφοτέρων, πού μάς θεωροΰσαν στενούς συνεργάτες καί βοηθούς δχι μονά
χα τής Αστυνομίας καί τής Ασφαλείας, άλλά καί τής Ποινικής Δικαιοσύνης, τήν
παρακολουθήσαμε καί οί άστυνομικοί συντάκται μέ έπί κεφαλής τόν ύποφαινόμενο.
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“Ωρα 9 τό πρωί τής Κυριακής έκείνης έγινε ή άναχώρησις άπό τήν Γεν.κή
’Ασφάλεια, ή δποία, δπως το είπαμε, ήταν τότε σ’ ένα παληό τριώροφο κτίριο στό
άριστερό τής δδοΰ Σατωβριάνδου. Ό τότε διοικητής της κ. Άριστ. Κουτσουμάρης
δέν τήν παρακολούθησε γιατί είχε κάποια άλλη σοβαρά άπασχόλησι, άλλά, έκτός
από τον Εισαγγελέα καί τόν άνακριτή, είχαν έλθει μαζί δ τότε άστυνομικός διευ
θυντής ’Αθηνών καί έπιστήθιος φίλος μου μακαρίτης Γιώργος Παπαδημητρίου, δ
ύποδιοικητής τής ’Ασφαλείας μακαρίτης ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος Θό
δωρος Λιονταρίτης, άστυνόμος τότε, άντιπροσωπεύοντας τόν κ. Κουτσουμάρη, οί συνή
γοροι τών κατηγορουμένων καί έμείς οί δημοσιογράφοι. Προηγείτο τής συνοδείας τό
ύπ’ άριθ. 19569 ταξί τοΰ παρ’ δλίγον θύματος τής συμμορίας Νικηταρδ, δδηγούμενο άπό τόν ίδιο καί εις τό οποίο Ιπέβαιναν δ προϊστάμενος τής Εισαγγελίας καί δ
ανακριτής, δ άστυνομικός διευθυντής ’Αθηνών Παπαδημητρίου καί δ Λιονταρίτης
καί άκολουθοΰσε ή 690 «Καντιλλάκ» τοΰ σωφέρ Διπλάρη, ή όποια είχε παραλάβε;
τή νύχτα τής δολοφονίας τοΰ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα τούς δολοφόνους του άπό τό
Χαρβάτι, δπου είχε μείνει άπό βενζίνα καί άπό νερό τό ταξί τοΰ Τσάγκα, πού τοΰ
είχαν άρπάξει, καί τούς είχε μεταφέρει ώς τήν 'Α γία Παρασκευή δπου τούς κατέ
βασε. Στήν εύρύχωρη αύτή «Καντιλλάκ» έπέβαιναν οί τρεις κατηγορούμενοι, δηλ. δ
Άνδρέας, ή Κούλα καί δ Ντούνης, συνοδευόμενοι άπό τόν τότε ύπαστυνόμο καί ύ
στερα συνταξιούχο άρχηγό μακαρίτη Κώστα Τσίπη, πού άν θυμόσαστε είχε πιάσει
τόν Άνδρέα καί άπό τόν τότε άρχιφύλακα Κλωνάρη. ’Ακολουθούσαν άλλα αυτοκί
νητα μέ άστυφύλακες καί άρχιφύλακες τής ’Ασφαλείας μέ στολή καί μέ πολιτικά,
δνα άλλο αύτοκίνητο πού έπέβαιναν δ Δασκαλάκης καί δ Ντόζης καί οί γυναίκες
τους, ούσιωδέστατοι άλλως τε μάρτυρες, καί τέλος τά αύτοκίνητα τών άστυνομικών
ρεπόρτερς.
Ή άναπαράστασ.ς άρχισε άντίστροφα. Δηλαδή πρώτα άπό τήν άπόπειρα λη
στείας τοΰ Νικηταρδ. Τραβήξαμε πρώτα κατά τόν “Αγιο Άνδρέα καί καμμιά έξακοσαριά μέτρα πριν νά φθάσουμε στήν τότε πευκόφυτη καί έρημη παραλία του ή
Κούλα πρώτη άναγνώρισε τό μέρος καί είπε νά σταματήσουμε.
— Έδώ είναι, είπε. Σταματήστε.
Σταματήσαμε καί κατεβήκαμε άπό τά αυτοκίνητά μας. Ή δικαστική άναπαράστασις άρχιζε. Ό Άνδρέας, ή Κούλα καί δ Ντούνης μέ τις χειροπέδες στά χέρια
κατέβηκαν. Ό μόνος πού ήταν περισσότερο ταραγμένος ήταν δ Ντούνης. Ή Κούλα
μισογελοΰσε μέ αυταρέσκεια καί προσπαθούσε νά μδς γοητεύση. Ό Άνδρέας είχε
ένα ύφος τελείως άδιάφορο σάν νά έπρόκειτο γιά ξένη ύπόθεσι.
'Ο άνακριτής Σουργιαδάκης ρώτησε τόν Άνδρέα άν έγνώριζε τό μέρος.
Ό Άνδρέας άρχισε νά γελδ κτηνωδώς.
— Ναί, έδώ είναι, είπε, άφοΰ Ιρριξε μιά ματιά τριγύρω του γιά νά άναγνωρίση καλά τό μέρος. Νά τό πεΰκο πού έπεσε άπάνω του τό ταξί τοΰ Νικηταρδ. Φαί
νονται καί τά σημάδια πού έκανε στό δέντρο. Νά τά γδαρσίματα στή φλούδα.
Κατόπιν έντολής τοΰ άνακριτοΰ, τό ταξί τοΰ Νικηταρδ πήρε τή θέσι πού είχε
άπάνω στό δρόμο πριν προσκρούση στό πεΰκο.
Ό Άνδρέας, μέ τις χειροπέδες πάντα, μπήκε μέσα στό ταξί καί κάθησε στή θέ
σι τοΰ δδηγοΰ, γιατί καί τότε δ Νικηταρδς τοΰ είχε έπιτρέψει, άφοΰ έκεΐνος τόν παρακάλεσε, νά δδηγήση. Ό σωφέρ Νικηταρδς κάθησε δίπλα του. Στό πίσω κάθισμα
τοΰ αυτοκινήτου καί πίσω άπό τόν Νικηταρδ κάθησε ή Κούλα καί δίπλα της καί
πίσω άπό τόν Άνδρέα, δ Ντούνης.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Λ Η Σ Τ Ε Ι Α ΜΕΤΑ Φ Ο Ν Ο Υ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΡΑΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ
Έ κ τοΰ αμερικανικού περιοδικού «MASTER
DETECTIVE», και μετάφρασιν Άστυφύλακος
κ. Α Ν ΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Ή ταν ακριβώς 9.6' πρωινή ώρα τό σκυθρωπό εκείνο Σάββατο τής 29ης Ιο υ 
λίου 1961, δταν ένα άτομο μέ χρωματιστό πουκάμισο, χακί πανταλόνι καί ψάθινο
καπέλλο μπήκε στό μεγάλο κατάστημα τοΰ ’Έ λμ Γκρόουβ. Καμμιά δωδεκαριά άτομα,
κάτοικοι τοΰ ήσυχου προαστίου Χουήλιγκ τής νοτίου Γουέστ Βιρτζίνια, έκινοΰντο
ήδη μέσα στους γεμάτους μέ έμπορεύματα διαδρόμους. Οί υπάλληλοι τών ταμείων
ήταν κι’ αυτοί στις θέσεις τους, πίσω άπό τα ταμεία, μπροστά στα έμπορεύματα.
Ό Ρόμπερτ Νέλσον, ήλικίας 30 έτών, ήταν μέτοχος καί διευθυντής του κατα
στήματος. Στεκόταν άκριβώς πίσω άπό τή γυάλινη πόρτα καί μιλούσε μέ δύο πε
λάτες, τόν Τζώρτζ Κάρσον καί τόν Πών Κάντεν. Ό λεπτός, μελαχροινός καί κοντός
άνδρας πέρασε γρήγορα μπροστά άπό τούς τρεις καί προχώρησε προς τό βάθος.
Δυστυχώς ούτε ό Νέλσον ούτε οί συνομιληταί του παρατήρησαν δτι δ άνθρωπος
αυτός προχώρησε πρός τό μικρό γραφείο πού ήταν στήν άλλη γωνία τοΰ καταστή
ματος. Μέσα στό μικρό αύτό γραφείο βρισκόταν δ Γουίλλιαμ Παππάς, προϊστάμενος
τής έπιχειρήσεως, δ δποΐος ήταν άπασχολημένος μέ τήν τακτοποίησι τών λογαρια
σμών τής προηγούμενης ήμέρας. Ή Παρασκευή είναι συνήθως ήμέρα φόρτου εργα
σίας γιά τά μεγάλα καταστήματα καί τό ταμείο θά είχε συγκεντρώσει πάνω άπό
2.000 δολλάρια, τά δποΐα θά έπρεπε νά κατατεθούν στήν τράπεζα, τό πρωί τοΰ
Σαββάτου.
Οί πελάτες πού έπιθυμοΰσαν νά πληρώσουν μέ γραμμάτια, παρεκαλοΰντο νά περ
νούν άπό τό γραφείο τοΰ προϊσταμένου, νά παίρνουν τήν εγκρισί του καί μετά νά κατευθύνωνται στά ταμεία γιά νά τά έξαργυρώσουν. .0 Παππάς κοίταξε τό μικρόσωμο
άνδρα μέ τά ζωηρά μάτια πού μπήκε στό γραφείο του, περιμένοντας νά τοΰ δώση κανέ
να τσέκ γιά μονογραφή. ’Αλλά δ άνθρωπος αύτός στεκόταν μπροστά του έχοντας τό
δεξί του χέρι χωμένο μέσα στό χρωματιστό του πουκάμισο. Ό προϊστάμενος τόν ρώτη
σε τότε : «Μήπως μπορώ νά σάς φανώ χρήσιμος κύριε ;» ’Αντί άπαντήσεως, δ άγνω
στος έσπρωξε μιά πινακίδα πού κρατούσε πρός τό ταμείο. Πάνω σ’ αύτή ήταν γραμμέ
νες οί λέξεις : «Κάνε δ,τι θά σοΰ πώ άν θέλης τή ζωή σου».
Τά μάτια τοΰ Παππά άπό τήν πινακίδα έπεσαν πάνω στό άτσάλινο πιστόλι πού
παρουσιάσθηκε στό άλλο χέρι τοΰ άγνώστου. Τό δάκτυλο ήταν στή σκανδάλη, έτοι
μο νά τή τραβήξη. «Γρήγορα τά χρήματα, άν άγαπάς τή ζωή σου» είπε μέ χαμηλή
φωνή δ άγνωστος.
“Ενα λεπτό ήταν άρκετό γιά τόν γκάγκστερ νά ρίξη μέσα στό άνοικτό πουκά
μισό του τις δεσμίδες τών χαρτονομισμάτων. Μετά, ένώ δ Παππάς κοιτούσε συνεχώς
γύρω του γιά νά κινήση τήν προσοχή κανενός άλλου υπαλλήλου, δ άγνωστος προ
χώρησε γρήγορα πρός τήν κεντρική έξοδο τοΰ καταστήματος, άπό τήν δποία είχε
μπή πριν τρία λεπτά.
Κανείς άπό τούς ύπαλλήλους ή πελάτες τοΰ καταστήματος δέν άντελήφθηκε
δτι έκείνη τή στιγμή είχε διαπραχθή ληστεία. Ό δπλοφόρος πλησίαζε τώρα στήν
πόρτα δπου στεκόταν δ Νέλσον καί μιλοΰσε μέ τούς δύο φίλους του. Ό Παππάς πετάχθηκε τότε άπό τό γραφείο του φωνάζοντας : «ληστεία ! ληστεία» !!
Παρ’ δλον δτι δ κακοποιός πού έσπευδε νά φύγη κρατούσε έτοιμο τό δπλο του,
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οί Νέλσον, Κάρσον καί Κάντεν Ιτρεξαν μπροστά του για νά τοΰ κλείσουν τδ δρόμο.
Α λλά ό άγνωστος μέ τδ παρδαλδ πουκάμισο, κατώρθωσε νά άνοιξη δίοδο σπρώχνον
τας τούς τρεις άνδρες πρίν καλά - καλά καταλάβουν τί συνέβαινε.
’Έξω άπδ τδ μεγάλο κατάστημα δύο δδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων ξεφόρτω
ναν γάλα, όταν δ οπλοφόρος πέρασε δίπλα τους καί Ιξαφανίσθηκε πίσω άπδ τή γω
νία τοΰ κτιρίου. Μιά στιγμή μετά, άκουσαν τδ νεαρδ Νέλσον νά φωνάζη : Είναι
κλέφτης ! Ά πδ κεΐ πάει !
Πίσω, μέσα στδ κατάστημα άκουγόταν ή φωνή τοΰ Παππα πού προειδοποιούσε
τδν Νέλσον καί τούς άλλους δύο πού έτρεχαν πίσω άπδ τδν άγνωστο. 'Ο άγνωστος
ήταν ώπλισμένος καί θά τούς σκότωνε, φώναζε δ Παππάς.
Α λλά οί τρεις άνδρες συνέχιζαν νά κυνηγοΰν τδν άγνωστο μέσα άπδ τδ χώρο
σταθμεύσεως αυτοκινήτων καί έν συνεχεία μέσα σ’ ένα γήπεδο πού βρισκόταν άπέναντι άπδ τδ δρόμο. Γυναίκες καί παιδιά πού ήταν μέσα στδ γήπεδο έστρεψαν καί
κοίταξαν τούς άνδρες πού ετρεχαν, προσπαθοΰντες νά καταλάβουν τί συμβαίνει. Οί
δδηγοί τών γαλακτοκομικών αυτοκινήτων έτρεξαν κΓ αύτοί άπδ πίσω, φωνάζοντες
τδν κλέφτη νά σταματήση.
Μιά γυναίκα άναγνώρισε τδν Νέλσον καθώς περνοΰσε κάτω άπδ τδ άνοικτδ πα
ράθυρό της, δπου στεκότανε καί παρακολουθούσε τήν καταδίωξι. «Μπόμπυ, Μπόμπυ,
έλα πίσω», τοΰ φώναξε. Είχεν ίδή τδν δπλοφόρο νά σταματά πίσω άπδ μιά συστάδα
θάμνων στήν άλλη άκρη τοΰ γηπέδου καί νά στρέψη τδ όπλο του έναντίον τών διω
κτών του. Καθώς τδ δπλο εκπυρσοκροτούσε, οί καταδιώκοντες άνδρες δπισθοχώρησαν, έκτδς άπδ τδν Νέλσον, δ όποιος έξακολουθοΰσε νά προχωρή πρδς τδν άγνωστο,
πού είχε σταματήσει τώρα πίσω άπδ ένα δένδρο.
«Σταμάτα Μπόμπυ» τοΰ ξαναφώναξε ή γυναίκα. «“Οπως τοΰ φώναζα νά γυρίση πίσω», κατέθεσεν άργότερα στήν άστυνομία, «δ άγνωστος ξαναγέμιζε τδ δπλο
του. Σημάδεψε καί πυροβόλησε άλλες δύο φορές. Ό Μπόμπυ έκανε νά στοίψη γιά
νά άποφύγη τις σφαίρες. ’Έπεσε κάτω καί άρχισε νά έρπη μέσα στά χόρτα. Τότε
άκουσα καί ένα τρίτο πυροβολισμό. Ό Μπόμπυ πετάχθηκε ψηλά στδν άέρα καί με
τά έπεσε στή γή. Έ τρεξα τότε στδ τηλέφωνο καί ειδοποίησα τήν άστυνομία».
Μιά άλλη γυναίκα στεκόταν μπροστά στδ σπίτι της, στήν άπέναντι πλευρά τοΰ
δρόμου δταν δ άγνωστος άρχισε νά τρέχη μέσα στδν άνοικτδ χώρο. ΚΓ αυτή έπίσης
τδν είχε ίδή νά στρέφη καί νά ρίχνη πέντε - έξη πυροβολισμούς πρδς τήν κατεύθυνσι
τών άνθρώπων πού τδν κατεδίωκαν.
— «Κατ’ άρχάς σκέφθηκα δτι παίζανε. Τήν ώρα έκείνη διέσχιζα τδ δρόμο δταν
άρχισαν οί πυροβολισμοί. "Ολοι έσπευσαν νά προφυλαχθοΰν έκτδς άπδ τδν Μπόμπυ,
δ όποιος συνέχιζε νά τρέχη πίσω άπδ τδν δπλοφόρο. Τότε είδα τδν άγνωστο νά σηκώνη τδ δπλο του καθώς κρυβόταν πίσω άπδ ένα δένδρο. Σημάδεψε προσεκτικά καί
πυροβόλησε. Ό Μπόμπυ δεν άπείχε πολύ άπ’ αύτδν δταν έπεσε κάτω».
Ό Μάρκ Γουώρρεν, ένας άλλος φίλος τοΰ νεαροΰ Νέλσον, βρισκόταν μπροστά
στδ σπίτι του έπΐ τής λεωφόρου, δταν άκουσε τούς πυροβολισμούς καί είδε τδν δπλο
φόρο νά έξαφανίζεται πίσω άπδ τδ τετράγωνο τοΰ Σοίηντ Βίνσεντ Χόουμ, λίγο πιδ
πέρα άπδ τδ γήπεδο. Ό γκάγκστερ κρατούσε άκόμα τδ δπλο του στδ χέρι, άλλά εί
χε βγάλει τδ παρδαλδ πουκάμισό του. Τδ κουβαλοΰσε κάτω άπδ τή μασχάλη του.
Προφανώς μέσα σ’ αύτδ είχε τυλίξει τή λεία του.
Ό Γουώρρεν άκουσε τις φωνές τών άνθρώπων πού τδν κυνηγούσαν νά άνακατεύωνται μέ τά τρομαγμένα ξεφωνητά τών γυναικών, πού είχαν ίδή τδ Νέλσον νά
πέφτη. Τρέχοντας, μπήκε στδ σπίτι του, άρπαξε ένα μεγάλο δπλο καί έσπευσε κΓ
αυτδς στήν καταδίωξι τοΰ άγνωστοι», τη στιγμή πού Ιξαφανιζόταν μέσα στούς θάμ
νους καί τά δένδρα πού σκέπαζαν τδν άπότομο λόφο δίπλα στδ δρόμο.
Μπαίνοντας μέσα στή δασώδη περιοχή ό Γουώρρεν καί άκολουθούμενος άπδ τούς
άλλους καταδιώκοντας, βρήκε έξη δεσμίδες χαρτονομισμάτων, σκορπισμένες κατά μή
κος τοΰ μονοπατιού άπ’ δπου είχε περάσει δ άγνωστος. Τά παρέδωσε στδν άρχιφύ-
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λακα της άσφαλείας Λούϊς Κούλπα, δ όποιος τά μέτρησε καί βρήκε ότι ήταν 504
δολλάρια.
