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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

‘ϊπ ό  τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ. Δ Η Μ . I .  ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

1.— ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό θέμα τής Ιπιδράσεως τοϋ ψυχικοΰ παράγοντος εις τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου 
είναι πολυσύνθετον καί πολύπλοκον. Θά προσπαθήσωμεν ώς έκ τούτου νά θίξωμεν 
ώρισμένας μόνον πτυχάς αύτοΰ διά νά καταδείξωμε τήν ουσιώδη σημασίαν καί έπιρ- 
ροήν τοϋ ψυχικοΰ παράγοντος στην άτομικήν καί κοινωνικήν ζωήν.

Έάν στρέψωμε τό βλέμμα μας στον σημερινόν κόσμον, θά ίδοΰμε δτι παλαίει 
μέ τήν δυστυχίαν, μέ τον πόνον, μέ τήν αγωνίαν τής αϋριον. Θά τόν ίδοΰμε νά φρίτ- 
τη εμπρός εις τό αδιέξοδον στό όποιον εύρίσκεται, καί ν’ άναμ,ένη νά ξεσπάση μιά 
νέα συμφορά, άπείρως τρομερωτέρα καί καταστρεπτικωτέρα έξ δσων έδοκίμασεν !ως 
τώρα ή άνθρωπότης.

Έάν θελήσωμε νά έμβαθύνωμε στά αίτια τά όποια έπροκάλεσαν τό δράμα αύτό 
τής άνθρωπότητος καί νά τ’ άναλύσωμε, θά ίδοΰμε δτι κατά κύριον λόγον, όφείλον- 
ται στήν παραμέλησιν τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου τοΰ άνθρώπου, στήν άδιαφορίαν καί 
τήν περιφρόνησιν πρός τάς αιώνιας ήθικάς άξίας, στήν παρααέλησιν τών ψυχικών 
καί ηθικών προβλημάτων τοΰ άνθρώπου καί στήν αποκλειστικήν σχεδόν προσήλωσίν 
του πρός τήν Ολιστικήν πραγματικότητα.

Καί διά τοΰτο συμφώνως πρός τούς αιωνίους ηθικούς νόμους πού κυβερνούν 
τό Σύμπαν, θερίζει ή άνθρωπότης τούς πικρούς καρπούς τών έργων της. Θλΐψις, πό
νος, στενοχώρια καί άγωνία, κυριαρχούν σήμερον εις τό μεγαλύτερον τμήμα τής γής. 
"Ολος ό κόσμος δμιλεϊ διά τό κακόν, ώς νά είναι τοΰτο ό άναπόφευκτος κλήρος τοΰ 
άνθρώπου. Όμιλεΐ διά τόν πόνον, ώς κάτι τό άναπόσπαστον μέ τήν άνθρωπίνην 
ύπαρξιν. Όμιλεΐ διά τάς καταστροφάς καί διά τήν δυστυχίαν πού έπεσσώρευσεν δ 
τελευταίος πόλεμος είς τόν κόσμον καί άγωνιά διά τήν αδριον.

'Όλοι σχεδόν άποδίδουν τά σημερινά δεινά τοΰ κόσμου στόν πόλεμον καί στάς 
συνέπειας του. Θέλουν ν’ άγνοοΰν μερικά βασικά καί ουσιώδη πράγματα, πού έχουν 
μεγίστην σχέσιν μέ τήν σημερινήν κατάστασιν τής άνθρωπότητος. Θέλουν τούτέστι 
ν’ άγνοοΰν, δτι έκεΐνο πού άποκαλούσαμεν ειρήνην πριν άπό τόν τελευταϊον πόλε
μον, δέν ήτο πραγματική είοήνη, δέν ήτο κατάστασις άπηλλαγμένη άπό τό στοι- 
χείον τοΰ πόνου, τής θλίψεως, τής δυστυχίας καί τής έκμεταλλεύσεως. θέλουν ν’
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αγνοούν δτι δ τελευταίος πόλεμος ήτο ή αναγκαία συνέπεια τών σφαλμάτων τής 
χθες, τής προπολεμικής, τής δήθεν ειρηνικής έποχής, τά δποία δυστυχώς καί σή
μερον συνεχίζονται. Με άλλα λόγια, δτι κυρία αίτια τής σημερινής καταστάσεως τής 
άνθρωπότητος, είναι τδ έγωϊστικδν πνεύμα πού άνέκαθεν κυριαρχεί στον κόσμον 
πού είναι καί θά είναι πάντοτε ή αίτια τής κακοδαιμονίας της. 'Η  ελλειψις άγάπης 
καί καλωσύνης στάς σχέσεις μεταξύ τών ανθρώπων, ή άρνησις καί ή άπολάκτισις 
τών πνευματικών καί ηθικών άξιών, ή άρνησις τοΰ ψυχικού παράγοντος, ή άρνη- 
σις τοΰ υπερφυσικού, ή άπομάκρυνσις τού άνθρώπου από τδν θεόν, ιδού τά ήθικά 
καί πνευματικά αίτια τής κακοδαιμονίας πού μαστίζει τήν ανθρωπότητα.

II .—  ΑΙ ΣΓΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΓΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΙΩΝΙΑΣ 
ΗΘΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ

Ό  σημερινός άνθρωπος, περικυκλωμένος άπδ γεγονότα τής καθημερινής ζωής, 
έχει γίνει έξωστρεφικός. Ζητεί διαρκώς νά μάθη τ£ γίνεται γύρω του. ’Αλλά Ικείνο 
πού θά έπρεπε προ παντός νά ζητήση νά μάθη είναι ποιος είναι δ εαυτός του καί 
ποιος είναι δ προορισμός του. Διότι δ άνθρωπος δεν διαμορφώνεται μόνον μ’ έξωτε- 
ρικές έπιδράσεις, άλλά πρδ παντός μ’ Ιξωτερικές τοιαΰτες. Ό  άνθρωπος αισθάνε
ται τήν άνάγκην νά έχη μίαν έσωτερικήν κατεύθυνσιν πρδς ένα τελικόν σκοπόν, τήν 
όποιαν δμως κατεύθυνσιν, ώς έπί τό πλεΐστον, δεν κατορθώνει νά εχη.

Οί περισσότεροι άνθρωποι δπως λέγει καί δ βιολόγος Al. Carrel είναι τόσον 
άγνωστοι μέ τόν έαυτόν τους, δσον καί οί κάτοικοι τής ζούγκλας. Δεν θέλουν νά ρί- 
ψουν ένα βλέμμα στδν έσωτερικόν τους άνθρωπον, νά ίδοΰν τί γίνεται Ικεί μέσα 
των, τί άνάγκες έχει ή ψυχή των.

Τούς τελευταίους αιώνας, λέγει δ ’Αμερικανός φιλόσοφος κ. Χόνιγκ, ή άνθρω- 
πότης ζή εις μίαν έποχήν άδιακόπου τεχνικής μεταβολής, πού συνήθως άποκαλείται 
< μοντέρνα». 'Η έποχή αυτή παρουσιάσθη εις τήν άνθρωπότητα ώς εποχή τής Ιλευ- 
θερίας καί τής άτομικότητος. ’Αλλά μέ τάς διαφόρους καί πολλαπλάς έπιδράσεις 
ή έλευθερία μας ώς άτόμων προικισμένων μέ τό μεγάλο προνόμιον τής έκλογής, ή 
δποία άποτελεί τόν απαραίτητον δρον τής ηθικής έλευθερίας, δέν είναι βεβαία δτι 
ακολουθεί τήν δρθήν κατεύθυνσιν. 'Ως έκ τούτου, ή άτομικότης μας έλαβε χαρα
κτήρα δευτερεύοντα καί μιμητικόν.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος, πού άγωνίζεται καί άγωνιά διά τήν έλευθερίαν, έλη- 
σμόνησεν έν τούτοις τόν πραγματικόν της σκοπόν. Διά τούτο κατήτντησε τό νά είναι 
κανείς έλεύθερος νά σημαίνη άπομάκρυνσιν άπό τάς παλαιάς έκείνας θεμελιώδεις 
αλήθειας, τάς όποιας ένας μεγάλος σύγχρονος διανοούμενος καί έπιστήμω·;, δ Ε λ 
βετός ψυχολόγος Γιούγκ, τάς θεωρεί τόσον βασικάς, ώστε τάς άποκαλεί καί «’Αλή
θειας αίματος». Δηλαδή μέ άλλους λόγους, έλευθερία έθεωρήθη δτι είναι άσυδοσία. 
Έ φ’ δσον δέ άπομακρυνόμεθα άπό τάς βασικάς πνευματικάς άρχάς, έφθάσαμεν εις 
τό σημείον νά χάσωμε καί αύτάς άκόμη τάς στοιχειώδεις βάσεις τού πνευματικού 
μας πολιτισμού.

Διότι εκείνο πού άπομένει δταν άφαιρέσωμε τάς βασικάς πνευματικάς άρχάς 
είναι κάτι τό μεταβλητόν. Καί ή πείρα μάς διδάσκει, δτι άπό τόν 17ον αιώνα καί 
έφεξής μέχρι σήμερον ή έπιστήμη δέν κάμνει τίποτε άλλο παρά νά κτίζη καί νά 
κρημνίζη θεωρίας έπί θεωριών. Έντύπωσιν δέ μεγάλην κάμνει εις τόν άμερόληπτον 
έρευνητήν ή ρευστότης καί ή μεταβλητότης τών θεωριών αυτών.

’Αλλά ή μέθοδος αυτή μάς έδωκε τούλάχιστον τήν θετικήν γνώσιν καί τό πρα
κτικόν συμπέρασμα, δτι καμμία άπό τάς κατακτήσεις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος δέν 
είναι θετική καί άπόλυτος. "Οτι δλαι είναι σχετικαί καί μεταβληταί καί δτι πολύ 
μεγάλο περιθώριον, παραμένει πάντοτε είς κάτι άλλο πού δέν είναι μέν δφθαλμο-
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φανές καί χειροπιαστόν, είναι όμως υπαρκτόν καί πραγματικόν, καί αυτό είναι ή 
πίστις.

I I I .—  ΕΣΦΑΛΜΕΝΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙ ΨΓΧΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΓ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αί άξιοθαύμαστοι πράγματι πρόοδοι καί άνακαλύψεις των Φυσικών Επιστη
μών τοΰ 18ου καί 19ου αίώνος ώδήγησαν τούς περισσοτέρους Ιπιστήμονας της Ιπο- 
χής έκείνης εις έσφαλμένας καί παραλόγους κατευθύνσεις.

Ό  μεγάλος ένθουσιασμός πού κατέλαβε τούς Ιπιστήμονας Ικείνους, διά τάς 
προόδους τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος Ιφερε σύγχυσιν καί συσκότισιν, εις τάς σκέ
ψεις το>ν. Καί εφθασαν μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά πιστεύουν, ότι δέν ύπήρχον πλέον 
όρια απαραβίαστα εις τήν γνώσιν, ότι ή ’Επιστήμη συντόμως θά Ιφθανεν εις τήν 
κατανόησιν τοΰ μεγάλου προβλήματος τής ζωής χωρίς τήν συμμετοχήν παραγόντων 
υπερβατικής φύσεως.

Ή  έποχή εκείνη, ή όποια δύναται νά θεωρηθή μάλλον ώς νηπιακή περίοδος 
τής Ιπιστήμης, χαρακτηρίζεται άπό τήν άντίληψιν ότι κάθε συμμετοχή τοΰ ψυχικοΰ 
παράγοντος εις τήν εκδήλωσή τής ζωής είναι ανύπαρκτος καί έπομένως άναξία 
προσοχής καί απαράδεκτος.

Τά ψυχικά φαινόμενα εθεωροΰντο τότε ώς κάτι τό έπεισοδιακόν καί τό υποκει
μενικόν. Καί αύτή άκόμη ή σκέψις έφθασε νά θεωρήται ώς άπλή εκκρισις τοΰ εγ
κεφάλου, ώς είναι ή χολή εκκρισις τοΰ ήπατος κ.ο.κ. Άκολουθοΰντες τήν καθαρώς 
μηχανιστικήν θεωρίαν οι επιστήμονες τής εποχής Ικείνης ένόμιζον ότι σώμα καί 
ψυχή είναι τό άποτέλεσμα χημικών καί φυσικών ένεργειών καί πρός στιγμήν ένο- 
μίσθη ότι ή τάσις αυτή θά κατέστρεφεν εντελώς τό θρησκευτικόν αίσθημα.

Έάν είχε κανείς τήν άτυχή εμπνευσιν νά έρωτήση τήν παλαιοτέραν ψυχολο
γίαν, τί είναι «ψυχή», δεν θά ήμποροΰσε νά λάβη άπάντησιν, διότι άπλούστατα ή 
ψυχή... δέν ύπήρχεν εις τ’ άντιμείμενα τά όποια έξήταζεν ή ’Επιστήμη έκείνη, πού 
όμως έφερε τό όνομά της.

ΙΓ ,— Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ 
ΨΓΧΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ

Οί άληθινοί επιστήμονες, οί όποιοι άφιέοωσαν τήν ζωήν των είς τά έργαστή- 
ρια, δέν έπαυον νά διαμαρτύοωνται διά τήν τοιαύτην κακομεταχείρισή τής Ε π ι
στήμης, είς τήν όποιαν άπεδίδοντο άρμοδιότητες Ιντελώς ξέναι πρός τήν άπο- 
στολήν της.

'Ως γράφει 6 διαπρεπής Ιατρός καί καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
Μ. Γερουλάνος (’) «άπό τών άρχών τής παρούσης έκατονταετηρίδος, προέχοντες 
ιατροί (Lieck, Kreike, Bier, Braum, κ.ά.) έπιμόνως κατήγγελον τήν άρνητικήν στά
σιν τής Κλινικής (δηλ. τής ’Ιατρικής Επιστήμης), ύποδεικνύοντες τήν άνάγκην 
επιστροφής είς τήν Φύσιν, άναγνωρίζοντες συγχρόνοις τήν ύψίστην σημασίαν τοΰ 
ψυχικοΰ παράγοντος διά τήν έκδήλωσιν, τήν πορείαν καί τήν θεραπείαν τής νόσου.

Μέ τήν πρόοδον τής ’Επιστήμης έγένοντο σύν τώ χρόνω περισσότερον άντιλη- 
πταί αί έκδηλώσεις τοΰ πνευματικοΰ καί ψυχικοΰ παράγοντος είς τήν ζωήν τοΰ άν- 
θρώπου. Παρετηρήθη τούτέστιν ότι είς τάς διαφόρους όργανικάς λειτουργίας δέν 
Ιπιδροΰν μόνον σωματικοί παράγοντες, άλλά καί άλλοι διαφόρου φύσεως, ώς είναι 
τό πνεΰμα καί ή ψυχή.

1. Μ. Γ ε ρ ο υ λ ά ν ο υ :  Άπό τής υλιστικής είς τήν ψυχοσωματικήν άντίληψιν τοΰ άν- 
θρώπου. (’Άρθρον είς «’Ακτίνας» έτους 1948).
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«Ή άντίθεσις μεταξύ ύλης καί πνεύματος, σώματος καί ψυχής», γράφει δ Αΐ. 
Carrel, «έδημιούργησε πλήθος προβλημάτων, τά όποια έπέδρασαν δυσμενώς έπί τοΰ 
άνθρωπίνου δντος». 'Η  ψυχή είναι τδ μέρος έκεΐνο τοΰ έαυτοΰ μας, τό όποιον μάς 
ξεχωρίζει άπό δλα τά άλλα ζωντανά δντα. Ποΐαι είναι αί σχέσεις τοΰ πνεύματος μέ 
τάς γνωστάς μορφάς τής φυσικής ένεργείας; έρωτά δ Carrel.

Καί άπαντά δ ίδιος ώς έξής:
«Τδ πνεΰμα, τδ όποιον περνά σχεδόν άπαρατήρητον άπό τήν ζώσαν ύλην είναι 

ή μεγαλυτέρα δύναμις τοΰ κόσμου. Άνεστάτωσε τήν επιφάνειαν τής γής, έδημιούρ
γησε καί κατέστρεψε πολιτισμούς, άνεκάλυψε τδ άστρικδν σύμπαν καί, έπιλέγει δ 
Καρρέλ, τδ σώμα καί ή ψυχή είναι πραγματικότητες α'ι δποΐαι άναφέρονται εις έν 
καί τδ αύτδ δν».

Ή  προσωπικότης τοΰ άνθρώπου άποτελεΐ λοιπόν άδιάσειστον πραγματικότητα. 
Αυτή ένεργεΐ, άγαπά, υποφέρει, άποθνήσκει.

Ή  ιστορία διαπιστώνει δτι έκεΐνες αί γενεές έπήραν τήν άνώτερη πνευματικήν 
έξέλιξιν καί έθεσαν τάς βάσεις άνωτέρων πολιτισμών δσες είχαν καλλιεργημένον 
τδν πνευματικόν καί ψυχικόν των κόσμον.

Παράδειγμα σχετικόν είναι οί άρχαΐοι μας πρόγονοι, οί όποιοι άνέπτυξαν τδν 
λεγόμενον κλασσικόν πολιτισμόν, διότι έπεδίωκον τήν καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος 
καί τής ψυχής.

’Ανώτερος δμως δλων τών πολιτισμών πού ήκμασαν έπί τής γής είναι έκεΐνος 
δ όποιος έμπνέεται καί διαποτίζεται άπό τδ χριστιανικόν πνεΰμα, πού είναι πνεΰμα 
αγάπης, φιλαλληλίας καί θυσίας.

"Οσαι γενεαί ένεπνεύσθησαν καί ένεκολπώθησαν τδ πνεΰμα τοΰτο, άνέπτυξαν 
ύπέροχον πολιτισμόν πνευματικόν. Έπραγματοποίησαν απαράμιλλα έργα τέχνης, 
προόδου, εύποιίας καί κοινωνικής άντιλήψεως, τήν όποιαν ούτε ήδυνήθησαν καν νά 
συλλάβουν οί πρδ Χριστοΰ λαοί. Άνεβίβασαν τδ έπίπεδον τής άνθρωπίνης προσωπι- 
κότητος εις υψη τά όποια ούτε νά φαντασθή ήδυνήθη ή άρχαιότης. Ή  κατάργησις 
τής δουλείας, ή δμοτιμία άνδρδς καί γυναικός, ή προστασία τής νηπιακής καί παι
δικής ήλικίας, τδ έπιεικές πνεΰμα τών νόμων, ή προστασία τών αιχμαλώτων, τών 
αδυνάτων, ή περίθαλψις τών γερόντων, τών πτωχών, ή κοινωνική άντίληψις καί ή 
παντός είδους εύποιία δφείλονται άποκλειστικώς είς τδ χριστιανικόν πνεΰμα τής 
αγάπης καί τής φιλαλληλίας.

Άντιθέτως, δσοι λαοί καί γενεαί άπελάκτισαν τδ πνεΰμα αύτδ κατέπεσαν στήν 
βαρβαρότητα καί στόν έκφυλισμόν.

Γ.—  ΨΓΧΙΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ (ΦΎΧΟΝΕΓΡΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ Ο «ΙΎΧΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ

Ή  μεγάλη σημασία τής έπιδράσεως τοΰ ψυχικοΰ παράγοντος έπί τοΰ άνθρώ
που παρετηρήθη κυρίως είς τήν κατάστασιν έκείνην τήν όποιαν ή ψυχιατρική άπο- 
καλεΐ ψύχωσιν ή ψυχογενή νεύρωσιν, ή όποια δεν είναι ούτε όργανικδν νόσημα, ούτε 
καί φρενοπάθεια.

Καί προηγουμένως δεν ήσαν βεβαίως άγνωστα τά φαινόμενα τής έπιδράσεως 
τοΰ ψυχικοΰ παράγοντος έπί τών σωματικών λειτουργιών, όπως ή ώχρότης τοΰ 
προσώπου καί ή άπότομος λεύκανσις τών μαλλιών, συνεπεία φόβου, ή δυσπεψία 
συνέπεια λύπης, ή νεφρική λειτουργία συνεπεία άγωνιώδους άναμονής, ή τάσις πρδς 
έμετον ή καί δ εμετός, συνεπεία άηδίας καί πλεΐσται άλλαι έπιδράσεις τοΰ ψυχικοΰ 
παράγοντος έπί τών άργανικών συστημάτων.

Άπό τής παλαιάς άκόμη έποχής είχε παρατηρηθή από στρατιωτικούς Ιατρούς,
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δτι ή θεραπεία των ασθενών ή τραυματιών έπεταχύνετο δταν ένίκα ή παράταξίς 
των, άντιθέτως δέ έπεβραδύνετο δταν Ινικάτο.

Επίσης είχε παρατηρηθή δτι ή συγκίνησις προκαλεΐ ανωμαλίας είς τήν κυ
κλοφορίαν τοΰ αίματος. 'Ό τι ή εύχαρίστησις χρωματίζει τδ δέρμα τοΰ προσώπου 
κόκκινον, ενώ δ θυμός καί ό φόβος τό κιτρινίζουν ή καί τό άσπρίζουν, δτι τό άκου
σμά δυσάρεστου είδήσεως έπιφέρει συστολήν τής στεφανιαίας άρτηρίας, άναιμίαν 
τής καρδίας, ένίοτε δέ καί θάνατον έκ συγκοπής.

Ό  Carrel γράφει, δτι μία κυρία άπό τόν τρόμον της σ’ ένα βομβαρδισμό έπαθε 
κνίδωσιν. Ό  καθηγητής R. Siebeck δτι δταν κάποιο γεγονός, ώς δ θάνατος συγγε
νούς, διαταράξη τόν ρυθμόν τής καθημερινής ζωής, προκαλοΰνται καρδιακαί πα
θήσεις.

Έ κ τών γεγονότων τούτων καθώς καί πολλών άλλων σαφώς προκύπτει δτι 
ή ψυχική διάθεσις έπαιζε σπουδαΐον ρόλον είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου.

Καί αυτός άκόμη δ λαός δέν δυσκολεύεται να διακρίνη παρόμοιας ψυχοσωμα
τικές άλληλεπιδράσεις, δταν λέγη δτι δ τάδε έκιτρίνισεν άπό ζήλειαν, δτι αισθά
νεται ένα βάρος να τοΰ πιέζη τήν καρδιά του, δταν λέγη δτι στήν τάδε ήλθεν ίκτε
ρος άπό στενοχώριαν κ.ο.κ.

Ή  Ψυχιατρική τοΰ 20οΰ αίώνος, άνεκάλυψεν δτι ή κυρία αιτία τών ψυχογε
νών νευρώσεων είναι δ ψυχικός παράγων. Κατά τόν μεγάλον ψυχίατρον Γιούγκ, 
ή ψυχονεύρωση; δέν είναι τίποτε άλλο, παρά ή άγωνία τής ψυχής, ή δποία έχει 
χάσει τόν δρόμον της, διότι παρεπλανήθη άπό τάσεις καί ροπάς τοΰ κατωτέρου 
έγώ .(2) Είναι κατά τήν πολύ χαρακτηριστικήν φράσιν τοΰ Γιούγκ «ή άπόγνωσις 
τής ψυχής πού έμεινε χωρίς σκοπόν καί παραδέρνει άνικανοποιητη είς τήν πνευ
ματικήν ξηρότητα».

Άντιθέτως δέ προς τόν Φρόΰντ, δ Γιούγκ δέχεται δτι αί νευρώσεις θεραπεύον
ται μέ μέσα ψυχικά. (3) Έ πί παραδείγματι, καλή διαφώτισις τοΰ άρρώστου, ένας 
λόγος παρηγοριάς, άσκοΰν θεραπευτικόν άποτέλεσμα έπ’ αύτοΰ. Έπιδροΰν δέ άκόμη 
καί είς αυτήν τήν λειτουργίαν τών άδένων. Άπό καθαρώς δμως υλιστικής άπόψεως 
έάν έξετασθοΰν, τί είναι τά λόγια παρηγοριάς καί ένθαρρύνσεως, πού λέγομεν πρός 
τούς άσθενεΐς, παρά κυματισμοί τοΰ αίθέρος;

Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, διατί ν’ άσκοΰν θεραπευτικόν άποτέλεσμα; Άπλού- 
στατα διότι έχουν πνευματικόν νόημα. Καί άποδεικνύεται έτσι, δτι δ ψυχικός πα
ράγων άσκεϊ είς τόν άσθενή έπίδρασιν άσυγκρίτως δραστικωτέραν άπό τά χημικά 
μέσα καί άπό τούς φυσικούς παράγοντας, έπηρεάζει δέ καί αυτήν άκόμη τήν βιο
χημικήν σωματικήν λειτουργίαν.

Βλέπομε λοιπόν δτι ή ψυχονευρική διάθεσις τοΰ άνθρώπου παίζει σπουδαΐον 
ρόλον είς τάς έξωτερικάς καί έσωτερικάς έπιδράσεις αύτοΰ. (4)

"Εχει δέ μεγίστην σημασίαν είς τήν πορείαν καί τήν θεραπείαν τών άσθενειών. 
Είναι έπίσης διαπιστωμένον πόσον πολύ συμβάλλει είς τήν θεραπείαν μιας άσθενείας 
ή θέλησις καί ή καλή ψυχική διάθεσις τοΰ πάσχοντος, ένώ άντιθέτως, ή ψυχική κό- 
πωσις, ή άπαισιοδοξία, ή προσήλωσις είς έμμόνους ιδέας, δπως είναι ή Εδέα τοΰ 
θανάτου, συντελούν πολύ είς τήν κακήν έκβασιν αύτής.

2. Ό ρα  Β. Π λ ο υ μ ί δ τ ; ,  ό Jung για τήν ύπόστασι τοϋ ψυχικοϋ παράγοντος. (’Άρθρον 
είς «’Ακτίνας» έτους 1946). — Γ. Κ. ’Α π ο σ τ ό λ ο υ :  Ή  έπίδρασις τοϋ ψυχικοϋ παράγοντος 
στον οργανισμόν. ("Αρθρον είς « ’Ακτίνας» έτους 1946). — Α. Κ α ρ α ν τ ώ ν η  : Ή  ύπερνίκη- 
σις τοΰ ύλισμοΰ είς τήν ’Ιατρικήν. ("Αρθρον είς «’Ακτίνας» έτους 1946).

3. Μ. Γ ε ρ  ο υ λ ά ν ο υ :  Ή  νόσος ώς γενική τοΰ οργανισμού λειτουργική παρεκτροπή. 
Άνακοίνωσίς του είς τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών τήν 6/5/1947.

4. Β. Π λ ο υ μ ί  δη,  Ό  Jung για τήν ύπόστασι τοΰ ψυχικοϋ παράγοντος.
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ΓΙ.—  ΦΓΧ1ΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΓΤΙΚΗ Π ΙΣΤΙΣ

Ά λλη σοβαρά διαπίστωσις τοΰ ψυχολόγου καί ψυχιάτρου Γιούγκ, έκ τής ό
ποιας προκύπτει ή μεγίστη σημασία καί έπίδρασις τού ψυχικού παράγοντος εις τήν 
ζωήν τού άνθρώπου είναι δτι ή κατάπτωσις τής θρησκευτικής ζωής εις τήν σύγ
χρονον κοινωνίαν έπολλαπλασίασε τα φαινόμενα των νευρώσεων.

Ό  σημερινός Εύρωπαΐος έμφανίζει, κατά μίαν χαρακτηριστικήν φράσιν τού 
Δρος Γιούγκ, έλλειψιν ψυχικής ισορροπίας. «Εις τήν διεθνή πελατείαν μου», λέγει 
ό μεγάλος αύτδς ψυχίατρος, «ή όποια άποτελεΐται σχεδόν άπό μορφωμένους άνθρο')- 
πους, εχω ένα μεγάλον αριθμόν περιπτώσειυν αρρώστων, οί όποιοι δέν ευρισκον 
κανένα νόημα εις τήν ζωήν των». Καί διακηρύσσει δ Γιούγκ, δτι «ή άπώθησις έκ 
τής συνειδήσεως των άνωτέρων καθαρώς πνευματικών ιδεών, ως είναι ή Ιδέα τοΰ 
Θεού καί ή ιδέα τής άθανασίας τής ψυχής, έκ τών όποιων καί μόνον αντλούν άλη- 
θινόν κύρος οί ήθικοί κανόνες, έχει ώς άναγκαΐον έπακόλουθον, δχι μόνον νά μή 
καταστέλλωνται αί κατώτεραι δρμαί τοΰ σώματος, άλλά καί νά θεοποιούνται αΰται».

Καί τούτο διότι δ άνθρωπος είναι πλασμένος κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
δίδη προέχουσαν θέσιν είς κάποιο ψυχικόν σύμπλεγμα. Καί έάν μέν τό σύμπλεγμα 
αύτό δέν είναι κάτι τό ύψηλόν καί τό πνευματικόν, τό όποιον νά τόν έξυψώση καί 
νά τόν ένισχύση πνευματικώς καί ηθικώς, κατ’ άνάγκην τότε άνάγεται στάς κατώ- 
τέρας του δρμάς, ώς είναι τό σεξουαλικόν ένστικτον, ή δρμή προς φιλαρχίαν, πρός 
άπόκτησιν άγαθών, κ.ο.κ.

Αύτός δέ είναι δ λόγος διά τόν όποιον αί κατώτεραι αύταί δρμαί κατέλαβον 
είς τόν σύγχρονον άνθρωπον, τήν θέσιν έκείνην κοΰ είχαν άλλοτε αί θρησκευτικαί 
ίδέαι καί άσκοΰν τόσον μεγάλην έπίδρασιν στήν σύγχρονον ανθρωπότητα. "Αμεσος 
συνέπεια τοΰ γεγονότος τούτου είναι δτι δλα τ’ ανώτερα καί αγνά συναισθήματα, 
ώς δ άληθινός έρως κ.λ.π., έχουν έκπέσει κι’ έξεφυλίσθησαν.

Τήν κατάπτωσιν δέ αυτήν μαρτυρούν —  πλήν άλλων —  ή αποφυγή τοΰ γά
μου, τής τεκνογονίας, ή χωρίς βαθύτερον σύνδεσμον συμβίωσις τών συζύγων, ή ροπή 
είς τό διαζύγιον καί πλεΐστα άλλα γεγονότα.

Ή  ήθικότης έξ άλλου άπεμακρύνθη άπό τήν θρησκείαν, μέ τήν όποιαν είναι 
άρρήκτως συνδεδεμένη καί μετεβλήθη είς θεραπαινίδα τής Επιστήμης, δηλαδή είς 
ένα κατασκεύασμα τεχνητόν καί άψυχον, πού βασίζεται είς έπιστημονικάς δήθεν 
θεωρίας καί απόψεις. "Εχασε τό πραγματικόν της βάθοον καί τό άληθινόν της κύρος. 
"Εγινεν άνάπηρος καί παραπαίει. Συνέπεια δέ τής ψυχικής αυτής καταστάσεως τού 
άνθρώπου έκείνου, τόν όποιον δέν έμπνέει πλέον καί δέν κατευθύνει ή θρησκευτική 
πίστις, είναι ή Ιλλειψις είς αύτόν ψυχικής ισορροπίας καί άνωτερότητος. 'Ως έκ 
τούτου αί έπιθυμίαι καί αί δρμαί πού άπωθοΰνται άπ’ αύτόν καί δέν ικανοποιούνται, 
άναφαίνονται στήν συνείδησίν του ύπό τήν μορφήν έμμόνων παραστάσεων καί ιδεών, 
φόβου, μελαγχολίας, φθόνου καί ροπής έν γένει έπαναστατικής έναντίον τής κοι
νωνίας.

’Από τόν λόγον δέ τούτον έξεπήγασαν πλεΐσται ψυχονευρώσεις.
(Συνεχίζεται)



ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ
'Υπό τοϋ Φιλολόγου καθηγητοϋ 
κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΥ

Πριν ύπεισέλθω εις τό κυρίως θέμα, θά παραθέσω σταχυολόγημα καί συμπύ
κνωμα από τήν πλουσίαν βιβλιογραφίαν τοΰ Καθηγητοϋ μου Γ. Σακελλαρίου, εις 
ήν καί παραπέμπω τον βουλόμενον, ΐνα πολλαπλασιάση τάς γνώσεις του καί έδραι- 
ώση ταύτας.

"Ολους τούς άνθρώπους, μικρούς καί μεγάλους, μορφωμένους καί άπαιδεύτους, 
μας άπασχολεΐ έν σπουδαΐον πρόβλημα. Τό σπουδαιότερον ίσως των προβλημάτων, 
να γνωρίσωμεν τόν Θεόν. Ποιος είναι δ Θεός; ή φύσις του, ή ούσία του, ή ϋπαρξίς 
του. Ό  Γ. Σακελλαρίου, καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, εις τό βιβλίον του «'Η 
έννοια τοΰ Θεοΰ», παραθέτει τάς γνώμας Ελλήνων καί ξένων φιλοσόφων, περί τής 
έννοιας τοΰ Θεοΰ καί λέγει :

«1) Ό  ’Αναξαγόρας, λέγει, δτι 6 Θεός είναι ό κοσμοποιός νοΰς.
2) Ό  Πλάτων, λέγει, δτι δ Θεός είναι νοΰς δημιουργός καί έξ άγαθότητος 

έποίησεν τόν κόσμον κάλλιστον.
3) Ό  ’Αριστοτέλης, λέγει, δτι Θεός είναι τό πρώτον κινοΰν.
4) Ό  Πλωτινος, λέγει, δτι Θεός είναι τό αρχικόν δν, έξ ού πάν άλλον δν παρά- 

γεται καί εις δ πάλιν έπιστρέφει.
5) Ό  Descartes, λέγει, δτι Θεός είναι πνεΰμα πάνσοφον, παντοδύναμον, αιώνιον.
6) Ό  Leibnitz, λέγει, δτι δ Θεός είναι, πάνσοφος,παντοδύναμος,πανάγαθος».
Οί δρισμοί αυτοί συμφωνούν μέ τά πορίσματα τής συγχρόνου έπιστήμης; ’Ό χ ι.

Διότι σήμερον ύφίστανται πολλοί άνθρωποι, οί όποιοι φαντάζονται τόν Θεόν, ως 
άνθρωπον, μεγαλύτερον δμως κατά τάς διαστάσεις, μέ ιδιότητας πνευματικάς καί 
σωματικάς. Μερικοί τόν θεωροΰν ώς πνεΰμα δίκαιον, παντοδύναμον, ηθικόν νομο- 
θέτην, δικαστήν, πανταχοΰ παρόντα καί τά πάντα πληροΰντα. Ούτως, έκαστος διά
φορον άντίληψιν έχει περί τής έννοιας τοΰ Θεοΰ. Ό  Θεός δηλ. εις έκαστον, ώς δ 
’Αμερικανός Emmerson λέγει, εισέρχεται δι’ ιδιαιτέρας θύρας. Ό  0έ θείος Goethe 
λέγει: «Οίος δ άνθρωπος, τοιοΰτος καί δ Θεός». Ό  άρχαΐος κάτοικος-τής ’Αρκα
δίας, έθεοποίησεν τήν αίγα καί τόν τράγον καί λατρεύει τόν τραγόπουν Πάνα. 
Ό  δέ Αιγύπτιος τόν δφιν. Οί Αίθίοπες έζωγράφουν τούς θεούς μέ πλατειά μύτη 
καί μαύρους. Οί Θράκες μέ γαλανά μάτια καί κόκκινα μαλλιά. Ό  Γ. Σακελλαρίου 
έρωτήσας 150 υποκείμενα (μαθητάς) 12— 16 έτών «πώς φαντάζονται τόν Θεόν;» 
άπήντησαν: 18 ύποκ. είπον δτι δ Θεός είναι δύναμις άνωτέρα, ήτις κυβερνά τό 
σύμπαν. 10 άλλα ύποκ. είπον δτι δ Θεός είναι πνεΰμα τέλειον. 6 ύποκ. είπον, δτι δ 
θεός είναι δ πατήρ τοΰ κόσμου, 5 ύποκ. δτι δ Θεός είναι υπεράνθρωπος δύναμις, 1 
ύποκ. δτι δ Θεός δέν ζή μέ σκουριασμένας ιδέας, 1 ύποκ. δτι δ θεός είναι πράγμα 
άνύπαρκτον, 1 ύποκ. δτι ό Θεός είναι άνδρας ύψηλός, μέ κεφαλήν καί μέ πόδια 
ύψηλά, 1 ύποκ. δτι δ θεός είναι καλός άνθρωπος, 1 ύποκ. δτι ό Θεός είναι μεγάλο 
χάος.

Τά 70% τόν έθεώρουν άπρόσωπον, τά 22% ώς άνθρωπόμορφον, τά 7% δέν 
άνεγνώριζον τήν υπαρξίν του. Έ κ τών φοιτητών (κατά Γ. Σακελλαρίου) τά 47% τόν 
θεωροΰν ώς άνωτέραν πνευματικήν δύναμιν, Ινώ αί φοιτήτριαι άνέρχονται εις 90%, 
ώς θρησκευτικώτεραι τών φοιτητών.
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Υπάρχουν πλεΐσται, δσαι, θεωρίαι, διάφοροι άλλήλων, αί'τινες άντί διασαφή- 
σεως τοΰ δυσεπίλυτου τούτου προβλήματος, σύγχυσιν περισσοτέραν Ιπιφέρουν καί 
συσκότισιν πολλαπλήν προκαλοΰν. Καλδν θά είναι, γνώμη μου βέβαια είναι αυτή, 
δ έκπαιδευτικός, δ δμιλών πρδς γονείς καί πρδς κηδεμόνας μαθητών καί ιδία Ιν 
τοΐς χωρίοις άντί να διαταράξη τήν γαλήνην αυτών, παραθέτοντας λεπτομερώς τάς 
θεωρίας ταύτας, να τάς παράλειψη καί οΰτω ν’ άιρήση αυτούς αγνούς Ιν τή άγνοια 
των. 'Απλώς δύναται νά έρωτήση, υπάρχει άραγε Θεός; Υπάρχει, δύναται ν’ ά- 
παντήση μέ θάρρος, μέ τόλμην καί μέ αύτοπεποίθησιν. Έάν ρίξωμεν ένα βλέμμα 
γύρωθεν θά ίδωμεν άρμονίαν, κοσμικήν τάξιν καί άρχιτεκτονικήν διάταξιν, σχέδιον 
πανάγαθον δημιουργίας, ώς τδ «'Ως έμεγαλύνθη τά έργα Σου, Κύριε...» τοΰ προ- 
φητάνακτος Δαυίδ, δπερ άποδεικνύει υπαρξιν Θεού, Θεού Δημιουργού.

"Ας άναφέρωμεν δνομαστικώς, μόνον, τάς διαφόρους, περί Θεού θεωρίας :
1) Ό  θεϊσμός, 2) Ό  διϊδισμός, 3) Ό  πανθεϊσμός, 4) Ή  πανθεία, 5) Ή  άθεία.

Τί διακηρύττουν, ή σημερινή Επιστήμη καί ή Φιλοσοφία;
Έάν άναλύσωμεν, ώρισμένας μνημονευθείσας άντιλήψεις (κατά Γ. Σακελλα- 

ρίου), θά έξιδανικεύσωμεν ώρισμένας θεμελιώδεις άξίας, ώς ή αγάπη, ή δικαιο
σύνη, ή ισχύς, ή άγαθότης, ή προσωπικότης. Είς τδν Θεόν δέ ενσωματώνονται ολαι 
(τδ έν άγαθόν, κατά Πλάτωνα). "Ωστε δ Πατήρ ήμών, δ Θεός, είναι πανάγαθος, παν

τογνώστης, παντοδύναμος, άπόλυτος, αιώνιος, άπειρος, πανταχοΰ παρών. Μέ τδν 
Θεόν είμεθα συνδεδεμένοι διά τής θεϊκής άκτΐνος, άρμονικώς, έξ ής άρμονίας έξαρ- 
τάται ή ειρήνη καί ή άσφάλεια τοΰ Κόσμου. Έξέτασις δμους, διά τής συνειδήσεώς 
μας, δέν είναι άρκετή, διό πρέπει τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ νά γνωρίσωμεν διά τής 
παρατηρήσεως καί τής έρμηνείας τής έξωτερικής εμπειρίας, έάν θέλωμεν νά λε- 
γώμεθα γνώσται τής συγχρόνου έπιστήμης καί τής φιλοσοφίας.

Τί είναι δμως ζω ή;
Ή  ζωή, λέγει δ Γ. Σακελλαρίου, προήλθεν 1) ή έκ τής μεταναστεύσεως τών 

πρώτων σπερμάτων της είς τήν γήν, έξ άλλου πλανήτου, διά μέσου τοΰ χώρου, ή
2) διά δημιουργικής ένεργείας τής θείας βουλήσεως, ή 3) διά φυσικής δδοΰ έκ 
βραδείας άνελίξεως τής άνοργάνου ύλης, θεία βουλήσει. Ή  τρίτη, ή τής βαθμιαίας 
άνελίξεως τής ένοργάνου, έκ τής άνοργάνου, είναι ή πλέον παραδεδεγμένη ύπδ πολ
λών βιολόγων, οίτινες παραδέχονται δμοίαν άρχήν μέ τήν τοΰ Άριστοτέλους, δτι 
ή ψυχή είναι καρποφορία τοΰ σώματος. Μέ τήν πορείαν τής άνελίξεως νέον τι 
παρήχθη, μοναδικόν, άντιπροσωπεΰον άνωτέραν βαθμίδα, δηλαδή έγινεν δημιουργία. 
'Ο Bergson, λέγει, δτι ή ζωή προήλθεν έκ δημιουργικής άνελίξεως. Τδ ίδιον πρε
σβεύουν καί οι Θεολόγοι. Ό  Θεδς έποίησεν τον κόσμον είς 7 ήμέρας.

Ποια ή μορφή τής ζωής;
Πάσα μορφή ζωής προήλθεν διά μέσου μακροτάτης πορείας, έξ άπλών μορ

φών ζωής άνελικτικώς. Οί άπλοι ζώντες δργανισμοί παρουσιάζουν ζωήν (έρεθι- 
στικότητα, άναπαραγωγήν, αύξησιν, προσαρμογήν, αυτοπροστασίαν). Οί πολυσύν
θετοι δργανισμοί παρουσιάζουν ζωήν καί πνεΰμα.

Τά φυτά συνίστανται έξ ύλης καί έντελεχείας, κατά Άριστοτέλην. Τά ζώα 
δμοίως έξ ΰλης, έντελεχείας καί έκ πνεύματος. Ό  δέ άνθρωπος έκ τών τριών άνω- 
τέρω καί έκ ψυχής. "Ητοι έξ ύλης (σώμα) φθαρτής ουσης, έκ πνεύματος καί ψυ
χής, Αοράτου καί άθανάτου καί έντελεχείας (έν τέλος Ιχειν) άποσκοπούσης, σκο
πόν. Σαφής χωρισμός μεταξύ άνοργάνου ή δργανικοΰ δέν ύφίσταται. Ή  φύσις είναι 
«διαρκές γίγνεσθαι». Διαρκώς μεταβαλλόμεθα. 'Η σημασία τοΰ είναι καί τοΰ ύπάρ- 
χειν, είναι τδ μεταβάλλεσθαι. Ή  σημασία τοΰ μεταβάλλεσθαι είναι τδ ώριμάζειν. 
'Η  σημασία τοΰ ώριμάζειν είναι τδ χωρεΐν είς άτελείωτον δημιουργίαν.
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Εις παν φαινόμενον τού φυσικού καί ήθικού κόσμου υπάρχει μία έν λανθα- 
νούση καταστάσει όΰναμις, δυνάμει ένέργεια, ήτις τό φέρει εις πέρας. Εις τό 
ζών κύτταρον δέν υπάρχουν νέαι δυνάμεις. Υπάρχουν, έν τη φύσει, έπιδράσεις σχη- 
ματοποιοί, έργαζόμεναι πρός Απελευθέρωσιν, έξ ών νέαι ιδιότητες, άξίαι, καθιστώσαι 
την άνέλιξιν άληθώς δημιουργικήν.

Ή  υλη είναι ένέργεια, ένέργεια δέ είναι ψυχικόν τι, ώς τό πνεύμα, αρα, τό 
σύνολον τών περί ημάς, άπαξ απάντων δημιουργημάτων, άνάγεται εις πνευματικήν 
ένέργειαν, ή δέ πνευματική ένέργεια θά ήτο δ Θεός. Ό  Patrick, λέγει, δτι εις τό 
Σύμπαν υπάρχει κάτι μάλλον θεμελιώδες από τήν ένέργειαν καί τούτο είναι έκεΐνο, 
δπερ κατευθύνει τήν ένέργειαν. Δηλ. προϋποθέτει τήν δπαρξιν αρχικής δρμής, φε- 
ρομένης πρός όργάνωσιν, συνάρθρωσιν, ζωήν καί πνεύμα, ίσως καί πρός δικαιοσύ
νην καί αύτό είναι δ Θεός. Θεός δηλ. είναι δημιουργική έπενέργεια, ιδανική τάσις, 
τάσις πρός ένα σκοπόν. "Ωστε δ Θεός, είναι δημιουργική, όργανοΰσα καί τελειο
ποιούσα δύναμις, έχει δμως σχέσιν πρός τα ήθικά, καί θρησκευτικά καί καλαισθητι
κά Ιδανικά μας, ή μήπως καί ταΰτα άνελίττονται δημιουογικώς; ’Ή  μήπως είναι 
αιώνια πρότυπα, άλήθειαι, όντως δντα, σύστημα ιδανικών αξιών, έξ οδ τά ανθρώ
πινα καί τρέφονται καί ύφίστανται; Τά Ιδανικά δμως δμοιάζουν, πρός μαγνήτας, 
έλκοντες ήμάς πρός πραγμάτωσίν των. ’Επιτυχία δύναται νά γίνη μόνον άν ύποθέ- 
σωμεν σκοπιμότητα είς τόν κόσμον καί έλευθερίαν εις τον άγωνιζόμενον άνθρωπον. 
’Από αρμονίαν, θά καταλήξωμεν είς αρμονίαν, δηλ. είς τήν πηγήν καί τόν σκοπόν, 
έξ οδ τά πάντα άπορρέουν, δηλ. είς τόν Θεόν δηλ. οδτος είναι ή πηγή τών ήθικών, 
καλλιτεχνικών, θρησκευτικών ιδανικών.

"Ωστε δ Θεός, τό πνεύμα τού σύμπαντος, ή ψυχή τού κόσμου, πηγαία πνευμα
τική δύναμις, δημιουργός καί τελειοποιδς παράγων, πηγή ιδανικών άξιών, μάς 
βοηθεΐ είς γνώσιν αυτού. Τό πνεύμα τού Θεού, έργάζεται διά τού ανθρωπίνου πνεύ
ματος, διά τής θεϊκής άκτΐνος καθοδηγουμένου, δπερ είναι συγγενές πρός Αυτόν, 
χωρίς νά καταστρέψη τήν έλευθερίαν του, έλευθέρα καί οικεία βουλήσεt τού Αν
θρώπου, έλευθέρου δντος, πρός συνεργίαν διά τήν πραγμάτωσή τών Ανωτέρω ιδα
νικών άξιών. "Αρα Θεός είναι ή ψυχή τού κόσμου, πηγή τών ήθικών, τών θρη
σκευτικών καί καλαισθητικών ιδεωδών, δύναμις δημιουργός, όργανοΰσα καί δλο- 
κληρούσα, ελκουσα ήμάς είς συνδημιουργίαν, πρός έποικοδόμησιν, τελειοποίησιν 
καί δλοκλήρωσιν τού υλικού, πνευματικού καί ήθικοΰ κόσμου. 'Η άντίληψις αυτή 
είναι μάλλον συγκεκριμένη, άπτή, καταδηλοΰσα τόν προορισμόν τού Ανθρώπου έπί 
τής γής, είναι δυναμική, παρωθούσα τόν άνθρωπον, διότι είναι σκόπιμος καί ένερ- 
γητική δρμή, καθ’ ήν έχει ύποχρέωσιν καί δύναμιν, νά συνεργήση είς τήν αρμονικήν 
όργάνωσιν τού έμψύχου κόσμου ή άλλως εις τήν έλευσιν τού Θεού έπί τής γής. 
Ταύτας τάς Αρχάς πρέπει νά θέτη είς τόν βίον του δ άνθρωπος, πράγμα κατορθωτόν 
δταν ή ψυχή τού Ανθρώπου δέν είναι βυθισμένη είς τήν δλην, αμαρτίαν, δτε παρα
μένει κωφή είς τήν ϊλξιν καί τήν κλήσιν τού Θεού πρός συνεργασίαν, δταν πρός 
τά Ανώτερα ιδανικά Ατενίζη καί πραγματοποιή. Τότε έπέρχεται ή δυνατότης συνερ
γασίας τού Θεού Δημιουργού καί Ανθρώπου, όντως έλευθέρων καί σκοπίμως ζών- 
των. "Αρα δ άνθρωπος δέον δπως Αποβλέπη είς τό μακρυνόν θειον γεγονός, πρός 
όν δλη ή δημιουργία κινείται. Δηλ. έκαστος τών Ανθρώπων πρέπει νά ένταχθή εις 
διαφόρους τομείς δράσεως καί ένεργείας, νά μετέχη ένεργώς τών διαφόρων Ιδρυ
μάτων καί τών διαφόρων θεσμών.

1) Πρώτον ίδρυμα είναι ή οικογένεια, πηγή τών εύγενεστέρων συναισθημάτων 
καί βάθρον τής ήθικής καί τής θρησκείας.

2) Δεύτερον, δ θεσμός τής περιουσίας, θεμέλιον οικονομικής τάξεως καί οικο
νομικού βίου.
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3) Τρίτον, δ θεσμδς τοΰ Κράτους, δστις είναι ή ένσωμάτωσις τών σκοπών τής 
ζωής.

4) Τέταρτον, ή Εκκλησία, τδ 'ίδρυμα, τδ όποιον έχει ίδρυθή έπάνω είς τούς 
πόθους τοΰ ανθρώπου, θρησκευτικήν πίστιν, είς τδ συναίσθημα τής έξαρτήσεώς του 
έκ μιας άνωτέρας δυνάμεως καί τής έξ ένστικτου λατρείας αυτής.

5) ΙΙέμπτον, τδ σχολεΐον, τδ ίδρυμα πρδς έκφρασιν τής μετά προθυμίας καί 
ανυπομονησίας, συντελουμένης έρεύνης τής άληθείας.

6) Έκτον, τδ Ι.Κ.Α.
7) "Εβδομον, δ Ο.Η.Ε.
8) ’Όγδοον, δ ένιαίος κόσμος τής αύριον.
Τότε μόνον θά περιορισθή τδ κακόν, ή άνηθικότης, ή αδικία. Τότε θά έκπλη- 

ρώση τδν έπίγειον προορισμόν του, ίνα μεταβή καί την τοΰ ξυννόμου άστρου οίκησιν 
ζητήσει, κατά τδν θειον Πλάτωνα. Ήμεΐς νΰν θά έξετάσωμεν, τδ Σχολεΐον, τήν ’Εκ
κλησίαν καί τήν Οικογένειαν.

Ήμεΐς, πρωτοεξετάζομεν τδ σχολεΐον δι’ δ εύθυνόμεθα, καί τδ όποιον είναι τδ 
χαλκουργεΐον, ένθα χαλκουργεΐται ή θέλησις καί σφυρηλατεΐται, καί καθίσταται 
άδαμαντινώτερος δ χαρακτήρ τοΰ ανθρώπου. Τδ σχολεΐον είναι εκείνο έξ ού έξέρ- 
χονται οί φιλόπονοι γεωργοί, οι φιλοπρόοδοι τεχνΐται, οί άκατάβλητοι "Ελληνες 
στρατιώται καί οί πεφωτισμένοι έπιστήμονες. Σήμερον δέ τδ λαϊκόν σχολεΐον φιλο
δοξεί δχι μόνον νά μορφώση, αλλά καί ν’ άποβή τδ έθνικδν κύτταρον, ένθα μετ’ 
ΐδιαζούσης προσοχής καί έπιμελείας θά έθερμαίνετο δ έθνικδς πατριωτισμός, δστις 
μόνος αύτδς δδηγεΐ είς έργα ήρωϊσμοΰ έν τή έξυπηρετήσει τών άναγκών τής δλό- 
τητος καί είς πιστήν τοΰ καθήκοντος έκπλήρωσιν (Ν. Έξαρχόπουλος). Διδ είς τά 
νεώτερα σχολεία ή μάλλον ύπδ τών νέων διδασκάλων θά εύρη τις άτμόσφαιραν φιλίας 
καί εύτυχοΰς ζωής καί οόχί σιωπήν επιβαλλομένην καί στρατιωτικήν πειθαρχίαν, θά εύ
ρη περιβάλλον ώραΐον, μέ άνθώνας καί δένδρα, περιβάλλον έμπνέον, φωτίζον, άνυψοΰν, 
διδάσκον, δμιλοΰν είς τήν καρδίαν τών μαθητών, θά εύρη αίθουσας διακεκοσμημέ- 
νας ύπδ παιδικών ζωγραφιών καί καλλιτεχνημάτων, δπου ή μουσική καί ή τέχνη 
μορφώνουν ανθρώπους. Θά εύρη έν δλίγοις περιβάλλον άνυψώνον καί άναπτύσσον 
τήν προσωπικότητα έξ ίσου ώς έπιχειρεΐ νά άναπτύσση τδ πνεΰμα. Διά τοΰτο καί οί 
γονείς τών μαθητών καί δλοι γενικώς πρέπει ν’ άγαπήσωμεν τδ σχολεΐον, διδάσ- 
σκοντας καί διβασκομένους, νά έρχώμεθα άρωγοί, συνεπίκουροι τοΰ μορφωτικοΰ, 
σχολικοΰ έργου καί νά μή τορπιλλίζωμεν τοΰτο, ουδέ νά τιτρώσκωμεν τάς εύπλά- 
στους ώς δ κηρδς αθώας ψυχάς των, νά άποδεικνύωμεν τήν ύπαρξιν έν ήμΐν συναι
σθημάτων αγνών, άφοΰ καί τά ζώα άγαποΰν καί συναισθάνωνται, δπως πλεΐστα 
δσα παραδείγματα, δεικνύουν τοΰτο.

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

--------------------------Ύπδ τοΰ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο )

Μά στήν «Καθημερινή» συνεχίζω τά συμπεράσματα άπό αύτά τά λεχθέντα εις 
τούς αστυνομικούς καί σ’ έμας τούς δημοσιογράφους άπό τον καθηγητή:

«...Προφανώς (τό θΰμα) είχε διά τής βίας στηριχθή δρθιον καί εκεί μέ μίαν 
κάμαν ή όποια πότε τό ήγγιζε, πότε τό έτραυμάτιζε, έξεβιάζετο νά δμολογήση. Τ ί; 
’Άγνωστον... Πρό ή μετά την όμολογίαν του άπέθανε. Άπό τί; Είναι άγνωστον διότι 
ούδέν τραύμα φαίνεται έπί τοΰ παρόντος θανατηφόρον. Καί έπειτα; ’'Επειτα οί γο
νείς, ως φαίνεται, έχουν δλα τά μέσα νά έργασθοΰν πρός άπόκρυψιν τοΰ έγκλήμα- 
τος. Είναι άπομονωμένοι ύπό στέγην, ήρεμοι. Αποφασίζουν λοιπόν κατ’ άρχάς νά 
κ α ύ σ ο υ ν  τό πτώμα διότι δλα τά τεμάχια τοΰ νεκροΰ (καταματωμένα κομμάτια 
τοΰ κορμοΰ) φέρουν έλαφρά έγκαύματα. ’Έπειτα μετανοοΰν. Άποφασίζεται δ τεμα
χισμός. Ό  είς κόπτει ώς καλάς χειροΰργος, δ άλλος εξέρχεται καί ζητεί δ,τι χρειά
ζεται, λευκήν κλωστήν, λινάτσαν, χαρτί περιτυλίγματος. Καί οί δύο μαζί ή καί 
τρίτος ή καί περισσότεροι, μετέχει ίσως καί σωφέρ. (Σημείωσις: Καρραγωγεύς θά 
άποδειχθή). Περιμένουν την νύκτα. 'Όταν βραδιάζη φεύγουν μέ τά δύο τους δέ
ματα, απομακρύνονται, φθάνουν άπό τήν Ηεράν δδόν στο βρωμόδρομο. Συναντοΰν 
τήν γέφυραν. Καί εκεί ρίπτουν τό θΰμα. Σκοτωμένο, βασανισμένο, πακεταρισμένο 
σέ δέματα, καί τά πετοΰν».

Αλλά έκτος άπό τό κουτσομπολίκι αυτό, στο ίδιο φύλλο τής «Καθημερινής» 
υπάρχει καί έπί λέξει συνέντευξις τοΰ μακαρίτη καθηγητή, δοθεισα έκεΐ είς τό Νε
κροτομείο Αθηνών καί σέ μένα καί ατούς άλλους άστυνομικούς συντάκτες μπροστά 
στη διοίκησι καί στό έπιτελεΐο τής Γενικής Ασφαλείας. Έδημοσιεύθη την άλλη 
μέρα καί δέν διεψεύσθη ούτε δταν διεψεύσθησαν δλα έκεΐνα τά τόσον βιαστικά καί 
πρόχειρα συμπεράσματα τοΰ καθηγητοΰ, τά δποΐα δέν άνταπεκρίνοντο καθόλου, κα
θώς θά δοΰμε, μέ τήν πραγματικότητα, μέ τά κατοπινά καί έςηλεγμένα πλέον συμ
περάσματα καί δχι μέ τά προχειρολογήματα έκεΐνα τά λεχθέντα ύπό τό κράτος τοΰ 
πανικοΰ πού ύπέστη καί αύτός δ μακαρίτης δ καθηγητής, δταν είδε τό κατακομμένο 
άνθρώπινο πτώμα τοΰ άγνώστου μέχρις έκείνης τής στιγμής θύματος τοΰ έγκλήμα- 
τος πού ήταν έπίσης άγνωστον ποΰ τών Αθηνών, Πειραιώς ή περιχώρων είχε δια- 
πραχθή.

Μά νά ή έπί λέξει συνέντευξις τοΰ καθηγητοΰ (δπως έδημοσιεύθη στήν «Κα
θημερινή») καί πού δέν διαψεύσθηκε :

«Τό έγκλημα αύτό, άπό τόν τρόπο πού διεπράχθη είναι πρωτοφανές καί άνευ 
προηγουμένου εις τά Ελληνικά έγκληματολογικά χρονικά. Φρικιαστικά καί μυστη
ριώδη έγκλήματα εχομεν καί άλλα είς τήν Ελλάδα, δπως τήν δολοφονίαν τών τριών 
άρτοποιών τοΰ Πειραιώς, τόν φόνον τοΰ παντοπώλου Κατσίχτη είς τό Κολωνάκι καί 
άλλα. Ά λλ’ είς κανέν έξ αυτών δέν εΰρομεν τήν συρροήν τόσων προσπαθειών πρός 
παραμόρφωσιν τοΰ πτώματος, δσας είς τό σήμερον τήν πρωίαν άνευρεθέν πτώμα. 
Καί αί προσπάθειαι αύταί δεικνύουν δλην τήν κακουργίαν τών δραστών τοΰ έγκλή- 
ματος —  διότι οί δολοφόνοι είναι άσφαλώς περισσότεροι τών δύο —  καί τήν μεγά- 
λην των τέχνην δχι μόνον είς τό δολοφονεΐν, άλλά καί είς τό διαμελίζειν τό πτώμα.

»Ένθυμοΰμαι, συνεχίζει πάντα δ Γεωργιάδης, τήν δολοφονίαν τοΰ έκ Θεσσα-
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λονίκης Έβραιόπαιδος Γάκ Κάστρου, προ τετραετίας γενομένην. Καί έκεΐ τό πτώμα 
είχε διαμελισθή κατά τρόπον φρικώδη. Ό  εγκληματίας δμως ήτο αδαής, δεν Ιγνώ- 
ριζε πώς νά κόψη τούς πόδας καί έπί των δστών διά τής μαχαίρας του είχε προξενήσει 
πολλά κατάγματα διά νά επιτυχή τον τεμαχισμόν. Εις τδ άνευρεθέν δμως σήμερον 
πτώμα παρατηροΰμεν τελείαν έξάρθρωσιν τών ποδών καί τής δεξιάς χειρός την 
οποίαν μόνον, δχι μόνον χειρουργός, άλλά καί άριστος άνατόμος ήδύνατο νά έπι- 
τύχη».