Έ ν τώ μεταξύ, ένα τετράγωνο πιό πέρα, άπό τό γήπεδο, ένας παλαίμαχος τα
χυδρομικός υπάλληλος, ό πατέρας τοΰ νεαρού διευθυντοΰ τοΰ καταστήματος, έκανε
τό καθημερινό του δρομολόγιο στήν δδό Ή ηστ Κρός, δταν ακούσε τούς πυροβολι
σμούς. ’Έτρεξε τότε προς τό γήπεδο, δπου βρήκε ενα πλήθος συγκεντρωμένο γύρω
άπό τό γυιό του. Ό Μπόμπυ Νέλσον έκειτο κάτω μέ τό πρόσωπο πρός τό έδαφος καί
άνάσαινε βαρειά. Ά πό μια πληγή στή δεξιά ώμοπλάτη του έτρεχε αίμα. Μέ μιά προ
σπάθεια, γύρισε τό κεφάλι του καί ψιθύρισε : «Πατέρα». Μετά έχασε τίς αισθήσεις
του. Ή ταν ή τελευταία λέξις πού έπρδφερε.
Ό πατέρας τοΰ Νέλσον, συνώδευσε τό ασθενοφόρο πού μετέφερε τον τραυματισθέντα στό γενικό κρατικό νοσοκομείο τής Ό χάϊο Βάλλεΰ. "Οταν φθάσανε εκεί, τοΰ
άνήγειλαν δτι δ γυιός του είχε πεθάνει.
Κάτω άπό τό δένδρο δπου είχε σταθή δ οπλοφόρος καί πυροβολούσε κατά τοΰ
απόπλου διευθυντοΰ τοΰ παντοπωλείου, οί άστυνομικοί βρήκαν έξη κάλυκες των 38.
Τήν ίδια νύκτα οι γιατροί πού ένήργησαν τήν νεκροψία, έβγαλαν άπό τό πτώμα τοΰ
νεκροΰ ένα βλήμα τών 38.
Ή εΐδησις τοΰ φόνου τοΰ Νέλσον διαδόθηκε άστραπιαΐα μέσα στήν ήσυχη καί
φιλειρηνική συνοικία. Πολλοί νοικοκυραΐοι κλείδωσαν κι’ άμπάρωσαν τά σπίτια τους
άπό φόβο μήπως δ καταδιωκόμενος προσπαθούσε νά βρή καταφύγιο σε κανένα άπό
τά πλέον άπομονωμένα σπίτια τής περιοχής. Οί άνθρωποι συγκεντρώνονταν κατά μή
κος τών δενδροφυτευμένων δρόμων καί συζητούσαν γιά τό φόνο τοΰ νεαροΰ Νέλσον.
'Οπλισμένοι πολίτες τοΰ Χουήηλιγκ ένώθηκαν μέ τούς άστυνομικούς πρός καταδίωξι
τοΰ άγνώστου.
Εγκαταστάθηκαν άμέσως άστυνομικοί έλεγχοι σ’ όλους τούς δρόμους καί τίς κυριώτερες λεωφορειακές Αρτηρίες, ενώ μιά δύναμις άστυνομικών καί πολιτών άρχισε
νά προχωρή μέσα ατούς λόφους πού έκαλύπτοντο μέ πυκνά δάση. Τήν έπιχείρησι
τήν διηύθυνε δ σερίφης Τόμας Πάντεν. Ά λλες περίπολοι έφωδιασμένες μέ φορητούς
άσυρμάτους, όργωναν τήν περιοχή. Καί οί ώπλισμένοι πολίτες είχαν εντολή νά συλ
λαμβάνουν δποιονδήποτε ύποπτο συναντούσαν μπροστά τους.
Είσδύοντας στό δάσος οί άστυνομικοί άπό τό σημείο άπ’ δπου καί ό άγνωστος
είχεν εξαφανισθή, βρισκόνταν μόλις μιά ώρα πίσω άπό τό θήραμά τους. ’Επί κεφαλής
ήταν οί Αξιωματικοί Ρόμπερτ Νουβάλλ καί Γκρέγκορυ Ταβλόρες, οί όποιοι είχαν
καταλήξει στό συμπέρασμα δτι δ δπλοφόρος θά είχε συνεχίσει τήν πορεία του πρός
τήν άλλη πλευρά τοΰ δασώδους λόφου, δπου τον είχαν ίδή γιά τελευταία φορά νά
σκαρφαλώνη.
Ή κατεύθυνσις αύτή θά τόν έβγαζε στις όχθες τοΰ ποταμοΰ Χουήηλιγκ, κοντά
στη γέφυρα Ντράντζερ Στρήητ, δπου μποροΰσε νά είσχωρήση στά άβαθή νερά τοΰ
ποταμ,οΰ, έάν τό έσκέπτετο, γιά νά χάσουν τά ίχνη του οί διώκτες του. ’Αφήνοντας
τό ποτάμι μποροΰσε σέ έκατοντάδες άπόκρυφα σημεία νά κρυφθή θαυμάσια μέχρις
δτου σκοτεινιάση καί μπορέση νά πλησιάση σέ δημόσιο δρόμο.
Ένώ οί δύο άξιωματικοί ώδηγοΰσαν τούς ύπ’ αυτούς άνδρες στην περιοχή όπου
ήλπιζαν νά παγιδεύσουν τό θήραμά τους, τούς συνάντησε ό Γουΐλλιαμ Μπόνορ, ένας
φύλακας τών Αναμορφωτικών φυλακών τής Γουέστ Βιρτζίνια, πού είχε φέρει τό
γυμνασμένο σκυλί του. Ό Μπόνορ έβαλε τό σκυλί στά ίχνη τοΰ δολοφόνου στό ση
μείο πού είχεν εισχωρήσει μέσα στό δάσος, καί σέ λίγο άνακάλυψε μιά δεύτερη δε
σμίδα χαρτονομισμάτων. Κι’ αύτή περιεΐχεν έπίσης 504 δολλάρια.
Σήματα κατέφθαναν άπό διάφορα σημεία άπό τά όποια ύπετίθετο δτι θά περνοΰσε δ δολοφόνος. ’Ενώ οί άνδρες πού άκολουθοΰσαν τό σκυλί τοΰ Μπόνορ είσέδυαν
βαθύτερα στήν ένδοχώρα, ένα τμήμα τής πόλεως είχεν άπομονωθή καί είχαν έρευνηθή δλα τά σπίτια. Κάποιος είχε είπή δτι είδε έναν άνδρα μέ παρδαλό πουκάμισο
νά κυκλοφορή στή συνοικία. Ό καταζητούμενος δμως δέν βρέθηκε.
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’Άρχισε νά νυχτώνη καί οί έλπίδες για τή σύλληψι τοΰ δπλοφόρου λιγόστευαν.
Οί άστυνομικοί Ιλεγχοι ατούς δρόμους συνεχίζονταν δλη τήν ήμερα, άλλα οί περισ
σότεροι έπαυσαν μόλις νύχτωσε.
Είναι άμφίβολο νά ύπήρχεν άτομο σε άκτΐνα 100 μιλλίων άπδ τό Χουήηλιγκ
πού νά μήν είχεν ακούσει έστω καί γιά μιά μόνο φορά άπδ τδ ραδιόφωνό του ή τήν
τηλεόρασι τά σήματα τής άστυνομίας.
Ό Ρόΰ Πόρτερ, ένας θείος τοΰ δολοφονηθέντος Νέλσον, ήταν σέ ύπηρεσία ώς
σκοπός των άναμορφωτικών φυλακών τής Μάουντσβιλλ, δταν άκουσε μέ ταραχή άπδ
τδ ραδιόφωνο τήν εϊδησι περί τής δολοφονίας καί τήν καταδίωξι τοΰ δολοφόνου πού
έπακολούθησε. "Οταν έληξε ή ύπηρεσία του, έσπευσε κι’ αύτδς νά λάβη μέρος στήν
καταδίωξι. Α ργά τή νύκτα παρέμεινε κοντά στό ραδιόφωνό του, παρακολουθώντας
τά σήματα καί τίς άνακοινώσεις τής άστυνομίας, πού συνεχίζονταν άπδ καιρού είς
καιρόν δλη τή νύκτα.
Τήν άλλη μέρα Κυριακή πρωί, στίς 6 .3 0 ', δ Πόρτερ άνεχώρησε άπδ τδ σπίτι
του γιά νά μεταβή στίς άναμορφωτικές φυλακές, δπου θά άνελάμβανε ύπηρεσία στίς
8 ή ώρα.
Σύννεφα βροχής είχαν σκεπάσει τή λοφώδη περιοχή άπδ τίς μεταμεσονύκτιες
ώρες καί πρίν ξημερώση μιά βαρειά δμίχλη είχε καλύψει τδν ποταμό Ό χάϊο.
Προχωρώντας πρδς νότον έπί τής 88ης δδοΰ, 6 Πόρτερ διέκρινε μιά σιλουέτα
μέσα στήν πυκνή δμίχλη, καθώς πλησίαζε στδ Γκάρβινς Λέην, μερικά μίλλια νοτίως
τής Μπένγουντ. "Ενας άνδρας στεκόταν άκίνητος στδ δεξιό μέρος τής δδοΰ καί δ
φύλακας των άναμορφωτικών φυλακών ύπωπτεύθηκε δτι δ άνθρωπος αύτδς θά πή
γαινε πρδς νότον, Απομακρυνόμενος άπδ τήν περιοχή.
Ό Πόρτερ προχώρησε κάπου μισό μίλλι καί σκόπευε νά ειδοποίηση τούς άστυνομικούς τοΰ πρώτου φυλακίου Ιλέγχου. Μετά δμως σκέφθηκε δτι δ ύποπτος ίσως
νά Ιπέστρεφε πρδς τά πίσω, καταφεύγοντας στδ δάσος. Τότε έκανε στροφή καί γύ
ρισε πίσω. Ό άγνωστος στεκόταν άκόμα έκεϊ. Πατώντας φρένο δ Πόρτερ τοΰ φώναξε.
«Μήπως θέλεις νά σέ πάρω στδ αυτοκίνητό μου ;»
Ό μελαψδς άνδρας διέσχισε τδ δρόμο καί πλησίασε τδ αύτοκίνητο τοΰ Πάρτερ. Δέν φορούσε πουκάμισο. Πάνω στά γυμνό στήθος του καί στδ πρόσωπό του
ύπήρχαν ίχνη αίματος. Τδ τσαλακωμένο χακί πανταλόνι του ήταν γεμάτο λάσπες.
Μέ Ιπιφυλακτικότητα δ Πόρτερ τδν ρώτησε άν ήταν άπδ τούς έθελοντές πού
είχαν βγή μέ τούς άστυνομικούς νά ψάξουν τδ δάσος. Δέν ήταν δύσκολο νά είχεν
άποχωρισθή άπδ τούς άλλους καί νά χαθή μέσα στήν άγρια περιοχή καί σ’ αυτό
συντελοΰσαν ή νύκτα καί ή πυκνή δμίχλη.
Τά λόγια αύτά άνακούφισαν τδν άγνωστο καί διασκέδασαν τούς φόβους του.
Μπήκε μέσα στδ αύτοκίνητο τοΰ Πόρτερ μουρμουρίζοντας δτι έχασε τδ δρόμο του
ψάχνοντας μαζί μέ τούς άλλους.
Ό Πόρτερ, δ δποϊος ήταν άοπλος, προσποιήθηκε τδν άφελή. Πίστευε δτι ή δμί
χλη είχεν έμποδίσει τδν άγνωστο ν’ άναγνωρίση τδ αυτοκίνητό του, τήν πρώτη
φορά πού πέρασε άπδ μπροστά του πρδς τήν άντίθετη κατεύθυνσι. «Κάθεσθε Ιδώ
κοντά ;» τδν ρώτησε.
— «Μάλιστα, στή Μπένγουντ» άπάντησε δ άγνωστος μέ φωνή πού πρόδιδε τήν
κούρασι καί τήν άγωνία πού ήταν ζωγραφισμένα στδ πρόσωπο καί στά κατακκόκινα
μάτια του.
Γνωρίζοντας δτι σέ πέντε λεπτά θά περνούσαν μπροστά άπδ τδ άστυνομικδ
τμήμα τής Μπένγουντ, δ Πόρτερ προσφέρθηκε νά πάη τδν άγνωστο στδ σπίτι του.
<Θά είσθε κατατσακισμένος άφοΰ γυρίζατε έξω δλη τή νύκτα» τοΰ είπε.
— «’Ό χ ι, δέν μέ κουράζει νά πάω μέ τά πόδια μέχρι τδ σπίτι μου. Είναι λίγο
πιδ πέρα, στήν άλλη γωνία. Μπορείτε νά μ’ άφήσετε έδώ» είπε δ άγνωστος σκύβον
τας ξαφνικά πρδς τά έμπρός. Ή φωνή του είχε ένα τόνο άπελπισίας καί δ Πόρτερ
άντιλήφθηκε δτι δ νευρώδης κοντός άνδρας πού καθόταν δίπλα του άρχισε νά δεί-
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χνη έπιθετικές διαθέσεις καί προθέσεις για άντίστασι σέ τυχόν σύλληψί του. Ό
φόβος καί ή υποψία καθρεφτίζονταν στά μάτια του.
— «Έν τάξει φίλε» είπε ό ΙΙόρτερ ήσυχα, σταματώντας στήν άκρη στό δρόμο.
Ό άγνωστος κατέβηκε από τό αυτοκίνητο κι’ άρχισε να προχωρή. 'Ο Πόρτερ προσέ
θεσε τότε : «Γειά σου, στό καλό καί κοίταξε να ξεκουρασθής. Πιθανόν να σέ ζητή
σουν καί αύριο να τούς βοηθήσης».
Ό* θείος τοϋ δολοφονηθέντος Νέλσον είχε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για
να μη δημιουργήση υπόνοιες στόν άγνωστο. Τώρα νομίζοντας δτι είχε καθησυχάσει
τούς φόβους τοΰ άγνώστου, δ Πόρτερ συνέχισε μέ κανονική ταχύτητα καί σέ λίγο
βρισκόταν μακρυά του.
’Απείχε τώρα μισό μίλλι άπό τό άστυνομικό τμήμα τής Μπένγουντ. Σέ λίγο
σταματούσε σ’ ένα φυλάκιο έλέγχου οπού βρισκόνταν οί άστυνομικοί Μπέρναρντ Ρόμπινσον καί Μέλβιν Κάνιγκαμ. Καί οί δύο είχαν λάβει μέρος στήν καταδίωξι τήν
προηγούμενη ήμέρα καί περίμεναν τούς συντρόφους τους γιά νά έπαναλάβουν τήν
έρευνα.
"Οταν πληροφορήθηκαν άπό τον Πόρτερ γιά τόν πιθανόν ύποπτο, δ Ρόμπινσον
έτρεξε στόν ασύρματο τοϋ αυτοκινήτου του καί ειδοποίησε τόν συνάδελφό του Φίλ
Κόσνικ, δ όποιος βρισκόταν καθ’ δδόν, έξη μίλλια μακρυά. Μετά ξεκίνησαν πρός
τήν κατεύθυνσι καί τό σημείο οπού δ Πόρτερ είχεν άφήσει τόν άγνωστο πού δέν
φορούσε πουκάμισο καί ήταν γεμάτος αίματα.
Οί δύο αστυνομικοί τής Μπένγουντ βρήκαν τόν ύποπτο έκεΐ, στό ίδιο σημείο
οπού τόν είχε άφήσει δ θειος τού δολοφονηθέντος. Κοίταζε γύρω του σάν νά μή ήξερε
ποιά κατεύθυνσι ν’ άκολουθήση. Φρενάρισαν δίπλα του καί σέ λίγο έφτασε καί τό
αυτοκίνητο τοΰ Κόσνικ άπό τό άντίθετο μέρος.
Τοΰ είπαν δτι ήθελαν νά τόν υποβάλουν σέ έλεγχο. Ό νευρώδης άνδρας μέ τό
χακί πανταλόνι δέν έφερε άντίστασι καί ένας άπό τούς άστυνομικούς τόν ώδήγησε
στό αυτοκίνητο. Τήν ώρα πού περνούσαν άπό τό Χουήηλιγκ, τμήματα άστυνομικών
υπό τόν διευθυντή Μ. Α. Μπάουμαν έρευνοΰσαν πάλι τήν περιοχή. Ό ύποπτος έλεγε
συνεχώς στούς άστυνομικούς πού τόν είχαν συλλάβει δτι «δέν είχε κάνει τίποτε». Εί
χε χάσει τό πουκάμισό του καί είχε ματώσει τό στήθος του, στήν προσπάθειά του νά
βοηθήση τις καταδιωκτικές δυνάμεις νά βροϋν τό δολοφόνο.
Οί άστυνομικοί Τζάζεφ καί Τόου Γκρήην περίμεναν τόν ύποπτο στό τμήμα.
Ό άγνωστος δήλωσε δτι λέγονταν Ρόμπερτ Σαττερφήηλντ, 25 ετών, κάτοικος τής
Μπένγουντ, έπί τής δδοΰ Μάρσαλλ. Τόν ρώτησαν άν είχε εγκληματικό παρελθόν καί
δ Σαττερφήηλντ δήλωσε δτι είχε καταδικασθή σέ φυλάκισι μέ τήν κατηγορία έπιθέσεως καί δτι είχεν άπολυθή δοκιμαστικώς άπό τις φυλακές. Ή μήνυσις είχεν ύποβληθή άπό τη σύζυγό του, μητέρα τεσσάρων άνηλίκων παιδιών, τόν παρελθόντα Φε
βρουάριο.
— «Είχατε συλληφθή πριν ένα χρόνο καί τώρα θελήσατε νά ξενυχτήσετε γιά
νά βοηθήσετε τήν άστυνομία νά συλλάέη κάποιον άλλο ;» είπε δ Νόλλ. «Είσθε φίλος
τών άστυνομικών πού διηύθυναν τήν καταδιωκτική δύναμι άπό τήν δποία χάσατε
τήν έπαφή σας χθές τό βράδυ ;»
Πριν δ Σαττερφήηλντ προλάβη νά άπαντήση δ άστυνομικός προσέθεσεν δτι
θά ήταν καλύτερα νά πή τήν πραγματική άλήθεια καί δχι δτι προσπαθούσε νά συ
νάντηση τήν καταδιωκτική δύναμι δταν τόν συνέλαβαν.
Ό Σαττερφήηλντ ξέσπασε σέ κλάμματα. 'Ύστερα άπό μερικά λεπτά άνασήκωσε
τά μαλλιά του πρός τά πίσω καί είπε : «’Εγώ είμαι εκείνος πού ψάχνετε νά βρήτε.
’Αλλά δέν ήξερα δτι είχα σκοτώσει άνθρωπο».
Ειδοποιήθηκαν καί έφθασαν στό τμήμα ό Είσαγγελεύς Τόμας ’Όμπράϊεν, δ
άστυνομικός διευθυντής Π. Ο. Μίλλερ καί δ Μπάουμαν. Έκλήθη ένας στενοδακτυλογράφος καί δ Σαττερφήηλντ ύπαγόρευσε τά γεγονότα τοΰ τελευταίου 24ώρου. Στήν
κατάθεσί του αύτή παραδεχόταν τή ληστεία καί τό φόνο.
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Σύμφωνα μ’ αυτά πού κατέθεσεν ό Σαττερφήηλντ, είχε φθάσει στή Χουήηλιγκ