Άλλά πέραν αυτών τών άνακοινώσεων τοΰ καθηγητοΰ τής ιατροδικαστικής 
ύπεβλήθησαν εις αύτόν καί έρωτήσεις άπό ημάς τούς άστυνομικούς ρεπόρτερς. Καί 
δπως γράφω εις τήν «Καθημερινήν» τον ήρώτησα.

-—Ύπό ποιας συνθήκας νομίζετε δτι διεπράχθρη τό έγκλημα αύτό;
— Μετά βεβαιότητος δέν δύναται κανείς νά άποφανθή. Έ κ τής έξετάσεως τών 

τεμαχίων τοΰ πτώματος πού ένήργησα σήμερον παρετήρησα τά έξής :
»Ό δολοφονηθείς άνήρ ήτο ήλικίας δχι μεγαλυτέρας τών 42 ετών, καλής σω

ματικής διαπλάσεως, μάλλον υψηλός καί εύτραφής. Είχεν δλους τούς δδόντας, μαλ
λιά κομμένα προσφάτως, χρώματος καστανού μέ άρχομένην φαλάκραν καί μύστακα 
ψαλιδισμένον. Τό θΰμα, νομίζω, δτι ύπεβλήθη προηγουμένως εις φρικώδη βασανι
στήρια. Οί δολοφόνοι τόν έκτύπησαν μέ μαχαίρι ή μέ άλλο αιχμηρόν δργανον διά 
νά τόν εξαναγκάσουν νά προβή εις κάποιαν ομολογίαν, νά άποκαλύψη ίσως ποΰ είχε 
τά χρήματα ή άλλο τι μυστικόν. Επίσης, έκ τοΰ δτι αί τομαί (τοΰ στήθους) είναι 
παράλληλοι καί άπολύτως συμμετρικαί, ύποθέτω δτι τό θΰμα είχε δεθή δρθιον κάπου 
κατά τήν περίοδον τών βασανιστηρίων αύτών. Μετά τά βασανιστήρια φαίνεται δτι 
προέβησαν εις τήν δολοφονίαν καί μετ’ αύτήν οί δράσται άπεπειράθησαν νά καύ- 
σουν τό πτώμα. "Ερριψαν οινόπνευμα ή άλλο εύφλεκτον ύγρόν καί έθεσαν πΰρ. Ή  
άπόπειρα άπανθρακώσεως έγένετο διά νά μή άναγνωρισθή ή ταυτότης καί είναι' 
περίεργον πώς οί δράσται άφησαν ήμιτελές τό έργον αύτό. Τήν άπόπειραν άπανθρα
κώσεως έπηκολούθησεν δ τεμαχισμός καί ή έξαφάνισις τοΰ πτώματος.

» Καί βλέπετε, συνέχισεν δ κ. καθηγητής, τό στυγερόν αύτό έγκλημα είναι άρ- 
κετά πολύπλοκον. Τόν έβασάνισαν, τόν έδολοφόνησαν, άπεπειράθησαν νά καύσουν το 
πτώμα του. Τό έτεμάχισαν, τό συνεσκεύασαν είς δύο δέματα καί τό έρριψαν εις τήν 
κοίτην τοΰ Κηφισσοΰ. Είναι εύνόητον δτι τό έγκλημα δέν διεπράχθη έκεΐ δπου εύ- 
ρέθησαν τά δύο δέματα, κάπου άλλου, είς,κανένα καταγώγιον, είς καμμίαν έρημον 
οικίαν, εγγύς ή μακράν τής κοίτης. Οί δράσται ήσαν πολλοί, σπείρα δλόκληρος καί 
τά δύο δέματα μετεφέρθησαν δι’ αύτοκινήτου ή κάρρου διά νά ριφθοΰν είς τόν Κη- 
φισσόν, μέ τήν έλπίδα δτι θά παρεσύροντο ύπό τοΰ ρεύματος. Κατά συνέπειαν συνερ- 
γός πρέπει νά είναι καί κάποιος σωφέρ ή καρραγωγεύς.

» Άλλά πριν ή βεβαιώσω τι τό άσφαλές, έπί τής δλης ύποθέσεως, πρέπει να 
κάνω τήν νεκροψίαν. Καί αύτή θά γίνη αϋριον».

Ό  μακαρίτης δ καθηγητής έπρεπε νά μή πή τίποτε άπό δλα τά άλλα τά δποΐα 
είπε καί νά πή μόνον τις τελευταίες αύτές λέξεις. "Οτι δηλ. δέν μποροΰσε νά πή 
τίποτε πριν κάνη τήν προσεκτική νεκροτομή τών τεμαχίων τοΰ πτώματος τοΰ α
γνώστου άκόμη άνδρός. Δυστυχώς δέν έκράτησε τή γλώσσα του καί βιάστηκε νά 
βγάλη συμπεράσματα, χωρίς καλά - καλά νά ξέρη τό πώς έγινε τό έγκλημα. ’Έτσι 
έβγαλε τό συμπέρασμα περί βασανιστηρίων τοΰ θύματος καί έκανε καί έμάς πού 
γράφαμε σέ σοβαρές έφημερίδες νά παρασυρθοΰμε άπό τή γνώμη τοΰ σοφοΰ, στήν 
πραγματικότητα, άλλά, στήν προκειμένη περίπτωσι, πολύ βιαστικού καί προχειρο- 
λόγου καθηγητοΰ καί τις λαϊκές έφημερίδες νά δργιάζουν κυριολεκτικώς μέ αύτή 
τήν ιστορία τοΰ βασανισμοΰ τοΰ θύματος, πού μάς έβγαλε στή μέση πριν καλά - καλά
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νά ξέρη τό πως είχε γίνει το έγκλημα. Γιατί άκόμη δέν είχεν έξακριβωθή αν δ 
άγνωστος ακόμη μακαρίτης είχε σφαγή μέ καμάκι ή μέ μαχαίρι, ή είχε πυροβο- 
λκθτί καί αέ τί δπλο. Ή  βιασύνη τοΰ καθηγητοΰ παρά λίγο νά δημιουργήση τραγέ
λαφο, άλλ’ εύτυχώς πού ό τότε διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. Κουτσουμάρης 
ήταν πολύ πιο ψύχραιμος καί κατάλαβε δτι έπρεπε νά περιμένη καί τά σαφή πορί
σματα τών ιατροδικαστών καί δχι τά προχειρολογήματα καί τά άερολογήματα άπβ 
τάί έντυπώσεις τής πρώτης στιγμής.

Καίτοι κατά τήν έξιστόρησιν τής διαλευκάνσεως τής ύποθέσεως καί τοΰ μεγα
λειώδους άγώνος τής Γενικής μας ’Ασφαλείας, καθώς καί τής μακράς καί συνταρα
κτικής δίκης, όπότε θά δημοσιευθοΰν καί αί έκ τών ύστερων συνταχθεΐσαι ίατροδι- 
καστικαί έκθέσεις, διά νά καταστή δυνατόν νά έξαγάγη σαφή πλέον συμπεράσματα ό 
άναγνώστης, άπό τοΰδε πρέπει νά παρατηρήσωμεν διά νά καταδείξωμεν πόσον έπε- 
σεν έξω καί πόσον έπροχειρολόγησεν δ μακαρίτης καθηγητής διά τών άκαίρων δη- 
λώσεών του, δτι ενώ δμιλεΐ περί δολοφονίας καί δολοφόνων δέν είχεν άκόμη διαπι
στώσει μέ ποιον τρόπον εδολοφονήθη άκόμη τδ έως τότε άγνωστον θΰμα, διότι δέν 
είχε προσέξει δτι είχε φονευθή μέ πυροβόλον δπλον έξ άποστάσεως καί δτι εις τδ 
κοανίον ύπήρχον αί δπαί εισόδου καί έξόδου τοΰ βλήματος. Επίσης δτι ή περίφημος 
θεωρία τοΰ καθηγητοΰ περί τών... βασανιστηρίων τοΰ θύματος έπήγαινε άμέσως πε
ρίπατον καί έξ αύτοΰ τοΰ γεγονότος τής σφαίρας, ή δποία έμαρτύρει αίφνίδιον φόνον, 
άλλά καί έκ τοΰ δτι οί περίφημες έκεΐνες «άμυχές ή γρατζουνιές μέ τδ καμί ή μέ 
τδ καμάκι» δέν είχαν γίνει έν ζωή, δπότε θά έδικαιολόγουν τήν θεωρίαν του περί 
βασανιστηρίων τοΰ θύματος εις όρθίαν θέσιν καί δέν συμμαζεύεται, άλλά δλες μά 
δλες ήσαν μεταθανάτιες, τδ δποΐον έπρεπε νά προσέξη άμέσως δ κ. καθηγητής, διότι 
δέν έχρειάζετο παρά μέ ένα οίοδήποτε νυστεράκι ή άλλο χειρουργικόν έργαλεΐον νά 
άνοιξη τά χείλη οίασδήποτε τομής διά νά διαπιστώση δτι κάτω άπδ αυτά δέν υπήρχε 
ούτε ίχνος αίματος, άπαραίτητον στοιχεΐον μιας οίασδήποτε έν ζωή άμυχής ή τραύ
ματος.

Άπλούστατα λοιπόν δ μακαρίτης δ καθηγητής έχασε τήν ψυχραιμίαν του μπρο
στά στά κομμάτια τοΰ πτώματος, γιατί ήταν στοιχειωδέστατο πράγμα μέ τήν πρώτη 
ματιά νά άντιληφθή καί τις τρύπες άπδ τις σφαίρες στο κεφάλι καί τδ δτι οί τόσες 
μαχαιριές στο στήθος έγιναν στδ σκοτωμένο πιά άνθρωπο καί φαίνεται δτι δέν έγι
ναν γιά άλλο σκοπό παρά ήταν δοκιμές γιά τδν τεμαχισμό πού έγινε υστέρα.

Τά γράφω δλα αυτά μέ τέτοιες λεπτομέρειες καί έπιμένω γιά τδ ζήτημα τών 
προώρων καί έσφαλμένων έκείνων άνακοινώσεων τοΰ καθηγητοΰ περί βασανιστη
ρίων καί περί άπειλών τοΰ θύματος γιά νά άποκαλύψη μυστικό καί τής κατόπιν έκ- 
τελέσεώς του, γιατί αυτές έδωσαν τδν τόνο ατούς δημοσιογράφους καί στις έφημε- 
ρίδες καί παρέσυραν καί δλη τήν κοινή γνώμη, ώστε νά προκληθοΰν καί σκηνές 
άκόμη καί νά άπειληθή καί λυντσάρισμα άκόμα τών ένόχων καί νά έπέλθη κατα
δίκη είς άνεπανόρθωτον ποινήν άπδ τόσον έπηρεασθέντας ένόρκους, οί δποιοι δέν 
άντελήφθησαν δτι, είχαν νά κάνουν μέ ένα άπλό οικογενειακό δράμα μέ ένα σωρό 
έλαφρυντικά.

’Αλλά τά γράφω καί μέ έναν άλλο σκοπό άκόμη. 'Ότι ένας έγκληματολόγος 
άστυνομικδς ποτέ δέν πρέπει νά δίνη τυφλή πίστι στά συμπεράσματα καί στά λεγά
μενα τών ιατροδικαστών, αν δέν διαπιστώνη καί άνακριτικώς τήν δρθότητά τους. 
Καί πάλι δέν μπορεί νά δίνη άπόλυτη πίστι σέ μαρτυρικές καταθέσεις πού είναι τε
λείως έξω άπδ τήν πραγματικότητα καί άπδ τά θετικά καί εξακριβωμένα συμπερά
σματα τής ιατροδικαστικής έρεύνης καί νεκροψίας.

"Ολες οί έφημερίδες άφιέρωσαν στήλες καί στήλες δλόκληρες γιά τδ «φοβερό, 
άνατριχιαστικό, μυστηριώδες, πρωτοφανούς άγριότητος καί σατανικής έκτελέσεως 
φρικιαστικδ κακούργημα», μέ ένα σωρό φωτογραφίες καί τοΰ μέρους πού βρέθηκαν



1022 Σπύρου Λεωτσάκου : *0 φόνος του εργολάβου Δη μητριού Άθανασοπούλου

τά δύο πακέττα μέ τό κομματιασμένο ανδρικό πτώμα, των ποδαριών καί τοΰ κορ
μού καί τοΰ κεφαλιού τοΰ θύματος. Τού τελευταίου, πολλές λαϊκές έφημερίδες έδη- 
μοσίευσαν καί μεγέθυνσι μέ τά παραμορφωμένα πια άπό τήν σήψι χαρακτηριστικά. 
Επίσης οί έφημερίδες έκαναν εκκλησι σέ δποιον είχε κανέναν γνωστό άνθρωπο πού 
έξηφανίσθη τις τελευταίες μέρες να προσέλθη είς τό Νεκροτομείο μήπως άναγνω- 
ρίση τό κεφάλι του στα κομμάτια τού κορμού του.

Μά άπό την πρώτη στιγμή πού βρέθηκαν τά δύο πακέττα στήν δχθη τοΰ Κη
φισού, καί άφοΰ διεπιστώθη δτι αυτά είχαν μέσα ένα κομματιασμένο άνθρώπινο πτώ
μα, ή Γενική ’Ασφάλεια’Αθηνών, άπό τού διοικητού καί τοΰ ύποδιοικητού της Κου- 
τσουμάρη καί Λιονταρίτη μέχρι τοΰ τελευταίου άστυφύλακος, είχε κινητοποιηθή δλό- 
κληρη γιά τή διαλεύκανσι τοΰ φρικτοΰ, δπως παρουσιαζότανε, εκείνου έγκλήματος. 
Ύπερεκατόν υπάλληλοι άπό τό Κεντρικόν καί όμάδες άπό τό κάθε Παράρτημα ’Α
σφαλείας ήσχολοΰντο μήπως έξακριβώσουν κάτι σχετικό μέ καμμιά έξαφάνισι κανε- 
νός ανθρώπου 35— 50 χρόνων. “Ολοι έκεΐνοι τών όποιων πριν άπό 10 ήμερών είχε 
καταγγελθή ή έξαφάνισις σέ Τμήματα τών ’Αθηνών, Πειραιώς καί Περιχώρων, άνε- 
ζητήθησαν καί άνευρέθησαν, έστάλησαν δέ αμέσως καί τηλεγραφήματα είς δλους 
τούς νομούς, μήπως είχε καταγγελθή πουθενά καί είς την Χωροφυλακήν καμμιά 
έξαφάνισις άνδρός κάτω τών 50 έτών. "Ολες δμως οί έρευνες τό πρώτο βράδυ άπό 
τήν άνακάλυψι τοΰ κομματιασμένου άνδρικοΰ πτώματος έμειναν άκαρποι. ’Έγιναν 
φυσικά άμέσως άναζητήσεις στά ξενοδοχεία τών ’Αθηνών, τοΰ Πειραιώς καί τών 
Προαστίων, καθώς καί σέ διάφορα ύποπτα κέντρα, άλλά δέν προέκυψε τίποτε τό 
θετικόν.

Μόλις έκυκλοφόρησαν τά πρώτα παραρτήματα καί οί άπογευματινές έφημερί
δες, πλέον άπό διακόσια άτομα, άλλα άπό απλή περιέργεια καί άλλα γιατί είχαν 
κάποιον γνωστό χαμένο, πέρασαν άπό τό νεκροτομεΐον καί είδαν τό κεφάλι τοΰ θύ
ματος, είς τό όποιον είχαν γίνει κατάλληλοι ένέσεις γιά νά φύγη τό πρίξιμο άπό 
τήν προχωρημένη πιά σήψι καί άλλες γιά νά ταριχευθή κάπως καί νά συντηρηθή 
μέχρι τής τυχόν άναγνωρίσεώς του, δεδομένου μάλιστα δτι τήν μακαρία έκείνη έπο- 
χή, παρ’ δλες τις ένέργειες, καί προσωπικά διαβήματα άκόμα τοΰ μακαρίτη τοΰ 
Γεωργιάδου στόν μακαρίτη τόν Ελευθέριον Βενιζέλο καί τή δική του συνεπικου- 
ρία άκόμη, γιά τήν άγορά ένός ψυγείου διά τήν διατήρησιν τών μή άναγνωριζομέ- 
νων πτωμάτων δέν είχαν έπιτύχει, καί τό τόσο άπαραίτητο ψυγείο δέν ύπήρχε.

’Από τήν Σήμανσι καί άφοΰ έτοποθετήθη ή άποκοπεΐσα καί άποκατασταθεΐσα 
κατά τόν άνωτέρω τρόπον κεφαλή τοΰ θύματος έπάνω είς έναν τρίποδα, έλήφθησαν 
καί νέαι φωτογραφίαι προς άναγνώρισιν. Επίσης τό δακτυλοσκοπικόν συνεργεΐον 
αυτής έλαβε τά δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ αγνώστου καί ταΰτα παρεβλήθησαν 
άμέσως πρός τά τηρούμενα δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ άρχείου της, άλλά διεπι- 
στώθη έκ τής παραβολής δτι τό θύμα δέν είχε ποτέ του σημανθή δΓ άξιόποινον άδί- 
κημα καί τοιουτοτρόπως ή έκ τών δακτυλικών άποτυπιυμάτων έλπίς άναγνωρίσεως 
τοΰ θύματος έξέλιπεν. Τό πρώτο έκεΐνο βράδυ έγινε μιά μακρά σύσκεψις είς τό έπί 
τής δδοΰ Σατωβριάνδου τότε οίκημα τής Γενικής ’Ασφαλείας υπό τήν προεδρίαν τοΰ 
διοικητοΰ κ. Κουτσουμάρη καί τοΰ ύποδιοικητού Λιονταρίτη, είς τήν όποιαν μετέ- 
σχον δλοι οί είς τό έπιτελεΐον της τότε άριστεΐς τοΰ Σώματος άστυνόμοι καί ύπαστυ- 
νόμοι. Προηγουμένως είχεν έξερευνηθή άπό τοΰ Ποδονύφτη μέχρι τής θαλάσσης ή 
κοίτη τοΰ Κηφισοΰ, χωρίς νά εύρεθή τίποτε. Επίσης έξητάσθη δ άνευρων τό πτώμα 
μικρός Γκίκας καί οί πρώτοι καταφθάσαντες, χωρίς φυσικά νά προκύψη τίποτε τό 
ούσιώδες. Καί έτσι ή πρώτη έκείνη νύχτα έπέρασε χωρίς νά έξακριβωθή τίποτε γιά 
τό έγκλημα καί χωρίς νά γνωσθή καν ή ταυτότης τοΰ θύματος.

( Συνεχίζεται. )
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ΟΙ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
--------------------- 'Υπό του τέως Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Σέ λίγο άρχισε νά σουρουπώνη. Οι αγοραστές αραίωναν, υστέρα ένας - ένας 
καί οί μαυραγορίτες έφευγαν για τά σπίτια τους, γιατί ή ώρα τής κυκλοφορίας πλη
σίαζε νά τελειώση. Κι’ δταν ξεκίνησε καί δ δικός μας μαυραγορίτης για νά φύγη, 
τδν πήρα στό κατόπιν. Τράβηξε μέ τά πόδια δρόμους καί δρόμους, άπό την Κοκκι- 
νιά στό Πασαλιμάνι. Ά π ’ έκεΐ πήρε τδν παραλιακό δρόμο κι’ έφθασε στή Φρεατίδα. 
Στην πλατεία στάθηκε λίγο καί περίμενε μιά μεσόκοπη γυναίκα πού ερχόταν βια
στικά. Μπορεί νά ήταν ή μάννα του, γιατί τράβηξαν μαζί καί σέ μιά πάροδο μπή
καν στό ίδιο χαμόσπιτο. Περίμενα άρκετά μά δέ βγήκε κανείς τους άπό κεΐ μέσα. 
Την άλλη μέρα κι’ δλας μαθαίνω άπό τή γειτονιά πώς δ ξερακιανός νέος λέγεται 
Σκουρμπίνης καί γιά νά μή δώσω υποψίες δέ ρώτησα περισσότερα, μά έτρεξα άμέ- 
σως στήν άγορά τοΰ Πειραιώς γιατί θυμήθηκα κάποιον γνωστό μαυραγορίτη, που 
καθόταν στήν ίδια περιφέρεια. Τόν βρήκα καί μοΰ είπε γιά τόν Σκουρμπίνη πώς 
είναι δ πιο δεινός καί καταφερτζής μαυραγορίτης, πώς ήσαν φίλοι, πώς στήν άρχή 
συνεργαζόντουσαν, μά άπό τότε πού εκείνος τά οικονόμησε, δέν τόν πολυβλέπει.

Ευθύς άμέσως πήγα στό Τμήμα, έγραψα δελτίο μέ τά πρώτα συγκεκριμένα 
στοιχεία καί τό παρέδωσα στον προϊστάμενο.

— Άπό κοντά του, Γιώργη, νά τούς ξετρυπώσουμε κι’ δσο πιό γρήγορα γίνε
ται, μοΰ είπε ό προϊστάμενος καί διέθεσε τόν συνάδελφό μου Χατζίνη Μανώλη γιά 
βοηθό στήν παρακολούθησι τοΰ μαυραγορίτη.

Τήν επομένη πρωί - πρωί βρισκόμαστε μέ τόν Χατζίνη στήν Πλατεία τής 
Φρεατίδος καί περπατώντας άντικρύζαμε κάθε τόσο άπό τή γωνιά τής παρόδου τό 
σπιτάκι τοΰ Σκουρμπίνη, περιμένοντας τήν έξοδό του. Δέν πέρασε πολύ καί νάτος.

— Αυτός είναι, είπα στόν συνάδελφό μου.
"Οπως καί τήν προηγούμενη, βιαστικός, τράβηξε τόν παραλιακό δρόμο τοΰ λι

μανιού κι’ έφθασε στόν ήλεκτρικό σταθμό. Στήν είσοδο τόν είδαμε νά στέκεται άρ
κετά, σάν κάποιον νά περίμενε. "Υστερα μπήκε μέσα στό σταθμά, έκανε νά βγάλη 
εισιτήριο μά φάνηκε πώς μετάνοιωσε. Βγήκε, στάθηκε πάλι λίγο στήν είσοδο καί 
ύστερα τράβηξε τήν δδό ΙΙλούτωνος γιά τήν Ά για  Σοφία. "Οταν έφθασε στήν δδό 
Παλαμηδίου έδειχνε πώς έκανε κάτι κόλπα γιατί κάθε τόσο έστριβε, κι’ άλλαζε 
δρόμους.

— Σάν πολύ πονηρά κινείται δ φίλος, είπα στόν συνάδελφό μου. Τό νοΰ μας 
μή τόν χάσωμε. ’Ασφαλώς κάπου ύποπτα πηγαίνει καί παίρνει μέτρα.

Τέλος έφθασε στήν δδό Άγιου Δημητρίου μέ κατεύθυνσι τά Ταμπούρια, κι’ 
έμείς μέ τόν τρόπο μας κανονικά ξωπίσω του.

"Οπως προχωρούσε άκόμα στόν ίδιο δρόμο, χτύπησε μιά πόρτα πού είχε άριθμό 
119, κι’ είπε λίγες κουβέντες σέ μιά κοπέλα πού είχε βγή στό παράθυρο νά δή ποιός 
ήταν, κι’ ύστερα συνέχισε πάλι τό δρόμο του. Τελικά τόν είδαμε νά στέκη σ’ ένα 
κατάστημα, κοίταξε τή βιτρίνα, κατόπιν μπήκε μέσα.

"Οταν πλησιάσαμε_καί σταθήκαμε στό άπέναντι πεζοδρόμιο είδαμε πώς τό
κατάστημα ήταν τό φαρμακείο Τζοβέτη. Άπό τή βιτρίνα καί τήν άνοικτή πόρτα 
του παρακολουθήσαμε τί γινόταν μέσα. Ό  σκουρμπίνης συνομιλούσε μ’ ένα νέο καί 
μιά νέα μέ άσπρες μπλούζες, πού στεκόντουσαν πίσω άπό τόν κρυστάλλινο πάγκο - 
βιτρίνα τοΰ φαρμακείου. Βέβαια δέν ήταν δυνατό νά άκούσουμε τί έλεγαν, μά έ
δειχνε πώς ή συνομιλία τους ήταν πολύ φιλική, μέ μεγάλο θάρρος, κι’ ένδιαφέρουσα.
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Μά πάνω στην ώρα μπήκε στο φαρμακείο ένας γερ οντάκος γιά νά 
άγοράση, φαίνεται, κάποιο φάρμακο καί τούς διέκοψε τήν ιδιαίτερη συζήτησι. Καί 
δ Σκουρμπίνης βγήκε σέ λίγο άπδ τδ φαρμακείο. Τράβηξε πάλι πίσω για τδν 
Πειραιά καί σχεδόν άπδ τούς ίδιους δρόμους. ’Εμείς ξανά στδ κατόπιν του, μά 
κείνη τη φορά μέ κάποιον άλλο τρόπο. Χωρίσαμε μέ τδν συνάδελφό μου καί παρα
κολουθούσαμε δ Ινας τδν άλλον μιά καί δ. μαυραγορίτης έδειχνε τόση πονηριά. Άφοΰ 
προχώρησε άρκετά, σέ μιά γωνία τοϋ ίδιου δρόμου πλησίασε μιά κοπέλα πού έκο
βε βόλτες. ΤΗταν μιά νέα άρκετά συμπαθητική, κούτσαινε δμως ή κακομοίρα, γιατί 
είχε τδ ένα πόδι της κοντότερο κι’ άτροφικό. Πρέπει νά τδν περίμενε, γιατί μόλις 
δ Σκουρμπίνης τήν πλησίασε καί κάτι τής είπε, Ικείνη στά γρήγορα έβγαλε άπδ 
μιά μεγάλη τσάντα πού κρατούσε ένα δεματάκι καί μέ φανερή προφύλαξι τού τδ 
παρέδωσε. ’Αμέσως κατόπιν, χωρίς άλλη κουβέντα, χωρίστηκαν.

Ά πδ τήν μαύρη περίοδο της Κατοχής : Τό πτώμα άποβιώσαντος έκ πείνης μετα- 
φέρεται έπάνω σέ χειραμώξιο γιά νά ταφή.

Μέ μιά ματιά συνεννοηθήκαμε μέ τδν συνάδελφό μου. ’Εκείνος πήρε στδ κατό
πιν τήν άνάπηρη κοπέλα κι’ έγώ τδν Σκουρμπίνη. Μά άπ’ Ικεί καί πέρα δ Σκουρ
μπίνης προχωρούσε κάπως πιδ άνήσυχος. Πότε τδν έβλεπα νά βαδίζη βιαστικά, πότε 
νά κόβη τδ βήμα του, καί κάθε τόσο νά κοιτάζη γύρω του. Νά είχε ύποπτευθή πώς 
τδν παρακολουθούν ή τδ δεματάκι πού τού έδωσε ή κοπέλα ήταν ή αίτια τής άνη- 
συχίας του;

Έ τσι φθάσαμε στην άρχή τής δδού Λακωνίας. ’Εκεί δ Σκουρμπίνης έστριψε 
πρδς τά έπάνω καί στην δδδ Δράμας μπήκε σ’ ένα μικρδ σπίτι μέ άριθμδ 227. 
’Αφού κάθησε άρκετή ώρα, βγήκε, μά μέ τά χέρια άδειανά. Τό σπιτάκι εκείνο, 
όπως άργότερα μάθαμε, ήταν μιας άπδ τις φιλενάδες του. "Γστερα τράβηξε πάλι τούς 
ίδιους δρόμους καί χωρίς νά λοξοδρομήση καί νά σταματήση πουθενά, έφθασε στδ 
Πασαλιμάνι. ’Εκεί πήγε „κατ’ εύθείαν στδ καφενείο Χρυσοστομίδη καί κάθησε σ’ 
ενα τραπέζι. “Ισως νά ξεκουραστή ή γιά νά περιμένη κάποιον. Καί σέ λίγο βλέπω 
έναν άλλο νεαρό νά μπαίνη φουριόζος στδ καφενείο, νά ρίχνη έρευνητικά τά μάτια 
του γύρω, κι’ δταν άντελήφθη τδν Σκουρμπίνη πήγε καί κάθησε κοντά του.

’Αφού πιάσανε μέ τις ώρες ψιλοκουβέντα, σηκώθηκαν μετά άπδ τδ καφενείο 
καί βγήκαν. Βρέθηκα τότε σέ δύσκολη θέσι γιά τήν παρακολούθησί τους. Καί γιά
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τδν άγνωστο νεαρό έπρεπε νά εξακριβώσω ποιός ήταν, μά καί για τδν Σκουρμπίνη μή 
τυχδν έκανε κι’ άλλες συναντήσεις. Στάθηκα δμως τυχερός. Γιατί τράβηξαν κΓ οί 
δυδ μαζί πρδς τήν άκτή Μητσοπούλου. “Ομως μπροστά στδ Ρωσικδ νοσοκομείο 
χώρισαν. Ό  Σκουρμπίνης κατευθύνθηκε πρδς τήν Φρεατίδα, έπομένως γιά τδ 
σπίτι του καί έτσι δέν ύπήρχε λόγος νά τδν παρακολουθήσω. Κατόπιν αύτοΰ πήρα 
στδ κατόπιν τδν άγνωστο, πού μέ κατάπληξί μου τδν είδα νά μπαίνη στδ Τμήμα 
Μεταγωγών. “Αλλο πάλι τούτο. Τί δουλειά είχε δ νεαρδς εκεί μέσα; Μά πρίν προ
λάβω νά πλησιάσω καί νά ρωτήσω τδν σκοπό, άρχισαν νά ουρλιάζουν δαιμονισμένα 
οί σειρήνες. Επιδρομή άπδ συμμαχικά άεροπλάνα πού δέν χωράτευαν καί πού μ’ 
άνάγκασαν νά φύγω.

'Όταν άργότερα Ιφθασα στήν Ασφάλεια είχε έπιστρέψει καί δ συνάδελφός 
μου άπδ τήν παρακολούθησι τής άνάπηρης κοπέλας.

Ετοιμάσαμε τά δελτία μας, τά παραδώσαμε στδν προϊστάμενο καί ύστερα 
είπαμε τά τής παρακολουθήσεώς μας.

— Σατανική ή λεγάμενη, μοΰ είπε δ Χατζίνης. Ξέρεις πόσο μέ κούρασε; Τρα
βούσε κΓ έστριβε δρόμους, ξαναγύριζε πίσω, έμπαινε σέ σπίτια, καί μέ τά πολλά 
κατέληξε κΓ αυτή στά Ταμπούρια, στδ φαρμακείο Τζοβέτη. Μά στδ μεταξύ έπιασε 
δ συναγερμδς κι’ έφυγα.

■—Τά ίδια έπαθα κΓ εγώ, Μανώλη, δπως παρακολουθούσα ένα νεαρδ πού είχε 
συνάντησι μέ τδν Σκουρμπίνη. Στενοχωρήθηκα δμως πού αναγκάστηκα νά διακόψω, 
γιατί δ νεαρδς μοΰ παρουσίασε κάτι αναπάντεχο. Τδν είδα νά μπαίνη στδ Τμήμα 
Μεταγωγών.

-—Νά είναι χωροφύλακας; ’Αδύνατον, δέν τδ πιστεύω. Αύριο δμως τδ πρωί θά 
πάω καί θά τδ έξακριβώσω.

Ά πδ τά δελτία πού υποβάλαμε, δ προϊστάμενος διέθεσε άκόμα δύο συναδέλ
φους γιά, τήν παρακολούθησι, μιας κι’ άρχισαν νά παρουσιάζωνται κΓ άλλα πρό
σωπα κΓ άκόμα γιατί τήν εποχή εκείνη οί παρακολουθήσεις δέν γινόντουσαν καί 
τόσο εύκολα. Πότε μέ τις άναγκαστικές διακοπές άπδ τούς συχνούς βομβαρδισμούς, 
πότε μέ τδν περιορισμδ τής κυκλοφορίας καί τδ χειρότερο άπδ τούς διαφόρους άλ
λους κινδύνους πού μάς άπειλοΰσαν, σέ κάθε στιγμή. Μ’ αυτές τις δυσχέρειες καί 
πολλές διάφορες άλλες δούλευε ή ’Αστυνομία στήν Κατοχή.

’Έτσι, τήν άλλη μέρα τδ πρωί, ένισχυμένοι καί μέ τούς άλλους συναδέλφους, 
ξεκινήσαμε από τήν ’Ασφάλεια άνά δύο. Ό  Χατζίνης μέ τδν Βαρβουχάκη (μακα
ρίτη) , στά Ταμπούρια γιά τδ φαρμακείο Τζοβέτη κΓ εγώ μέ τδν Γυφτόπουλο (μα
καρίτη άπδ τά βόλια τού αιμοσταγούς Δουράμπεη), στή Φρεατίδα, γιά τδν Σκουρ
μπίνη. ΚΓ άργά δταν γυρίσαμε στδ Τμήμα, άφοΰ συντάξαμε καί υποβάλαμε τά δελ
τία μας, άλληλοδιηγηθήκαμε τά γεγονότα τής ήμέρας.

Ό  Χατζίνης μέ τδν Βαρβουχάκη πρώτη τους δουλειά νά μάθουν γιά τούς βοη
θούς τού φαρμακείου. Ρώτησαν άπ’ εδώ, άπ’ έκεΐ, κΓ έμαθαν πώς δ νέος λεγόταν 
Φίλιππος Δάκος κΓ ή κοπέλα ’Έφη Άλιώτη, μνηστή του ύστερα άπδ πολύμηνο 
σφοδρό έρωτα. ΚΓ άμέσως κατόπιν πήγαν στήν παρακολούθησι τού φαρμακείου. 
Δέν πέρασε πολύ καί βλέπουν νά μπαίνη βιαστική ή άνάπηρη κοπέλα πού τήν 
προηγούμενη έδωσε τού Σκουρμπίνη τδ δεματάκι.

Είδαν άπδ τδ άνοιγμα τής πόρτας νά κουβεντιάζουν κΓ οί τρεις μέ μεγάλη 
οικειότητα, μέ γέλια, κΓ ύστερα τδν βοηθό Δάκον νά φέρνη άπδ τδ ιδιαίτερο ένα 
παρόμοιο πακεττάκι σάν έκεΐνο τού Σκουρμπίνη καί νά τδ δίνη στήν άνάπηρη. 
’Εκείνη τδ έβαλε γρήγορα στήν τσάντα της, χαιρέτησε καί έφυγε.

“Ε! αυτή τή φορά δέ θά τού ξέφευγε τού Χατζίνη, άκόμα καί σειρήνες άν 
σήμαιναν. “Επρεπε μέ κάθε τρόπο νά δή πού θά έδινε τδ δεματάκι. Τέλος, άφοΰ 
έκανε πάλι τά κόλπα της κΓ έστριψε δρόμους καί σοκάκια, έφθασε στήν όδδν Ά γχιά-
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λου. ’Εκεί μπήκε σέ μιά ανοιχτή παλιά καγκελόπορτα πού είχε άριθμό 301, προχώ
ρησε στή γυμνή αύλή, καί μέ κλειδί άνοιξε τήν πόρτα ένδς μικρού σπιτιού στό βά
θος. Φανερό πώς ήταν τό σπίτι της. ’Αμέσως οί δυό συνάδελφοι μαθαίνουν από τό 
ψιλικατζίδικο στήν πάρα πάνω γωνιά, πώς στό σπιτάκι έκεΐνο κατοικούσε ή οικο
γένεια 'Αλιώτη, πώς ή άνάπηρη λεγόταν Άθηνά Άλιώτη, καί πώς δ μνηστήρας τής 
άδελφής της Έ φης, Φίλιππος Δάκος, συγκατοικούσε μαζί τους.

— Έμπιστη καί κατάλληλη για τό ρόλο τού ταχυδρόμου ή άνάπηρη, καί δύ
σκολα νά δώση ύποψίες, αυτή ή μανούβρα πρέπει να είναι μια άπό τίς πλευρές τού 
μηχανισμού τής σπείρας, είπα στόν Χατζίνη.

Μά κι’ άπό τή δική μας έξόρμησι μέ τόν Γυφτόπουλο φέραμε συγκεκριμένες 
πληροφορίες γιά τόν νεαρό πού είχε τήν προηγουμένη συνάντησι μέ τόν Σκουρμπίνη 
στοΰ Χρυσοστομίδη. Λεγόταν Στέκας, καμμιά σχέσι μέ τήν Χωροφυλακή δέν είχε, 
έκεΐ πήγαινε καί συναντούσε τήν καθαρίστρια. ΤΗταν δ πιο ψεύτης καί κατεργά
ρης μαυραγορίτης στόν Πειραιά, καί πιθανώς οί συχνές επισκέψεις του στό Τμήμα 
Μεταγωγών γιά νά βλέπη τήν καθαρίστρια, ήταν μιά άπό τίς πονηριές του. Στάχτη 
στά μάτια σέ κείνους πού τόν γνώριζαν. Μά ποιές ήταν οί σχέσεις του μέ τήν κα
θαρίστρια, δέν καταφέραμε τήν ίδια μέρα νά μάθωμε. ΤΗταν συγγενής του, φιλε
νάδα του ή συνεργάτιδά του; Μά θά βρίσκαμε τόν τρόπο νά τό έξακριβώσουμε. 
Ωστόσο τραβήξαμε στήν Φρεατίδα καί γιά τόν Σκουρμπίνη, μά δσο κΓ αν περιμέ
ναμε δέν έλεγε νά παρουσιασθή, έπόμενο πώς είχε φύγει, άγνωστο δμως γιά ποιό 
άπό τά στέκια του. ΚΓ δταν περάσαμε μέ τόν Χατζίνη στό γραφείο τού προϊσταμέ
νου νά τού άναφέρουμε καί νά τού υποβάλουμε τά δελτία, μάς είπε ευχαριστημένος 
πώς έκείνη τήν ήμέρα είχε έλθει μέ τόν άριθ. 11912 κΓ ή άπάντησι τού Χημείου 
τού Κράτους μέ δμοιο πόδισμα δπως καί τού χημείου Χρωπεί: "Οτι δέν πρόκειται 
περί ένέσεων κινίνης.

Μέ βεβαιωμένη πλέον επίσημα τήν έξέτασι δ διοικητής ένίσχυσε τήν δμάδα 
μέ δύο άκόμα συναδέλφους, τόν ΙΙαπανικολάου καί τόν άρχιφύλακα Άναγνωστό- 
πουλο (μακαρίτη άπό τούς Έλασίτες), έδωσε εντολή νά δοθή πλέον τέλος στήν 
ύπόθεσι.

Καί τήν άλλη μέρα άπό πολύ πρωί ή έξαμελής όμάδα μας κίνησε γιά τόν 
προορισμό της. Ό  Χατζίνης κΓ εγώ τραβήξαμε πάλι γιά τό Τμήμα Μεταγωγών, 
άπ’ δπου θά μαθαίναμε άκρίβειες περί Στέκα καί καθαρίστριας, άν είχαμε τήν τύχη 
νά ύπηρετή άκόμα έκεΐ δ καλός μου φίλος καί παλιά συνεργάτης μου ανθυπομοί
ραρχος κ. Καραγκούνης ’Αθανάσιος, ένας εξαίρετος καί ικανός αξιωματικός πού 
είχε τιμήσει τό Σώμα τής Χωροφυλακής μέ πολλές επιτυχίες του στή δίωξι τού 
κοινού έγκλήματος.

— ’Ώ , Γιώργο! είπε, ποιός καλός άνεμος σ’ έφερε κατά δώ;
— Βέβαια, έπιθυμούσα καί νά σέ δώ, Θάνο, τού είπα, σφίγγοντας τό χέρι του, 

μά ήρθαμε καί γιά κάποιες πληροφορίες.
— "Ο,τι θέλεις, είμαι δπως πάντα στή διάθεσί σου.
— Ευχαριστώ, Θάνο. Ξέρω τή φιλία σου, τήν προθυμία σου.
Τού διηγήθηκα μέ συντομία τήν ύπόθεσι καί κατέληξα περί καθαρίστριας τού 

Τμήματος καί τού Στέκα.
— ’Εν τάξει, Γιώργο, μόνο θά σέ παρακαλέσω νά περάσης ύστερα άπό 2— 3 

μέρες, ώστε νά έχω τόν καιρό νά μάθω καί νά σοΰ δώσω θετικές πληροφορίες.
Τόν ευχαρίστησα καί φύγαμε μέ τόν συνάδελφό μου.
Τήν άλλη μέρα κιόλας, δπως έβγαινα άπό τό γραφείο τού προϊσταμένου, νά ό 

τηλεφωνητής μας μπροστά μου.
(Συνεχίζεται)
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Σειρά άρθρων τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' 
κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Ε'
01 ΣΛΑΒΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ Ε ΙΣ  ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΑΣ 

Π ΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΤΈ Ι Τ Η Σ  ΤΕΛ ΙΚ Η Σ ΤΩΝ Η ΤΤΗ Σ. — ΝΕΑ ΚΑ
ΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΟ Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ Ε
ΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜ
ΒΙΒΑΣΜΟΥ ΥΠΟ Τ Η Σ  ΣΟ ΒΙΕΤΙΚ Η Σ ΡΩΣΙΑΣ. -  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 
ΕΝΤΑ ΣΙΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ Ε Π ΙΘ Ε Σ Ε Ω Ν .-Η  ΑΙΜ ΑΤΗΡΑ Ε Π Ι
ΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ Τ Η Σ  Κ Α ΡΔΙΤΣΗ Σ, Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠ ΙΘ ΕΣΙΣ  ΚΑΤΑ 
Τ Η Σ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΤΑ ΛΑΒΟΝΤΑ ΧΩ
ΡΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1948. — Η Μ ΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟ
ΛΗ Τ Η Σ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ 
ΔΙΑΡΚΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ 1948.

Α Ι ΠΕΡΙΦΑΝΕΙΣ νίκαι τοΰ .Ελληνικού Στρατού κατά τών έρυθρών έπιδρο- 
μέων εις τήν Κόνιτσαν, τον Γράμμον, την Μουργκάναν καί τό Βίτσι, έν Ιτει 

1948, υπήρξαν άποτελεσματικαί διά τήν κάμψιν τού έπιθετικοΰ άγώνος τού Σλάβο-· 
κομμουνισμού κατά τής Ελλάδος. Συνέτεινε μεγάλως είς τούτο καί ή οικονομική 
άνόρθωσις τής Ελλάδος, άφοΰ χάρις είς τδ Δόγμα Τροΰμαν ή Ελλάς ήδυνήθη νά 
άνταπεξέλθη είς τάς συμφοράς πού ήνοιξεν ή νέα μεγάλη έναντίον της έπίθεσις.

Τήν κάμψιν αυτήν ό Σλαβοκομμουνισμός τήν παρεδέχθη καί τήν ώμολόγησε 
διά τής ύποβολής συμφιλιωτικών προτάσεων είς τον ’Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών, 
κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1948, μέσω τών άντιπροσωπειών τού σοβιετικού συνασπι
σμού καί κατόπιν υποδείξεων τής Μόσχας. Αί προτάσεις αύταί έγένοντο ύπό τής 
επί άλβανικοΰ εδάφους έδρευούσης ψευδοκυβερνήσεως τού Μάρκου Βαφειάδη, ήσαν 
δέ χαρακτηριστικαί διά τήν άπελπισίαν τοΰ ξενοδούλου κομμουνιστοσυμμυριτισμοΰ. 
Άπεκαλύπτετο ή απελπισία τών κομμουνιστοσυμμοριτών άπό τήν προκήρυξιν καί 
αυτού τού Πολιτικού Γραφείου τής Κόμινφορμ, έκ Βουκουρεστίου, είς τήν όποιαν 
προκήρυξιν έτονίζετο: «Τώρα περνούμε μιά μεγάλη καί δύσκολη καμπή τοΰ άγώ- 
να!...».

Αί συμφιλιωτικαί προτάσεις τών κομμουνιστοσυμμοριτών ύπεστηρίχθησαν είς 
τον Ο.Η.Ε. ύπό τών άντιπροσωπειών Σοβιετικής Ρωσίας καί Πολωνίας, έντολή τής 
Μόσχας. ΔΓ αύτών δ «αρχιστράτηγος καί πρωθυπουργός» άνευ έδρας, Μάρκος Βα- 
φειάδης, έπρότεινε δτι δέχεται «συνεννόηση μέ τούς άντιπάλους», δπως άπεκάλει 
τόν ελληνικόν λαόν καί τόν Εθνικόν Στρατόν, είς άπολογητικόν δέ υπόμνημά του 
ύπεστήριζε μέ τήν χαρακτηριστικήν άναίδειαν τών ψευδολόγων κομμουνιστών, δτι 
δ «Δημοκρατικός Στρατός» δέν έκτελεΐ καί δέν κατακρεουργεί άθώους, δέν πυρπο
λεί, δέν έκτελεΐ τό έγκλημα τής γενοκτονίας, τό παιδομάζωμα, δέν άνατινάσσει σι- 
δηροδρομικάς γραμμάς καί δέν καταστρέφει... ”Ηρκουν δμως, διά νά άποκαλύψουν 
ώς καταφώρως ψευδομένους τούς σλαβοκομμουνιστάς, αί Ιξ ίστορικαί έκθέσεις τών 
διεθνών ’Επιτροπών τών Ηνωμένων ’Εθνών καί δή τής Βαλκανικής ’Επιτροπής, αί 
δποϊαι κατήγγειλον τό δργιον αίματος καί καταστροφής τών κομμουνιστοσυμμοριτών
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μέ τά μελανώτερα χρώματα. ’Ήρκει καί ή προσωπική πείρα των μελών των δύο διε
θνών ’Επιτροπών τοϋ Ο.Η.Ε. κατά τήν έπιτόπιον εις τήν Βόρειον Ελλάδα ερευνάν 
των: τής ειδικής «Βαλκανικής Επιτροπής» καί τής «Επιτροπής τοΰ Συμβουλίου 
’Ασφαλείας». Καί αί δύο Έπιτροπαί ήπειλήθησαν δτι θά έπυροβολοΰντο άπδ τούς 
κομμουνιστοσυμμορίτας, εάν άπετόλμων νά πλησιάσουν τάς κατεχομένας περιοχάς 
των, ή Βαλκανική Επιτροπή δέ πολλάκις έπυροβολήθη άπδ τδ άλβανικδν έδαφος, 
δταν τδ κλιμάκιόν της, μετά τήν ήτταν τών σλαβοκομμουνιστών εις τήν Κόνιτσαν 
καί τδν Γράμμον, έπλησίασε τά αλβανικά σύνορα.

Έκτδς τούτων, ήρκει διά νά άποκαλύψη τάς κακοήθεις καί λίαν παραδόξους 
ψευδολογίας τών σλαβοκομμουνιστών ένας τρομακτικός, πένθιμος έπίσημος άπολογι- 
σμδς τών μέχρι τής έποχής έκείνης κακουργιών τοΰ σλαβοκομμουνιστικοΰ συμμορι
τισμού εις τήν Ελλάδα, τδν όποιον απολογισμόν είχον εμπροσθέν των οί άντιπρό- 
σωποι τών Εθνών εις τδν Ο.Η.Ε. Ό  άδιάψευστος ούτος άπολογισμδς ώμίλει διά τήν 
λεηλασίαν 1.885 χωρίων, μόνον κατά τδ 1947, διά τήν καταστροφήν 235 χωρίων 
μέ τελείως κατεστραμμένας 1.257 οικίας, κατά τήν περίοδον 1947— 1948, διά τήν 
άνατίναξιν 51 σχολείων καί 26 εκκλησιών καί τήν σφαγήν δεκάδων διδασκάλων 
καί ιερέων, διά τάς άνατινάξεις σιδηροδρομικών γραμμών καί σταθμών, τούς έκτρο- 
χιασμούς άμαξοστοιχιών καί τήν λεηλασίαν των, διά τάς καταστροφάς άντλιοστα- 
σίων, αί δποΐαι μόνον έντός τοΰ 1947 ύπερέβησαν τάς 337, διά τούς 100.000 πρόσφυ
γας εις τήν ιδίαν των πατρίδα, διά τήν απαγωγήν 28.000 παιδίων τοΰ έγκληματικοΰ 
παιδομαζώματος, διά τήν ερήμωσιν δλοκλήρου σχεδόν τής Βορείου Ελλάδος καί τής 
Ρούμελης κ.λ.... Ή  πρότασις κατά συνέπειαν καί τδ υπόμνημα τοΰ Μάρκου Βα- 
φειάδη έθεωρήθησαν ώς θρασεία καί άναιδής πρόκλησις πρδς τήν διεθνή Κοινήν 
Γνώμην καί προσβολή πρδς τδν ’Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών, τδν όποιον έξύ- 
βριζον καί περιεφρόνουν, διά τούτο δέ καί έρρίφθησαν είς τδν κάλαθον τών άχρη
στων άποριμμάτων τής Ιστορίας, ώς χαρακτηριστικά τής άσυστόλου καί έγκλημα- 
τικής ψευδολογίας τοΰ ήνωμένου σλαβοκομμουνιστικοΰ μετώπου.

Καθολική ήτο ή βεβαιότης, λήγοντος τοΰ 1948, περί τής πλήρους Αποτυχίας 
τής ένόπλου σλαβοκομμουνιστικής έπιθέσεως κατά τής Ελλάδος καί τής προσεχούς 
συντριβής της. Οί κομμουνισταί άνεζήτουν κάποιαν συμβιβαστικήν λύσιν, τύπου Βαρ- 
κίζης, διά νά άποτρέψουν τδν έπερχόμενον όλεθρόν καί νά περισώσουν δ,τι ήδύναντο, 
πρδ παντός δέ τδ γόητρον τής Σοβιετικής Ρωσίας, ή δποία διά τής Κόμινφορμ είχε 
διατάξει τήν κατάληψιν τής Ελλάδος καί τήν βιαίαν ενταξίν της είς τδ ερυθρόν 
στρατόπεδον. Τίποτε δμως δέν ήδύνατο νά άποτρέψη τήν δλοκληρωτικήν ήτταν τοΰ 
σλαβοκομμουνιστικοΰ συμμοριτισμού, είς τδν πόλεμον πού έξαπέλυσεν έναντίον τής 
Ελλάδος άπδ τοΰ 1946. Ή  Ελλάς, καθίστατο καθημερινώς ίσχυροτέρα, στρατιωτι- 
κώς καί οίκονομικώς. Αί ένοπλοι δυνάμεις της άναδιωργανοΰντο καί ένισχύοντο είς 
έμψυχον καί άφυχον υλικόν, ένώ δέ έμάχετο, άνασυνεκροτεΐτο ταυτοχρόνως οίκρνο- 
μικώς, χάρις είς τήν έκ τοΰ Δόγματος Τροΰμαν παρεχομένην άμερικανικήν βοή
θειαν. Καί οί έπιβολεΐς της κατέρρεον, μέχρι τοΰ σημείουν νά προτείνουν συνθηκο
λόγησή.

*
*  *

Ν ΕΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ τών Ερυθρών εισβολέων καί τών υποκινητών των, ύπδ τής 
'Ολομέλειας τοΰ Ο.Η.Ε., έγένετο τήν 27ην Νοεμβρίου 1948. Ή  συζήτησις 

τοΰ έλληνικοΰ προβλήματος ενώπιον τής 'Ολομέλειας τής Γενικής Συνελεύσεως τοΰ 
Ο.Η.Ε. ήρχισε τήν 26ην Νοεμβρίου, δτε δ εισηγητής τής Πολιτικής Επιτροπής, 
Τούρκος άντιπρόσωπος Σελήμ Σαρπέρ, άνέγνωσε τήν έκθεσιν τής Επιτροπής καί 
τήν ρωσικήν άντιπρότασιν διά τήν άποκατάστασιν δμαλών σχέσεων Ελλάδος καί 
γειτόνων της. Άπδ βρεταννικής πλευράς ύπεστηρίχθη, δτι ή πρότασις τής Πολιτι
κής Επιτροπής σκοπόν έχει νά άποτρέψη τήν ασυνείδητον συνωμοσίαν τοΰ σλαβικού
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συνασπισμού —  υπό τήν ηγεσίαν τής Σοβιετικής Ρωσίας —  κατά της Ελλάδος καί 
τοΰ λαοΰ της. Καί δτι άποδοχή της ρωσικής άντιπροτάσεως θά ίσοδυνάμει μέ έγ- 
κατάλειψιν τής Ελλάδος. ’Από αμερικανικής πλευράς ύπεστηρίχθησαν τά αύτά, καί 
έπί πλέον δτι ή πρότασις των τεσσάρων Δυτικών Δυνάμεων είναι μετριοπαθής καί 
συνδιαλλακτική. Ή  Ελλάς, διά τής άντιπροσωπείας της, υπεστήριξεν δτι ή άπειλή 
κατά τής άνεξαρτησίας της καί τής άκεραιότητός της αποτελεί άδιάσειστον γεγονός, 
προσέτι δέ δτι τό σχέδιον τής Πολιτικής Επιτροπής αποτελεί διά τήν μαχομένην 
Ελλάδα τό απολύτως έλάχιστον δριον.

Ή  Σοβιετική Ρωσία, διά τής άντιπροσωπείας της (Βισίνσκυ) , έξετόξευσε νέ
ας άπειλάς καί ύβρεις, ως καί συκοφαντίας κατά τής Ελλάδος καί των Δυτικών 
Συμμάχων. Επίσης, συκοφαντίας καί ύβρεις έξετόξευσε καί κατά τής Βαλκανικής 
Επιτροπής καί τής Επιτροπής τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας. Τελικώς ή Γενική 
Συνέλευσις, διά ψήφων 47, έναντίον 6, άπεδέχθη τήν πρότασιν τής Πολιτικής Ε π ι
τροπής περί καταδίκης τών βορείων γειτόνων τής Ελλάδος, διά τήν παρεχομένην 
εις τούς κομμουνιστοσυμμορίτας προστασίαν, άπέρριψε δέ διά τών ιδίων ψήφων τάς 
ρωσικάς άντιπροτάσεις. Τήν αυτήν ήμέραν, 27.11.1948, ή 'Ολομέλεια τής Γ ' Γε
νικής Συνελεύσεως τοΰ Ο.Η.Ε. ένέκρινε παμψηφεί έτέραν πρότασιν περί έπαναπα- 
τρισμοΰ τών άπαχθέντων Έλληνοπαίδων. Τό δτι τοΰτο δέν έγένετο πραγματικότης 
μέχρι καί σήμερον, μαρτυρεί τήν «συνέπειαν» καί τό «κΰρος» τών σλαβοκομμουνι- 
στικών υποσχέσεων καί υπογραφών εις τάς μετά ξένων κρατών συμφωνίας...

Εις αυτήν τήν εποχήν εύρίσκεται καί μία ακόμη διπλωματική ενέργεια τοΰ 
σλαβοκομμουνιστικοΰ συνασπισμοΰ εναντίον τής Ελλάδος: ό τορπιλλισμός τών κατό
πιν αυστραλιανής προτάσεως γενομένων διαπραγματεύσεων διά τήν έπίτευξιν διευ- 
θετήσεως τών έλληνοσλαβικών διαφορών. Αί διαπραγματεύσεις αύταί, λόγω τής 
κακής πίστεως τών κομμουνιστικών κυβερνήσεων ούδεμίαν πρόοδον έσημείωνον, δε
δομένου δτι ό σλαβοκομμουνιστικός συνασπισμός ήξίωνε άπό τήν Ελλάδα νά παραι- 
τηθή πάσης εθνικής της διεκδικήσεως (Βόρειος “Ηπειρος) καί νά δεχθή δρους ήτ- 
τημένης. ’Αλλά ή Ελλάς δέν ήτο ήττημένη. ΤΗτο νικήτρια τών ήττημένων συμ
μάχων τής χιτλερικής Γερμανίας, καί τής φασιστικής ’Ιταλίας. Διά τοΰτο καί άντέ- 
δρασεν εις τάς ταπεινωτικάς καί ύβριστικάς προτάσεις τοΰ σλαβοκομμουνιστικοΰ 
συνασπισμοΰ, άπαιτήσασα τήν άναγνώρισιν τών δικαιοτάτων διεκδικήσεων της, δτε 
ή Σοβιετική Ρωσία έτορπίλλισε τάς άποκαλουμένας «μεσολαβητικάς διαπραγματεύ
σεις». Αί προσπάθεια-, διευθετήσεως τών έλληνοσλαβικών διαφορών διεκόπησαν τήν 
13ην Δεκεμβρίου 1948, μέ τήν λήξιν τών έργασιών τής Γ ' Γενικής Συνελεύσεως 
τοΰ Όργανισμοΰ Ηνωμένων Εθνών, άπόπειρα έπαναλήψεώς των δέ, κατά τόν ’Α
πρίλιον τοΰ 1948, εις ούδέν αποτέλεσμα κατέληξε.

** *

Τ Ο ΤΕΛΟΣ τοΰ έτους 1948 εύρίσκει τήν Ελλάδα ίσχυροποιημένην στρατιω- 
τικώς καί οίκονομικώς, προσέτι δέ τυγχάνουσαν παγκοσμίου άναγνωρίσεως 

ώς προς τό δίκαιον τοΰ άγώνος της. Έ  παγκόσμιος Κοινή Γνώμη έξεφράζετο ύπέρ 
τής Ελλάδος, καί τήν πίεσιν αυτής τής κοινής γνώμης ήσθάνοντο βαθύτατα οί έξα- 
πολύσαντες τόν πόλεμον κατά τής χώρας πού εδωσε τήν πρώτην συμμαχικήν νίκην 
εις τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον. Ρεαλισταί οί σλαβοκομμουνισταί διεΐδον δτι ή νέα 
έπίθεσις κατά τής Ελλάδος άπέτυχε, ή συνέχισίς της δέ θά άπέβαινε καταστρεπτική 
διά τό γόητρόν των. ’Από τής πλευράς τών γειτονικών πρός τήν Ελλάδα βαλκανι
κών κομμουνιστικών χωρών, έξ άλλου, ή Γιουγκοσλαβία τοΰ Στρατάρχου Τίτο ήρχι- 
σε νά άποσύρεται λόγω τής άντιθέσεώς της πρός τήν Κόμινφορμ, ή Βουλγαρία είχε 
μειώσει τόν «ζήλον» της διά τήν παροχήν βοήθειας πρός τούς κομμουνιστοσυμμορί- 
τας καί, μόνη πιστή πρός τούς αύθέντας της παρέμεινε ή άποκληθεΐσα «σκωληκοει
δής άπόφυσις τής Βαλκανικής», ή ’Αλβανία. Άπό δέ τής πλευράς τών Ελλήνων 
ήγετών τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ καί τών Σλάβων είχον σημειωθή σοβαραί
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διαφωνίαι, έφ’ δσον ή Μόσχα ήρχισε πιέζουσα τούς ήγουμένους τής ένόπλσυ έπιθέ- 
σεως κατά τής Ελλάδος να λάβουν θέσιν κατά τοΰ Στρατάρχου Τίτο. Ή  άξίωσις αυτή 
προεκάλεσε σοβαρούς διαπληκτισμούς εις τάς τάξεις τών ήγετικών στελεχών τοΰ 
σλαβοκομμουνιστικοΰ συμμοριτισμού καί ή θέσις τοΰ «άρχιστρατήγου καί πρωθυπουρ
γού» τής ψευδοκυβερνήσεως, Μάρκου Βαφειάδη, ήρχιζε νά κλονίζεται. Ό  καπνερ
γάτης κομμουνιστής, «άρχιστράτηγος καί πρωθυπουργός» μιας άνευ εδράς ψευδο
κυβερνήσεως, είχε περιπέσει εις την δυσμένειαν τής Κόμινφορμ τής Μόσχας καί 
καθίστατο ύποπτος «δππορτουνιστικής παρεκκλίσεως», ή πτώσις του δέ θά ήτο έντός 
δλίγου χαρακτηριστικά κάθετος...