στις 8.30' ή ώρα τό πρωί τήν ήμέρα τής διαπράξεως τοΰ έγκλήματος, προερχόμε
νος από τήν Τίλ,τον Βίλλ τοΰ Ό χάϊο, δπου δέν είχε κατορθώσει να βρή δουλειά. ’Από
εκεί ανέβηκε σ’ Ινα λεωφορείο καί ήρθε στο Έ λ μ Γκρόουβ. Κατέβηκε κοντά στο
κατάστημα καί τότε άποφάσισε νά τό ληστέψη.
Άφοΰ έρριξε μερικούς πυροβολισμούς εναντίον των άνθρώπων πού τόν κατεδίωκαν, ετρεξε προς τό λόφο καί άπό έκεΐ πρός τήν δχθη τοΰ ποταμοΰ, κοντά στό ση
μείο δπου αργότερα ο! διώκται του ύπέθεσαν δτι πέρασε. ’Ακολουθώντας τήν δχθη
κάπου 250 γιάρδες μέσα άπό τούς πυκνούς θάμνους, σταμάτησε κάπου γιά νά κρύψη τά υπόλοιπα χρήματα, τά όποια δέν είχαν πέσει άπό τό πουκάμισό του καθώς
έτρεχε. Τό δπλο του, Ινα ’Άϊβερ - Τζόνσον των 38, τό έκρυψε κάτω άπό ένα κού
τσουρο, μαζί μέ τό ψάθινο καπέλλο πού φορούσε κατά τήν ώρα τής ληστείας.
’Αφοΰ έκρυψε τή λεία του, συνέχισεν δ Σαττερφήηλντ, κολύμπησε καί πέρασε
τό ποτάμι βγαίνοντας στήν άπέναντι δχθη, πού ήταν έπίσης δασώδης. Έ κεΐ έμει
νε καί κρύφθηκε ολόκληρη τήν υπόλοιπη ήμέρα καί δλη τή νύκτα τοΰ Σαββάτου.
Οί άστυνομικοί ώδήγησαν τόν κρατούμενο στό έρημικό σημείο δπου είχε κρυμ
μένα τά χρήματα τό δπλο καί τό καπέλλο. Έ κεΐ βρήκαν πράγματι τό πουκάμισο,
1.400 δολλάρια, ενα ψάθινο καπέλλο καί ενα πιστόλι των 38. Τό δπλο περιείχε
άκόμα δύο σφαίρες καί τρεις πυροδοτηθέντας κάλυκες.
Συντάχθηκε τότε δικογραφία γιά ληστεία καί φόνο έναντίον τοΰ Σαττερφήηλντ
καί τόν φυλάκισαν σ’ ενα κελλί των φυλακών τής Ό χάϊο Κάουντυ. Τήν επομένη
ήμέρα, ή άστυνομία επανεξέτασε τούς μάρτυρες τοΰ φόνου τοΰ Νέλσον, ένώ έκατοντάδες φίλοι τοΰ νεκροΰ συγκεντρώθηκαν γιά νά παρακολουθήσουν τήν κηδεία του.
Μεταξύ αυτών πού κατέθεσαν ώς μάρτυρες, ήταν καί ένας νεαρός δ όποιος άκουγε τό τρανζίστορ ραδιόφωνό του μέσα στό γήπεδο τής Κήη Άβενιου, τήν ώρα πού
δ δπλοφόρος μπήκε στό κατάστημα.
— «"Ενα άσπρο αύτοκίνητο σταμάτησε κοντά μου στό δρόμο καί άντιλήφθηκα
έναν κοντό άνδρα νά βγαίνη άπ’ αυτό καί νά τραβά πρός τό κατάστημα. Μερικά λε
πτά άργότερα, άκουσα φωνές καί είδα τόν ίδιο μικρόσωμο άνδρα νά τρέχη πίσω στό
δρόμο καί άπό έκεΐ στό σημείο δπου είχε σταθμεύσει τό αυτοκίνητο. ’Αλλά τό αύτοκίνητο πού τόν έφερε έβαλε μπρός καί έξαφανίσθηκε μόλις άκούσθηκαν οί φωνές άπό
τό κατάστημα. Στό τιμόνι καθόταν ένας νεαρός, άλλά δέν θυμάμαι τά χαρακτηριστι
κά τους» κατέθεσεν δ νεαρός.
Οί άστυνομικοί άκουσαν τήν κατάθεσι τοΰ νεαρού καί κάλεσαν πάλι τόν Σαττερ
φήηλντ. Είχαν μαζί τους τήν πινακίδα, πάνω στήν δποία ήταν γραμμένη καθαρά ή
άπειλητική σημείωσις πού άπευθυνόταν πρός τόν Παππά.
Είχαν μελετήσει τή δυσανάγνωστη ύπογραφή πού έβαλε δ κρατούμενος προ
δλίγου στήν κατάθεσί του καί διερωτώντο τώρα εάν δ ίδιος είχε γράψει τήν άπειλητική προειδοποίησι πάνω στήν πινακίδα.
’Εξήγησαν στόν Σαττερφήηλντ δτι υπήρχαν «κάτι μικρολεπτομέρειες» πού έπρεπε
νά διευκρινισθοΰν καί τόν ρώτησαν γιά τίς κινήσεις του άπό τή στιγμή πού άφησε
τήν Τίλτον Βίλλ γιά τό Χουήηλιγκ μέχρι τήν ήμέρα πού διέπραξε τή ληστεία.
Ό κρατούμενος άπάντησε δτι έφθασε μέ ένα λεωφορείο στό Χουήηλιγκ στις
8.30' π.μ. Ά πό εκεί πήρε τό τοπικό λεωφορείο γιά τό Έ λ μ Γκρόουβ. Είπε μάλι
στα καί τό δνομα τής δδοΰ άπ’ δπου πήρε τό λεωφορείο καί τό σημείο δπου κα
τέβηκε.
— «Κάνεις λάθος σε δύο σημεία» είπε δ άρχιφύλακας Κούλπα, δταν τελείωσε
ό κρατούμενος. «Δέν υπάρχουν λεωφορεία πού φεύγουν άπό τήν Τίλτον Βίλλ καί φθά
νουν στό Χουήηλιγκ στις 8.30' π.μ. τό Σάββατο. Καί τό τοπικό λεωφορείο γιά τό
Έ λ μ Γκρόουβ δέν παίρνει έπιβάτες άπό τή στάσι πού λές δτι τό πήρες».
Ό κρατούμενος δέν μιλούσε καί δ Κούλπα άποφάσισε νά παίξη τό τελευταίο
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του άτοΰ. Τοΰ έδωσε ένα φύλλο χαρτί καί ένα μολύβι καί τον διέταξε νά γράψη
τίς λέξεις : «Κάνε δ,τι θά σου πώ αν θέλης τή ζωή σου».
Ό Σαττερφήηλντ έκανε 15 λεπτά γιά νά γράψη τήν άπλή αύτή φράσι. “Οταν
τελείωσε, δ άρχιφύλακας τή συνέκρινε μέ τή φράσι πού ήταν πάνω στήν πινακίδα
πού είχε δοθή στον Γουΐλλιαμ Παππά στό κατάστημα.
— «"Οπως βλέπεις Σαττερφήηλντ καί σύ δ ίδιος, τά δύο σημειώματα δέν έχουν
γραφή άπδ τδν ίδιο άνθρωπο» είπε δ Κούλπα ήσυχα. «Τώρα υποτίθεται δτι θά μάς
πής δλη τήν άλήθεια. Ποιος σέ έφερε στδ κατάστημα καί περίμενε έξω μέ τδ αυ
τοκίνητο, ένώ εσύ έμπαινες μέσα ; Ό δποΐος τδσκασε μόλις έγινε φασαρία καί σε
άφησε μόνο στήν τύχη σου ; Πές μας τδ δνομα τοΰ άνθρώπου αυτού, τοΰ όποιου ή
δειλία μπορεί νά σέ στείλη στήν ήλεκτρική καρέκλα, ένώ αύτδς τή γλύτωσε μιά
χαρά».
"Οταν οί άστυνομικοί έγκατέλειπαν τδ κελλί τοΰ Σαττερφήηλντ, είχαν τδ δνο
μα ένδς 27ετοΰς πρώην καταδίκου άπδ τήν Τίλτον Βίλλ, τοΰ Ό χάίο, δ δποΐος δπως
άπεκάλυψεν δ κρατούμενος, ήταν δ δδηγδς τοΰ αυτοκινήτου πού τδν έφερε στδ κα
τάστημα.
Ό άνθρωπος πού εξαφανίσθηκε μέ τδ λευκδ αύτοκίνητο, ήταν δ Πάτρικ Μάλντρου. Έξεδόθηκε αμέσως ένταλμα συλλήψεώς του μέ τήν κατηγορία τοΰ σύνερ
γού σέ ληστεία καί φόνο. Τήν άλλη ήμέρα εστάλη στήν Τίλτον Βίλλ δ άστυνομικός
Κρίς Τζέμπια, δ δποΐος πληροφορήθηκε έκεΐ δ Πάτρικ Μάλντρου είχεν έξαφανισθή
άπδ τδ σπίτι του άπδ τήν ήμέρα πού δολοφονήθηκε δ Νέλσον. Ό Διευθυντής τής
αστυνομίας τής Τίλτον Βίλλ, "Αλμπερτ Λαπόσκι, τοΰ έγνωστοποίησε δτι δ Μάλντρου
είχε κάνει τρία χρόνια στις δμοσπονδιακές φυλακές γιά κλοπή ένδς αυτοκινήτου,
καθώς επίσης καί άρκετδ χρόνο στις κρατικές φυλακές γιά τήν ίδια παράβασι.
Ά π δ τίς άνακρίσεις των συγγενών του, προέκυψεν δτι δ Μάλντρου είχεν έγκαταλείψει τήν κατοικία του μαζί μέ μιά 24ετή ξανθή νέα, πού ήταν φιλενάδα του,
τδ παρελθδν Σάββατο. Είχαν τραβήξει πρδς τδν Κλήβελαντ τοΰ Ό χάίο.
Στδ μεταξύ στδ Χουήηλιγκ, δ Ρόμπερτ Σαττερφήηλντ υποχρεώθηκε άπδ τήν
άστυνομία νά ύπογράψη μιά δεύτερη κατάθεσι, στήν δποία άπεκάλυπτε τδν Μάλντρου
καί άλλα άτομα ώς συνεργούς σέ έπτά άλλες πρόσφατες ληστείες στήν περιοχή τοΰ
Ό χάίο καί τής Γουέστ Βιρτζίνια.
Τήν έπομένη έβδομάδα συνελήφθηκαν άλλοι δύο ύποπτοι άπδ τδν Ό χάίο, γιά
νά έξετασθοΰν γιά τίς άλλες πρόσφατες ληστείες.
Στις 6 Αύγούστου, οί άστυνομικοί τής Χουήηλιγκ συνέλαβαν τήν φιλενάδα τοΰ
Πάτρικ Μάλντρου, ή δποία είχεν επιστρέφει άπδ τή Νέα Όρδλεάνη, δπου ίσχυρίσθηκε δ φίλος της «τήν άνέβασε σ’ ένα λεωφορείο καί τήν έστειλε πίσω στδ σπίτι της».
Ή νέα έδήλωσε στούς άστυνομικούς δτι δέν έγνώριζε δτι δ φίλος της κατεζητεΐτο άπδ τήν άστυνομία. Αυτό τδ έμαθε στδ Τένεση δπου σταμάτησαν μέ τδν Μάλ
ντρου γιά νά έπισκεφθή τήν οίκογένειά της. Ά πδ τήν Τένεση τηλεφώνησε σέ κάτι
φίλες της στή Μπελλαίρ τοΰ Ό χάίο καί έπληροφορήθηκε άπ’ αυτές δτι οί άστυνομικοί καταζητούσαν τδ άσπρο αύτοκίνητο μέ τδ δποΐο αύτή καί δ Μάλντρου ταξί
δευαν».
— «"Οταν πήγαμε στή Νέα ’Ορλεάνη, μερικές ήμέρες άργότερα, δ Πάτ είπε
δτι θά συνέχιζε μέχρι τοΰ Χοΰστον τοΰ Τέξας, δπου θά έπισκεπτόταν κάποια γνω
στή του. Μ’ έβαλε σ’ ένα λεωφορείο καί μ’ έστειλε πίσω» είπε ή ξανθή νέα.
Οί υπάλληλοι τοΰ FB I συνέλαβαν τδν ΙΙάτρικ δταν τήν έπομένη ήμέρα έφτα
σε στδ σπίτι τής γνωστής του στδ Χοΰστον. Κατά τήν σύλληψί του άρνήθηκε κάθε
σχέσι μέ τή ληστεία καί τή δολοφονία τής Γουέστ Βιρτζίνια καί δρκιζότανε δτι
βρισκότανε μίλλια μακρυά άπδ τήν "Ελμ Γκρόουβ κατά τδ χρόνο πού δολοφονή
θηκε δ Νέλσον.
— Ό Μάλντρου δέχθηκε νά δώση κατάθεσι καί έστάλησαν άμέσως άστυνομικοί
άπδ τή Γουέστ Βιρτζίνια γιά νά τδν παραλάβουν. Τήν έπομένη ήμέρα δ σερίφης
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Νέφφ τής Μπέλμοντ Κάουντυ, τοΰ Ό χάϊο, συνέλαβε άλλο άτομο το δποΐο δ Ρόμπερτ
Σαττερφήηλντ είχεν αναφέρει ώς μέλος τής συμμορίας τους σέ διάφορες ληστείες,
που έληξαν μέ τήν δολοφονία τοΰ διευθυντοΰ τοΰ καταστήματος τής Έ λ μ Γκρόουβ.
Ό άνθρωπος αύτός, σύμφωνα μέ τις δηλώσεις τοΰ σερίφη Νέφφ, παραδέχθηκε δτι
δύο έβδομάδες προ τοΰ φόνου, αύτός, δ Μάλντρου καί δ Σαττερφήηλντ είχαν πάει
στην ’Έλμ Γκρόουβ μέ πρόθεσι νά ληστέψουν τδ ίδιο κατάστημα. Υπήρχε δμως πο
λύς κόσμος μέσα στο κατάστημα κι’ έτσι αναχώρησαν άπρακτοι. Είχαν τότε ένα κλεμ
μένο αυτοκίνητο καί δ Μάλντρου είχε γίνει έξω φρένων δταν οί άλλοι άρνήθηκαν
νά μποΰν στδ κατάστημα μέ τήν πινακίδα.
Στις 11 Αύγούστου δ ΙΙάτρικ Μάλντρου εφθασε στή Χουήηλιγκ δπου είχε νά
αντιμετώπιση τις καταθέσεις τοΰ Σαττερφήηλντ καί των άλλων άνακριθέντων άτόμων. Ό νεαρός πού είχεν ίδή τον Σαττερφήηλντ νά κατεβαίνη άπδ τδ άσπρο αυ
τοκίνητο, δταν διεπράχθη ή ληστεία, άνεγνώρισε τδ αυτοκίνητο, τδ δποΐο βρισκό
ταν στδ Χοΰστον.
Ό Πάτρικ Μάλντρου Ικάμφθηκε τότε καί ώμολόγησε τδ ρόλο του ώς σύνεργού
τοΰ Σαττερφήηλντ καί υπέγραψε τήν ένορκο κατάθεσί του.
Άναπαριστάνοντες τδ έγκλημα άπδ τις καταθέσεις τοΰ Σαττερφήηλντ καί τοΰ
Μάλντρου, οι αστυνομικοί κατέληξαν στδ συμπέρασμα δτι οί δύο εγκληματίες έφθασαν στήν ’Έλμ Γκρόουβ μαζί, έπιβαίνοντες ένδς δανεισμένου αύτοκινήτου, μέ τδ
δποΐο σταμάτησαν επί τής Κήη ’Άβενιου, άπέναντι άπδ τδ γήπεδο. Ό Σαττερφήηλντ
κατέβηκε τότε άπδ τδ αυτοκίνητο λέγοντας στδ σύντροφό του : «Σέ τρία λεπτά τε
λειώνω».
Τρία λεπτά άκριβώς άργότερα δ Μάλντρου είδε τδ σύντροφό του νά βγαίνη
τρέχοντας άπδ τδ κατάστημα καί νά τδν κυνηγούν δ Νέλσον καί οί άλλοι δύο άνδρες. Τρομοκρατηθείς, έβαλε μπρδς στδ αυτοκίνητο καί άνεχώρησε τή στιγμή άκρι
βώς πού δ Σαττερφήηλντ άρχισε νά πυροβολή.
Έπιστρέφοντας γιά τδ σπίτι του, άφοΰ πέρασε τδν ποταμό Ό χάϊο, δ Μάλντρου
πήρε τή ξανθή φιλενάδα του καί γύρισε πίσω στή Χουήηλιγκ, δπου πήγαν στδν
κινηματογράφο. ’Αργότερα έφυγαν γιά τδ Έ λ μ Κνόλλ, δπου δ Μάλντρου, σύμφω
να μέ προσχεδιασμένο πρόγραμμα, θά άφηνε ένα πουκάμισο γιά ν’ άλλάξη δ Σατ
τερφήηλντ καί έτσι νά μήν άναγνωρισθή.
Ό Μάλντρου κουβαλούσε τδ δεύτερο πουκάμισο γιά τδν Σαττερφήηλντ μέσα σ’
ένα ξύλινο κουτί, μέσα στδ δποΐο είχε καί τδ δικό του περίστροφο των 22, δύο ζευ
γάρια γάντια καί τδ πορτοφόλι τοΰ συντρόφου του. Τά άντικείμενα αυτά ήταν μέσα
στδ κουτί δταν πήγε στδ ραντεβού έκεΐνο. Τδ κουτί τδ πέταξε μέσα σ’ ένα θάμνο
στήν δχθη τοΰ ποταμοΰ ’Όουλντ Χουήηλιγκ.
Τήν έπομένη ημέρα τής καταθέσεως τοΰ Μάλντρου, δ άστυνομικδς Νδλλ τδν
ώδήγησε στδ σημείο δπου ισχυρίζονταν δτι είχε πετάξει τδ κουτί. Άφοΰ έψαξαν
έπί άρκετές ώρες, βρέθηκε τελικά τδ κουτί μέ τδ πουκάμισο, τδ δπλο, τά γάντια καί
τδ πορτοφόλι.
Στήν τσέπη τοΰ υποκαμίσου ύπήρχε ένα φύλλο χαρτί πάνω στδ δποΐο ήταν
ένα άτεχνο σχεδιάγραμμα τοΰ σχεδίου δράσεώς των. Έδειχνε τδ σημείο δπου έπρε
πε νά τδν άφήση δ σύντροφός του -— στή σκιά τοΰ Σιούϊσαϊντ, Χίλλ, κοντά στδν 88ο
δημόσιο δρόμο, δηλαδή εκεί δπου δ θείος τοΰ Μπόμπυ Νέλσον βρήκε τήν έπομένη
ημέρα, καί πήρε μέσα στδ αυτοκίνητό του τδ δολοφόνο τοΰ άνεψιοΰ του.
ΣΗΜ. : Τά όνόματα Τζώρτζ Κάρσον, Πώλ Κάντεν καί Μάρκ Γουώρρεν δέν
είναι πραγματικά καί έχρησιμοποιήθησαν γιά νά μήν άποκαλυφθοΰν τά πραγματικά
όνόματα των άτόμων αυτών.
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ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 1967
Α) α) Κατά μήνα Φεβρουάριον έ.ε. τβ Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :
Έσοδα τακτικά
Δρχ. 473.506.—
»
έκ συμ) χής Δημοσίου
»
620.214.—
Σύνολον Εσόδων
’Έ ξ ο δ α