Έν τούτοις, ό σλαβοκομμουνιστικός συμμοριτισμός, πριν καταρρεύση πλήρως 
θά συνεσώρευε πολλάς άκόμη καταστροφάς είς την Ελλάδα. Τό άπέδειξαν αί σφαγαί 
καί αί καταστροφαί τής Καρδίτσης, τής Ναούσης, τοΰ Καρπενησιού, τής ’Εδέσσης 
καί τών ύπερχιλίων κωμοπόλεων καί χωρίων πού έρημώθησαν μέχρι τής τελικής 
συντριβής τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ. Μέ άλλους λόγους, αί ήτται των Ερυθρών 
εισβολέων είς τά βόρεια σύνορα καί ή οίκτρά άποτυχία τής έκστρατείας προς κα- 
τάπαυσιν τών έχθροπραξιών καί έπίτευξιν κομμουνιστικής ειρήνης, ώθησαν τήν Ιν 
άπογνώσει διοικούσαν ήγεσίαν είς ληστρικάς Ιπιδρομάς, κατά ανυπεράσπιστων έλλη- 
νικών πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων. Οί κομμουνιστοσυμμορΐται είσέβαλλον κατά 
τάς μεσονυκτίους ώρας καί, μέ κραυγάς καί πυροβολισμούς διεσκόρπιζον τόν θάνα
τον, τήν καταστροφήν καί τήν Ιρήμωσιν. Έξετέλουν άθώους, έλεηλάτουν οικίας καί 
καταστήματα, ένέπρηζον άστυνομικά κτίρια καί σχολεία καί έβεβήλωναν τούς ναούς, 
επί πλέον δέ έστρατολόγουν βιαίως άπαντας τούς νέους καί τούς μεσήλικας.

'Ως πρός τήν εύρυτάτην, βιαίαν ταύτην στρατολογίαν παρατηρητέον τοΰτο : 
Ή  συνολική δύναμις τών κομμουνιστοσυμμοριτών κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1948, επί’ 
τοΰ Γράμμου, άνήρχετο είς 25.000, έναντι τών 23.000 τοΰ ’Απριλίου. Δεδομένου 
δτι οί συλληφθέντες καί παραδοθέντες ή φονευθέντες κατά τό διάστημα αυτό άνήλ- 
θον είς 11.000, προκύπτει τό συμπέρασμα δτι δ άριθμός τής άνανεώσεως ύπερέβη 
κατά πολύ, λήγοντος τοΰ 1948, τούς μέχρι τΟΰ ’Οκτωβρίου ύπολογισμούς 1.800 μα- 
χητάς κατά μήνα (έκ στρατολογίας βιαίας ή μή) .

** *

Μ ΕΓΙΣΤΗΝ μορφήν θηριωδίας προσέλαβε ή αιματηρά έπίθεσις κατά τής πό- 
λεως τής Καρδίτσης. Τήν νύκτα τής 11ης πρός τήν 12ην Δεκεμβρίου 1948, 

τέσσαρες ταξιαρχίαι σλαβοκομμουνιστοσυμμοριτών, μέ έπικεφαλής τόν «άρχιστράτη- 
γον» τής Θεσσαλίας Καραγεώργην, είσέβαλον αϊφνιδιαστικώς είς τήν Καρδίτσαν. 
Παρά τήν άντίστασιν τών εξωτερικών φυλακίων καί τήν άμυναν τής φρουράς έκ 
τοΰ κέντρου τής πόλεως, οί κομμουνιστοσυμμορΐται ήδυνήθησαν νά είσέλθουν είς τήν 
πόλιν, δτε ώς μαινόμενοι λησταί έπεδόθησαν είς ένα δργιον έκτελέσεων, άρπαγών, 
καταστροφών, δηώσεων, έμπρησμών καί άπαγωγών όμήρων, ίδια πολλών νεανίδων, 
τάς όποιας έσυρον βιαίως έξω τής πόλεως. Οί άπεχθέστατοι καί αίμοβόροι έγκλημα- 
τίαι συνέχισαν τό φρικαλέον έργον των έπί είκοσιτέσσαρας ώρας. Τό άπόγευμα τής 
13ης Δεκεμβρίου κατέφθασαν αί κινηθεΐσαι ένισχύσεις τοΰ ’Εθνικού Στρατοΰ, αί 
όποΐαι, κατόπιν σκληράς μάχης έπεδόθησαν είς τήν έκκαθάρισιν τής πόλεως. Συνε
χείς έξορμήσεις τής άεροπορίας έξ άλλου ένέσπειρον τόν πανικόν καί τόν όλεθρον 
είς τούς κομμουνιστοσυμμορίτας, οί όποιοι κατεδιώκοντο καί διεσκορπίζοντο μέ πολυ
βολισμούς. Οί φονευθέντες ύπό τών κομμουνιστοσυμμοριτών κάτοικοι τής Καρδίτσης 
ύπερέβησαν τούς τριακοσίους, οί συλληφθέντες δέ καί άπαχθέντες ώς όμηροι άνήλ- 
θον είς τούς 950, τούς όποιους βραδύτερον έξηναγκάσθησαν νά άπελευθερώσουν.

"Οπως άπεκαλύφθη, ή άγρια καί αίματηρά έπιδρομή κατά τής Καρδίτσης 
άπέβλεπε, σύμφωνα μέ τάς δδηγίας τής Κόμινφορμ έκ Μόσχας, είς τήν τόνωσιν τοΰ 
φρονήματος τών μαχητών τών κομμουνιστικών συμμοριών. Τοΰτο, ήτοι ή εύρεΐα 
άντεπίθεσις καί άντίδρασις έμπροσθεν καταστάσεων πού προδικάζουν τήν ήτταν, εϊ-
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ναι τό κομμουνιστικόν «άντίδοτον» κατά πάσης προϊούσης άδρανείας, κατά τοΰ σκε
πτικισμού κα'ι τής λιποψυχίας...

Όλίγας ημέρας μετά τά γεγονότα τής Καρδίτσης, την 21ην Δεκεμβρίου 1948, 
αί έθνικαί δυνάμεις ήρχισαν έκκαθάρισιν τής Πελοπόννησου άπό τούς κομμουνιστο- 
συμμορίτας. Τήν 24ην Δεκεμβρίου, παραμονήν Χριστουγέννων, άπεκρούσθη δευτέρα 
έντός τοΰ 1948 κομμουνιστοσυμμοριτική έπίθεσις μετά πυροβολικού κατά τής Θεσ
σαλονίκης (ή πρώτη είχε έπιχειρηθή τήν ΙΟην Φεβρουάριου, ώς προελέχθη) . Τό 
άποτέλεσμα τής έπιθέσεως αυτής κατά τής Θεσσαλονίκης ύπήρξεν ή μέχρις ένός 
έξόντωσις των άποπειραθέντων νά εισβάλουν καί πριν ή πλησιάσουν είς τά προάστια. 
Παρόμοιαι έπιθέσεις έγένοντο καί κατά τής Άρδαίας καί τής Εδέσσης καί πλείστων 
άλλων πόλεων, κωμοπάλεων καί χωρίων, μέχρι τέλους τοΰ 1948.

** *

Ε ΙΣ ΤΗΝ ΙΙΡΩΤΕΓΟΓΣΑΝ τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους, τάς ’Αθήνας, διαρκοΰν- 
τος τοΰ 1948, είχον κατανεχθή Ισχυρά πλήγματα ύπό τής ’Αστυνομίας Πό

λεων κατά των διαφόρων παρανόμων μηχανισμών τοΰ ένόπλως δρώντος Κ.Κ.Ε. 
Συνολικώς συνελήφθησαν —  πέραν των δσων άνεφέρθησαν είς προηγούμενον άρ- 
θρον —  περί τά 300 δλως έπικίνδυνα κομμουνιστικά στελέχη, μεταξύ των όποιων 
καί ό Γραμματεύς τής Κ.Ο.Α. (Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης ’Αθήνας) καί έπίλε- 
κτον μέλος τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ Κ.Κ.Ε. Δ. Παπαρρήγας, δ όποιος διηύ- 
θυνε τήν δλην άντεθνικήν δράσιν τοΰ σλαβοκομμουνισμοΰ είς τάς ’Αθήνας. Πέραν 
τούτων, διά καταλλήλων ένεργειών άπεφεύχθησαν τεράστιας σπουδαιότητος συνω- 
μοτικαί ένέργειαι πρός εύόδωσιν τοΰ συμμοριτοπολέμου καί έματαιώθησαν τά σχέ
δια ευρυτάτης στρατολογίας κομμουνιστοσυμμοριτών. Γενικώς, ή τεραστία σημασία 
τής δράσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τό έτος 1948 άνεγνωρίσθη έξ δλων τών 
επισήμων Ελλήνων καί τών ξένων παρατηρητών, μέρος δέ ταύτης μαρτυρεΐται σα
φώς καί άπό περικοπήν άποφάσεως τής Δ ' Όλομελείας τοΰ Κ.Κ.Ε., ή όποια 'Ολο
μέλεια ήσχολήθη μέ τήν πολεμικήν καί πολιτικήν κατάστασιν τοΰ κόμματος καί τά 
πορίσματά της έδημοσιεύθησαν είς τόν «Ριζοσπάστην» τής 23ης ’Οκτωβρίου 1948. 
Διαλαμβάνει ή περικοπή αύτή τά έξής: '

«Ένώ δ Δημοκρατικός Στρατός τής Ελλάδας παλεύει σ’ δλη τήν Ελλάδα καί 
ματαιώνει τά σχέδια τοΰ Μοναρχοφασισμοΰ καί τής ’Αμερικανοκρατίας, καθυστερεί 
τό μαζικό παλλαϊκό κίνημα καί δ ένοπλος άγώνας στήν ’Αθήνα... Τό Πολιτικό Γρα
φείο τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ Κ.Κ.Ε. άποφασίζει τήν καθαίρεση τής ’Επιτρο
πής Πόλης τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης ’Αθήνας, γιατί άπέτυχε στό έργο της 
καί δέν άνταποκρίθηκε στά σοβαρά καθήκοντα, πού τό λαϊκό άπελευθερωτικό κίνημα 
βάζει μπροστά της. ’Απαλλάσσει δλα τά μέλη τής καθαιρουμένης ’Επιτροπής Πόλης 
άπό κάθε κομματική δουλειά. Δίνει έντολή στά πρώην μέλη τής ’Επιτροπής Πόλης 
νά βγοΰν στό βουνό καί νά ένταχθοΰν στό Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Τό ΙΙ.Γ. 
τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. διορίζει νέα ’Επιτροπή Πόλης τής Κ.Ο.Α......

Ή  ’Αστυνομία Πόλεως τοΰ Πειραιώς, έκ παραλλήλου, κατέφερεν άλλεπάλληλα 
ίσχυρά πλήγματα κατά τών δμάδων δολιοφθορών καί στρατολογίας μελών τοΰ κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοΰ είς τό έπίνειον. Πλήν τής έξαρθρώσεως πολλών άνατρεπτι- 
κών συμμοριών καί δή τής έξαρθρώσεως τής κομμουνιστικής Ο.Ε.Ν.Ο., διά τήν 
όποιαν ώμιλήσαμεν ήδη άνωτέρω, κατά τό έτος 1948 άπεκάλυψε καί έξήρθρωσε 
σημαντικώτατον παράνομον μηχανισμόν τοΰ Κ.Κ.Ε., δ όποιος έδρα είς όλόκληρον 
τήν περιοχήν ’Αθηνών—-Πειραιώς καί Προαστίων. Συνελήφθησαν ούτω περί τά 20 
ήγετικά στελέχη καί πλεΐστα δσα δυναμικά μέλη, τά όποια έστρατολόγουν κομμου- 
νιστοσυμμορίτας καί προέβαινον είς τόν έφοδιασμόν τοΰ «Δημοκρατικού Στρατού» 
διά πάσης φύσεως ύλικοΰ καί σημαντικών χρηματικών ποσών. ’Εκ τούτων, (ορισμέ
νοι κατεδικάσθησαν είς θάνατον καί έξετελέσθησαν, Ινώ οί άλλοι κατεδικάσθησαν 
είς βαρυτάτας ποινάς ειρκτής.
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’Αλλά καί εις τήν πόλιν των Πατρών ή Αστυνομία Πόλεων, κατά τό έτος 
1948, κατέφερεν ισχυρά καί αλλεπάλληλα πλήγματα κατά των στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. 
καί έματαίωσε εν πολλοίς τά σχέδια στρατολογίας καί σαμποτάζ εις τήν άχαϊκήν 
πρωτεύουσαν. Πλήν τής καταρτίσεως ειδικών δμάδων κρούσεως άπό αξιωματικούς 
καί κατωτέρους αστυνομικούς, τάς οποίας δμάδας έξεπαίδευσε στρατιωτικώς, έν δψει 
άμέσου κινδύνου κομμουνιστικής εισβολής εις τήν πόλιν τών Πατρών, τό θέρος τοΰ 
1948 είσέδυσε διά τμήματος άξιωματικών καί κατωτέρων εις τήν περιοχήν Έρυ- 
μανθείας, είς άπόστασιν 55 περίπου χιλιομέτρων μακράν τής πόλεως καί εις χώρον 
έλεγχόμενον ύπό τών κομμουνιστοσυμμοριτών. Αποτέλεσμα τής ένεργείας αυτής 
ύπήρξε τό νά έπιτευχθή διά καταλλήλων καί ριψοκινδύνων ένεργειών ή συλλογή 
πληροφοριών, έκ τών όποιων άπεκαλύπτετο ότι προητοιμάζετο έπίθεσις κατά τών 
Πατρών διά ισχυρών κομμουνιστικών δυνάμεων. Έ ν δψει τούτων διετέθησαν άπα- 
σαι αί διαθέσιμοι δυνάμεις είς προκεχωρημένας θέσεις τής πόλεως, έπετεύχθη δέ 
οδτω, διά τής Ινόπλου δράσεως, νά λάβουν πείραν οί κομμουνιστοσυμμοριται, διά τών 
δμάδων των κρούσεως, περί τής άποφασιστικότητος τών άστυνομικών δυνάμεων. 
Άργότερον, τήν 3ην Αύγούστου 1948, όταν οί κομμουνιστοσυμμοριται ένήργησαν προ
παρασκευαστικήν Ιπίθεσιν κατά τής πόλεως, μέσω τοΰ Αστυνομικού Σταθμού τών 
’Ιτεών, άνετράπησαν ύπό τής άστυνομικής δυνάμεως καί συνήγαγον τό συμπέρασμα, 
ότι δέν δύνανται νά καταλάβουν τήν πόλιν τών Πατρών. Ταΰτα μέχρι τής 21ης 
Δεκεμβρίου 1948, δτε δ Εθνικός Στρατός ήρχισε τάς έκκαθαοιστικάς έπιχειρήσεις 
Πελοποννήσου. Ά ς  σημειωθή ότι κατά τά προηγηθέντα έτη 1946— 1947, ή Α 
στυνομία Πατρών συνέλαβε κατά μέν τό 1946 τόν ύπεύθυνον στρατολογήσεως Πε
λοποννήσου Π. Κατάγκωναν (καπετάν Πάνον) καί 31 ήγετικά στελέχη, ασχολού
μενα μέ τήν στρατολογίαν καί τόν άνεφοδιασμόν τών κομμουνιστοσυμμοριτών, κατά 
δέ τό 1947 άνεκάλυψε καί έξήρθρωσε μέγαν παράνομον κομμουνιστικόν μηχανι
σμόν. Συνελήφθησαν 156 στελέχη καί έπίλεκτα μέλη, έκ τών όποιων ώρισμένα, 
όπως συνέβη καί διά τά συλληφθέντα στελέχη του 1946, παραπεμφθέντα είς τό 
Στρατοδικείου έξετελέσθησαν ή κατεδικάσθησαν είς βαρυτάτας ποινάς.

Ά ξιον ιδιαιτέρας μνείας, άναφορικώς μέ τήν πόλιν τών Πατρών καί τήν άστυ- 
νομικήν συμβολήν είς τόν άγώνα κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών, είναι καί τοΰτο: 
Ά ρχάς τοΰ Αύγούστου 1948, διά διαταγής τοΰ Γ.Ε.Σ. μετέβη είς τήν πόλιν τών 
Πατρών δ&/αμις τής Τεθωρακισμένης “Γλης Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως ’Α
θηνών, άποτελουμένη άπό έκατόν άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς καί 
οκτώ τεθωρακισμένα δχήματα. Τοΰτο διότι έπέκειτο εισβολή τών κομμουνιστοσυμ- 
μοριτών είς τάς Πάτρας καί ό άρχηγός τοΰ κομμουνιστικοΰ συγκροτήματος Πελο
ποννήσου, άρχισυμμορίτης Κονταλώνης, ήπείλει ότι «θά πιή τόν καφέν του στά Ψη
λά Αλώνια τήν 15ην Αύγούστου». Ή  Τεθωρακισμένη "Γλη ήλθε κατ’ έπανάληψιν 
είς συγκρούσεις μετά τών δμάδων κρούσεως τοΰ Κονταλώνη καί ήνάγκασε τούς 
κομμουνιστοσυμμορίτας νά παραδεχθούν, ότι πάσα άπόπειρα κατά τών Πατρών θά 
συνετρίβετο έν τή γενέσει της. Τοΰτο ώμολόγησεν δ ίδιος δ συλληφθείς Κονταλώνης, 
ό όποιος άνακρινόμενος άνέφερεν ότι δέν είσήλθεν είς τάς Πάτρας έκ τοΰ φόβου 
τών κομμουνιστοσυμμοριτών, λόγω τής παρουσίας ισχυρών καί έτοιμοπολέμων άστυ
νομικών δυνάμεων καί δή τής Τεθωρακισμένης Ύλης Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύν- 
σεως ’Αθηνών.

ΤΙ ούναμις αυτή τής Τεθωρακισμένης Ύλης παρέμεινεν είς Πάτρας μέχρις 
όργανώσεως τής 9ης Μεραρχίας, τής όποιας τό πρώτον έπιτελικόν κλιμάκιου έστε- 
γάσθη είς τό κτίριον τής Τεθωρακισμένης Ύλης. Πέραν τής ώς άνω δράσεως, ή Τε
θωρακισμένη “Γλη έδωσε καί έπιτυχεΐς μάχας κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών 
είς τά πέρτξ τοΰ Αίγιου, ιδίως κατά Μάρτιον τοΰ 1948 καί κατά τήν διέλευσιν 
έκείθεν τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Παύλου. ’Επίσης μάχας έδωσε καί είς τήν περιο
χήν Κακοσάλεσι καί είς άλλα σημεία έγγύς τών Πατρών.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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--------------------------  Ύπο των « ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ » _________________

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑ-
ΣΤΥΝΟΜΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Την 2αν ’Οκτωβρίου 1967, έπί τη ένάρξει τών μαθημάτων των ΚΓ' κααί Κ Ε ’ 
έκπαιδευτικών περιόδων των Σχολών Ύπαστυνόμιον Β ' τάξεως καί Άρχιφυλάκων, 
έγένετο έν τώ περιβόλω τοΰ έν Άμαρουσίω οικήματος αυτών, ή καθιερωμένη τελε
τή τοΰ αγιασμού. Μετά τήν λήξιν ταύτης, ό διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, 
’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' τάξεως κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος, προσεφώνησε τούς 
νέους δοκίμους Ύπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας, διά τής κατωτέρω έμπνευσμένης 
δμιλίας του :

Νέοι Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες!
Μέ τάς ευλογίας τής ’Εκκλησίας μας, άρχίζει άπό σήμερον ή έκπαίδευσίς σας 

εις τάς Σχολάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μέ νέον σφρίγος, νέας δυνάμεις καί υπό άρίστους οιωνούς, άρχίζομεν σήμερον 

τό νέον διδακτικόν έτος 1967— 1968 τής ΚΓ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχο
λής Ύπαστυνόμων καί τής ΚΕ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχολής Άρχιφυλά- 
κων.

Ή  άγάπη σας προς τήν ’Αστυνομίαν, ή επίμονος μελέτη, ή εύγενής άμιλλα, ή 
πίστις πρός τον έαυτόν σας, σάς έξησφάλισε τήν επιτυχίαν, οΓ ήν θερμώς σάς συγ
χαίρω καί σάς άπευθύνω τόν εγκάρδιον χαιρετισμόν μου.

Σάς ύποδεχόμεθα μέ μεγάλην χαράν καί σάς εύχόμεθα τό «καλώς ήλθατε» εις 
τόν χώρον αυτόν, δπου στεγάζεται ή γνώσις καί ή αρετή, καλλιεργείται τό πνεύμα 
καί χαλκεύεται τό ήθος καί δ χαρακτήρ.

Καλώς ήλθατε εις τό φυτώριον τούτο, έκ τοΰ όποιου τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων αντλεί νέον αίμα καί νέας δυνάμεις.

Κατά τήν διάρκειαν τής ένταϋθα έκπαιδεύσεώς σας έπιτελεΐον εκλεκτών καθη
γητών καί αξιωματικών θά σάς περιβάλλη μέ στοργήν καί άγάπην καί θά σάς δι- 
δάξη τά καθήκοντα τοΰ βαθμοΰ, δΓ δν προορίζεσθε. Θά σάς διδάξη επίσης τάς ύψη- 
λάς ιδέας περί καθήκοντος, άγάπης, πίστεως, δικαιοσύνης, φιλαλληλίας, άξιοπρε- 
πείας, αρετής, θάρρους, ψυχραιμίας, σεμνότητος, φιλομαθείας, εύγενοΰς συμπεριφο
ράς, λεπτότητος καί άνωτερότητος τοΰ χαρακτήρος, σεβασμοΰ πρός τόν πολίτην 
καί γενικώς τάς ύψηλάς αξίας, αίτινες πρέπει νά κοσμοΰν τόν άστυνομικόν.

Θά άποκτήσητε ουτω, δλα τά απαραίτητα ηθικά, ψυχικά, πνευματικά καί σω
ματικά εφόδια είς τρόπον, ώστε νά καταστήτε τέλειοι βαθμοφόροι, άντάξιοι τής 
αποστολής σας καί τών προσδοκιών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, τής κοινωνίας καί τής 
πατρίδος.

Διά νά έπιτευχθή δμως τούτο, θά πρέπει νά έπιδοθήτε είς τήν παρακολούθη- 
σιν τών έν ταΐς Σχολαΐς διδασκομένων μαθημάτων μέ ζήλον καί άφοσίωσιν. Άπαι-
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τεΐται μελέτη, ένθουσιασμός, προθυμία, επιμέλεια, έργατικότης, τάξις, πειθαρχία, 
καί προσαρμογή δλων προς τούς κανόνας καί τδ πνεύμα τής Σχολής. Μή ξεχνάτε, 
δτι διά να καταστήτε ικανοί να διοικήτε, πρέπει πρώτα να μάθητε να διοικήσθε. 
«“Αρχεσθαι μαθών, άρχειν έπιστήσει», έλεγον οί αρχαίοι ημών πρόγονοι, Μή ξε
χνάτε έπίσης τήν ρήσιν τού Άριστοτέλους «Τής παιδείας αί μέν ρίζαι πικραί, οι δέ 
καρποί γλυκείς»,

Καλλιεργήσατε καί αναπτύξατε μεταξύ σας δεσμούς φιλίας, αγάπης, άλληλεγ- 
γύης καί έκτιμήσεως. Άποβάλλατε τυχόν υπάρχοντα έλαττώματα, κακάς έξεις καί 
συνήθειας καί άποφεύγετε τάς μικρότητας καί τάς μεμψιμοιρίας. Μή ξεχνάτε δτι αί 
άναμνήσεις τής Σχολής, καλαί ή κακαί, διατηρούνται έφ’ δρου ζωής.

’Αγαπήσατε τήν Σχολήν μας, ήτις θά σάς δδηγήση εις τήν δδόν τής άρετής 
καί τού καλού καί θά διαμορφώση τούς χαρακτήρας σας σύμφωνα μέ τάς έλληνο- 
χριστιανικάς παραδόσεις καί τά χρηστά ήθη καί θά καταστήση τήν σπουδήν σας 
εύχάριστον, γόνιμον καί άποτελεσματικήν.

Κρατήσατε έαυτούς εις όψηλόν έπίπεδον έντιμότητος, άξιοπρεπείας, διαγωγής 
καί συμπεριφοράς καί βαδίσατε μέ φλογέράν πίστιν καί Ικχειλίζοντα ένθουσιασμόν 
τήν δδόν τού ώραίου καθήκοντος, μέ πίστιν πρδς τά ιδανικά καί τούς σκοπούς τής 
’Αστυνομίας, μέ πίστιν πρδς τάς ύψηλάς ήθικάς άποστολάς σας.

Νέοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες!
Τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εις τδ δποΐον έχετε τήν τιμήν νά συμπερι- 

λαμβάνεσθε σήμερον, ώς δόκιμοι άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί, έχει μίαν μεγά- 
λην ιστορίαν, μίαν παράδοσιν εύγενών καί εθνικών άγώνων διά τήν έπιτυχίαν τών 
δποίων πολλοί έπεσαν ήρωϊκώς εις τδν ιερόν βωμόν τού καθήκοντος, κρατήσαντες 
άσβεστον τήν φλόγα τής πίστεως πρδς τά έλληνικά ιδανικά καί Ιχοντες πρδ Οφθαλ
μών τήν άκτινοβολούσαν εικόνα τής πατρίδος, τής έλληνικής πατρίδος, τής ώραιο- 
τέρας πατρίδος τού Κόσμου, ήτις μέ τήν άνυπέρβλητον ιστορίαν της προβάλλει δαφνο
στεφής μέ τδ λαμπρόν φώς της άπδ τά βάθη τών αιώνων.

Γνωρίζω πολύ καλά τάς συγκινήσεις σας τής παρούσης στιγμής. Αισθάνομαι 
τούς πόθους σας, αισθάνομαι τά όνειρά σας καί τήν θέλησίν σας νά ύπερβάλετε εις 
πράξεις καί θυσίας τούς παλαιοτέρους συναδέλφους σας. 'Οραματίζομαι δΓ υμάς 
εν λαμπρόν ύπηρεσιακδν μέλλον.

Νέοι Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες!
Είσέρχεσθε εις τάς Σχολάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων υπό άρίστους οιωνούς, 

οΰς έδημιούργησεν ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου, δΓ δλους τούς 'Έλληνας.
Ή  21η ’Απριλίου έγινε διά τήν Ελλάδα, διά τήν διάσωσίν της καί διά τήν 

άνάστασίν της.
Καί ή Ελλάς έσώθη, άπδ τδν δλεθρον τού Κομμουνισμού καί τής φαυλοκρα- 

τίας. Τώρα πρέπει νά άναγεννηθή. Νά έργασθή. Νά προοδεύση. Νά εύτυχήση. Εις 
τήν φάσιν αυτήν καλούμεθα ολοι νά συμβάλωμεν ένεργώς ούχί ώς θεαταί, άλλ’ ώς 
δραστήριοι οικοδόμοι τής νέας ζωής, διά νά διαφυλάξωμεν τήν έλευθέραν ϋπαρξιν, 
τήν άκεραιότητα, τήν άσφάλειαν καί τήν γαλήνην τής πατρίδος μας καί διά νά κα- 
τακτήσωμεν τήν ευημερίαν.

Ά ς  εϊμεθα πάντοτε έτοιμοι νά άγωνισθώμεν διά τδ γενικόν καλόν τής πατρί
δος καί άς μή ξεχνώμεν δτι οί καλοί θά διακριθούν, οί ένάρετοι θά τιμηθούν καί οί 
ικανοί θά άμειφθοΰν.

Βαδίσατε εύθυτενώς τήν δδόν τού καθήκοντος καί τής άρετής μέ υπερηφάνειαν 
διά τήν άποστολήν σας, μέ έργατικότητα καί πλήρη προσήλωσιν εις τά εθνικά 
ιδεώδη, μέ άπεριόριστον άγάπην, άφοσίωσιν καί πίστιν πρδς τήν ένδοξον καί αίωνίαν 
Ελλάδα, τήν Α.Μ .τδν Βασιλέα καί τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά φανήτε άντάξιοι τών προσδοκιών τής Υπηρεσίας καί
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τής Πατρίδος, έχοντες πάντοτε πρδ δφθαλμών τό «αίέν άριστεύειν» των αρχαίων 
μας προγόνων, χαιρετίζω καί πάλιν τήν έν τή Σχολή είσοδόν σας, ευχόμενος ύγείαν, 
έπιτυχίαν εις τδ εργον σας, λαμπράν σταδιοδρομίαν. Σάς προσκαλώ δέ δλους νά 
άναφωνήσωμεν :

Ζήτω τό "Εθνος!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή Εθνική Κυβέρνησις!
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων!»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1967

’Από 6— 8.10.67 είς τό έν Πάτραις Στάδιον τής «Παναχαϊκής» διεξήχθησαν οι 
Πανελλήνιοι ’Αγώνες στίβου τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
διά τό πρωτάθλημα 1967.

Ή  ’Αστυνομική δμάς συμμετέσχε τών αγώνων κατόπιν έγκριτικής διαταγής 
του κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, άγωνισθεΐσα δ’ έπιτυχώς κατέλαβε 
τήν δευτέραν θέσιν, έπιβληθεισα τών δμάδων Βασιλικής Χωροφυλακής, Βασιλικής 
’Αεροπορίας, Βασιλικού Ναυτικού καί Λιμενικού Σώματος. Ή  δμάς τού Στρατού, 
ήτις Ιπίσης συμμετείχε τών άγώνων, κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν, κατόπιν τών ατυ
χιών τής ’Αστυνομικής δμάδος, σημειωθεισών έκ τής άποχής έκ τών άγωνισμάτων 
άλματος άπλού καί άλματος τριπλού, συνεπεία τραυματισμού τού πρωταθλητοΰ 
Ελλάδος δοκίμου ύπαστυνόμου Κατσιέρη Παναγιώτου, δστις θά ήτο δπωσδήποτε δ 
πρώτος νικητής άμφοτέρων τών άγωνισμάτων τούτων.

’Επίσης, έκ τής άτυχίας τού άθλητοΰ άστυφύλακος Παύλου Ευαγγέλου, δστις 
κατέπεσεν έπί τού τέρματος τού άγωνίσματος 800 μέτρων καί έξ έσφαλμένων ένερ- 
γειών, λόγω άπειρίας καί κακής έρμηνείας τών κανονισμών έκ μέρους τών Πα- 
τρέων κριτικών, κατετάγη τέταρτος, ένώ έπρεπε νά καταταγή πρώτος, διότι παρά 
τήν πτώσιν του έτερμάτισε πρώτος, καθ’ δσον διεπιστώθη δτι ύπερέβη διά τού σώ
ματός του τήν γραμμήν τερματισμού καί άπέκοψε τό νήμα. Αί άτυχίαι έστοίχισαν 
είς τήν ’Αστυνομικήν δμάδα 15 βαθμούς.

Ή  τελική βαθμολογία, έπί τών διεξαχθέντων δέκα έννέα (19) αγωνισμάτων 
τού προγράμματος, έχει ώς κατωτέρω:

1η Όμάς Στρατού Ξηράς 113
2α » ’Αστυνομίας Πόλεων 100
3η » Βασιλ. Χωροφυλακής 84
4η » Βασιλ. Ναυτικού 69
5η » Βασιλ. ’Αεροπορίας . 60
6η » Λιμενικού Σώματος 14

’Επίσης ώς καλύτερος άθλητής τών άγώνων άνεκηρύχθη δ άστυφύλαξ Άμπα- 
τζής ’Αθανάσιος, δστις καί έβραβεύθη διά χρυσού μεταλλίου καί βαρυτίμου κυ
πέλλου.

Ή  σημαντική αύτή έπιτυχία προεκάλεσεν έντύπωσιν καί τά εύμενέστατα σχό
λια, τόσον τών παρισταμένων έπισήμων, δσον καί τού πολυπληθεστάτου κοινού.

Τούς διεξαχθέντας άγώνας παρηκολούθησαν, τιμήσαντες τούτους διά τής πα
ρουσίας των, δ Υφυπουργός ’Εθνικής Άμύνης, ’Αντιστράτηγος κ. Ζωϊτάκης, δ Β ' 
’Αρχηγός Γ.Ε.Σ., ό Διοικητής τής Α.Σ.Δ.Α.Ν., δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κωνσταντίνος Τασιγιώργος, άνώτατοι καί άνώτεροι άξιωματικοί τών "Ο
πλων καί Σωμάτων, δ Νομάρχης Άχαίας κ. Λαδάς, αί Δημοτικαί, Έκκλησιαστι-
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καί καί Άθλητικαί Άρχαί καί πλήθος επιφανών πολιτών τής πόλεως τών Πατρών.
'Ο κ. ’Αρχηγός τοΰ Σώματος συνέχαρη προσωπικώς ενα έκαστον τούς άθλη- 

τάς άστυνομικούς διά τήν καταβληθεισαν εξαιρετικήν προσπάθειαν των προς Ιπί- 
τευξιν τοΰ λαμπρού αποτελέσματος, τό όποιον προεκάλεσε τα ευμενέστατα σχόλια 
καί τήν άνύψωσιν τοΰ γοήτρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων έν τή πόλει Πατρών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 1967

Ύπό ενθουσιώδες κλίμα καί μέ πολλήν επιτυχίαν διεξήχθη από 7— 10 Νοεμ
βρίου έ.έ. τό αστυνομικόν πρωτάθλημα σκοποβολής έτους 1967. Μετέσχον αί σκο- 
πευτικαί δμάδες τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί 
Κέρκυρας καί ή όμάς τών ’Αστυνομικών Σχολών μας. Τά γενικά αποτελέσματα, 
λίαν ικανοποιητικά δι’ δλους τούς παράγοντας τών άγώνων, έχουν ώς έξής :

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σ Τ ' ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓ ΣΚΟΠΕΓΤΙΚΟΓ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Τελεσθέντος τήν 7, 8, 9 καί 10.11.1967 εις τόν ’Εθνικόν Σκοπευτήριον Και- 
σαριανής διά τό περίστροφον καί εις τό τοιοΰτον τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών διά τά άερο- 
βόλα δπλα.

Α) ’Αγώνισμα δι’ άστυν. περιστρόφου 0,38 (Σύνθετον, άκριβείας - ταχείας βολής)

Β ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
’Α τ ο μ ι κ ή

1) Δόκ. Άρχιφ. Άντωνόπουλος Διον.
2) Άρχιφ. Πολίτης Νικόλαος
3) Άστυφ. Λαζαράκος Λάζαρος
4) » Θεοδωρόπουλος I.
5) » Κρανιάς ’Ιωάννης
6) » Πεππές Μιλτ.

' Ο μ α δ ι κ ή
1η Όμάς Α.Δ. Πειραιώς
2α » Α.Δ. Πατρών
3η » Α.Δ. ’Αθηνών
4η » Άστυν. Σχολής
5η » Α.Δ. Κερκύρας

Β) Αγώνισμα δι’ άστυν. περιστρόφου 0,

κ α τ ά τ α ξ ι ς
Αστυνομικής Σχολής 521) 600
Α.Δ. Πατρών 520)600
Α.Δ. Πειραιώς 519)600
Α.Δ. Αθηνών 514)600
Α.Δ. » 510)600
Α.Δ. Πειραιώς 509)600

κ α τ ά τ α ξ ι ς
2006)2400 
1980)2400 
1968)2400 
1955)2400 
1913)2400

,38 (Σύνθετον άκριβείας - ταχείας βολής)

Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α τ ο μ ι κ ή

1) Άστυφ. Παπαχρήστου Εύθ.
2) "Δόκ. Ύπαστ. Κιτσάκης Δημ.
3) Άστυφ. Σιώμος Δημ.
4) Δόκ. Άρχιφ. Άντωνόπουλος Δ.
5) Άστυφ. Ευαγγελίου Εύάγγ.
6) Ύπαστ. Α ' Κακαβάς Διαμ.

κ α τ ά τ α ξ ι ς  
Α.Δ. Αθηνών 550)600
Αστυνομικής Σχολής 546)600
Α.Δ. Πειραιώς 535)600
Αστυνομικής Σχολής 529) 600

Α.Δ. Αθηνών 528)600
Α.Δ. » 520)600
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' Ο μ α δ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
!η Όμάς Άστυν. Σχολής 2084)2400
2α » Α.Δ. Αθηνών 2062)2400
3η » Α.Δ. Πειραιώς 2056)2400
4η » Α.Δ. Πατρών 1921)2400
5η » Α.Δ. Κέρκυρας 1861)2400

Γ) Αγώνισμα δι’ άεροβόλου τυφεκίου
Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς

1) Δόκ. Τπαστ. Βότσης Σωτήριος Αστυνομικής Σχολής 349)400
2) Άστυφ. Κουκούλας Νικ. Α.Δ. ’Αθηνών 349)400
3) Δόκ. Τπαστ. Μακρής Παναγ. Αστυνομικής Σχολής 336)400
4) Άστυφ. Άνδρικόπουλος Διον. Α.Δ. Πειραιώς 335)400
5) Δόκ. Τπαστ. ’.Αθανασάρος Θεόδ. Αστυνομικής Σχολής 334)400
6) Άστυφ. Πανόπουλος Άθαν. Α.Δ. Αθηνών 325)400

'Ο 'Υπουργός Δημοσίας Τώξεως κ. Π. Τοτόμης συγχαίρει τόν έκ των συμβαλλόν- 
των είς την επιτυχή διεξαγωγήν τοϋ ΣΤ' ’Αστυνομικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής 

’Αστυνόμον Β' κ. Κ. Κουβέλην.

' Ο μ α δ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς
1η Όμάς Άστυν. Σχολής 1336) 1600
2α » Α.Δ. Αθηνών 1293) 1600
3η » Α.Δ. Πειραιώς 1261) 1600
4η » Α.Δ. Πατρών 1191) 1600
5η » Α.Δ. Κέρκυρας 1099) 1600

Α) ■Αγώνισμα δι’ άεροβόλου πιστολιού
’Α τ ο μ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ ι ς

1) Δόκ. Άρχιφ. Κατσαρέας Σωτ. ’Αστυνομικής Σχολής 222)300
2) Άστυφ. Μπουρνελος Νικ. Α.Δ. ’Αθηνών 213) 300
3) » Λαζαράκος Λάζ. Α.Δ. Πειραιώς 213) 300
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4) Ύπαστ. Α ' Κάλλιας Παναγ.
5) Άστυφ. Παναγιωτόπουλος Κ.
6) Άρχιφ. Οίκονομόπουλος Στ.

' Ο μ α δ ι κ ή
!ή Όμάς Α.Δ. Πειραιώς
2α » Α.Δ. ’Αθηνών
3η » Α.Δ. Πατρών
4η » Άστυν. Σχολής
5η » Α.Δ. Κερκύρας

Β α θ μ ο λ ο γ ι κ ή  κ α ι
1η Όμάς Άστυν. Σχολής
2α » Α.Δ. Αθηνών
3η » Α.Δ. Πειραιώς
4η » Α.Δ. Πατρών
5η » Α.Δ. Κερκύρας

*

Α.Δ. Κέρκυρας 209) 300
Α.Δ. Πατρών 200) 300
Α.Δ. ’Αθηνών 200)300

κ α τ ά τ α ξ ι ς
767)1200 
754)1200 
736)1200 
714)1200 
644)1200

ά τ α ξ ι ς τ ω ν  δ μ ά δ ω ν 
Βαθμοί 68 

» 63
» 54
» 37
» 19

Την ΙΟην Νοεμβρίου καί ώραν 18.30, εις επιβλητικήν τελετήν, είς τήν ’Αστυ
νομικήν Σχολήν μας, έγένετο ή άνακοίνωσις των αποτελεσμάτων καί ή άπονομή 
των βραβείων είς τβϋς νικήτας. Παρευρέθησαν κατά τήν τελετήν αυτήν 6 Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ.Π.Τοτόμης, 6 ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Τασι- 
γιώργος, δ ’Αντιστράτηγος κ. Ν. Παπαρόδου, δ Υποστράτηγος Ε.Β. Χωροφυλακής 
κ. Α. Καρυώτης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' τάξεως κ.κ. Α. Στρατής, Β. Γιαν- 
νόπουλος, Ν. Τσαλτάκης, Β. Σακελλαρίου, Θ. Γαλανόπουλος καί Ν. Μπιτούνης, δ 
’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Κ. Τσιοΰγκος, οί ’Αντισμήναρχοι κ.κ. Α. 
Παππάς καί Γ. Άθανασόπουλος, οί Πλωτάρχαι τοϋ Β.Ν. κ.κ. Γ. Άϊδίνης καί Θ. 
Γραμμενάνδης, ό'Υποπλοίαρχος τοΰ Λ.Σ. κ. Μ. Κούβαρης, δ άντιπρόεδρος τοΰ Π.Σ. 
Ε. κ. Κ. Λυκούρης, δ γενικός γραμματεύς τοΰ Π.Σ.Ε. κ. Ν. Ευσταθίου, οί δημοσιο
γράφοι κ.κ. Γ. Λιβέρης, Ν. Γεωργακάκος καί Δ. Άργυρόπουλος.

Έ ν άρχή τής τελετής, άπηύθυνεν έμπεριστατωμένην δμιλίαν πρός τους συγ- 
κεντρωθέντας δ ’Αστυνόμος Α ' κ. Β. Κρύος, προϊστάμενος τοΰ Τμήματος ’Αθλητι
σμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δστις είπεν :

«Κύριε Υπουργέ,
’Αναφέρω δτι σήμερον έληξαν οί άγώνες τοΰ Σ Τ ' Άστυνομικοΰ Πρωταθλήμα

τος 1967.
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας ΙΙόλεως ευχαριστεί θερμότατα τούς έργασθέντας 

καί συμβαλόντας είς τήν όργάνωσιν καί είς τήν έπιτυχή διεξαγωγήν των άγώνων.
Αισθάνεται δμως ύποχρέωσιν να εύχαριστήση ίδιαιτέρως Υμάς, άξιότιμοι Κύ

ριοι, διότι έτιμήσατε τήν τελετήν ταύτην καί διά τής υψηλής σας παρουσίας τήν 
στιγμήν αυτήν προσδίδετε τόν τόνον τής έπισημότητος, ή δποία άναγκαιοΐ είς παρ
όμοιας εκδηλώσεις διά τήν πρόκλησιν τοΰ άπαιτουμένου ένθουσιασμοΰ περί τό έπι- 
τελούμενον εργον.

Οί άγώνες ούτοι, χρονικώς διεξάγονται, κατ’ έτος, άπό τοΰ 1962. Μέχρι καί 
τοΰ έτους 1966 ώνομάζοντο «Παναστυνομικοί Σκοπευτικοί Άγώνες», κατόπιν δμο)ς 
νεωτέρας άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος άνεβαπτίσθησαν καί θά φέρωσιν 
έφ’ έξης τό δνομα «’Αστυνομικόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής». Οί έν λόγω Σκοπευτι
κοί ’Αγώνες άποτελοΰν τό σπουδαιότερον έτήσιον άθλητικόν γεγονός έντός τοΰ Σώ
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή  έκδήλωσις αΰτη, άποτελεΐ τό έπιστέγασμα μιας 
προσπάθειας, ή δποία άποσκοπεϊ είς τήν έπίτευξιν άποτελεσμάτων, εχόντων άμεσον 
σχέσιν πρός αυτό τούτο το έπάγγελμα τοΰ άστυνομικοΰ, διότι, ή διάδοσις, ή ένα-
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σχόλησις καί ή έπιβράβευσις των άριστων αποβλέπει είς τό νά καταστήση τον 
αστυνομικόν ικανόν προασπιστήν τής έννόμου τάξεως καί γενικώς αντάξιον τής 
άποστολής του. Ύπεστηρίξαμεν, πέρυσι, κατά τόν άπολογισμόν μας άπό τοΰ ίδιου 
βήματος, δτι ή συνεχής έφαρμογή προγραμμάτων άσκήσεως καί άγωνιστικής θά 
καταστήση τόν άστυνομικόν καλόν χειριστήν τοΰ περιστρόφου, τοΰ κατ’ Ιξοχήν Ο

πλου τής ’Αστυνομίας καί ήτιολογήσαμεν έπαρκώς τάς άνησυχίας μας, αίτινες ήγα- 
γον τάς σκέψεις μας πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

Δέν θά Ιπαναλάβωμεν τά δσα, τότε, έν έκτάσει άνεπτύξαμεν, θά έπαναλάβω 
μεν όμως, δτι, δ σύγχρονος άστυνομικός, ώς έντεταλμένος φρουρός τής έννόμου τά
ξεως, πρέπει νά είναι εκπαιδευμένος καί καλώς έξησκημένος, τόσον διά τήν προστα
σίαν τών άγαθών τοΰ πολίτου, δσον καί διά τήν προάσπισιν τής Πατρίδος.

Έ ξ επαγγελματικής ύποχρεώσεως, άπό μακροΰ, άπό συστάσεως τοΰ θεσμοΰ 
περί ’Αστυνομίας Πόλεων, παρηκολουθήθη έκ τοΰ σύνεγγυς δ κακοποιός καί διε- 
πιστώθη δτι, καί ούτος έξελίσσεται καί δρά κατά τρόπον άνάλογον πρός τόν ρυθμόν 
καί τήν ταχύτητα τής άνελίξεως τοΰ συγχρόνου πολιτισμοΰ.

’Αποτέλεσμα _τής παρακολουθήσεως ταύτης ύπήρξε, προσέτι, ή άναγνώρισις δτι 
δ κακοποιός άποτελεΐ αυτοφυή παρασιτισμόν τοΰ πολιτισμοΰ είς τά αυτά υψη, είς τά 
αυτά πλάτη καί είς τά αυτά μήκη καί δτι διά τήν καταπολέμησίν του, άπαιτεΐται 
διαρκής έπαγρύπνησις καί άνάλογος προπαρασκευή τών άστυνομικών δυνάμεων.

Έ ξ άφορμής περιστατικών τόσον τοΰ εσωτερικοΰ δσον καί τοΰ διεθνοΰς ρεπερ
τορίου δ σύγχρονος κακοποιός, έκτος τών άλλων, ένεφανίζετο καί άριστος χειριστής 
τοΰ περιστρόφου. Αί διαπιστώσεις αύται προεκάλεσαν άνησυχίαν, δι’ δ καί έτέθησαν 
έπί τής έπιτελικής τραπέζης, συνεζητήθησαν καί ύπεβλήθησαν - προτάσεις διά τήν 
καθιέρωσιν προγράμματος συνεχοΰς έκπαιδεύσεως τών άστυνομικών είς τά δπλα καί 
ιδιαιτέρως είς τό άστυνομικόν περίστροφον. Δυστυχώς, δμως, τότε, έλαχίστην άντα- 
πόκρισιν εύρομεν, συγκεκριμένως διετέθησαν μόνον 12 φυσίγγια περιστρόφου, έτη- 
σίως, δι’ έκαστον άστυνομικόν.

Ά φ ’ ού αί προτάσεις άπέβησαν άνευ ούσιαστικοΰ άποτελέσματος, ή ήγεσία τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, έξ ιδίας πρωτοβουλίας καί διά μικροδαπανών έξ έσόδων υπη
ρεσιακών κυλικείων καί μικρολεσχών, ίδρυσε δέκα πέντε (15) περίπου σκοπευτή
ρια άεροβόλων δπλων, είς τάς περιοχάς δικαιοδοσίας της, έν Άθήναις, Πειραιεΐ, 
Πάτραις καί Κερκύρα, τά δποΐα έλειτούργησαν άμέσως καί λειτουργοΰν εκτοτε συνε
χώς μέ άποτελέσματα, άπό πλευράς έκπαιδεύσεως, λίαν ικανοποιητικά.

Διά κανονιστικής διαταγής καθωρίσθη ή υποχρεωτική, δίς κατά μήνα, άσκησις 
τής δυνάμεως, τό άποτέλεσμα τής όποιας άναγράφεται είς είδικά βιβλία έλεγχόμενα 
περιοδικώς, τόσον υπό τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας παρ’ ή λειτουργεί τό Σκο- 
πευτήριον, δσον καί ύπό τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας, είς ήν άνήκει ό ύπόχρεως 
είς άσκησιν.

Ώ ς δευτέρα φάσις τής δραστηριότητας τών λειτουργούντων σκοπευτηρίου καθι- 
ερώθη, άνά δίμηνον ή τρίμηνον, σκοπευτικός διαγωνισμός μεταξύ πλειόνων τμη
μάτων, ’Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων ή ’Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Τρίτη φάσις είναι οί διεξαγόμενοι έτήσιοι έσωτερικοί άγώνες τών έπί μέρους 
’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας καί ’Αστυνομι
κών Σχολών.

Ώ ς τέταρτη φάσις προστίθεται ή έτησία έκπαίδευσις τής δυνάμεως τών περιο
χών καί τών τεσσάρων ’Αστυνομικών Διευθύνσεων είς τό άστυνομικόν περίστροφον 
διά τών χορηγουμένων πρός τόν σκοπόν τοΰτον 12 φυσιγγίων, καί

Ώ ς πέμπτη καί τελευταία φάσις, ήτις άποτελεΐ καί τό έπιστέγασμα τής έτη- 
σιας δραστηριότητος είναι ή δργάνωσις καί ή διεξαγωγή ύπό τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τών σκοπευτικών πρωταθλημάτων.

Τό πρόγραμμα τοΰ έφετεινοΰ πρωταθλήματος παρουσιάζεται ηύξημ,ένον κατά
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εν άγώνισμα περιστρόφου, άπέχομεν όμως από τό πλήρες άγωνιστικόν πρόγραμμα, 
διότι δέν περιλαμβάνονται τά άγωνίσματα μακρών δπλων, καθ’ όσον άπαιτεϊται δα
πάνη διά να τά άποκτήσωμεν, δαπάνη διά νά άσκούμεθα έπ’ αυτών καί δαπάνη διά 
νά πραγματοποιώνται άγώνες ασφαλώς είς έκτασιν μεγαλυτέραν της παρούσης όρ- 
γανώσεως.

"Οτε τό πρώτον έτέθη είς εφαρμογήν τό πρόγραμμα τό όποιον άνέπτυξα, ή 
στάθμη τού πίνακος τών μέσων έπιδόσεων, αίτινες άπεδείκνυον καί τό ύψος τής σκο
πευτικής ίκανότητος τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έκυμαίνετο άπό 10— 20% 
κατ’ έτος, όμως, ή βελτίωσις ήτο σταθερά καί ή άνοδος υπήρξε καταπληκτική, αρ
κεί νά σημειωθή ότι ή έφετεινή έτησία άσκησις είς τό αστυνομικόν περίστροφον άπέ- 
δειξεν ότι ή βελτίωσις άνήλθεν είς τό ποσοστόν του 80%.

Έ κ τών άστυνομικών σκοπευτηρίων αύτών καί έκ τής έτησίας καθολικής έκ- 
παιδεύσεως τής αστυνομικής δυνάμεως προέρχονται οί μετασχόντές καί άγωνισθέν- 
τες είς τό διεξαχθέν Σ Τ ' ’Αστυνομικόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής, ως έπίσης έκ τών 
ιδίων σκοπευτηρίων προέρχονται καί οί σκοπευταί - πρωταθληταί τών δμάδων τοΰ 
Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι, εφέτος, τώ 1967, άναφέρω, ότι κατέ- 

κτησαν :
1. Τό πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, τό όποιον 

διεξήχθη έν Άθήναις τόν παρελθόντα ’Ιούλιον, καί
2. Τό πρωτάθλημα Ελλάδος, τό όποιον διεξήχθη έπίσης έν Άθήναις, τό 

πρώτον ΙΟήμερον τοΰ παρελθόντος Οκτωβρίου.
Οί περισσότεροι έκ τών σκοπευτών τούτων, οί φέροντες έπί τής στολής των τό 

έθνικόν σήμα, προσφέρουν, έκ παραλλήλου, τάς σκοπευτικάς των ικανότητας καί είς 
τάς έθνικάς ομάδας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, ως έπίσης καί είς τάς Έ- 
θνικάς Ηολιτικάς Όμάδας τής Ελλάδος,έπανελημμένως δέν έξεπροσώπησαν τά 
έλληνικά έθνικά χρώματα είς διεθνείς συναντήσεις, τόσον τοΰ έσωτερικοΰ όσον καί 
τοΰ έξωτερικοΰ μέ άριστα αποτελέσματα.

Οί διεξαχθέντες άγώνες τοΰ έφετεινοΰ πρωταθλήματος παρουσίασαν μεγαλυ
τέραν έπιτυχίαν, άπό τούς άγώνας τών παρελθόντων έτών.

Είς τοΰτο, άναντιρρήτως, συνετέλεσε τό γεγονός ότι, έφέτος οί άγώνες διεξή- 
χθησαν υπό πλήρη έθνικήν νηνεμίαν, ή όποια έπικρατεΐ άδιαταράκτως άπό τής 21ης 
’Απριλίου 1967.

Άπό τήν ιστορικήν έκείνην ήμέραν, άφ’ ής αί τύχαι τής Πατρίδος μας στιβα- 
ρώς άνελήφθησαν υπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, τής προελθούσης έκ τής ειρηνι
κής έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου, ήμεΐς οί άστυνομικοί, έπανήλθομεν είς τήν 
κυρίως άποστολήν μας. Έπαυσεν ή ταλαιπωρία τής μονίμου διαβιώσεώς μας έπί 
τών πεζοδρομίων καί τών όδοστρωμάτων, έπαυσαν οί είς βάρος μας έμπτυσμοί, οί 
ραβδισμοί, οί προπηλακισμοί, οί έξευτελισμοί, έσταμάτησε τό μαρτύριον τής άγω- 
νίας καί ούτως ήδυνήθημεν νά άσχοληθώμεν μέ τά καθαρώς άστυνομικά έργα, με
ταξύ αύτών καί μέ τήν σκοποβολήν, ή όποια, είτε ως έκπαίδευσις είτε ώς άθλημα 
είναι άκρως συγγενής πρός τό έπάγγελμά μας καί συνεπώς άπαραίτητος διά τόν 
σύγχρονον, τόν ικανόν καί άξιον άστυνομικόν.

Ό  μικρός κόπος, είς τόν όποιον ύπεβλήθητε, ίνα μέ άκούσετε, έν τή προσπά
θεια μου νά σάς ένημερώσω έπί τών έπιδιώξεων καί τών έπιτεύξεων ένός μικροΰ το- 
μέως τής δραστηριότητος τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων διά τήν άξιολόγη- 
σιν τοΰ έμψύχου ύλικοΰ αύτής, έτελείωσεν, άξιότιμοι Κύριοι. Πριν όμως άποχω- 
ρήσω έκ τής θέσεως ταύτης, άς μοί έπιτραπή έκ μέρους τοΰ κ. Άρχηγοΰ νά υπο
βάλω εύλαβεστάτην παράκλησιν πρός τόν έξοχώτατον έπί τής Δημοσίας Τάξεως κ. 
Τπουργόν, όπως εύαρεστηθή καί άπονείμη τά έπαθλα είς τούς νικητάς τοΰ Σ Τ ' 
Άστυνομικοΰ Σκοπευτικοΰ Πρωταθλήματος».
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Μετά ταΰτα άνήλθεν έπΐ του βήματος τής αιθούσης τελετών δ Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης, δστις, έν μέσω ζωηρών καί παρατεταμένων χειρο
κροτημάτων, άπηύθυνε τούς κάτωθι θαυμάσιους λόγους :

«Kuptot,
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν, διότι μοΰ δίδεται ή ευκαιρία νά παραστώ εις 

μίαν ακόμη τελετήν τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ε’ιδικώτερον είς μίαν 
τελετήν διά τής οποίας έκφράζεται ή άμιλλα τών μελών του, διά τήν έπίτευξιν 
ένός σκοπού ώραίου καί εύγενοΰς.

’Ανεξαρτήτως τών ώφελημάτων, τά δποΐα προστίθενται είς τήν ήδη ύφισταμέ- 
νην Ιπαγγελματικήν κατάρτισιν καί ικανότητα τών μετεχόντων είς τούς σκοπευτι
κούς άγώνας, διά τοΰ αθλήματος τής σκοποβολής, θεωρώ δτι πραγματοποιείται καί 
έν σημαντικώτατον επίτευγμα. Τό δτι διά τής άναπτυσσομένης εύγενοΰς άμίλλης 
προάγεται τό έπαγγελματικόν έπίπεδον τών άστυνομικών υπαλλήλων καί τούτο 
αποβαίνει έπ’ ώφελεία τής προσπάθειας, ή όποια καταβάλλεται από μέρους τών 
υπευθύνων, δλων τών κλάδων, τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί έν γένει άπό μέ
ρους δλων τών άσκούντων υπεύθυνον λειτούργημα Ελλήνων διά τήν δημιουργίαν 
ένός καλυτέρου έθνικοΰ μέλλοντος καί καλυτέρων συνθηκών διαβιώσεως, αί δποΐαι 
θά όδηγήσουν τόν τόπον είς τήν πρόοδον καί τόν λαόν μας είς τήν ευημερίαν.

Βεβαίως γνωρίζομεν δλοι τήν σημασίαν τήν όποιαν έχει ό ’Αθλητισμός είς τήν 
ζωήν μας. Γνωρίζομεν δτι ή άμιλλα —  δταν μάλιστα είναι εύγενής —  δημιουργεί 
χαρακτήρας καί επίσης δημιουργεί τάς προϋποθέσεις διά τήν, παραλλήλως πρός τήν 
σωματικήν άνάπτυξιν, προαγωγήν καί τοΰ πνευματικοΰ επιπέδου, τών άθλουμένων. 
«Νοΰς υγιής εν σώματι ύγιεΐ» ελεγον σοφώτατα οί άρχαίοι ήμών πρόγονοι.

Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν χαίρω ιδιαιτέρως, διότι δλονέν καί περισσό
τερα μέλη τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων άσχολοΰνται μέ τόν ’Αθλητισμόν 
καί εχομεν πολλάς καί επιτυχείς εκδηλώσεις τής προσπάθειας, ή όποια καταβάλλε
ται είς τόν τομέα τοΰτον. Τό γεγονός είναι εύχάριστον, —  πέραν τών άλλων —  
καί διότι προκαλεΐ τήν άνάπτυξιν άμίλλης καί άλλων Σωμάτων ή "Οπλων διά κα
λύτερα αποτελέσματα.

Θά έπεθύμουν επί τή ευκαιρία ταύτη νά άναφερθώ επίσης είς τήν γενικωτέραν 
συμβολήν τοΰ πνεύματος τής εύγενοΰς καί δημιουργικής άμίλλης, είς τήν προσπά
θειαν τήν οποίαν δλοι οί "Ελληνες εχομεν άναλάβει, κατά τήν παροΰσαν περίοδον.

Κατά τήν περίοδον ταύτην άμέσως μετά τήν έθνοσωτήριον Έπανάστασιν τής 
21ης ’Απριλίου 1967 εύρέθη μία όμάς άνθρώπων οί όποιοι άπετέλεσαν τήν ’Εθνι
κήν Κυβέρνησιν τών Ελλήνων. Κυβέρνησιν ή όποια, άνευ ύποχρεώσεων οίωνδήποτε 
πρός οίανδήποτε κατεύθυνσιν έξυπηρετήσεως συμφερόντων ειδικών όμάδων ή άτό- 
μων, άνέλαβε νά προχωρήση είς τήν πραγματοποίησιν έργου, διά τήν ίκανοποίησιν 
τών άναγκών τοΰ συνόλου τών Ελλήνων πολιτών.

Είς τήν προσπάθειαν αύτήν είς δλους τούς τομείς τής δραστηριότητος κρατικής 
ή ιδιωτικής, άντιλαμβανόμεθα, καθημερινώς, δτι ένας βασικός παράγων διά τήν 
έπίτευξιν άγαθοτέρων άποτελεσμάτων είναι ή άμιλλα ή στοχεύουσα είς τήν κατά- 
κτησιν τών περισσοτέρων δυνατών επιτευγμάτων είς τόν δλιγώτερον δυνατόν χρόνον.