993.720.—
878.491.—

Πλεόνασμα

115.229.—

β) Κατά μήνα Μάρτιον έ.ε. μερίμνη τοϋ Ταμείου :
2.814 μέλη
ι) Τ πό ιατρών τής εκλογής των οίκοι
1) Έξητάσθησαν
ιι) Εις ιατρεία τής έκλογής των
3.076
»
ιιι) Εις ιατρεία καί έργαστήρια τής υγειο
νομικής υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων & τόν Κλάδον Τ γείας ’Α
θηνών - Πειραιώς (έξετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί)
2.727
»
tu) Εις Ιδιωτικά έργαστήρια & ιατρούς κα
τόπιν παραπομπής υπό τού Ταμείου
προς παθολογικήν & παρακλινικήν έ1.557
»
ξέτασιν ή θεραπείαν
2) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις καί
Κέρκυρα
33
»
234
»
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των
34 μελών
4) Είσήχθησαν εις Μαιευτήρια καί έτεκον αί σύζυγοι
5 μέλη
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 1.726 δρχ. είς
’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν
10.480
»
6) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 8.408 συνταγαί.
Β) Έ ν συνεχείς τής ύπ’ άριθ.ΙΦΙ άπό 8 .7 .6 6 παρ. 8, πρός άπάσας τάς Ά στυνομικάς Υπηρεσίας, έγκυκλίου Δ) γής ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων, άφορώσης
είς την παράδοσιν βιβλιαρίων νοσηλείας, γνωρίζονται ύμΐν τά κάτωθι :
1) ΙΙαρετηρήθη δτι ένιοι ’Αστυνομικοί Τπάλληλοι, κατά την έκ διαφόρων λόγων
άποχώρησίν των έκ τής ένεργοΰ (υπηρεσίας, δέν παραδίδουν έγκαίρως ή καί καθ’ 8λου είς τόν Κλάδον Υγείας ή τάς Υπηρεσίας των, τά βιβλιάρια νοσηλείας αύτών
ή τώ μελών τών οικογενειών των, παραβαίνοντες τήν σχετικήν ύποχρέωσίν των
καί δημιουργοΰντες οϋτω μεγίστην υπηρεσιακήν ανωμαλίαν εις τε τόν παρ’ ήμϊν
Κλάδον Τ γείας καί τό Τπουργεΐον Υγιεινής.
2) Έφιστάται δθεν ή προσοχή τών κ.κ. Διοικητών καί Προϊσταμένων Τμημάτων
καί Υπηρεσιών, όπως άμα τή άποχωρήσει ύπαλλήλου τινός ύπηρετοΰντος ύπό τάς
διαταγάς των, διατάσσωσιν τούτον, ώστε ύποχρεωτικώς προ τής παραδόσεως τών
λοιπών δημοσίων είδών, δελτίου ταυτότητος, περιστρόφου κλπ. παραδίδη τά βιβλ.άρια νοσηλείας, άπ’ εόθείας ήμΐν καί άφοΰ προηγουμένως έφοδιασθή ύφ’ ήμών,
δΓ ειδικού πρός τούτο σημειώματος, δτι παρέδωσε ταύτα, είτα νά θεωρώσιν αυτόν,
ώς διαχειριστικούς τακτοποιηθέντα.
3) Δέον ώσαύτως, δπους τονισθή είς άπαντας τούς ’Αστυνομικούς υπαλλήλους, δτι
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έν περιπτώσει μεταβολής τής καταστάσεως μέλους τίνος τής οικογένειας των, ή σφα
λισμένου εις τόν Κλάδον Υγείας π.χ. νυμφεύσεως άγαμου αδελφής, θανάτου, διορι
σμού εις Δημοσίαν ύπηρεσίαν ώς μονίμου ύπαλλήλου κλπ. πρέπει τδ ταχύτερον νά
παραδίδηται τό βιλιάριον νοσηλείας εις τόν Κλάδον Υγείας, δεδομένου δτι ή μετα
βολή αυτή συνεπάγεται αυτομάτως την άπώλε.αν τού δικαιώματος τής Ιατροφαρ
μακευτικής καί Νοσοκομειακής Περιθάλψεως εις βάρος τού Δημοσίου. ’Έστω δέ
γνωστόν δτι, ή μή παράδοσις τού βιβλιαρίου νοσηλείας, άφ’ ής στιγμής επαυσεν
ίσχΰον τό εις βάρος τού Δημοσίου δικαίωμα άσφαλίσεως ώς καί ή χρήσις βιβλια
ρίου υπό προσώπου μή δικαιουμένου περιθάλψεως, έπισύρει αύστηροτάτας ποινικάς
καί πε.θαρχικάς κυρώσεις.
4) Οί κ.κ. Προϊστάμενοι τόσον τής Κεντρικής Υπηρεσίας τού Κλάδου Υγείας,
δσον καί των Παρ) των Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυρας, δέον δπως μεριμνώσιν ώστε
όταν υπάλληλός τις άποχωρών τής υπηρεσίας προσέρχηται προς παράδοσιν των βι
βλιαρίων νοσηλείας, πρώτον νά έρευνάται ή δήλωσις τούτου, ί'να διαπιστωθή διά
ποίων βιβλιαρίων είναι χρεωμένος, ή έάν τούτο είναι αδύνατον, ελλείψει δηλώσεως
νά προσκομίζη υπεύθυνον δήλωσιν δεόντως ύπογεγραμμένην καί θεωρημένην έν ή
νά άναφέρηται δ λόγος δι’ δν παραδίδει ταΰτα καί έφ’ δσον δηλοΐ δτι τά παραδίδει
άπαντα, τότε νά έφοδιάζωσι τούτον διά σχετικού σημειώματος, έφ’ οδ νά άναγράφηται ό άριθμός έκάστου βιβλιαρίου. Εις περίπτωσιν δέ καθ’ ήν ισχυρίζεται δτι άπώλεσεν έν έκ τούτων, δεν άρκεΐ ή ύπεύθυνος δήλωσις, άλλ’ απαιτείται ένορκος βεβαίωσις ένώπιον Είρηνοδίκου, ήτις υποβάλλεται σΰν τή δηλώσει.
5) "Οτε παραδίδεται βιβλιάριον μέλους συνεπεία μεταβολής τίνος καταστάσεως
(θανάτου, γάμου κλπ.) δέον δπως έρωτάται δ υπάλληλος έάν έχη έτερα μέλη τής
οικογένειας του ήσφαλισμένα εις τόν Κλάδον Υγείας, καθ’ δσον έν καταφατική περιπτώσει, δεν άπαιτεΐται μείωσις τής κρατήσεως έπί τών άποδοχών του. Άντιθέτως,
έάν δέν βαρύνηται με τήν άσφάλισιν έτέρου μέλους πλήν τού δι’ δ παραδίδει τό
βιβλιάριον, δέον δπως ή κράτησις μειοΰται εις τό ήμισυ, κατόπιν σχετικού υπηρε
σιακού σημειώματος τού Κλάδου, πρός τήν Διαχείρισιν τής Άστυν. Δ) νσεως, εις
ήν υπηρετεί δ υπάλληλος καί ήτις ένεργεΐ τήν μείωσιν. Έ π ί τού σημείου τούτου
είδικώς έφιστάται ή προσοχή διότι, παρουσιάσθησαν περιπτώσεις καθ’ άς προ>
ήμΐν υπάλληλοι, παραπονούμενοι δτι, καίτοι παρέδωσαν τό βιβλιάριον μέλους τής
οίκογενείας των κατά τά άνωτέρω καί δέν έβαρύνοντο πλέον μέ τήν άσφάλισιν έτέ
ρου μέλους, έν τούτοις έξηκολούθει ή προηγουμένη κράτησις 2%, έπί τών μηνιαίων
άποδοχών των, ήτις εδει νά είχε μειωθή είς τό ήμισυ 1%, τών ύπαλλήλων τούτων,
άνηκόντων έφεξής είς τήν κατηγορίαν τών μή βαρυνομένων δι’ άσφάλισιν μελών οι
κογένειας. Σημειωτέον δτι, οί είρημένοι ύπάλληλοι, έζήτουν περαιτέρω τήν καταβο
λήν αύτοΐς άναδρομικώς άπό τής ημέρας παραδόσεως τού βιβλιαρίου, τών άδικαιολογήτως κατά τά άνωτέρω κρατηθέντων.
Ή παρούσα δέον, δπως άναγνωσθή καί έξηγηθή είς δύο έπί τούτω συγκαλου
μένας συγκεντρώσεις, ώστε νά κατανοηθή πλήρως τό περιεχόμενον αυτής, ύφ’ άπάντων τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου 'Υγείας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΦΟΡΟΓΣΕ στολή άξιωματικοΰ ’Αεροπορίας ό Κ. ’Αναγνώστου, έτών 19,
άεργος και εκανε ελεγχο ταυτοτήτων καί άδειων σμηνιτών. Συνελήφθη.
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ δ Δ. Μωραίτης, έτών 19, συνελήφθη στό Βόλο, γιατί
παρουσιάσθη ώς^ άξιωματικός τής ’Αεροπορίας σ’ ένα τυπογραφείο καί παρήγγειλε
50 δελτία ταυτότητος ’Αεροπορίας καί μία σφραγίδα τοΰ Γ.Ε.Α. "Οταν πήγε νά
τά πάρη συνελήφθη καί κατεσχέθησαν πάνω του πλαστή σφραγίδα τού Θ' Λυκείου
Αρρενων Αθηνών, ένα άπολυτηριο τοΰ ίδιου Λυκείου καί ένα πιστοποιητικό γεννησεως με παραποιημένη τήν χρονολογία, καθώς καί δύο φωτογραφίες του ώς άξιωματικοΰ ’Αεροπορίας.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ σοβαρά με τσκούρι, στό κεφάλι, τούς Ή λία Ματζουράνη,
ετών 48, και τό γυιό του Γεώργιο, έτών 18, ό Γεώργιος Γαζετής, στό χωριό Λει
βαδιό Λαρίσης, για κτηματικές διαφορές.
— ΕΣΚΟΤΩΣΕ τόν Ν. Θεοδωρίδη, χτυπώντας τον μέ στιλέτο στήν καρδιά,
δ Χρήστος Δεληγιάννης, στό χωριό Κάτω Καμήλα Σερρών. Αιτία οτι δ δολοφόνος
παρενοχλοΰσε τή γυναίκα τοΰ θύματος Θεανώ καί κατά τή στιγμή λογομαχίας έγι
νε τό φονικό.
^
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ περιπτέρων Σ. Λεμονής, έτών 20 καί Ν. Νικολαΐδης, έτών
20, συνελήφθησαν στήν Άνθούπολη γιά σωρεία κλοπών σέ περίπτερα.
— ΕΚΤΓΠΗΣΕ τόν Δ. Κοντογιάννη δ είσπράκτορας Α. Καρτέρης, στήν άφετηρία τής δδοΰ Φιλελλήνων, έπειδή έπεβιβάσθη άντικανονικά στό λεωφορείο τών
Ε.Η.Σ.
— ΕΣΠΡΩΞΕ τόν Α. Ντούλη ό Δ. Τράκουλος, στό χωριό Ρόδιέ, κατόπιν φι
λονικίας καί έπεσε χάμω, δπότε χτύπησε στό κεφάλι καί πέθανε. Ό δράστης συ
νελήφθη.
— Ο ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ Γ. Τασίδης, έτών 31, στό χωριό Ξυλαγανή Ροδόπης,
κατελήφθη άπό κρίση, έπετέθη έναντίον τοΰ έξαδέλφου του Γ. Τασίδη, τόν όποιο
έτραυμάτισε θανάσιμα μέ μαχαίρι καί κατόπιν μπήκε στό σπίτι καί έτραυμάτισε
καί τή γυναίκα τοΰ έξαδέλφου του. "Οταν πήγε ή πεθερά Χρυσαυγή Τασίτη, έτών
60, νά βοηθήση τή νύφη της τής έπετέθη καί τήν έσφαξε. Κατεδιώχθη καί συνε
λήφθη.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ βιασμού έκαμεν ό Ά ρ . Άλεξόπουλος, έτών 26, δ όποιος μπή
κε στό σπίτι τής όδοΰ ’Ίμβρου 4, άφοΰ προηγουμένως γδύθηκε έξω άπό τό σπίτι, καί
άπεπειράθη νά βιάση 12έτιδα παιδίσκη. Στις φωνές της έτρεξαν οί γονείς της
καί συνέλαβαν τό δράστη, ό όποιος προφανώς θά είναι σχιζοφρενής.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ τοΰ αύτοκινήτου τής τραγουδίστριας Πόλης Πάνου συνελή
φθησαν. Είναι οί Α. Κανελλάκης, Χρ. Μακράκης καί X. Κολυβάς. Τό αύτοκίνητο
κατεσχέθη.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ άντικειμένων άπό αύτοκίνητα Τ ζ. Κίμπρυ, "Αγγλος του
ρίστας, έτών 22, ήλεκτρολόγος, συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω στό σταθμευμένο I. X.
51747. 'Ομολόγησε καί άλλες 8 κλοπές σέ αύτοκίνητα.
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— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ I. Παπαϊωάννου, έτών 19, συνελήφθη γιατί έκλεψε άπδ τήν
τσάντα τής Φωτεινής Λακουμέντου δύο λίρες καί 430 δραχμές.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ σοβαρά στδ κεφάλι τδν Α. Στρατηγό"ούλο, γιά προσωπι
κές διαφορές, στδ Χαϊδάρι, δ Χρ. Σοφικίτης, βοηθούμενος άπδ τδν 16ετή γυιό του.
— ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ μέ ανήθικους σκοπούς κατά τής Θεοδότης Κουλούρη, έτών
20, στήν Κηφισιά, οΕ Θ. Κοράκης, έτών 20 καί Π. Λππουλιάν, έτών 22, άλλά ή
νέα έκάλεσε σέ βοήθεια καί οΕ νέοι συνελήφθησαν.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ μέ ξύλο τδν Κ. Χατζηγεωργίου, ιδιοκτήτη γραφείου ένοικιάσεως αύτοκινήτων, στήν δδδ Βουλιαγμένης 20, δ άλλοδαπδς Σμίθ Ρενάλντ, έτών
25, κατά συμπλοκή, γιατί ήρνεΐτο νά καταβάλη τδ ένοίκιο αυτοκινήτου. Συνελή
φθη άπδ περιπολικδ τής Αμέσου Δράσεως.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ μέ άντικλείδι I. Σφήκας άφήρεσε άπδ τδ χρηματοκιβώτιο
τοΰ Κ. Εύκρανίδη, στή Θεσσαλονίκη, δραχ. 350.000 κατά διαστήματα. Συνελήφθη
άπδ τήν ’Αστυνομία έπ’ αυτοφώρω.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι στήν κοιλιά καί τήν ώμοπλάτη τδν Α. Ζέτρα, έτών 27, δ Π. Ρΐζος, στδ χωριδ Βέργι τών Σερρών, έπειδή άθέτησε τήν ύπόσχετη γάμου μέ τήν άδελφή του.
— ΔΓΟ ΔΡΑΣΤΕΣ έκρήξεως στδ Περιστέρι, οί Π. Μουμάνης, έτών 21 καί Γ.
Παυλατος, έτών 18, συνελήφθησαν καί προεφυλακίσθησαν.
— Ο ΛΩΠΟΔΓΤΗΣ Ίταλδς Μικέλε Ντελακόζι συνελήφθη έπ’ αυτοφώρω σέ
τρόλεΰ τής Καλλιθέας νά κλέβη άπδ τήν τσέπη τοΰ Κ. Τσολακίδη 2.200 δραχ.
— Ο ΛΩΠΟΔΓΤΗΣ Α. Μουρτζοϋκος συνελήφθη στδ Μοναστηράκι γιατί έκλε
ψε τδ πορτοφόλι τοΰ Π. Φακιάνη μέ 350 δραχ.
— ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ μέ τή μέθοδο άπασχολήσεως συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω δ
δικηγόρος Ε. Κατσίκας σέ κατάστημα τής δδοΰ ’Ακαδημίας άπ’ δπου έκλεψε γρα
βάτα άξίας δραχ. 180. Στδ σπίτι του βρέθηκαν 26 γραβάτες, 60 κουτιά ξυραφάκια
καί ένα τρανζίστορ. 'Ομολόγησε δτι τά έκλεψε άπδ διάφορα καταστήματα.
— ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ πινακίδες τών TEA μέ άντικομμουνιστικά συνθήματα δ
Χρ. Καραγιαννίδης, κάτοικος Σαππών, στέλεχος τής ΕΔΑ καί κατεδικάσθη σέ φυ
λάκιση ένδς μηνός.
— Ο ΛΩΠΟΔΓΤΗΣ Π. Γαρουφαλιάς, έτών 40, έσπασε τήν βιτρίνα τοΰ χρυ
σοχοείου « Έ λ Γκρέκο» τοΰ I. Νείλα, στή διασταύρωση τών δδών Άθηνάς — Λυ
κούργου καί άρχισε νά παίρνη τά κοσμήματα. Κατέφθασαν άστυνομικοί καί δταν
τδν συνέλαβαν έκανε τδν μεθυσμένο.
— ΣΚΟΤΩΣΕ μέ 10 πιστολιές τδν Α. Κοντηλέρη, δδηγδ τοΰ αυτοκινήτου
τοΰ Π. Κουτουμάνου, έτών 30, έργολάβου, τδν δποΐο έτραυμάτισε σοβαρώτατα, κα
θώς καί τδν συνεπιβάτη Π. Νικολόπουλο, πυροβολώντας μέσα στδ αυτοκίνητο, στήν
δδδ Φιλελλήνων, δ Γ. Παπαθανασίου, διακοσμητής, γιατί δ Κουτουμάνος διέφθειρε
τήν κόρη του. Ό δράστης τήν έπομένη τής δολοφονίας παρεδόθη στήν ’Αστυνομία.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ άπδ φορεσιές έργαζομένων σέ οικοδομές Ε. Στεφανούδης,
έτών 19, συνελήφθη καί δμολόγησε 19 κλοπές.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Ν. Σορώτος, έτών 21, συνελήφθη στδν Πειραιά, για
τί έξέδιδε τήν Ιίετιδ α Π. Π., τήν δποία είχε κακοποιήσει, άπδ τδν Δεκέμβριο τοΰ
1966, δ Π. Σταθόπουλος, έτών 20.
— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ληστείας έστάλη στδν εισαγγελέα δ Εύάγ. Θωμάκος,
έτών 25, δ δποΐος άπεπειράθη νά πάρη τήν τσάντα τής ταμίου τοΰ κινηματογράφου
«Ήλίσια», στήν Άμφιάλη Πειραιώς, πού είχε μέσα 1.000 δρχ.
— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ διαρρήξεως τοΰ χρηματοκιβωτίου τοΰ ναοΰ Μεσοχωριτίσσης Καρπάθου συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω δύο 16ετεΐς, οΕ δποΐοι, άνακρινόμενοι,
ομολόγησαν 9 παρόμοιες διαρρήξεις.
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— ΣΠΕΙΡΑ άπό τρεις κλέπτες, τούς Χρ. Σκόντη, έτών 19, Π. Βαλέντη, έτών
17, καί Β. Πολίτη, έτών 18, οί όποιοι συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια
Αθηνών, έκλεψαν 100 περίπου ιδιωτικά αυτοκίνητα μέ τά όποια διεσκέδαζαν και
κατόπιν τά έγκατέλιπαν, άφοΰ προηγουμένως τά λεηλατούσαν. Ή σύλληψη έγινε
στή Λεβαδειά, όπου είχαν πάει μέ ένα κλεμμένο αότοκίνητο, καί έκαναν άσκήσεις
σκοποβολής μέ περίστροφο.
— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Δ. Δήμου, Τ. Κουκουλογέρης καί Ν. Κουρσάρης, έτών
18, συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, γιατί έκαναν 29 διαρρή
ξεις σέ ηλεκτρόφωνα καί έστιατόρια άπ’ δπου έκλεπταν τά κέρματα.
— ΣΕ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΙΚΕΣ λέσχες έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος άπό τή
Γενική ’Ασφάλεια μέ συμμετοχή δύο εισαγγελέων. Συνελήφθησαν 16 άτομα πού
έστάλησαν στόν εισαγγελέα. Μερικοί άπό τούς συλληφθέντες έδιώκοντο καί μέ έντάλματα.
— ΧΑΣΙΣ κατεΐχεν δ Άρσάκ Μπέν Μουσταφα, δ δποΐος συνελήφθη σέ ξενο
δοχείο, καθώς καί τρία άτομα στά όποια πούλησε χασίς.
— ΕΠΙΔΟΞΟΙ κουκουλοφόροι λησταί συνελήφθησαν. Είναι οί νέοι I. Ίωαννίδης, έτών 20 καί Ν. Νικολαίδης, έτών 10. ΤΗταν ύπάλληλοι τού Σωτ. Σινανίδη
καί δργάνωσαν τή ληστεία του. ’Αλλά τούς κατέδωσεν δ Ιβετής Ν. Ζ., πού ήταν ό
τρίτος τής παρέας καί έτσι έπεσαν στήν παγίδα τής ’Αστυνομίας, τή στιγμή πού
προπαρεσκεύαζαν τή ληστεία, έξω άπό τό σπίτι τού ύποψηφίου θύματος. Ό Ίωαννίδης δμολόγησε καί κλοπή 3.000 δραχ. πού είχε κάμει άπό τό γραφείο δταν έλλειπε τό άφεντικό του.
— Ο ΚΑΕΠΤΗΣ ξενοδοχείων Α. Άνδρεόπουλος συνελήφθη στό έπί τής δδοϋ
Άριστοτέλους 18 ξενοδοχείο «Σεμίραμις», γιατί έκλεψε άπό τήν τσέπη τού Σ. Καραδήμου, μέ τόν όποιο διενυκτέρευσε στό ίδιο δωμάτιο, δραχ. 5.200. Βρέθηκε έπάνω του τό ποσόν τών 4.600. 'Ομολόγησε καί 4 άλλες κλοπές είς βάρος πελατών
ξενοδοχείων.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τού χωροφύλακος Μ. Παναγάκου έκαμε ν δ Κυρ. Στρα
βοκέφαλος, πυροβολώντας αύτόν δύο φορές άνεπιτυχώς μέ τό κυνηγετικό του δπλο,
τή στιγμή πού δ Παναγάκος άδειαζε ένα βαρέλι μέ λάδι έξω άπό τό σπίτι του στήν
όδό Ψαλίδα 30 τού Πειραιώς. Ό δράστης μένει στήν δδό Ψαλίδα 12, δπου καί συ
νελήφθη.
— ΛΗΣΤΕΙΑ έκανε δ I. Μπενάκης, έτών 21, άπό τήν Αίγυπτο. Ό κακοποιός
παρακολουθούσε τόν άνάπηρο Μηνά Έμμανουηλίδη πού μετέφερε κάθε βράδυ κουμ
παράδες μέ χρήματα άπό βοηθήματα φίλων του στή διασταύρωση τής δδοΰ Έ λ. Βενιζέλου καί Δ. Γούναρη, έσπρωξε ξαφνικά τόν άνάπηρο καί τόν έρριξε χάμω, άρ
παξε τή τσάντα καί έξηφανίσθη. Στις φωνές τού θύματος ειδοποιήθηκαν καί έφτα
σαν τά περιπολικά καί συνέλαβαν τό δράστη πού είχε πετάξει τή τσάντα καί ό
όποιος δμολόγησε τήν πράξη του.
— ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ συνελήφθησαν 5 νεαροί, οί Γ. Χατζίδης, έτών 21, Δ. Κουβέλας, έτών 20, Ν. Άνδρέου, έτών 20, Έ λ. Ζαχαρίου, έτών 24 καί Π. Νιόγλου,
έτών 19, άεργοι καί άστεγοι, γιατί παρέσυραν, σ’ ένα ύπόγειο άνεγειρομένης οικο
δομής, τόν οικοδόμο Κ. Κατερίνη καί τού άπέσπασαν βιαίως τό πορτοφόλι του μέ
3.550 δραχ.
— ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ λαχείου έκαμε δ Γρ. ’Αναργύρου, ό δποΐος προσεπάθησε νά τό έξαργυρώση ώς κερδίζων 750 δραχ. καί συνελήφθη στή λεωφόρο Άλεξάνδρας.
— ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ τόν Θ. Κουκλουζίνη μέ μαχαίρι δ Γ. Λαμαρόπουλος, στήν
Καισαριανή, γιά άσήμαντο άφορμή.
— ΕΔΡΑΠΕΤΕΓΣΕ άπό τίς φυλακές Βουλιαγμένης δ 19ετής κατάδικος θ .
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’Αναγνώστου, άλλα έγινε άντιληπτδς καί συνελήφθη άπδ ένα άστυφύλακα πού τον
άντελήφθη.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Τσέλος Κων) νος, έτών 19, δ επιλεγόμενος «Φαντομάς»,
έπεσημάνθη στή Καλαμάτα, κατόρθωσε όμως νά διαφυγή στην Τρίπολη καί άπδ έκεΐ στδ ’'Αργος, δπου καί συνελήφθη. Ά λλα καί πάλι έδραπέτευσε μέ ταξί, άλλα
κατεδιώχθη άπδ τά περιπολικά καί συνελήφθη. Είχε διαρρήξει τδ καθαριστήριο τοΰ
Α. Λάτου, τδ ζαχαροπλαστείο «Λαύριο», τδ παντοπωλείο Μαρκέα καί άλλα καταστή
ματα δπου διέπραττε μικροκλοπές.
— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ιδετής συνελήφθη στή Ραφήνα γιά τή διάρρηξη οικίας τοΰ Π.
Τσουρή άπ’ δπου πήρε 4.000 δραχ. 'Ομολόγησε δύο άκόμη διαρρήξεις τις όποιες
έκαμε μαζί μέ άλλο πού καταζητείται.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου εκαμε δ Β. Σαρίπολος δταν γιά άσήμαντη άφορμή πυ
ροβόλησε μέ κυνηγετικό δπλο τδν Λ. Φραγκούλη, στδ χωριό Ροδολίβος Σερρών. Ό
δράστης συνελήφθη.
— ΓΙΑ ΤΕΝΤΓΜΠΟΤ'ΣΜΟ συνελήφθη δ Δ. Ά γγελής, δ δποΐος, στην δδόν
Πειραιώς, παρενοχλοΰσε μέ φορτικότητα την Ελένη Μοσχοπούλου καί δταν αυτή
τδν παρετήρησε τήν έχαστούκισε.
— ΕΞΓΛΟΚΟΠΗΣΕ τή γυναίκα του καί έπετέθη κατά τοΰ άρχιφύλακος περι
πολικού, δταν έκλήθη άπδ τήν παθοΰσα, δ Γ. Μπερτόλης, ετών 64, έπί τής δδοϋ
Ίακωβάτων 21. Συνελήφθη γιά νά σταλή είς τδν εισαγγελέα.
— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ X. Διαλυνός, έτών 17, συνελήφθη γιατί διέρρηξε τήν
τεχνική σχολή τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας στήν Ηλιούπολη καί άφήρεσε 6.300 δρχ.
— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΑΝ μέ ρόπαλα στδ κεφάλι θανάσιμα τδν άγροφύλακα, στδ
χωριό Φωτολίβος Δράμας, Χρήστο Κυπραΐο, οΐ κτηνοτρόφοι Στ. Σαμζαλάκης καί τδ
παιδί του Αντώνιος, γιατί τούς Ιμήνυσε γιά άγροζημία.
— Ο ΙΕΡΟΣΓΛΟΣ διαρρήκτης Σ. Ζιάννης, έτών 19, συνελήφθη άπδ τήν "Α
μεσο Δράση, γιατί είχε διαρρήξει τδ ναό Χρυσοσπηλαιωτίσσης, στήν δδδν Αιόλου,
καί είχε πάρει 1.465 δραχμές.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ (ποντικός τών πλοίων) Π. Καραμαλής, έτών 27, συνελή
φθη γιατί μέ στολή λιμενικού έμπαινε στά πλοία καί έκλεβε άπδ τις καμπίνες διά
φορα πράγματα.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Π. Σφέρης, έτών 47, συνελήφθη καί δμολόγησε 3 κλοπές.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ ληστείας τοΰ δδηγοΰ ταξί Ευαγ. Παπαδημητρίου έγινε άπδ
δύο Σουηδούς πού μετέφερε άπδ τήν Πάτρα στήν Αθήνα, δταν τοΰ έπετέθησαν, άλλά δ παθών άντιστάθηκε μέχρις δτου έφθασαν περιπολικά τής Αστυνομίας καί τούς
συνέλαβαν.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ μοτοποδηλάτων I. Τόλιας, έτών 17 καί Γ. Καραμπάτης, έτών
18, συνελήφθησαν στδ Κουκάκι άπδ περιπολικά τής Αστυνομίας.
— ΧΑΣΪΣ μετέφερεν ή Κωνσταντίνα Κασιμάτη, έτών 22, ή δποία συνελήφθη
κατόπιν παρακολουθήσεως, στή λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ίσχυρίσθη δτι τής τδ έδωσε
δ Π. Κυπαρισσόπουλος γιά νά τδ μεταφέρη.
— Η ΛΩΠΟΔΓΤΡΙΑ Εύαγ. Λιονάκη, έτών 22, συνελήφθη γιατί είχε κλέψει
τδ πορτοφόλι τής Φ. Κούκη μέ 2.250 δραχ. 'Ομολόγησε 5 παρόμοιες κλοπές.
— ΕΚΛΕΒΕ γυναικεία έσώρρουχα καί τά κατέστρεφε δ Π. Σταύρου, έτών
26, οικοδόμος, δ δποΐος συνελήφθη άπδ τήν Αστυνομία Α γίω ν Αναργύρων. 'Ομο
λόγησε 5 παρόμοιες κλοπές.
— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ΙΟετής συνελήφθη στήν Ελευσίνα, γιατί διέρρηξε ένα άρτοποιεΐο καί έκλεψε 50 δραχμές.
Ν.Α.

(Συνέχβια άπό τό προηγούμενο)

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Σουλίου.
Πάροδος της όδού Σόλωνος 111, κοντά στόν ναό τής «Ζωοδόχου Πηγής».
Πρόκειται γιά τήν γνωστήν ομοσπονδία έλληνικών χωριών τής Ηπείρου, πού
καταλαμβάνουν δρεινή περιοχή ΝΔ τών Ίωαννίνων. Ή όνομασία προήλθε άπό ένα
χοιριό, πού ώνομάζετο έτσι άπό τής ίδρύσεώς του (16ος αιώ ν). Τον έπόμενον αιώνα
κοντά σ’ αύτό ιδρύθηκαν τρία ακόμη χωριά: 6 Άβαρΐκος, ή Κιάφα καί ή Σαμονίβα.
"Ολα αύτά τά έπροστάτευε τό φρούριο Κοϋγγι, πού Ικτίσθη άργότερα. ’Αργότερα
Ιδρύθηκαν έπτά ακόμη χωριά κι’ δλα μαζί άπετέλεσαν ενα είδος αυτονόμου συμπο
λιτείας μέ ειδικά προνόμια. ’Από τό 1732 μέχρι τό 1802 πέντε φορές οί Τούρκοι
έπετθησαν εναντίον τού Σουλίου. Στήν τελετυαία έπίθεσι πού έγινε τό 1802, οί
Τούρκοι, μέ ήγέτη τον γυιό τού Ά λή πασά Βελή κατώρθωσαν, ύστερα άπό προδο
σία, νά ύποτάξουν τό Σούλι καί τήν περιοχή καί ύπεχρέωσαν τούς κατοίκους σέ έκπατρισμό. Τό 1820, ύστερα άπό σχετική μέ τόν Ά λή συμφωνία, τό Σούλι περιήλθε
πάλι ατούς Χριστιανούς, γιά νά παραδοθή δμως γιά δεύτερη φορά στούς Τούρκους
κατά τό διάστημα τής Έπαναστάσεως τού 1821 (28 ’Ιουλίου 1822). Τό Σούλι άπελευθερώθηκε τό 1912. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών Α θηνώ ν).