Ή  άμιλλα είναι διάχυτος είς κάθε προσπάθειαν τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί 
ένα άπό τά στοιχεία τά όποια έπιθυμεί αϋτη νά διοχετεύση πρός τά έντεταλμένα 
δργανα τοΰ Κράτους είναι άκριβώς ή αύτή άμιλλα άναπτυσσομένη είς τόν τομέα 
έργασίας ένός έκάστου.

Τό γεγονός δτι οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, παρά τόν φόρτον τών καθηκόντων 
των καί τών καθημερινών έν γένει άπασχολήσεων, ευρίσκουν χρόνον καί ή Υπη
ρεσία τους παρέχει τάς δυνατότητας καί τά μέσα —  ώστε νά άσχοληθοΰν καί είς
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μίαν άλλην εκδήλωσήν άμίλλης πέραν τού επαγγελματικού τομέως είς το αθλητικόν 
πεδίον κειμένην, είναι γεγονός τό όποιον όφείλω να έπισημάνω καί να έξάρω, δηλών 
ταυτοχρόνως δτι μέ πληροί ίκανοποιήσεως καί χαράς.

Είμαι, πραγματικής, εύτυχής διότι μοΰ δίδεται ή ευκαιρία δπως, ώς Υπουρ
γός της Δημοσίας Τάξεως, άπονείμω, διά πρώτην φοράν, τα έπαθλα εις τούς νική
τας των ένδοαστυνομικών σκοπευτικών άγώνων.

Σάς εύχομαι να πληθόνωνται αί τάξεις των άθλητών καί των νικητών. Εί
μαι βέβαιος δτι θά έπιτύχητε πολύ περισσότερα μέ τήν συνεχή καί συνεπή προσ
πάθειαν, τόσον εις τόν καθ’ αύτό Ιπαγγελματικόν δσον καί τόν άθλητικόν τομέα.

Σάς ευχαριστώ καί παρακαλώ νά άναφωνήσωμεν :
Ζητώ ή Ε λλάς!
Ζήτω δ Βασιλεύς!»

’Ακολούθως ό κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως άπένειμε τά άθλοθετηθέντα βρα
βεία καί συνεχάρη τούς διακριθέντας σκοπευτάς.

'Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης καί ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος της
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων. Τασιγιώργος έν μέσω των νικητών τοΰ ΣΤ' ’Αστυ

νομικού Πρωταθλήματος ̂ Σκοποβολής.

Ό  Ινθουσιασμός τής δλης έκδηλώσεως διά τό Σ Τ ' ’Αστυνομικόν Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής έτους 1967, ύπερέβη πάν προηγούμενου κατά τήν έπακολουθήσασαν 
λαμπράν δεξίωσιν είς τήν ειδικήν αίθουσαν τών Σχολών.

Τά «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» άπευθύνουν τά θερμότατα συγχαρητήριά 
των τόσον προς τούς νικητάς δσον καί προς τούς διοργανωτάς τοΰ άψόγου άπό πά- 
σης πλευράς Σ Τ ' ’Αστυνομικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής, άλλά καί πρός τούς 
συντελεστάς τής τόσον επιτυχούς έκδηλώσεως τής 10ης Νοεμβρίου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967

Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι :

α) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ.2. το Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :
"Εσοδα τακτικά Δρχ. 389.414

» έκ συμμετοχής Δημοσίου » 970.352

1.359.766
824.192

535.674

Σ ύ ν ο λ ο ν έσόδων
"Εξοδα

Πλεόνασμα
β) Κατά μήνα ’Οκτώβριον έ.έ. μερίμνη τοΰ Ταμείου :

1) Έξητάσθησαν ι) ύπό Ιατρών τής έκλογής των οίκοι 1.316 Μέλη

ιι) εις ιατρεία τής έκλογής των 3.088 »
ιιι) » » καί έργαστήρια τής 'Υγειονο

μικής Υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί τον Κλάδον 'Υγείας 
’Αθηνών —  Πειραιώς (εξετάσεις παθολο- 
γικαί ή παρακλινικαΐ) 3.175 »

ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς κατό
πιν παραπομπής ύπό τοΰ Ταμείου πρός πα
θολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή 
θεραπείαν 1.304 »

2) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις καί
Κέρκυρα 32 »

3) Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής των 234 »

4) » » Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι 36 μελών

5) Έχορηγήθησαν όρθοπεδικά είδη άξίας 2.662 δρχ. είς 2 μέλη

"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν 9.187 *

6) Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 6992 συνταγαί.

Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ως έχει την ύπ’ άοιθ. Γ10/93214 άπό 12.9.67 Διαταγήν 
'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας «περί τής πληρότητος καί έμπροθέσμου ύποβολής 
τών δικαιολογητικών νοσηλείας» καί παρακαλοΰμεν διά τήν άκριβή πρός ταύτην 
συμμόρφωσιν.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΗΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ) ΝΣΙΣ ΪΊΤΕΙΝΗΣ 
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ Γ10α3 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ'
Πληροφορίαι κ. Σ. Μαρίνον
Τηλ. 318.298
Άριθ. Πρωτ. Γ10/93214

Θ έ μ α :

Έν Άθήναις τή 12.9.1967

Πρός: Τόν Κλάδον Τγείας Άστυν. Πόλεων 
Τπποκράτους καί Άραχώβης 17 

Έ  ν τ α 0 θ α

«Περί της πληρότητος των άποστελλομένων 
δικαιολογητικών».

Έ ξ άφορμής ένίων περιπτώσεων νοσηλείας ήσφαλισμένων τοΰ ύμετέρου κλά
δου ύγείας καί έκ τοϋ έλέγχου τών ύποβληθέντων ήμίν σχετικών δικαιολογητικών, 
προκύπτει δτι δεν τηρείται ή ύπδ τοϋ άρθρου 2 τοΰ ύπ’ άριθ. 566) 63 Β.Δ. προβλε- 
πομένη προθεσμία έντδς της δποίας οί ενδιαφερόμενοι δέον νά προσέλθουν διά τήν 
έγκρισιν.

Άντιθέτως μάλιστα πρός τα ύπό τοΰ ώς άνω Β.Δ. βριζόμενα, χορηγείται εγ- 
κρισις έκ τών υστέρων, ένώ ήδη τά δικαιολογητικά έχουν καταστη έκπρόθεσμα. 
Εις δλας δέ τάς περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν νά έλέγξωμεν τό εμπρόθεσμον ελ
λείψει τοΰ άπαραιτήτου δΓ ημάς στοιχείου καί ιδίως δσον άφορά τά προστατευόμενα 
μέλη, της γνωματεύσεως τοΰ θεράποντος ίατροΰ.

Στοιχεία έπί συγκεκριμένων περιστατικών δυνάμεθα νά πάράσχωμεν ύμίν έφ’ 
δσον ήθέλετεε κρίνει τοΰτο άναγκαϊον.

Γ) Καθίσταται γνωστόν εις τούς κ.κ. συνταξιούχους άστυνομικούς καί διοικη
τικούς υπαλλήλους, άρμοδιότητος Αστυνομίας Πόλεων, μετόχους Κλάδου Τγείας 
ώς καί εις τά συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενειών αυτών, δτι συμφώνως πρός τό 
άρθρον μόνον παράγρ. β' τοΰ άπό 30)6)61 Συμπληρωματικοΰ Κανονισμοΰ, ύπο- 
χρεοΰται δπως έντός τοΰ πρώτου ΙΟημέρου έκάστου μηνός, προσέρχωνται εις τόν 
Κλάδον Τγείας —  Ίπποκράτους 60 καί καταβάλλωσιν άπαραιτήτως τήν έπί τής 
συντάξεώς των άναλογοΰσαν κράτησιν υπέρ τοΰ Κλάδου, προσκομίζοντες τό βιβλι- 
άριον συντάξεώς των, ώς καί τά βιβλιάρια νοσηλείας πρός ένημέρωσίν των.

Οί μή προσερχόμενοι έντός τής ώς άνω προθεσμίας θά διαγράφωνται ύπό τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, άνευ έτέρας είδοποιήσεως, ώς μή έκπληρώσαντες έμπρο- 
θέσμως τάς πρός τόν Κλάδον οίκονομικάς των υποχρεώσεις».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας 

ΚΩΝ. ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ζ Ι Σ
Οί ένδ ια φ ερό μ ενο ι έκ  τών κ.κ. συνδρομητώ ν μας, διά τή ν  βιβλιο

δεσ ίαν  τών τευχώ ν  τοΰ περ ιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», δύναν- 
ται ν ά  άπευθΰνω νται ε ις  τό έπ ί τής όδοϋ  Χαριλάου Τρικούπη, άριθμός 
53 (τηλέφω νον 615.191) β ιβλ ιοδετεϊον  τοΰ κ. Σ. Γιατρό. Τιμή κατά 
τόμον, κατόπιν συμφωνίας τής Υ πηρεσ ίας ήμών μετά  τοΰ β ιβλιοδε
τείου, δραχμαΐ (20) είκοσι διά τόν  π α νό δ ετο ν  καί δραχμαί (30) τρ ι
άκοντα  διά τόν  δερμ α τόδετον .



— ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ διέπραξε ό Π. Τσιούνης, δ όποιος κατέσφαξε τόν έτε- 
ροθαλή αδελφόν του Κ. Τσιούνην στήν τοποθεσία Στενό Πετραλώνων Ηλείας.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΓ διέπραξε ό νεαρός Γ. Κολυσάκης, έτών 
17, δταν Ιπιασε άπό τά μαλλιά τήν Π. Κατσιγιάννη καί με τό μαχαίρι την έτραυ- 
μάτισε, υστέρα δέ θέλησε νά τήν στραγγαλίση.

— ΔΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ τοΰ νόμου περί μεσαζόντων συνελήφθη δ Π. Καραγκού
νης, γιατί πήρε άπό τόν Στ. Δημητρακόπουλον δρχ. 400.000 καί έμεσολάβησεν στό 
Υπουργείο Συγκοινωνιών (ύπουργός ’Ιωάν. Γιαμδς) για τήν εκδοσιν άδειας φορ
τηγού αύτοκινήτου.

— ΕΔΑΓΚΩΣΕ τό χέρι ύπαστυνόμου ό συλληφθείς άπό αυτόν οικοδόμος Ν. Γ. 
Γουδετσίδης.

— ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ συνελήφθη ή Ειρήνη Χαδιάρα ή όποια έπώλησε άντί 150 δρχ. 
στήν Πιπίνα Κικίμη βότανο, πού τό παρουσίασεν ώς μαγικόν.

—ΕΚΛΕΨΕ τό ΐ.Χ. αυτοκίνητο άπό τό συνεργείο αυτοκινήτων τοΰ Ά ν. Σπα- 
νοπούλου έπί τής Τέρας δδοΰ, δ Παύλος Κοντοπίδης. Τσχυρίσθη δτι τούτο τό εκαμε 
χάριν άστειότητος.

-—ΕΚΒίΑΣΙΝ διέπραξαν οί Ν. Μηλιάρης καί Β. Σταυρουλιδάκης κατά τοΰ 
διακοσμητοΰ Α. Γαβαλά κατά τόν εξής τρόπον: Οί δράστες διέρρηξαν τό σπίτι τού 
θύματος έπί τής δδοΰ Καρνεάδου 8 καί άφήρεσαν συναλλαγματικές άξίας 850.000 
δρχ. Κατόπιν έτηλεφώνησαν τοΰ Γαβαλά νά τους δώση σέ ώρισμένο μέρος δρχ. 
200.000 γιά νά τού έπιστρέψουν τις συναλλαγματικές. Ό  Γαβαλάς κατήγγειλε τήν 
έκβίασιν στήν Γεν. ’Ασφάλεια καί μέ κατάλληλον ένέργειαν συνελήφθησαν οί δρά
στες.

— Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ ΙΙΟΡΤΟΦΟΛΙΩΝ Κυριακούλα Δεμέκα συνελήφθη γιατί ά- 
πεπειράθη στή στάσι λεωφοοείινν δδοΰ Έρμοΰ νά άφαιρέση τό πορτοφόλι έπιβάτου.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Ήλίας Π., έτών 15, συνελήφθη γιατί διέορηξε ήλεκτρόφωνο 
σέ ταβέρνα τής Πετρουπόλεως καί άφήρεσε δρχ. 700.

-—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Δ. Μανίκης, έτών 17, συνελήφθη έπ’ αυτοφώρω ένώ 
είχε είσέλθει στό καπνοπωλείο τοΰ Π. Φερφιρίτσα έπί τής δδοΰ ’Αγησιλάου 71.

— ΚΛΟΠΗ εις βάρος έργατών οικοδομής διέπραξεν δ Ιίετής Άθαν. Π., δ 
όποιος συνελήφθη έπ’ αυτοφώρω στους Ά γ . ’Αναργύρους.

— ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ μέ σκοπούς άνηθίκους κατά Ιίετοΰς νεάνιδος οί συλλη- 
φθέντες Γ. Άγήπογλου, Σ. Ταϊβακίδης καί Κ. Παπανάκης.

— ΑΝΕΤΙΝΑΞΕ τή γυναίκα του ’Ακριβή, έτών 35, μητέρα τριών παιδιών, μέ 
δυναμίτιδα δ Γ. Πολίτης, στό χωριό Κατωμέριο Κερκύρας. Ό  δράστης ένώ έκοιμά- 
το ή γυναίκα του έτοποθέτησε κάτω άπό τό κρεββάτι τήν δυναμίτιδα, τήν δποία 
έπυροδότησε μέ φυτίλι μήκους 5 μέτρων. Αιτία, οικογενειακές διενέξεις. Ό  δράστης 
συνελήφθη.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Μ. Κοκορίκης κατεδικάσθη σέ φυλάκισι 1 έτους, γιατί έκλε
ψε 300 δρχ. άπό κατάστημα.
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—ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ δωροδοκίας άστυφύλακος κατεδικάσθη σέ φυλάκισι 12 
μηνών δ Δ. Σπανουδάκης.

— ΚΛΕΠΤΗΣ καί άπατεών, δ Κινέζος Β. Βόδα, συνελήφθη γιατί στό έπί της 
δδοΰ Κολοκοτρώνη 47 κατάστημα τοϋ I. Γεωργιάδη άφήρεσε άπό τδ ταμείο δραχμάς 
1.000, διά τής μεθόδου τής άνταλλαγής χαρτονομισμάτων. Ό  ίδιος μέ την αυτή 
μέθοδο άφήρεσε 11.000 δραχμές άπδ τδ έπί τής δδοΰ Μενάνδρου 5 κατάστημα τοΰ 
Ρ. Βουλιέρα.

— Ο ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΗΣ I. Μαλάτος συνελήφθη γιατί στδ σπίτι του, στά Ν. 
Αιόσια, κατεσχέθησαν 179 γραμμάρια χασίς.

— ΟΙ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΕΣ Κ. Άλεξανδράκης, έτών 18 καί Χρήστος Ι.Β., έτών 
16, μικροπωληταί, συνελήφθησαν γιατί κάπνιζαν χασίς. Στις τσέπες τους βρέθηκαν 
10 γραμμάρια χασίς.

— Ο ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΗΣ Ά θ. Παναγόπουλος, συνελήφθη στά ’Άνω Λιόσια καί 
κατεσχέθη έπ’ αύτοΰ ποσότης σιγαρέττων μέ χασίς.

— ΑΛΛΗΛΟΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ, κατόπιν συμπλοκής, δ Ν. Καμπίνης, είσ- 
πράκτωρ λεωφορείου καί δ δδηγδς τούτου, Δ. Γαρουφαλάκης. Αιτία γιατί δ δδη- 
γός έζήτησε άπδ τδν είσπράκτορα να άκολουθήση τδ λεωφορείο στδ γκαράζ.

— ΓΙΑ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ συνελήφθη δ έπί τής δδοΰ Στουονάρα 23 δφθαλμίατρος 
Χρονόπουλος, γιατί ζήτησε καί πήρε άπδ τδν ’Ιάκωβο Μωραίτη 2.000 δραχμές, 
για να τοΰ δώση πιστοποιητικό δτι βλέπει καλά καίτοι, λόγω παθήσεως των δφθαλ- 
μών του, δέν έδικαιοΰτο νά πάρη σχετική άδεια δδηγήσεως. Τδ άβίκημα κατήγγει- 
λεν δ Μωραίτης καί κατόπιν ένεργείας τής Γενικής ’Ασφαλείας συνελήφθη .έπ’ αύ- 
τοφώρω δ γιατρός.

— ΧΑΣΙΣ έκαλλιέργουν, έμπορεύοντο καί έχρησιμοποίουν οι συλληφθέντες 
στήν Πάτρα, Άνασ. Τασιόπουλος, Άνασ. Ματθαίου, Δημ. Χριστόπουλος, Κων. Δά- 
ρας, Άνδρ. Ρομανώφ, Σπ. Γκοΰσκος ή Φαροϋκ καί Άνδρέας Ταφούλιας.

— Ε Τ Ρ Α Γ Μ A ΤIΣ Ε τήν μητέρα του, κτυπώντας την μέ ραβδί, γιά οικογενεια
κές διαφορές, δ Στυλ. Ζαφαφωνίτης, στον δδό Κρεβατά 73 Πειραιώς. Συνελήφθη.

— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Τρ. Ζούτης συνελήφθη, γιατί μέ τήν ύπόσχεση γά
μου παρέσυρε στή διαφθορά καί έξέδιδε νέα, άπδ τήν δποία άπέσπα 1.00Π—1.500 
δραχμές τήν ήμέρα.

— ΕΔΑΓΚΑΣΕ τή μύτη τής γυναίκας του Κωνσταντίνας ,δ Θωμάς ’Άγριος, 
γιατί τήν συνάντησε σέ κέντρο διασκεδάσεως μέ συντροφιά, ένώ τελοΰσαν σέ διά
σταση.

— ΕΣΚΟΤΩΣΕ τδν Χαρ. Ευριπίδην, δ Σπ. Παπαγεωργίου, γιά λόγους τιμής, 
στδν Όρχομενό.

— ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τήν γυναίκα του ’Ιωάννα, δ Χαρ. Βέλλιος, στδ χωριό 
Πέρδικα Έορδαίας, χτυπώντας αύτήν στό κεφάλι μέ τσεκούρι. Ό  δράστης συνελή
φθη άργότερα.

— ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ζώων συνελήφθη δ ζωέμπορος Ν. Κ., δ δποΐος μέ άσβέ- 
στη έτύφλωνε τά άλογά του καί έτσι ώς άκατάλληλα πρός έργασίαν τά έστελνε 
στήν ’Ιταλία πρός σφαγήν καί βρώσιν.

—  Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ χασίς Τούρκος Σαμπάν συνελήφθη γιατί κατείχε 
3,5 κιλά χασίς στήν αμαξοστοιχία Όρεστιάδος— Θεσσαλονίκης. Ούτος προεφυλακί- 
σθη καί δπως ώμολόγησε κατώρθωσε νά διοχετεύση στους "Ελληνες λαθρεμπόρους 
137 κιλά χασίς.

— ΔΕΝ ΕΠΛΗΡΩΣΕ τό ξενοδοχείο «’Εθνικόν» δπου έμενε δ Άζάρ Άταλάϊτ, 
Λιβανέζος, καί συνελήφθη. Τό χρέος ήτο 4.000 δραχμές.

— ΧΑΣΙΣ 128 γραμμαρίων κατεΐχεν δ "Αγγλος χορευτής Τέρρυ Λεύκοβιτς, 
δ δποΐος ήλθεν άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Συνελήφθη.
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—ΕΤΡΑΓΜΑΤΊΣΕ, για άσήμαντον αφορμή,' τόν Γ. Θεοφίλου καί το παιδί του 
’Αναστάσιο, μέ ένα μαχαίρι καί μέ τις γροθιές του, δ έργάτης Ά ντ. Φλάρας, στήν 
οδόν Ίωαννίνων.

— ΔΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ τής δημοσίας αιδοΰς συνελήφθη έξωθι τού Β ' Γυανα- 
σίου Θηλέων δ Γ.Γ., ετών 24, διότι προέβαινεν εις ασέμνους επιδείξεις.

— ΑΠΑΤΗΝ διά τής πωλήσεως ώς γνησίων φιαλών μέ ουίσκυ διαφόρων έρ- 
γοστασίων διέπραξαν οι συλληφθέντες είς Πειραιά, Πέτρος Γαζής, Γ. Πέττας καί 
οι άδελφοί Γεράσιμος καί Χρήστος Άγαθόπουλος. Τδ πωλούμενον ποτδν ήτο νερό, 
οινόπνευμα καί μικρά ποσότης γνησίου οΰίσκυ.

— ΟΙ ΑΗΣΤΑΙ καί διαρρήκται Άθαν. Μοσχόπουλος, ετών 19 καί Πολ. Πα- 
ραπάρας, ετών 22, μέ έξη άλλους νεαρούς συνελήφθησαν στή Θεσσαλονίκη ,έπ’ αύ- 
τοφώρω, ένώ προσεπάθουν νά διαρρήξουν κεντρικό κοσμηματοπωλείο. Αυτοί άπο- 
τελοΰσαν τήν συμμορία «Τών Λόρδων», δπως την έλεγαν καί είναι οι δράσται τής 
ληστείας τού δδηγοΰ ταξί Κ. Φλώρου. Κατηγοροΰνται γιά ληστείες καί άλλα 
άδικήματα, έν συνόλω 25. Καταζητείται καί μία γυναίκα τής συμμορίας «Τών Λόρ
δων», δνομαζομένη ’Αναστασία Τσεχαρίδου, ετών 18, κάτοικος ’Αθηνών.

—ΣΓΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ γιά άσήμαντον άφορμή στήν Καρδίτσα πέντε μέλη μιας 
οικογένειας, ήτοι οι Θ. Καλαντζής, Γ. Καλαντζής, Χρ. Καλαντζής, Δ. ΐίαλαντζής 
καί ή Βασιλική Καλαντζή. 'Η συμπλοκή ήτο άγρια καί άλληλοεκτυπήθησαν μέ ρό
παλα. Ό  Χρ. Καλαντζής νεκρός καί βαρύτατα τραυματισμένη ή Βασιλική Καλαν- 
τζή.

— ΕΣΦΑΞΕ κυριολεκτικά μέ κρητικό μαχαίρι τή γυναίκα του Άργυρώ, μπρο
στά στά μάτια τής 4χρονης κόρης του, δ Π. Τουλούμης, είσπράκτωρ τής ΔΕΗ, στδ 
υπόγειο διαμέρισμα τής δδοΰ Ίερεμίου Πατριάρχου 21.

— ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΑΙ Κ. Κορταρέας καί Άθ. Καραδήμας ή Καραγιάννης συνε
λήφθησαν, κατόπιν καταγγελίας τοΰ Γ. ΓΑγιοσοφίτη δτι τδν έξεβίαζον ζητώντας 
άπ’ αύτδν 8.000 δραχμές γιά νά μή τόν καταγγείλουν, γιά άξιόποινο, δήθεν, πράξη 
του.

— Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Άναστ. Γιαννίκου συνελήφθη γιατί, ώς υπηρεσία είς τό 
ξενοδοχείο «Γαλήνη» Πειραιώς, άφήρεσε άπό Ιδμήνου χρήματα καί τιμαλφή πε
λατών.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Έλ. Λοϊζίδης, ναυτικός, συνελήφθη γιατί διέπραξε κλοπάς 
είς βάρος διαφόρων ναυτικών.

— ΕΓΡΟΝΘΟΚΟΠΗΣΕ τόν σερβιτόρο τοΰ «Κίτ - Κάτ» Σταμ. Χατζηαντωνίου, 
δ ’Αμερικανός ναύτης Ούίλλιαμς “Έντουαρντ, δ δποΐος καί κατεδικάσθη άπό τό 
πλημμελειοδικείο σέ 45θήμερο φυλάκιση .

— ΔΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ καί καλλιέργειαν χασίς συνελήφθησαν στή Βου
λιαγμένη οΕ Ν. Βαϊκούσης, Κ. Βαλεγής καί Γ. Γεωργίζας. Κατεσχέθησαν 650 γραμ
μάρια χασίς.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ καρέκλα στο κεφάλι, γιά άσήμαντον άφορμή, κατόπιν 
συμπλοκής, τόν Μ. Μαυροειδήν, δ I. Χαντουμήκος, δ δποΐος καί συνελήφθη. Ό  
τραυματισμός έγινε στήν δδδ Τριών Ιεραρχών.

—ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ γροθιές στήν όδό Μ. ’Αλεξάνδρου, γιά άσήμαντον 
άφορμή, τόν Σ. Κούρκουλο, δ Γρ. Μιχαλόπουλος, δ δποΐος καί συνελήφθη.

— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Λάγιος Σταυρίδης κατεδικάσθη άπδ τό πλημμελειο
δικείο Θεσσαλονίκης σέ φυλάκιση 2 έτών καί σέ έγκλεισμό σέ κατάστημα έργα- 
σίας καί 3ετή στέρηση τών πολιτικών του δικαιωμάτων, γιατί έξέδιδε τήν ’Άννα 
Μπατζολώρη.

Ν. Α.
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Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.

Τερτίπη Δημητρίου.
’Αρχίζει άπό την λεωφόρο ’Ιωνίας 111 (ηλεκτρικές σταθμός 'Αγ. Νικολάου), 

καί τελειώνει στην δδό Λιοσίων.
Ό  Δημήτριος Τερτίπης, αξιωματικός τοΰ Πεζικού, γεννήθηκε στή Στυλίδα. 

Έφθασε μέχρι τόν βαθμό τοΰ συνταγματάρχου καί έλαβε μέρος στόν έλληνοτουρκικό 
πόλεμο τοΰ 1897, ώς διοικητής τοΰ άνεξαρτήτου άποσπάσματος Χασίοιν. Μετά την 
άποστρατεία του, έξελέγη πολλές φορές βουλευτής Φθιώτιδος. Άπέθανε τό 1926.

Τερτσέτη Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Μητσάκη, κοντά στήν πλατεία «Παπαλουκά» τής συνοικίας 

«Κλωναρίδου».
Ό  Γεώργιος Τερτσέτης (1800— 1874), ιστορικός, λογοτέχνης καί δικαστι

κός, γεννήθηκε στή Ζάκυνθο. Μαζί μέ τόν Πολυζωίδη, διεφώνησε γιά τήν καταδίκη 
τοΰ Κολοκοτρώνη (1833). Διετέλεσε βιβλωφύλαξ τής Βουλής μέχρι τέλους τοΰ βίου 
του, όταν παραιτήθηκε άπό δικαστής, λόγω διώξεων τής θέσεώς του. ’Έγραψε ποιή
ματα, διηγήματα κ.ά. καί κατέγραψε πιστώς, άπό τοΰ στόματος άγωνιστών τοΰ 
1821 τά άπομνημονεύματά των καί συνέβαλε σημαντικά στήν ιστορία τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Τερψιχόρης.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ηλιουπόλεως 6, όπισθεν τοΰ Α ' Νεκροταφείου ’Αθηνών.
Ή  Τερψιχόρη, μία άπό τις έννέα Μοΰσες, ήταν προστάτις τής όρχηστικής τέ

χνης καί τών χορικών άσμάτων καί θεωρείται ώς μητέρα τών Σειρήνων, τοΰ Αίνου, 
τοΰ Υμεναίου καί τοΰ Ρήσου. Σύμβολα τής Τερψιχόρης ήσαν ή λύρα, ή κιθάρα, δ 
αυλός κ.ά. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Τετραπόλεως.
Πάροδος τής όδοΰ Φειδιππίδου 32, κοντά στό Νοσοκομείο τών Παίδων.
Τετράπολις ώνομάζετο κατά τήν άρχαιότητα ό υπό ένιαίαν διοίκησιν σύνδε-
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σμος τεσσάρων πόλεων ή δήμων. ΟΙ σημαντικώτερες τετραπόλεις ήσαν: 1) ή Δω
ρική, πού άπετελεΐτο άπό τις πόλεις Έρινεοΰ, Βοίου, Πίνδου καί Κυτινίου, 2) ή 
Συριακή, άπό τις πόλεις ’Αντιόχεια ή έπί Δάφνης, Σελεύκεια ή έν Πιερία, Άπάμεια 
καί Λαοδίκεια καί 3) ή τής ’Αττικής, άπό τούς δήμους Οίνόης, Προβαλίνθου, Τρι- 
κορύθου καί Μαραθώνος.

Τ έω .
Πάροδος τής λεωφόρου Ηρακλείου 90, στα ”Ανω Πατήσια.
Ή  Τέως, άρχαία πόλις καί λιμάνι τής ’Ιωνίας, στην Αυδία, έπί μικράς χερσο

νήσου τής νοτίας άκτής τής Ερυθραίας, ήταν μέλος τής ιωνικής δωδεκαπόλεως καί 
πατρίδα των Έκαταίου, Άνακρέοντος, Πρωταγόρα, Άπελλικώντος καί Σκυθίνου. 
Σύμμαχος ούσα των ’Αθηνών κατά τό διάστημα τοϋ Ε ' αίώνος, άπεσχίσθη, έξ αίτιας 
τής έκστρατείας στην Σικελία. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν Ταύρο) .

Τ ζα β έλα .

Πάροδος τής δδοΰ Ζωοδόχου Πηγής 23, στά «Έξάρχεια».
Τζαβέλας ή Τσαβέλας, είναι τό έπώνυμον φάρας τού Σουλίου, τής όποιας μέλη 

διακρίθηκαν στούς κατά των Τούρκων άγώνες προ τού 1821 καί κατά τήν Έπανά- 
στασι τού 1821. Σπουδαιότερα αύτών ήσαν: δ Λάμπρος (άρχηγός τής φάρας) , ή 
Μόσχω, γυναίκα τού Λάμπρου, οί Φώτος καί Ζυγούρης, γυιοί τού Λάμπρου, οί Νι
κόλαος, Κΐτσος καί Γεώργιος, γυιοί τού Φώτου κ.ά. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ 
προάστια των ’Αθηνών) .

Τ ζαφ έρη  Β ασ ιλείου .
Πάροδος τής όδοϋ Βασιλείου τού Μεγάλου 15, στο «Ρούφ».
’Οφείλει τήν όνομασία στό έπώνυμο μεγάλου δωρητοΰ τού παρακειμένου ιερού 

ναού 'Αγίου Βασιλείου.

Τ ζεβα  Δ ημητρίου .
Πάροδος τής όδοΰ Γκλύστη 52 (Μπακνανά), κοντά στό γήπεδο τού Α. Ο. 