Σουλιωτών.
Πάροδος τής όδού Μπακνανά 37, στόν «Νέο Κόσμο».
Πρόκειται γιά τούς κατοίκους τών χωριών τού Σουλίου, γνωστούς άπό τούς
άγώνες των κατά τών Τούρκων. ΤΙ ζωή καί ή δράσις τών Σουλιωτών καταλαμβάνει
πολλές σελίδες στήν Ιστορία τής πατρίδος μας.

Σουλτάνη Γιαννούλη.
Πάροδος τής οδού Θεμιστοκλέους 41, κοντά στήν πλατεία «Έξάρχεια».
Ό Γιαννούλης - ’Ιωάννης Σουλτάνης (1790 - 1826), δπλαρχηγός τής Έπαναστάσεως άπό τήν Βόνιτσα, επολέμησε στο Μεσολόγγι καί διέσωσε πολλούς κατά
τήν έξοδο τής 10ης Απριλίου 1826. Πηγαίνοντας στό Ναύπλιο εγινεν άρχηγός τών
Παλαμηδητών. Άργότερα άκολούθησε τόν Καραϊσκάκη σ’ δλες τις μά^ες τής Δυ
τικής Ελλάδος καί σκοτώθηκε στήν Δομβραίνα τήν 12ην Νοεμβρίου τού 1826.

Σουμελά.
Πάροδος τής όδού Σπετσών 47, κοντά στό Γενικό Νοσοκομείο τής Ε.Β.Α.
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Πρόκειται γιά τήν περίφημη σ’ δλη τήν χριστιανική ’Ανατολή μονή τοϋ Πόν
του, πού κτίσθηκε, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, τόν Δ ' αιώνα στό δρος Μελά, νοτίως
τής Τραπεζοΰντος, άπό τούς Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα καί Σωφρόνιο. Αυτοί
μετέφεραν Ικεϊ τήν ύπό τοΰ ’Αποστόλου Λουκά ίστορηθεΐσα θαυματουργόν είκόνα
τής Παναγίας Άθηνιώτισσας. Ή μονή τοϋ Σουμελά, τό ίερώτερο καί σεπτώτερο
προσκύνημα τοΰ Πόντου, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στήν ’Εκκλησία καί τό
’Έθνος, μέ τήν διατήρησι τής θρησκείας καί τής γλώσσας καί τήν διάδοσι τών γραμ
μάτων.

Σουρή Γεωργίου.
Πάροδος τής δδοΰ Φιλελλήνων 21, στή ρωσική Ικκλησία.
Πρόκειται γιά τόν γνωστό σατιρικό ποιητή, πού γεννήθηκε στή Σϋρο τό 1853,
καταγόμενος άπό τά Κύθηρα, καί πέθανε τό 1919. Ό Σουρής έξέδωσε τήν πανελ
ληνίου φήμης σατιρική Ιφημερίδα «δ Ρωμηδς» (1883— 1 9 1 5 ), πού συνετάσσετο έμ
μετρα έξ δλοκλήρου άπό τόν ίδιον. Σαν άνθρωπος, δ ποιητής πού έκαμε έπί δυό
γενεές τούς “Ελληνες νά γελοϋν, ήταν δλιγόλογος, σοβαρός καί μελαγχολικός στήν
δψι, άκακος καί πρότυπο καλοΰ χριστιανού καί οικογενειάρχου. Ή Βουλή τών Ε λ 
λήνων, τό Πανεπιστήμιο καί διάφορα πνευματικά σωματεία τόν είχαν προτείνει γιά
τό βραβείο Νόμπελ. Ή κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη καί τοΰ άπενεμήθη μεταθανατίως δ ’Ανώτατος Ταξιάρχης τοΰ Σωτήρος, γιά τίς πρός τήν Πατρίδα υπηρε
σίες του. Τό 1932 ή προτομή του στήθηκε στον κήπο τοΰ Ζαππείου. (Συνώνυμη
δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σουρμελή Διονυσίου.
Πάροδος τής δδοΰ Άχαρνών 19, μετά τήν πλατεία «Βάθης».
Ό Διονύσιος Σουρμελής, ’Αθηναίος λόγιος (ΙΗ— ΙΘ ' αιών) έγραψε τά έργα:
«.Ιστορία τών ’Αθηνών κατά τόν ύπέρ τής έλευθερίας άγώνα» (1834) καί «’Αττικά
ή περί δήμων ’Αττικής» (1854).

Σουρμένων.
Πάροδος τής δδοΰ Θεσσαλονίκης 11, στήν «Άνάληψι».
Τά Σούρμενα, παραλιακή περιφέρεια τοΰ Πόντου, άνατολικά τής Τραπεζοΰν
τος, πρό τής μικρασιατικής καταστροφής κατωκεΐτο άπό πολλούς "Ελληνες, οί δποΐοι
τό 1923 έξεπατρίσθησαν στήν Ελλάδα.

Σούσων.
Πάροδος τής λεωφόρου Αόξεντίου 56, στά "Ανω Ήλύσια.
Τά Σοΰσα, μιά τών τεσσάρων πρωτευουσών τοΰ περσικοΰ κράτους κατά τήν
άρχαιότητα, ήταν ή κυριώτερη έδρα τοΰ Δαρείου τοΰ Α ' καί τών άναδόχων του.
Στά Σοΰσα, δπως άναφέρεται, έτελέσθησαν οί γάμοι τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Άνασκαφές πού έγιναν έφεραν σέ φώς άξιόλογα έργα τέχνης καί πολύτιμα εύρήματα, μετα
ξύ τών δποίων καί τόν περιώνυμο κώδικα τοΰ Χαμμουραμπί (βασιλιά τής Βαβυλω
νίας) , πού περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές πρός τό ποινικό καί ιδιωτικό δίκαιο.

Σούτσου ’Αλεξάνδρου.
Πάροδος τής δδοΰ Λυκαβηττοΰ 4, στό «Κολωνάκι».
Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος (2803— 1863), ποιητής άπό τήν Κωνσταντιπούπολι,
έξέδωκε διάφορα σατιρικά φύλλα μέ τά δποΐα άντετάσσετο στήν πολιτική τοΰ Καποδιστρίου καί τοΰ "Οθωνος. Έ ξ αίτιας τών πολιτικών διώξεων άσθένησε καί άπέθανε
σέ νοσοκομείο τής Σμύρνης. Συνέγραψε διάφορα έργα, μεταξύ τών δποίων καί « Ι 
στορίαν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» στή γαλλική γλώσσα.

Σούτσου Δημητρίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασ. Σοφίας 96, στήν πλατεία «Μαβίλη» (Στέγη Πατρίδος) .

'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών
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Ό Δημήτριος Σοΰτσος (1785— 1821) Ανεψιός τοΰ Σούτσου Μιχαήλ (Μιχαήλ
Βόδα), ύπήρξεν ιδρυτής καί αρχηγός τοϋ Ίεροΰ Λόχου καί βρήκε τον θάνατο, μαζί
μέ τούς άλλους ιερολοχίτες, στή μάχη του Δραγατσανίου.

Σούτσου Ίωάννου.
Πάροδος τής λεωφόρου Αλεξάνδρας 65, στα «Παναθήναια».
Ό ’Ιωάννης Σοΰτσος (1803— 1890) γυιός τοΰ ’Αλεξάνδρου (ήγεμόνος τής Μολδαυίας καί Βλαχίας), διετέλεσε μέλος τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας καί καθηγη
τής τής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών (1837— 1890). ’Έγραψε
διάφορα έργα τής επιστήμης του.

Σούτσου Σκαρλάτου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 246, στα «Θυμαράκια».
Ό Σκαρλάτος Σοΰτσος (1806— 1887) Αντιστράτηγος, αρχηγός τοΰ έλληνικοΰ
στρατοΰ πού είσέβαλε στήν Θεσσαλία τό 1878, διετέλεσεν υπουργός των Στρατιω
τικών (1854 καί 1869) καί αυλάρχης τών βασιλέων ’Όθωνος καί Γεωργίου Α \

Σπαθάρη Άνδρέου.
Πάροδος τής όδοΰ Χρυσουπόλεως 70, στο τέρμα τών λεωφορείων «Πολυγώ
νου».
Ό Άνδρέας Σπαθάρης (1837— 1 901), φυσικομαθηματικός άπό τήν Χάλκη,
διετέλεσε καθηγητής τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής καί συνέγραψε σημαντικά βι
βλία τής ειδικότητάς του. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στή Ν. Σμύρνη).

Σπανούδη.
Πάροδος τής όδοΰ Πεσμαζόγλου 9, κοντά στό τέρμα τής ’Ά νω Δάφνης.
’Οφείλει τήν δνομασία: α) στόν Κωνσταντίνο Σπανούδη (1871— 1 941), δημο
σιογράφον έκ Κωνσταντινουπόλεως, πρόεδρον τής «Κεντρικής ’Επιτροπής τών ’Αλυ
τρώτων Ελλήνων» καί βουλευτήν ’Αττικής μετά τήν στήν Α θήνα ίγκατάστασί του,
ύστερα άπό τήν μικρασιατική καταστροφή, καί β) στήν γυναίκα του Σοφία Σπανού
δη, (1880— 1 9 6 2 ), φημισμένη μουσ.κοκριτικό, καθηγήτρια τοΰ πιάνου στό Ε λλη 
νικόν 'Ωδείο καί μέλος τοΰ Δ. Σ. τής Ελληνικής Λυρικής Σκηνής.

Σπαρτάκου.
Πάροδος τής όδοΰ Κλειτομήδους 4 (Κλυταιμνήστρας) στή «Χαμόστερνα» τών
Κάτω Πετραλώνων.
Ό Σπάρτακος, περιώνυμος Θράξ, Αρχηγός δούλων, καταγόμενος έκ Νουμιδίας,
ύπηρέτησεν Αρχικά στόν ρωμαϊκό στρατό, άπό τόν όποιον έλιποτάκτησε πλήν δμως
συνελήφθη καί μεταφέρθηκε στή Καπύη, δπου Αναγκάσθηκε νά γίνη μονομάχος. Ά ποδράσας Αργότερα καί όργανώσας στρατιωτικό σώμα 70 χιλ. Ανδρών έπολιόρκησε
τήν Ρώμη, Αλλά άπωθήθη υπό τοΰ Κράσσου καί νικήθηκε κατά κράτος ύπ’ αύτοΰ
στή μάχη τοΰ Σιλάρου (71 π. X .), δπου καί σκοτώθηκε.

Σπάρτης.
Πάροδος τής πλατείας «’Αμερικής» (’Αγάμων).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πρωτεύουσα τοΰ νομοΰ Λακωνίας πού έχει σήμερα
περί τις 10 χιλ. κατοίκους. Ή ιστορία τής Σπάρτης κατά τήν Αρχαιότητα είναι σημαντικωτάτη. ’Ιδιαιτέρως τήν εποχή τοΰ Λυκούργου ή Σπάρτη έσημείωσε σημαντι
κήν Ακμήν καί ώργανώθηκε σέ ισχυρότατο στρατιωτικό κράτος, τό όποιον, μέ τήν
πάροδο τοΰ χρόνου, ύπέταξε τήν λοιπή Λακωνία, τά Κύθηρα καί τό Α. τμήμα τής
Χερσονήσου τοΰ Πάρνωνος μέχρι τής Θυρεάτιδος (Η' π.Χ. αιώ ν). ’Αργότερα ή
Σπάρτη μέ τούς νικηφόρους Μεσσηνιακούς πολέμους έγινεν όχι μόνον ή κυρίαρχος
πόλις τής Πελοποννήσου, Αλλά καί ή έπιφανεστέρα όλοκλήρου τής Ελλάδος. Οι
Σπαρτιάτες έπολέμησαν ήρωϊκά κατά τούς Περσικούς πολέμους, μετά δέ τόν γνωστό
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Πελοποννησιακδ πόλεμον, υπέταξαν τήν ’Αθήνα καί έγκαθίδρυσαν δλιγαρχικά πολι
τεύματα στις ελληνικές πολιτείες. Μετά τήν ήττα των Σπαρτιατών στη μάχη των
Λεύκτρων, ή δύναμ.ς τής Σπάρτης άρχισε νά μειώνεται. Τέλος ή ύποταγή τής
Σπάρτης στούς Ρωμαίους, τήν ώδήγησε στήν άφάνεια. Ή σημερινή Σπάρτη κτίσθηκε κατά τά πρώτα χρόνια τής βασιλείας τοΰ ’Όθωνος, οί δέ άρχές έγκαταστάθηκαν
σ’ αυτή τήν 1 ’Ιανουάριου τοΰ 1837. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει σέ προάστια τών
’Αθηνών).
Σ ο υ φ λ ίο υ .

Πάροδος τής δδοΰ Μεσογείων 20, μετά τδ «Τπποκράτειον» Νοσοκομεΐον.
Τδ Σουφλί ή Σουφλίον, πρωτεύουσα δμωνύμου έπαρχίας στδ νομδ "Εβρου, βρί
σκεται 70 χιλ. ΒΑ. τής ’Αλεξανδρουπόλεως καί 29 χιλ. ΝΔ τοΰ Διδυμοτείχου καί
έχει σήμερα περί τις 7 χιλ. κατοίκους.

Σοφιανοπούλου Παναγιώτου.
Πάροδος τής δδοΰ Άχαρνών 309, μετά τήν γέφυρα Άχαρνών στά Κάτω Πα
τήσια.
Ό Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, γιατρός καί άγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε
τό 1786 στδ Σοπωτδ τών Καλαβρύτων. Πολύ σύντομα μυήθηκε στά τής Φιλικής Ε 
ταιρίας καί έχρημάτισε γραμματεύς καί σύμβουλος τοΰ Ίωάννου Γκούρα καί αργό
τερα φίλος τοΰ Ίωάννου Κωλέττη. Είχε νεωτεριστικές ιδέες καί ήταν δ πρώτος
φεμινιστής στήν Ελλάδα. Μέχρι τοΰ θανάτου του έπολέμησε τούς Βαυαρούς, τδν
’Όθωνα, τούς Φαναριώτες καί όλους τούς ξένους, προπαγανδίζοντας τήν «Βαλκανι
κήν "Ενωσιν» καί τήν κατάπαυσι τών πολέμων. ’Απόγονός του ύπήρξεν δ μετέπειτα
πολιτικός τής νεωτέρας Ελλάδος ’Ιωάννης Σοφιανόπουλος.

Σοφιανού Νικολάου.
Πάροδος τής δδοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη 5, κοντά στή πλατεία «Κουντουριώτη» (Παιδική χαρά Κουκακίου).
Ό Νικόλαος Σοφιανός, Κερκυραΐος λόγιος καί συγγραφεύς τοΰ ΙΣ Τ ' αίώνος,
άσχολήθηκε μέ τήν άντιγραφήν έλληνικών χειρογράφων καί βρήκε στον ’Όθωνα
πλήρες χειρόγραφο τοΰ Ίπποκράτους. ’Αργότερα Ιπεδόθη σέ μαθηματικές καί άστρονομικές μελέτες. Συνέγραψε πολλές επιστημονικές πραγματείες.

Σοφοκλέους.
’Αρχίζει από τήν συμβολή τών δδών Πεσμαζόγλου — Άριστείδου (Χρηματι·
στήριον) καί τελειώνει στήν δδό Πειρα.ώς, κοντά στό Ώδεΐον.
Ό Σοφοκλής (496—406) 5 π. X.) δ δεύτερος μετά τόν Αισχύλον μέγιστος τρα
γικός ποιητής τής άρχαιότητος, γυιός τοΰ Σοφίλου, γεννήθηκε στον άττικό δήμο
τοΰ Ίππίου Κολωνοΰ. Γιά πρώτη φορά τό 468 π. X. ένίκησε, σέ δραματικόν άγώνα, στον δποΐον είχεν ώς άντίπαλον τόν Αισχύλον. Ό Σοφοκλής διακρίθηκε καί ώς
πολιτικός, διετέλεσε δέ καί έλληνοταμίας (443) 2 π.Χ.) ώς καί στρατηγός στον
έναντίον τών Σαμίων πόλεμο (441— 339 π. X .). ’Επί πλέον είχε λάβει καί Ιερατι
κόν άξίωμα καί συνέθεσε παιάνα πρός τιμήν τοΰ Άσκληπιοΰ.
Οί κυριώτερες, στή δραματική τέχνη, καινοτομίες τοΰ Σοφοκλέους ήσαν ή προ
σθήκη τοΰ τρίτου υποκριτοΰ, ή αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τών χορευτών άπό 12 σέ 15,
ή εισαγωγή στή μουσική τής φρυγίας άρμονίας καί τοΰ διθυραμβικοΰ τρόπου καί
κατ’ έξοχήν ή έγκατάλειψις τής κατά τριλογίας ή τετραλογίας συνεχώς διεξαγωγής
τοΰ αύτοΰ μύθου. Ό Σοφοκλής έγραψε 123 δράματα καί 24 φορές έπρώτευσε σέ
δραματικούς άγώνες. ’Από τά έργα του σώζονται έπτά τραγωδίες : Αίας, ’Αντιγόνη,
Οίδίπους Τύραννος, Τραχίνιαι, Ήλέκτρα, Φιλοκτήτης καί Οίδίπους έπί Κολωνώ.
(Συνώνυμη δδδς υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
( Συνεχίζεται)

ΔΕΚ ΑΠ ΕΝΘ Η Μ ΕΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ)
Ύ π δ τοΟ κ. Ν. Α.

-ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Γεροδήμος, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ
Στ. Κτίστης, δδηγδς κάρρου, δταν τδ μοτοποδήλατο, παρά τδ 4 χιλιόμετρο τής δδοΰ
Ίωαννίνων — ’’Αρτης, επεσε πάνω στδ κάρρο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Κ. Κολομβάς, συνταγματάρχης καί Έ λ. Άθανασιάδου, δημοσιογράφος, δταν τδ I. X. τοΰ δποι'ου έπέβαιναν έχτύπησε στδν τοίχο
σπιτιού, στήν Καλαμάτα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Κεντίρογλου, τδν δποΐο παρέσυρε στά Ταμπούρια Πει
ραιώς τδ I. X. 33861, μέ δδηγδ τδν Πέτρο Αύλωνίτη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Κνούτης, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ συνοικισμό Φοίνικος τής
Θεσσαλονίκης, τδ 221450 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Δ. Κοτζιά.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Κώτσος, έτών 17, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμέ
νος δ Α. Μερκούριού, έπιβάτης, δταν τούτο άνετράπη πρδ τοΰ άεροδρομίου Μαριτσών Ρόδου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημ. Μυγδαλάκης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος
δ συνεπιβάτης Κ. Τέγος, δταν τδ μοτοποδήλατο συνεκρούσθη μέ φορτηγό, Ιξω άπδ
τή Στυλίδα.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ εξ, δ Π. Βουλγαράκης, δδηγδς τοΰ 218229 φορτη
γού, δ Γ. Μαρκέσκος, δδηγδς τοΰ 158 φορτηγού καί οί Κ. Χωρίτης, Κ. Καραχασάνης, Μερόπη Καραβασάνου καί Θεόδωρος Γαλάβας, δλοι έπιβάτες των φορτηγών, δταν
ταΰτα συνεκρούσθησαν, στδ 39 χιλιόμετρο τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — Καβάλας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Θωμαΐδης, δδηγδς «βέσπας», πού συνεκρούσθη, στη δια
σταύρωση τών δδών II. Ράλλη — Λαοδικείας, μέ τδ I. X. 37811, πού τδ δδηγοΰσε δ Θωμάς Σχολαρόπουλος, δ δποΐος προσπάθησε νά διαφύγη, άλλά συνελήφθη
άπδ περιπολικό τής Αστυνομίας.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Δ. Λουκάς καί Α. Διαμαντόπουλος, δδηγδς καί
έπιβάτης μοτοποδηλάτου, δταν τούτο παρεσύρθη άπδ τδ 53803 στρατιωτικό φορτη
γό, στά Μέγαρα.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ στη διασταύρωση τών δδών Πατησίων — Πανεπι
στημίου 6 άτομα, οί Α. Τσίγκος, Σ. Βανικιώτης, Μ. Φαρμάκης, I. Κωνσταντάπουλος, I. Άνδρεόπουλος καί Γ. Ρούσος, άπδ τδ 1620 λεωφορείο γραμμής Παγκρα
τίου, μέ δδηγδ τδν Δ. Γουβάλα. Τδ αυτοκίνητο έκινεΐτο κανονικά, ένώ οί πεζοί άντικανονικά.
— ΝΕΚΡΑ ή Ειρήνη, άγνώστου έπωνύμου καί σοβαρά τραυματισμένοι 4, οί
II. Μουζάκης, δδηγδς τού I. X. 91348, Βιολέττα Μπέσσα, Σοφία Κατσάκου καί
Βιολέττα Καλαμάνη, δταν τδ I. X., στή λεωφόρο Βαρκίζης, παρεξέκλινε τής πο
ρείας του καί μπήκε στδν άντίθετο διάδρομο δπου προσέκρουσε σέ στύλο τής ΔΕΗ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Δρακάκης, δ δποΐος είχε μεταφερθή τραυματισμένος άπδ
τροχαίο άτύχημα στδ Δημοτικό Νοσοκομείο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Άποστολάκος, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν ούτος
άνετράπη στή θέση Άποστολέϊκα Γουβών Έπιδαύρου Λιμηράς.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ δωροδοκίας άστυφύλακος εκαμεν δ Ν. Παρθένης, δ δποΐος
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δταν συνελήφθη για παράβασι τού νόμου περί αυτοκινήτων Ιδιδε στδν άστυφύλακα
δραχ. 1.000 γιά νά τδν άφήση έλεύθερο. Εστάλη στδν Εισαγγελέα.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο δ Γ. Γιώργιος δδηγδς φορτηγού κα'ι δ έπιβάτης τούτου Γ.
Ταμαράϊκος, καί τραυματισμένη ή Βασιλ. Σωτηροπούλου, δταν τδ 71750 φορτηγδ
μέ δδηγδ τδν Δ. Θεοδωρόπουλο έξω άπδ τδ χωριδ Συκιά στην δδδ Κορίνθου — Πατρών, πέρασε τη διαχωριστική γραμμή καί έπεσε στδ άντίθετα ερχόμενο φορτηγδ
74404 μέ δδηγδ τδν Ά ρ . Διγενή. Έ ν συνεχεία έπεσε στδ 210588 φορτηγδ πού
δδηγοΰσε δ Γιώργιος. Ό δράστης έγκατέλειψε τα θύματά του καί έφυγε.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Η. Τοπάνογλου, δδηγδς τού 133498 φορτηγού, τδ δποΐο έπεσε
στην κοίτη τού Κηφισσοΰ κοντά στην 'Ιερά δδό.
— ΝΕΚΡΟΣ άνδρας άγνώστου έπωνύμου, Ιτών 60, τδν δποΐον παρέσυρε στή
λεωφόρο Συγγροΰ τδ Ξ. Α. 1870 μέ δδηγδ τδν Άμερικανδ ναύτη Ν. Τράζερ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Διονύσιος Καπίρης καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Α. Καπίρης
δδηγδς τού I. X. 122951 δταν τούτο στή λεωφόρο Κηφισίας παρεξέκλινε τής πο
ρείας του καί προσέκρουσε σέ στύλο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Δ. Μητρογιάννης, Κ. Αύγουλάς καί Ε λ έ 
νη Μηλά, δταν στδ Φλοίσβο Παλ. Φαλήρου συνεκρούσθησαν τά αύτοκίνητα 25382
φορτηγό, 86583 φορτηγό, 213957 ταξί καί Ι.Χ. 106570.
— ΝΈΚΡΑ ή 9έτις μαθήτρια Ελένη Χαραλάμπους, έπιβάτις, δταν τδ I. X.
249774 στδ συνοικισμδ Τσάμη Σαλαμΐνος μέ δδηγδ τδν Π. Κουπετούρη παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε σέ δέντρο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. ΔημητρΕου τδν δποΐο παρέσυρε στή Θεσσαλονίκη τδ 218387
ταξί μέ δδηγδ τδν X. Παπαβραμίδη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Κοντονής δταν έπεχείρησε νά κατεβή άπδ τήν αμαξοστοι
χία Πύργου — Κυπαρισσίας Ινώ έκινεΐτο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Δεξής δ όποιος είχε διακομισθή στδν «Εύαγγελισμδ» τραυ
ματισμένος άπδ αύτοκίνητο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Τσιγκρος, δ οποίος είχε διακομισθή σέ νοσοκομείο τραυματι
σμένος άπδ λεωφορείο.
— Ν ΕΚ Ρ0Σ δ 2ετής I. Μήτρου τδν δποΐο παρέσυρε στδ χωριδ Μαυρομάτι
Θηβών τδ I. X. 1160 μέ δδηγδ τδν Α. Πελώνη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Ευαγγελιστής δδηγδς έλκυστήρος δταν ούτος άνετράπη στδ
χωριδ Μεσιάνη Κοζάνης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Σαββίδης τδν δποΐο παρέσυρε στδ 11 χιλιόμετρο δδού Κο
ζάνης — Πτολεμαΐδος τδ I. X. 153326 μέ δδηγδ τδν Ν. Παπαφιλίππου.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Π. Κραδιαριώτης δδηγδς τρικύκλου μοτοσυκλέττας καί δ
συνεπιβάτης Γ. Παναγιωτόπουλος, δταν στήν άφύλακτο ισόπεδο σιδηροδρομική διά
βαση τής 'Αγυιάς Πατρών, ή 151 αμαξοστοιχία Πειραιώς — Πύργου μέ δδηγδ τδν
Σπ. Παπαϊωάννου τδν παρέσυρε.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Θεόδ. Άνανιάδης, έτών 27, τδν δποΐο παρέσυρε, στή Θεσσαλονί
κη, άγνωστο αύτοκίνητο καί τδν άφησε τραυματισμένο σοβαρά καί άβοήθητο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ . Γρίβας, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο παρέσυρε, στδ
’Αγρίνιο, τδ 172335 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Άθαν. Ζυγούρη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Κοράγλου, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν ούτος άνε
τράπη, στδ χωριδ Έ ληά τής Άλεξανδρουπόλεως.
— ΝΕΚΡΟΣ δ κωφάλαλος Κ. Παυλόπουλος, έτών 13, πού τδν παρέσυρε, στήν
πλατεία Ά ρεω ς τού Κορυδαλλού, τδ 173005 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Χαρ. Καδερέλο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Άθαν. Μαρκόπουλος, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ 13 χλμ. δδού
Θεσσαλονίκης — Ν. Μηχανιώνας, τδ Ι.Χ. 62081, μέ δδηγδ τδν θ . Σκουτσίδη.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ Κων. Καλάρα,ς δδηγδς γεωργικό0 έλκυστήρος, δ δποΐος άνε
τράπη στδ Χιλιομόδι τής Κορίνθου.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 5, δ Α. Κυριαζής, δδηγδς τού I. X. 111735 καί οί
έπιβάτες του X. Μαρκόπουλος, Ε. Μπακόλας, Η. Κυριακή καί Μαρκοπούλου, δταν
τδ I. X., στδ 16 χλμ. δδοΰ Βόλου — 'Αλμυρού, συνεκρούσθη μέ φορτηγδ τής Ε.Β.Α.,
τδ όποιο οδηγούσε δ σμηνίτης I. Κολοκοτρώνης.
-— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μπαριτάκης, δδηγδς τρικύκλου μοτοσυκλέττας, δταν αυτή
άνετράπη στή Νίκαια.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Καρτένης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν τούτο άνετράπη στδ
συνοικισμό Ν. ’Ιωνίας Βόλου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Ελευθερίου τόν δποΐο παρέσυρε ποδήλατο, στδ Βόλο.
-— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Κουκουβΐνος άπδ τροχαίο δυστύχημα. Είχε μεταφερθή στδ
Δημοτικδ Νοσοκομείο.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ τρεις γυναίκες, οί Αίκ. Αυγερινού, πεζός, "Ελλη Βα
σιλοπούλου, πεζός, καί ’Αναστασία Παπαλέξη, επιβάτις, δταν, στή λεωφόρο Κηφι
σίας, τδ I. X. 248168 παρέσυρε τις δύο πρώτες καί άνετράπη, ’Ey συνεχεία έτραυμάτισε καί την τρίτη. Ό δδηγδς Φ. Μανιάτης συνελήφθη.
-— ΝΕΚΡΑ ή ’Αλίκη ’Αναγνώστου την δποία παρέσυρε, στήν δδδ Βενιζέλου
Ν. Σμύρνης, τρίκυκλο μέ δδηγδ τδν Δ. Σοφιαδέλη.
— ΝΕΚΡΑ ή Ε. ’Αρβανίτη, ετών 80, την δποία παρέσυρε μοτοποδήλατο στήν
'Ιερά 'Οδό, μέ δδηγδ τδν Θ. ’Ιωακείμ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Παππάς, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δ δποΐος άνετράπη
έξω άπδ τή Μεθώνη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δύο στρατιώτες, οί Δ. Μουζακίδης καί Π.
Παντελίδης, τούς όποιους παρέσυρε αυτοκίνητο, άγνώστων στοιχείων, Ιξω άπδ τδ
έργοστάσιο ζακχάρεως Σερρών.
— ΝΕΙίΡΟΣ δ I. Κουμιτούνης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο παρεξέκλινε
τής πορείας του καί έπεσε πάνω σε στύλο, στις Σέρρες.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Δ. Δέλκος, στρατιώτης, δδηγδς καί δ ταγματάρχης Σ. Άναγνωστίδης, έπιβάτες στρατιωτικού τζιπ, τδ δποΐο παρεσύρθη άπδ άτμομηχανή, σέ
άπόσταση 150 μέτρων, στή διέλευση τής ίσοπέδου διαβάσεως Μουριών Κιλκίς.
-—ΝΕΚΡΟΙ 6, δ Άθαν. Γαλάνης, ετών 30, ή σύζυγός του Αίνα, έτών 25,
τδ παιδί τους Κων) νος, έτών 4, δ Παύλος Παπαδόπουλος, έτών 18, άδελφδς τής
Γαλάνη, ή Ρούλα Μπαλάλη, άδελφή τής Γαλάνη καί τδ κοριτσάκι της Βίκυ, έτών
10, δταν τδ I. X. 50076, λόγω άδεξίου χειρισμού τού δδηγού, δταν έπεχείρησε
μανούβρα, έπεσε στή θάλασσα στδν Πειραιά, σέ βάθος 10 μέτρων, δπου δλοι οί έπι
βάτες έπνίγησαν.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Περ. Ντάφλς καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Α. Σταυρόπουλος, δταν τούς παρέσυρε, στδ 62 χλμ. δδοΰ ’Αθηνών— Κορίνθου, Ι.Χ., μέ δδηγδ
τδ Γάλλο υπήκοο Πιέρ Φουστέ.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Α. Δερβισόγλου, δδηγδς I. X. 156341, Γ.
Τσιλιόνκας καί Ελένη Κυράτση, δταν τδ όχημα συνεκοούσθη μέ τδ φορτηγδ 167197,
στήν δδδ Σερρών — Άμφιπόλεως.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Στεφ. Χατζηθεοδώρου, δδηγδς φορτηγού τδ δποΐο,
λόγω άδεξιότητος τοΰ δδηγού, έπεσε στήν κοίτη τού Κηφισσοΰ, κοντά στή Νίκαια.
-— ΝΕΚΡΑ ή Νίκη Κεφαλά, δταν, στδ 10 χιλ. δδοΰ Λαμίας — Κουτσαλεξίου,
έπεσε άπδ γεωργικδ έλκυστήρα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. ’Αλβέρτος, έτών 70, έπιβάτης μοτοσυκλέττας, δταν αυτή ά
νετράπη, στήν δδδ Στενής — Τήνου.
— ΝΕΚΡΟ κοριτσάκι, 2 έτών καί τραυματισμένη ή μητέρα του Σοφία Παπα-
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δοπούλου, έτών 25, τίς δποίες παρέσυρε, λόγω άδεξιότητος τοΰ όδηγοΰ, στήν 6δό
Κρήτης τής Άμφιθέας, τό φορτηγό 17773, μέ όδηγό τόν Κ. Καλαϊτζή, δ όποιος
συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Ίωάνν. Μουχαρόγλου καϊ ή γυναίκα του Μαγδαληνή καί
τραυματισμένοι θανάσιμα 4, οί Παρισ. Μουχαρόγλου, Γ. Ήλιάδης, ή σύζυγός του
Μελπομένη καί δ γυιός τους Νίκος, έτών 6, δταν τδ I. X. τοΰ όποιου έπέβαινον
σφηνώθηκε κάτω άπδ φορτηγό, τδ όποιο έστάθμευσε μέ σβυσμένα τα φώτα του στο
δεξιό μέρος τής δημοσίας όδοΰ Θεσσαλονίκης — Μηχανιώνας. Ό δδηγός τοΰ φορτηγοΰ Ά θ. Χαρΐτος συνελήφθη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά πέντε, ό Γρηγ. Εύαγγελόπουλος, δδηγός I.
X. καί οί επιβάτες Σταυρούλα Κωτσαδάκου, Σταματία Πέτρου, Παρασ. Μαξεβανοπούλου καί Γεωργ. Οικονόμου, δταν τό Ι.Χ. παρασύρθη άπό την ταχεία ’Αθηνών —
Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Μεθώνης μεταξύ Κατερίνης καί Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μανέτας, τόν όποιο παρέσυρε, στή 10η στάση 'Αγίου Νι
κολάου Λιοσίων, τό 89014 λεωφορείο.
-— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Γ. Κατσούλης, τόν όποιο παρέσυρε, στήν δδό Μελισσίων
Κάτω Κηφισιάς, τό 25151 ταξί, μέ όδηγό τόν Κ. Παρασκευόπουλο.
— ΝΕΚΡΑ ή Χρυσάνθη Τζάτζου, έπιβάτις γεωργικοΰ έλκυστήρος, μέ όδηγό
τόν Εύάγγ. Σιαμάγκα, δταν άνετράπη στο Μοσχοπόταμο Κατερίνης.
-— ΝΕΚΡΑ ή Ειρήνη Παπαδάκη, έτών 28, πεζός, καί τραυματισμένος θανάσ.μα ό Εύαγγ. Καραγιάννης, καθώς καί δ Άθαν. Καλφόπουλος, δδηγός τοΰ Ι.Χ.
202812 ,τό όποιο τούς παρέσυρε στή λεωφόρο Συγγροΰ. Υπαίτιοι οί πεζοί, πού βγή
καν σέ ευθυμία άπό τό κέντρο Γαβαλά καί θέλησαν νά περάσουν κάθετα τη λεωφό
ρο χωρίς νά ύπολογίζουν τήν κίνηση.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Σιάνης, ετών 16, μοτοποδηλάτης, τόν όποιο παρέσυρε στό
4 χλμ. όδοΰ Κομοτηνής — Ξάνθης, τό Ι.Χ. 168784, μέ όδηγό τόν Κ. Κουγιουμτζόγλου.
-—ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Νίτσος, δδηγός έλκυστήρος, ό όποιος άνετράπη στήν έπαρχιακή όδό Καναλακίου ΙΙάργας.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Νικολέττα Τζαβάρα, έτών 2, τήν όποια παρέσυρε
στήν δδό Κύπρου τό 186126 ταξί, μέ όδηγό τόν Γ. Θεακούλη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Ίωάν. Στήθος, τόν όποιο παρέσυρε, στήν
όδό Λιοσίων 121, άγνωστο αυτοκίνητο καί τόν έγκατέλειψε.
— ΝΕΚΡΑ ή Έ λ. Κούκου, 7 έτών, τήν όποια παρέσυρε τό 219134 φορτηγό
μέ όδηγό τόν Ά ρ . Ραμποτά, στό χωριό "Αγιο Πνεΰμα Θεσσαλονίκης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Μπαλτατζής, έτών 68, δταν λόγψ μέθης έπεσε άπό τό ιππή
λατο άμάξι του.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Κολαίτης, έπιβάτης φορτηγού καί τραυματισμένα 19 άτο
μα, ήτοι δ Λάμπρος Λερδάρης, έπιβάτης τοΰ φορτηγού, ό δδηγός του Ν. Σκαράτης
καί 17 έφεδροι άξιωματικοί έπιβάτες λεωφορείου τοΰ ΚΤΕΛ, δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν τρομακτικά στό Κιάτο, μπροστά στό έργοστάσιο Φραγκίστα.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα τρεις, δ δδηγός φορτηγοΰ Μ. Μητσάκος
καί οί Γ. Δήμου, καί Γ. Σκεύης, δταν τούτο συνεκρούσθη στήν ισόπεδη διάβαση τοΰ
χωριοΰ Βέλο Κορινθίας μέ τό τραίνο.
— ΝΕΚΡΟΣ ό ποδηλάτης Χρ. Ζαφείρης, τόν όποιο παρέσυρε έξω άπό τήν
Καρδίτσα φορτηγό. Κατά σύμπτωση, τά δύο άλλα άδέλφια τοΰ θύματος σκοτωθήκαν
σέ τροχαία δυστυχήματα.
— Ν ΕΚΡΟΊ 0 1'. Παπατέρπος, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, ό όποιος άνε
τράπη στό χωριό Τσίμπο Εδέσσης.
Ν.Α.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ Ε Κ ΔΗ Λ Ω ΣΕΙΣ

Ά ντα ττό κρ ισ ις άπό τη ν Π ά τρ α
'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' χ. Γ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αδρομερώς άναφερω κατωτέρω τινά των τελευταίων επιτευγμάτων της Αστυ
νομικής Δ) νσεως Πατρών, δι’ ών καλύπτεται ή έξωυπηρεσιακή δραστηριότης ταύ-

-;ης.

1) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
’Από 3μήνου ήρξατο λειτουργούν, εις τήν έπί τής όδοϋ Γεωργ. ’Ολυμπίου 52,
καταλλήλως διασκευασθεΐσαν, αίθουσαν, τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τής ’Α
στυνομικής Δ) νσεως. Αί προβολαϊ ταινιών επιμορφωτικού καί ψυχαγωγικού περιε
χομένου, γίνονται δις τής εβδομάδος. Ή είσοδος είναι Ιλευθέρα. Είναι άδύνατον νά
περιγραφή η χαρά των μικρών, αλλά καί μεγάλων, φίλων μας, κατά τάς δισεβδομαδιαίας ταύτας προβολάς. Χαρά καί εμπιστοσύνη ! ’Εμπιστοσύνη καί άγάπη πρός
τούς σκοπούς τού Κινηματογραφικού τούτου Συνεργείου.
2) ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Όμοίως άπό τίνος έδημιουργήθη, εις τήν, παρά τήν πλατείαν Υψηλών Άλωνίων, θαυμασίαν αίθουσαν τής ’Αστυνομικής Λέσχης, ίδιον Τμήμα Παιδικής Δανει
στικής Βιβλιοθήκης. Βιβλία, εξακόσια περίπου τόν άριθμόν, επί τού παρόντος, με
περιεχόμενον Εθνικόν, θρησκευτικόν, ’Ηθικόν, ’Επιμορφωτικόν, Κοινωνικόν καί Ψυ
χαγωγικόν, τών καλλιτέρων Ελλήνων καί ξένων συγγραφέων, γίνονται άνάρπαστα,
άπό τούς όσημέραι αύξανομένους φίλους τού Άστυνομ,ικού Σώματος. Έξακόσιαι οίκογένειαι τής Πατραϊκής Κοινωνίας, άνά πάσαν στιγμήν, φιλοξενούν εις τάς οικίας
των, §ν τουλάχιστον έκ τών ώς άνω βιβλίων, σαφές δείγμα τής προσφοράς τής ’Α
στυνομίας, είς τήν προσπάθειάν των πρός ήθικήν καί έθνικήν διαπαιδαγώγησιν τών
τέκνων των. Θαυμασία προσφορά είς τούς μικρούς φίλους μας, οί όποιοι οδτω θά
άποκτήσωσι, διά τής μελέτης τών βιβλίων, τήν άπαιτουμένην δύναμιν άντιστάσεως,
είς τάς πανταχόθεν καί ποικιλομόρφως διοχετευομένας, κατά τό πλείστον δολίως,
άντεθνικάς, άντικοινωνικάς καί άντιθρησκευτικάς ίδέας.
3) ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ε ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τήν 6.4.1967 έγένοντο, έπί παρουσία τών ’Αρχών τής πόλεως καί πλήθους
κόσμου, τά έγκαίνια τού συσταθέντος, δΓ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τού Άστυν.
Σώματος, Ε ' ’Αστυνομικού Τμήματος, είς τό σύγχρονον οίκημα τής όδοΰ Α γία ς
Σοφίας άριθ. 72. Λίαν επιβεβλημένη ή άνάγκη συστάσεως καί λειτουργίας τούτου,
ώς έκ τής καταπληκτικώς αυξανομένης έπεκτακτικής δρμής, τής άνθούσης πόλεως
τών Πατρών. Ό άναλαβών τήν διοίκησιν τού Τμήματος τούτου ’Αστυνόμος Β ' κ.
Φασούλκας Γεώργιος, έσκιαγράφησε παραστατικώτατα τούς στόχους καί τάς έπιδιώξεις τού ’Αστυνομικού Σώματος, είς τήν άδιαλείπτως έκσυγχρονιζομένην έλληνικήν κοινωνίαν.
4) ΜΝΗΜΟΣΓΝΟΝ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ Π ΙΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τήν 16.4.1967, μερίμνη τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Πατρών, έγένετο, είς τόν
περικαλλή τάφον τού Α ' Νεκροταφείου Πατρών, έπιμνημόσυνος δέησις υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών 42 ’Αστυνομικών Υπαλλήλων, οίτινες τήν 16.4.1944, Μέγα
Σάββατον, έδολοφονήθησαν, είς Σουλινάριον Καλαβρύτων δπό τών Κομμουνιστών.
Είς τούς παραστάντας ώμίλησε δΓ δλίγων δ κ. ’Αστυνομικός Διευθυντής, δ όποιος
έμπνευσμένως έξήρε τήν ήρωϊκήν θυσίαν τών άειμνήστων έκείνων συναδέλφων, ή
δποία δέον νά άποτελή πηγήν άνεξάντλητον πίστεως είς τά πεπρωμένα τού ’Έθνους
καί τήν άποστολήν τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Πάντα τ’ άνωτέρω, έλάχιστα έκ τών συντελουμένων είς τόν άκριτικόν τούτον
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
ύλική άμοιβή εις τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Άρβανιτάκην Ή λίαν καί 2)
’Αστυφύλακας Τηλιγάδαν ’Αθανάσιον, Κιττούτσην Θεόδωρον, Άλαμάνον Νικόλαον,
Χανδρινόν Σπυρίδωνα και Τσουκάλαν Κωνσταντίνον, διότι ό πρώτος των ανωτέρω
μνημονευόμενων, Διοικητής τοΰ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Κέρκυρας, λαβών
τηλεφωνικήν πληροφορίαν ύπδ τοΰ Τμήματος Χωροφυλακής Ήγουμενίτσης, δτι δύο
νεαρά άτομα επικίνδυνα, όπλοφοροΰντα καί καταζητούμενα διά σωρείαν κλοπών
διά ρήξεως, άγνώστων στοιχείων, έπιβαίνοντα τοΰ ύπ’ άριθ. 122880 Α έπιβατικοΰ
αυτοκινήτου, επεβιβάσθησαν τοΰ πορθμείου Ήγουμενίτσης - Κερκύρας, 'ίνα άποβιβασθώσιν εις Κέρκυραν, ένήργησε μέ Ιπιδεξιότητα καί μεθοδικότητα, δοϋς τάς
δεούσας δδηγίας καί κατευθύνσεις εις τούς άνωτέρω ύπαλλήλους καί κατανείμας
αυτούς καταλλήλως εις έπίκαιρα σημεία τοΰ λιμένος, έπέτυχον εντός Ιλαχίστου χρο
νικού διαστήματος τήν σύλληψιν τών άνωτέρω άτόμων, κατόπιν καταδιώξεώς των
δΓ αύτοκινήτου τής ’Αμέσου Δράσεως καί τοΰ ιδιωτικού τοιούτου τοΰ Άστυφύλακος Κιτούτση Θεοδώρου καί τήν δδήγησιν τούτων εις τό Τμήμα Γενικής ’Ασφα
λείας, ένθα, έκ τής έμπεριστατωμένης εξονυχιστικής Ιξετάσεως, διεπιστώθη δτι
ήσαν οί: 1) Μακρής ή Καλύβας Σπυρίδων τοΰ Γεωργίου καί 2) Καραμάνης Θω
μάς τοΰ Νικολάου, οί'τινες τάς νυκτερινάς ώρας τής 15-10-1966 διέρρηξαν τό έν
Λεβαδεία κατάστημα τών άδελφών Μάλλιου καί συναπεκόμισαν τό έν αύτω ευρι
σκόμενον χρηματοκιβώτιον βάρους 120 κιλών, εντός τοΰ όποιου ύπήρχον όμολογίαι
τής Δ.Ε.Η., έπιταγαί, γραμμάτια αξίας 300.000 δραχμών καί 47.000 (τεσσαρά
κοντα έπτά χιλιάδες) δραχμών, προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης τά
εύμενή σχόλια τοΰ κερκυραϊκοΰ καί άθηνα'ικοΰ Τύπου, ώς καί τοΰ κερκυραϊκοΰ
Κοινοΰ ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι
βή εις τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Α ' τάξεως Πλατίτσαν Γεώργιον, 2) ’Αστυνόμον Β '
τάξεως Παπαβασιλείου ’Εμμανουήλ, 3) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Νικολόπουλον Ίωάννην, 4) Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Πάτσιον Χριστόφορον, 5) Ύπαστυνόμον Α ' τά
ξεων Φρυδάν Κωνσταντίνον, 6) ’Αστυφύλακα Γεωργόπουλον Παναγιώτην, 7) ’Α
στυφύλακα Παπαδάκη Δέσποιναν καί 8) ’Αστυφύλακα Γαλιώτον Κυριάκον, εις δν
έχορηγήθη καί ύλική άμοιβή, διότι άφ’ ένός μέν παρέσχε τήν πληροφορίαν περί
τών υπόπτων κινήσεων καί τής δράσεως τοΰ άργυραμοιβοΰ Μακρίδη Σάββα άπό
πλευράς λαθρεμπορίας συναλλάγματος, άφ’ έτέρου δέ μετέσχεν ένεργώς εις τήν
παρακολούθησιν, σύλληψιν καί παραπομπήν τούτου εις τήν Δικαιοσύνην, οί δέ λοιχώρον τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, άποτελοΰν πεπραγμένα, δι’ ών σφυρηλατοΰνται
καί καθίστανται άρρηκτοι, εις τό διηνεκές, οί δεσμοί μεταξύ τής Πατραϊκής Κοι
νωνίας καί τοΰ Άστυνομικοΰ Κόσμου.
Δέν προτίθεμαι νά έλθω εις σύγκρουσιν πρός τά, έγνωσμένης μετριοφροσύνης,
αισθήματα τοΰ σεβαστού μου κυρίου Κων. Παπασπυροπούλου, Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ ΓΙατρών, πλήν δμως νομίζω δτι έκπληρώ έπιβεβλημένον ύπηρεσιακόν χρέος, άναφέρων δτι ψυχή τοΰ συνόλου τής, ώς άνω, προσπάθειας διά τής όποιας άνυψοΰνται
υπερβαλόντως ή άγάπη, ό θαυμασμός καί ή έκτίμησις τοΰ Κοινοΰ, πρός τό Αστυ
νομικόν Σώμα, είναι αύτός. Μέγα παράδειγμα πρός μίμησιν, πάντων ήμών, οί
όποιοι πονοΰμεν καί λατρεύομεν τό άστυνομικόν λειτούργημα. Διά τοιούτων έκπολιτιστικών ένεργειών, έκ παραλλήλου πρός τήν έφαρμογήν, τήν δικαίαν καί άμερόληπτον, τών κε.μένων νόμων τής Πολιτείας, γιγαντοΰται δ άστυνομικός θεσμός καί
καθίσταται άπυρόβλητος άπό πάσαν υπουλον προσπάθειαν κηλιδώσεώς του.
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΑΟΣ

ποί έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, εντόνου ύπηρεσιακοΰ ενδιαφέροντος, πολύ
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας, έκαστος εν τφ κύκλψ τής άρμοδιότητός του, έπιδείξαντες άμρι έκτακτον δραστηριότητα, ίδιάζουσαν έπιμέλειαν καί μεθοδικότητα, συνετέλεσαν τα μέγιστα εις την πλήρη καί ταχεΐαν περαίωσιν τής προανακρίσεως καί την παραπομπήν τοΰ δράστου εις την Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες
τα ευμενή σχόλια τοΰ άθηναϊκοϋ Τύπου υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική αμοι
βή εις τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Παπαβασιλείου Εμμανουήλ, 2) Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Κατσαρέαν Γεώργιον καί 3) Άρχιφύλακα Σταθακόπουλον
’Απόστολον.
'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική
άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Νικολάου Ίωάννην καί Θεοδώρου Εύστάθιον,
διότι τήν 20.30' ώραν τής 9-10-1966 εις τήν προβλήτα τοΰ λιμένος Πειραιώς,
χάρις είς τήν ύπ’ αύτών άναπτυχθείσαν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα καί πρωτο
βουλίαν, έπιδειχθεΐσαν δραστηριότητα καί άφοσίωσιν προς το καθήκον, έπετεύχθη
ή σύλληψις τής Θεοδωρίβου Ζωής, άποπειραθείσης να έξαγάγη λάθρα είς τύ ’Εξω
τερικόν σημαντικόν ποσόν ξένου συναλλάγματος καί έλληνικοΰ νομίσματος, ύπό τών
λοιπών δέ έν τή παραγράφψ Α ' μνημονευομένων, έργασθέντων μετ’ έντόνου υπηρεσιακοΰ ενδιαφέροντος, έπιβειξάντων δ’ άμα εξαιρετικόν ζήλον, δραστηριότητα, έπιμέλειαν καί μεθοδικότητα, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, ώλοκληρώθη ή περαίωσις τής όλης ύποθέσεως, ήτοι ή κατάσχεσις τοΰ συναλλάγματος
καί ή παραπομπή ταύτης είς τήν Δικαιοσύνην, προκληθέντων έντεΰθεν ευμενών
σχολίων ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Γιαννημάραν Κωνσταντίνον,
2) Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Άντωνόπουλον Κωνσταντίνον, διότι ούτοι, χειρισθέντες έπιδεξίως τήν ύπόθεσιν τοΰ κακοποιού Γιαούζου Ευστρατίου καί έργασθέντες
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντόνου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ώρών υπηρεσίας, έπέτυχον τήν σύλληψή τούτου καί τήν άνακάλυψιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών κλοπών.
'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική
άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Καρυώτην Αέανδρον, 2) Ύπα
στυνόμον Α ' τάξεως Λιολίτσαν Κωνσταντίνον, 3) Άνθυπαστυνόμον Τσαγκανόν Σταΰρον, 4) Ύπαρχιφύλακα Μιχαλόπουλον Νικόλαον καί 5) ’Αστυφύλακας Λουκόπουλον Σπυρίδωνα, Κωτσάκον Βασίλειον, Καλιαμπάκον Γεώργιον, Κύρκον Δημήτριον,
Ά δάμ Βασίλειον καί Δράλλαν Βασίλειον, διότι ούτοι υπό τήν έπιδεξίαν καί μεθο
δικήν καθοδήγησιν τοΰ Προϊσταμένου των, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έν
τόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών ύπηρεσίας, συνέβαλον τά μέγιστα είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ άνωτέρω έπικινδύνου κακοποιοΰ, προκαλέσαντες διά τής έπιτυχίας των ταύτης τά κολακευτικά
σχόλια, τοΰ ήμερησίου Τύπου ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τόν
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' τάξεως κ. Θάνον Παναγιώτην, Προϊστάμενον τής Υ πη
ρεσίας Διώξεως Κοινού ’Εγκλήματος τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών, διότι ύπό τήν έπιδεξίαν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν τούτου έπετεύχθη ύπό
τών άνωτέρω ύπαλλήλων ή σύλληψις τοΰ ρηθέντος επικινδύνου κακοποιοΰ.
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Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.
Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ
ρουσα .
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε ’Ελληνικό
σ πίτι.