Φοίβου.
Ό  Δημήτριος Τζεβάς, δπλαρχηγός άπό τήν Χασιά, σκοτώθηκε τό 1821, πο

λεμώντας στούς προμαχώνες τής Άκροπόλεως.

Τ ζ ιρ α ίω ν .
Πάροδος τής όδοΰ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 1, ατού «Μακρυγιάννη».
’Οφείλει τήν όνομασία στούς ’Αντώνιο καί Στέφανο Τζίρα (πατέρα καί γυιό), 

οί όποιοι άπεκεφαλίσθησαν στην ’Αθήνα κατά τήν εκρηξι τής Έπαναστάσεως τού 
1821.

Τ ζο υ μ α γιδ ς .

’Αρχίζει άπό τό τέρμα τής όδοΰ Εύβοιας καί εύρίσκεται κοντά στήν έκκλησία 
-Μεταμόρφωσις» τού Πολυγώνου.

Ή  Τζουμαγιά, χωριό τής Ν.Δ. Βουλγαρίας, κατέστη γνωστή άπό τό γεγονός 
βτι έκεΐ τό 1913 συνήφθη ή τελευταία μάχη τού Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου. 
(Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

(  Συνεχίζεται)
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Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ !

Ύ πό τοΟ κ. Ν. Α.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Όδυσ. Σκυλιάς, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν ούτος άνε
τράπη στον Κολυνδρδ Πιερρίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Έμμ. Άδοριαστός, δταν ούτος έπεσεν άπδ γεωργικόν έλκυστήρα 
στο χιοριό Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Χαρΐτος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη τοΰτο μέ 
λεωφορείο στή διασταύρωσι των δδών Λαοδικείας καί Κύπρου Νίκαιας. Τδ λεωφο
ρείο ώδηγοΰσε δ Ί .  Στεργίου.

— ΝΕΚΡΑ ή Αγλαΐα Παπαδοπούλου έπιβάτις καί τραυματισμένοι σοβαρά οί 
Γ. Παπαδδπουλος καί Χρ. Φούφης δδηγδς Ι.Χ., τδ δποΐον άνετράπη 2 χιλ. πρδ της 
Χαλκίδος.

— ΝΈΚΡΑ ή ’Άννα Σταντίκη έπιβάτις μοτοσυκλέττας, τήν δποίαν ώδηγοΰσε 
δ II. ΙΙανταζιώτης, δταν ή μοτοσυκλέττα στην Λεωφ. Πεντέλης συνεκρούσθη μέ τδ 
προπορευόμενο 87135 φορτηγό, τδ δποΐον ώδηγοϋσεν δ Εύάγγ. Κατσουλιέρης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Ήλιάκης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη μέ φορ
τηγό αυτοκίνητό στδ Βόλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Μαρκουτσής, πεζός, τδν δποΐον παρέσυρε παρά τήν θέσιν 
Ά γ .  Γεώργιος Λάγγουρας Πατρών φορτηγό μέ δδηγδ τδν Γ. Άραβανή.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά δύο, δ ΙΙάτρικ Ούίλσον, "Αγγλος, καί ή συνο
δός του αύστριακής καταγωγής, δταν τδ ΗΡΒ 2136 αύτοκίνητον συνεκρούσθη μέ 
τδ Δ.Χ. 177066 φορτηγό στή διασταύρωσι τών δδών Αιόλου— Πλούτωνος.

— ΝΕΚΡΑ ή Ε. Σακελλαρίδου καί τραυματισμένα 9 άτομα, δλοι επιβάτες πλατ
φόρμας, πού τήν εσυρε γεωργικός έλκυστήρ μέ δδηγδ τδν Κ. Στάμου, δταν άνε
τράπη δ έλκυστήρ στδν άγροτικδ δρόμο Άγναντεροΰ (Τρικάλων).

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Παπαδογιάννης, δδηγδς Βέσπας, δταν στά Χανιά προσέ- 
κρουσε λόγω ύπερβολικής ταχύτητος στά κράσπεδα τοΰ δρόμου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά λ. Σταματόπουλος, δδηγδς δικύκλου τδ δποΐον συνεκρούσθη 
μέ φορτηγό πού ώδηγοΰσε δ Δ. Παγκάκης, στήν Πάτρα, δδδς Ά γ . Άνδρέου — 
Τριών Ναυάρχων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μισοκέφαλος; έπιβάτης φορτηγοΰ, δταν τοΰτο άνετράπη 
στδ Καστέλι Ηρακλείου. Έτραυματίσθη δ συνεπιβάτης Θιομ&ς Άνεμόπουλος.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή Σπυριδούλα Τσάγκα, τήν δποίαν παρέσυρε εξω άπδ 
τήν Πάτρα μέ τήν μοτοσυκλέττα του ό Ν. Άθανασούλιας, δ οποίος έγκατέλειψε τδ 
θΰμα του άβοήθητο καί εφυγε πρδς τήν Αθήνα, δπου καί συνελήφΑη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά . Ψύλλος, δδηγδς τοΰ Δ.Χ. 268881 φορτηγοΰ αυτοκινήτου, 
δταν τούτο στδ 67 χιλ. δδοΰ "Αργους— Τριπόλεως συνεκρούσθη μέ σταματημένο 
φορτηγό καί κατεκρημνίσθη σέ χαράδρα βάθους 300 μέτρων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ρ. Μπιλάκης, επιβάτης τρικύκλου πού ώδηγοΰσε δ Κ. Πανα- 
γόπουλος καί τραυματισμένοι δ δδηγδς τοΰ τρικύκλου καί ό συνεπιβάτης Δ. Μπιλά- 
κης, δταν ή μοτοσυκλέττα συνεκρούσθη μέ φορτηγό πού ώδηγοΰσε δ Ν. Τσινόρεμας 
•^οντά στήν Καλαμάτα.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Περάκης, έτών 2, τόν όποιον παρέσυρε φορτηγό στη δια- 
σταύρωσι όδοΰ Έλ. Βενιζέλου καί Επτάνησου (Αιγάλεω).

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Παπαμιχάλης, δδηγός ιππηλάτου άμάξης, δταν την έχτύπη- 
σε άπό πίσω τό Ι.Χ. 10525, μέ δδηγό τον Γ. ’Αργυρό, στό 32 χιλ. όδοΰ ’Αθηνών— 
Κορωπίου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Ζήκος, τον όποιον παρέσυρε στήν Λεωφ. Κηφισιάς τό Ι.Χ. 
258505 μέ δδηγό τον I. Τρανουδάκη, πού συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Άλεβιζόπουλος, έπιβάτης μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνε- 
κρούσθη μέ τό Ι.Χ. 174170 στήν δδό Ανδραβίδας— Τρίγωνού. Ό  δδηγός Γ. Μπουρ- 
λούμος, συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Λιοΰμος, τόν όποιον παρέσυρε στό χωριό Αίγίνιο έπιβατικό 
μέ ξένα στοιχεία πού τό ώδηγοΰσε δ Γ. Μπόζετ, κάτοικος Αμβούργου.

-—ΝΕΚΡΟΣ ό Ά . Νίνης, δδηγός μοτοποδηλάτου, τόν όποιον παρέσυρε στη 
Χασιά τό 74037 φορτηγό, μέ δδηγό τόν Δ. Άποστολόπουλον.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Γ. Μαρτίδης. δδηγός τού Ι.Χ. 719 φορτηγού τής 
ΦΙΞ, δ Π. Τσιγκουνάκης, δδηγός τού Ι.Χ. πούλμαν τής ’Ολυμπιακής καί οί αερο
συνοδοί Κ. Σταθοπούλου καί Ά γγελ. Μπέση, δταν τά οχήματα συνεκρούσθησαν στήν 
δδόν ’Αμβροσίου Φραντζή.

— ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Μακρίδου, τήν όποιαν παρέσυρε στήν Λεωφ. Κηφισσοΰ — 
Αένορμαν ταξί 124885, μέ δδηγό τόν Στ. Κουλιτζάκη, ό δποίος καί συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Σαράντης, τόν όποιον παρέσυρε στή διασταύρωσι Λεωφ. 
Συγγροΰ καί Χρυσ. Σμύρνης τό Δ.Χ. 90992 πούλμαν, μέ δδηγό τόν Ν. Κωνσταν- 
τελιόν.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Θάνος, δ όποιος έτραυματίσθηκε πρό ήμερων σέ τροχαίο 
άτύχημα καί μεταφερθείς στό Γεν. Κρατικό Νοσοκομείον Πειραιώς άπέθανε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Καραγιαννόπουλος, έπιβάτης τού Ι.Χ. 99738 καί τραυματι
σμένοι σοβαρά δ Κ. Καραγιαννόπουλος, δδηγός τού Ι.Χ., ή μητέρα του Ελένη καί 
δ αδελφός του Νικόλαος, δταν τό αύτοκίνητο αυτού συνεκρούσθη μέ τό 149748 φορ
τηγό, στήν διασταύρωσι τών δδών Τρικάλων - Ζαβλατίου καί Λαρίσης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ II. Ιίανελάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου, πού συνεκρούσθη στή 
διασταύρωσι τών δδών Νόρμαν καί Ά γ . Διονυσίου μέ φορτηγό.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Ντέϊβιντ Χάρτεκ, δδηγός μοτοποδηλάτου καί 
Κένεθ Γουΐλτον, δταν τό δίκυκλο έπεσε σέ στύλο τής ΔΕΗ, στήν Καστέλλα.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Π. Γαϊτάνος, τόν δποΐον παρέσυρε στήν δδό Β. 
Κωνσταντίνου Πειραιώς φορτηγό, δδηγούμενο παρ’ αγνώστου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Σεριστατίδης, τόν όποιον παρέσυρε στό 32ον χιλμ. τής δδού 
Λαμίας— Λαρίσης τό Δ.Χ. 2605 φορτηγό, μέ δδηγό τόν I. Πατμαλή, πού συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Βαλαβάνης, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, πού άνετράπη 
στό 29 χιλμ., δδού "Ηρας— Άρκαδοχωρίου, λόγω ύπερβολικής ταχύτητος.

— ΝΕΚΡΑ ή Κική Άναστασιάδη, δταν τό 94971 Ι.Χ., μέ δδηγό τόν άδελφό 
τού θύματος Άναστ. Άναστασιάδη στή Λεωφ. ’Ιλισού, κοντά στό Στάδιο άνετράπη.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Εύστ. Παναγιωτόπουλος, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, 
καί δ Γ. Άδαμόπουλος, έπιβάτης, δταν άνετράπη τό δχημα στήν δδόν Πύργου — 
Κυπαρισσίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Νικολάκης, πεζός, τόν όποιον παρέσυρε στις Κουκουβάουνες 
τό Ι.Χ. 239670, μέ δδηγό τόν Ν. Λαζάρου.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Τσελεπίδης, έπιβάτης μοτοποδηλάτου, τό δποΐον έπεσε σέ 
σταθμεύουσα πλατφόρμα, στήν δδό Κομοτηνής— Άλεξανδρουπόλεως.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μοσχονιός καί τραυματισμένα 4 άτομα, δταν φορτηγό, μέ τό 
όποιο πήγαιναν γιά κυνήγι άνετράπη σέ χαντάκι στο δρόμο Άλιάρτου —  Λεβαδείας.
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— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή 7έχις Ά γγ . Παναγοπούλου, την οποίαν παρέ
συρε στη Δραπετσώνα μοτοποδήλατο μέ άγνωστο δδηγό, δ δποΐος έγκατέλειψε τδ 
θύμα του καί έτράπη εις φυγήν.

-—ΝΕΚΡΑ ή 7έτος μαθήτρια Άνδριάνα Τσατσάκη καί τραυματισμένη σοβαρά 
ή Ελένη Άντζουλή, τις δποΐες παρέσυρε φορτηγδ αυτοκίνητο, με δδηγδ τδν Π. 
Σγούρα, Ιξω άπδ τδ χωριδ Καμάρες Αίγιου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Εύτ. Μαυρούδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη μέ 
τδ 53997 φορτηγδ στην δδδ Φλωρίνης— Κοζάνης.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Καραγκούνης, έτών 95, τδν δποΐον παρέσυρε αυτοκινητά
μαξα, στην άφύλακτο διάβασι Κοιμίου— Ροδόπης. Ό  γέρων ήτο βαρήκοος.

— ΝΕΚΡΟΙ τρεις, δ Ηρακλής Χαϊδεμενόπουλος, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 246010, 
δ Χρηστός Βασιλειάδης καί ή Λίτσα Κόκορη, έπιβάτες, καί βαρειά τραυματισμένοι 
δύο, ή Δέσποινα Χοϊδαροπούλου καί ή Μαργαρίτα Μπίλη, δταν τδ Ι.Χ. συνεκρούσθη 
στδ 15 χλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης —  Βέροιας μέ τδ 34479 ψυχεΐον - βυτιοφόρον, 
μέ δδηγδ τδν Σπΰρο Κολιάρη, στδν δποΐο όφείλεται καί τδ δυστύχημα, γιατί είχε 
καταληφθή άπδ υπνηλία.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Κανατάς, πεζός, τδν δποΐο παρέσυρε τδ 43999 λεωφορείο, 
μέ δδηγδ τδν Γ. Συνιωτάκη, στην πλατεία Μεταμορφώσεως.

-—ΝΕΚΡΑ ή Σουλτάνα Καλ,ύβα, τήν δποία παρέσυρε στδ Λειβαδοχώρι Σερρών 
άλογο πού άφηνίασε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Νικολακούλης, δδηγδς έλκυστήρος γεωργικού, δταν ούτος 
συνεκρούσθη μέ φορτηγό, στη νέα εθνική δδδ Λαρίσης —  Λαμίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Ιωάννης Μπερμπάντης, πεζός, τδν δποΐο παρέσυρε έξω άπδ τήν 
Χαλκίδα τδ ύπ’ άριθ. 101707 Ι.Χ. φορτηγδ μέ δδηγδ τδν Κων. Κρόκο.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Άνδρέας Καλύβας, πεζός, τδν δποΐον παρέσυρε στή διασταύρωση 
των δδών ’Ιλισού καί Βούρβαχη τδ 108907 Δ.Χ. φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Μ. Μάρκου.

— ΝΕΚΡΑ ή ’Αθανασία Σκορδούλια, τήν δποία παρέσυρε στήν δδδν Άμαλιά- 
δος— Σιμοπούλου, τδ 174364 ήμιφορτηγό, μέ δδηγδ τδν Στ. Άθανασόπουλο.

• — ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Κορρές κατά τήν σύγκρουσιν αυτοκινήτων, στήν δδδ Ζακύν
θου.

-—ΝΕΚΡΑ ή Κωνσταντίνα Καραχάλιου, τήν δποία παρέσυρεν εξω άπδ τδ έργο- 
στάσιον Σ.Ε.Κ., παρά τήν Λεύκαν Πειραιώς, άμαξοστοιχία, μέ δδηγδ τδν Π. Πολί
την.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οκτώ, οί Π. Σταματόπουλος ,δδηγδς Ι.Χ. 237358 
φορτηγού, Ά ντ. Δεληγιάννης, δδηγδς Ι.Χ. 178414 έπιβατικοΰ, Λ. Τζάγκαλης, Γ. 
Παναγόπουλος, Ά λ. Δάγγας, I. Φιλιππόπουλος, Π. Φιλιππόπουλος, Ν. Κατσιοΰλος, 
όταν τά άχήματα συνεκρούσθησαν, στδ 35 χλμ. τής έθνικής δδού ’Αθηνών —  Κό
ρινθου.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ δέκα άτομα, οί Χρ. Ίωαννίδης, II. Κουκούλη, Γ. Μο- 
ροσίτης, Σ. Ίωάννου, Π. Ράπτη, Πορφ. Φερμαντέτι, Β. Σεμινουάν, Α. Γεωργίου, 
Κ. Δρούλια καί Α. Βατσέλιος, δλοι έπιβάτες τοΰ 42219 λεωφορείου, μέ δδηγδ τδν 
1. Παπαβασιλείου, δταν τούτο στή γέφυρα Καρρέα, λόγω ντεραπαρίσματος, προσέ- 
κρουσε σέ στύλο τής Δ.Ε.Η.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗ δ Σ. Καλτσάς άπδ άτμομηχανήν, ενώ διέσχιζε τις σι
δηροδρομικές γραμμές, κοντά στδ έργοστάσιο Δαμβέργη.

— ΝΕΚΡΑ ή Γραμματική Ζώρου, 8 έτών, ή δποία παρεσύρθη στή Θεσσαλο
νίκη άπδ μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τδν II. Χατζηπαναγιώτου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Χασάπης, τδν δποΐο παρέσυρε στή δασική δδδ «Σκοτεινά 
Αειβάδια Θεσσαλονίκης» φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Θ. Μπουλούμη.

Ν. Α
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική άμοιοή 
εις τούς: 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τάξεως κ. Σακελλαρίου Βασίλειον, Διευ
θυντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών, 2) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ’ τάξεως κ. Παπασπυ- 
ρόπουλον Κωνσταντίνον, Διοικητήν Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
3) ’Αστυνόμον Α ' τάξεως κ. Λάμπρου Βασίλειον, Προϊστάμενον τής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, καί 4) άπαντας 
τούς αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους τής ώς άνω Υπηρε
σίας, διότι, άπαντες οι άνωτέρω, υπό τήν έπιδεξιαν καί αριστοτεχνικήν καθοδήγη- 
σιν τοΰ πρώτου τών άναφερομένων, Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας ’Αθηνών, έργασθέντες 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, έντονου 
υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, ίδιαζούσης έπιμελείας, μεθοδικότητος καί επιμονής, ιδι
αιτέρας άφοσιώσεως είς τό καθήκον, υψηλού εθνικού φρονήματος καί έξαιρετικού 
συναισθήματος τής ευθύνης περί τής άκρως απορρήτου άποστολής των, μή φεισθέν- 
τες κόπων καί ταλαιπωριών, έξεπόνησαν σχέδιον ακρίβειας, με αποτέλεσμα τήν άνα- 
κάλυψιν καί έξάρθρωσιν δικτύου τοΰ παρανόμως δρώντος Κ.Κ.Ε., ώς καί τήν σύλ- 
ληψιν ήγετικών στελεχών τούτου, κατενεγκόντες καίριον καί συντριπτικόν πλήγμα, 
συμβαλόντες ουτω τά μέγιστα είς τήν έμπέδωσιν τής Δημοσίας Τάξεως καί Εθνι
κής ’Ασφαλείας έν τή περιοχή τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

** *

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ —  ΑΠΟΑΓΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—  ΙΙαρητήθησαν τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων οί ’Αστυφύλακες κ.κ. 
Καπασάκης Παύλος τοΰ -’Ιωσήφ, Γκοτσόπουλος Άνδρέας τοΰ ’Αθανασίου, Καρα- 
γεώργος Κωνσταντίνος τοΰ ’Ελευθερίου, Κολοβός Βασίλειος τοΰ Γρηγορίου, Άνα- 
στασάκης Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, Άδαμόπουλος Χρήστος τοΰ ’Αθανασίου, Καρα- 
γιαννόπουλος Γεώργιος τοΰ Άνδρέου, Φωτόπουλος Παναγιώτης τοΰ Ευαγγέλου, 
Τσαμτσάκης ’Απόστολος τοΰ Δημοσθένους, Κόρμαλης Λεωνίδας - Παναγιώτης τοΰ 
’Αθανασίου, Τάρρας Βασίλειος τοΰ ’Αθανασίου καί Καρακΐτσος Γρηγόριος τοΰ Ή- 
ρακλέους.

—  Άπελύθησαν τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά λόγους υγείας, ώς 
καταστάντες σωματικώς άνίκανοι πρός περαιτέρω εκτέλεσιν άστυνομικής υπηρε
σίας, οί κ.κ. Ύπαρχιφύλαξ Μποσμπόνης Δημήτριος τοΰ Νικολάου καί ’Αστυφύλακες 
Μπόγδανος Γεώργιος τοΰ Παναγιώτου, Κορδοπάτης Δημήτριος τοΰ ’Αντωνίου, Ρή
γας Ευάγγελος τοΰ Νικολάου, Κουνάδης Θεόδιυρος τοΰ Γαβριήλ, Σεργεντάνης ’Ιω
σήφ τοΰ Γεωργίου, Φραντζής Θεόδωρος τοΰ Ίωάννου, Κούβαρης Γρηγόριος τοΰ 
Σταύρου, Δροσίνης Δημήτριος τοΰ Κωνσταντίνου καί Φραγκιαδούλης Μιχαήλ τοΰ 
Γεωργίου.

** *

ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ

—  Ό  πρωτοπαλαιστής Ελλάδος κ. Χάρης Καρπάζηλος, κάτοικος ’Αθηνών, ό- 
δός Μαικήνα άριθμός 110, προσέφερε δύο χιλιάδας (2.000) δραχμών ύπέρ τών 
σκοπών τοΰ ΕΤΓΑΠ, είς ενδείξιν ευγνωμοσύνης πρός τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.
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Π Ε Ν Θ Η

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Π ρ ι ό β ο λ ο ς

Την 30) 10) 1967 άπεβίωσεν έν Πάτραις ό άστυφύλαξ Πριόβολος Γεώργιος τού 
Κωνσταντίνου, της Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών. Οδτος έτάφη είς τδ Α ' Νε- 
κροταφεΐον.

Ή  Αστυνομική Διεύθυνσις, τη αύτοπροσώπω παρουσία τού ’Αστυνομικού Δι- 
ευθυντοΰ κ. Νίκα Θεμιστοκλή, άπέδωσε τιμάς κατά την εκφοράν τής σοροΰ, διά 

τιμητικού άποσπάσματος έκ τεσσαράκοντα άστυνομικών υπαλ
λήλων. Πρός τούτοις, τόσον ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις δσον καί 
τό Δ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα, είς δ ύπηρέτει δ έκλιπών, κατέ
θεσαν στεφάνους έπί τής σορού του, είς έκδήλωσιν τιμής.

Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν δ υπασπιστής τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως, Ύπαστυνόμος Α ' κ. Κωνσταντακόπουλος Γε
ώργιος, είπών τά έξής :

«Βαρύ καί ιερόν καθήκον μοΰ άνέθεσε ή Υπηρεσία μας 
νά έπιτελέσω, πεφιλημένε νεκρέ συνάδελφε.

»Νά σού άπονείμω, έξ όνόματός της κι’ έξ ονόματος δλων 
των συναδέλφων μας, τόν θλιβερόν ύστατον χαιρετισμόν. Μέ 

άληθή σπαραγμόν άπασα ή άστυνομική οικογένεια τής πόλεως Πατρών, είς τήν ό
ποιαν έπί 25ετίαν περίπου ήνάλωσες τόν βίον σου, ί'σταται πρό τής σοροΰ σου.

«Βάσκανος μοίρα προώρως άπέκοψε, σέ, άπό τόν κορμόν τής οικογένειας σου 
καί άπό ήμάς τούς συναδέλφους σου.

»Τδ βλέμμα τού δλέθρου, φθονήσαν τήν οικογενειακήν σου ευτυχίαν, έπέπε,- 
σεν έπί σέ φοβερόν.

»Ή λατρευτή σου σύζυγος, οί δύο τρυφεροί βλαστοί σου, τά άγαπημένα παιδιά 
σου καί οί λοιποί συγγενείς σου, πού τόσον σέ ήγάπησαν καί πού τόσον πολύ είχον 
άνάγκην τής παρουσίας σου, τής μερίμνης σου, τής στοργής σου, ήδη, διά τού άδο- 
κήτου θανάτου σου, άπωρφανίσθησαν.

Οί παλαιότεροι άπό ήμάς σέ ένθυμοΰνται δταν, μέ τήν ψυχήν σου άγνήν καί 
άδολον, είς ήλικίαν 21 έτών, άφησες τήν γενέτειράν σου, τό Εύπάλιον Δωρίδος 
καί κατετάγης είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

»’Ηγάπησες τήν ’Αστυνομίαν. Ένεστερνίσθης τούς εύγενεΐς σκοπούς καί τά 
ιδανικά της, διά τήν πραγμάτωσιν τών όποιων είργάσθης φιλοτίμως κΓ άνιδιοτελώς, 
μέχρι τής ύστάτης σου πνοής.

»Ή άφοσίωσίς σου πρός τήν λατρευτήν σου οικογένειαν ήτο έφάμιλλος πρός 
τήν άγάπην σου διά τό υπηρεσιακόν καθήκον.

«"Οπως βλοι μας, δύο είχες μεγάλες άγάπες: Τήν οίκογένειάν σου καί τήν 
’Αστυνομίαν.

»Καί αί δύο σέ έστερήθησαν.
«Βεβαίως πολύ πλέον βαρεία είναι ή οδύνη τής οικογένειας σου. ’Αλλά καί 

ήμεΐς άπαντες, οί όποιοι συνυπηρετούσαμεν μαζί σου καί έχαιρόμεθα ή έπικραινό- 
μεθα, άπό κοινού, άναλόγως τών έκάστοτε υπηρεσιακών διακυμάνσεων, ήμεΐς πού 
νοιώθαμε τούς παλμούς τής ευγενικής καρδιάς σου, ήμεΐς πού έθαυμάζαμεν τήν 
άξιοπρέπειάν σου καί τήν άνδρικήν καί ύπαλληλικήν σου τιμήν, συμπονούμεν, συμ- 
πάσχομεν περισσότερον, διά τήν πρόωρον άναχώρησίν σου άπό τόν όρατόν, τόν φαι- 
νόμενον, τόν πρόσκαιρον τούτον Κόσμον.
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«Δυστυχώς ούδέν δυνάμεθα να πράξωμεν διά νά μεταβάλωμεν τό ήδη έπελθδν 
μοιραΐον.

»Ούδέν!! Πλήν τής διάπυρου εύχής μας πρδς τόν Παντοδύναμον καί πολυεύ- 
σπλαγχνον Θεόν, Γνα άπαλύνη τό άλγος τών άπορφανισθέντων συγγενών σου καί κα- 
ταστήση έλαφρόν τό χώμα πού σέ λίγο θά σέ σκεπάση.

»Αίωνία σου ή μνήμη άξέχαστε συνάδελφε.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα όλοκλήρου τοΰ ’Α

στυνομικού Σώματος, εύχονται είς τούς οικείους τοΰ έκλιπόντος τήν έξ ύψους πα
ρηγοριάν.

« ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ >.
** *

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

—  'Υπό τής κυρίας Εύσταθίας Δ. Ράνιου, άπεστάλη πρός τόν κ. Διευθυντήν 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών ή κάτωθι δημοσιευόμενη ευχαριστήριος έπιστολή:
Πρός Έ ν Άθήναις τή 12 ’Οκτωβρίου 1967
Τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών
ΕΝΤΑΥΘΑ

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Διά τάς έκδηλώσεις συμμετοχής καί συμπαραστάσεως τοΰ Σώματος ’Αστυνο

μίας Πόλεων είς τό βαθύτατον πένθος μου επί τώ αίφνιδίω θανάτω τοΰ αγαπημένου 
μου συζύγου,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΡΑΝΙΟΥ 
’Αστυνόμου έ.ά.

τάς δλως τιμητικάς διά τήν μνήμην του, καί άποτελούσας έκφρασιν τών υψηλών καί 
ωραίων παραδόσεων τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ευχαριστώ εύγνωμόνως τό Σώμα 
καί ’Υμάς προσωπικώς.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜ. ΡΑΝΙΟΥ 

Έλπίδος 14 —  Άθήναι
** #

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α ' κ. Π. ΚΟΥΜΙΙΗ: «Ό Φίλος τοΰ άστυνομικοΰ».— 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' κ. Κ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α' κ. Θ. 
ΧΑΡΛΑΥΤΗ: «'Υγειονομικός κανονισμός καί ύγειονομικαί διατάξεις».— 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α ' κ. Π. ΡΑΥΤΟΙΙΟΥΛΟΥ: «Κανονισμοί ’Αστυνομι
κού Σώματος».

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ προσφορά τών άστυνομικών καί δή τών ’Αξιωματικών τοΰ 
Σώματος, μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου προσλαμβάνει δλονέν καί μεγαλυτέρας 

διαστάσεις. Είναι τοΰτο ενα άκρως παρήγορον σημεΐον διά τήν Σήμερον καί διά 
τό μέλλον τοΰ τετιμημένου άστυνομικοΰ θεσμοΰ, άφοΰ ό άστυνομικός λειτουργός άπο- 
δεικνύεται άξιος δχι μόνον διά τά αύστηρώς τυπικά καί ουσιαστικά του καθήκοντα, 
αλλά καί έξέρχεται αυτών καί προβάλλει μέ τόν πνευματικόν του μόχθον, πολλά 
από έκεΐνα πού είναι άνάγκη νά γνωρίζη τό εύρύτερον άστυνομικόν κοινόν ή μάλλον 
ή άστυνομική όλότης. ’Αξιέπαινος λοιπόν ή πνευματική εγερσιμότης τών άστυνομι
κών λειτουργών καί άξιος τής άναγνωρίσεως όλων μας δ μόχθος πού κατεβλήθη —
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καί καταβάλλεται —  διά τό γενικόν καλόν τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλα 
καί αύτοΰ τοΰ κοινωνικού συνόλου.

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α ' κ. Π. Κουμπής, «παλαίμαχος» όργανωτής των σκοπευτι
κών ομάδων Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, μάς δίδει μέ τό ώραίον του 

βοκίμιον «Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΓ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓ» δλην τήν αϊγλην ένός πράγματι πι
στού, ένός πολύ άφωσιωμένου καί έντελώς άπαραιτήτου «φίλου» τοΰ άστυνομικοΰ 6- 
παλλήλου: τοΰ αστυνομικού περιστρόφου. Τό άστυνομικόν περίστροφον είναι διά 
τόν άστυνομικόν «δ πραγματικός, άνδρεΐος, πιστός καί ειλικρινής φίλος», τονίζει δ 
κ. Π. Κουμπής, άλλά, όπως «παντός φίλου μας έχομεν καθήκον να γνωρίζωμεν τά 
προτερήματα καί τά έλαττώματα...» πρέπει καί διά τό άστυνομικόν περίστροφον νά 
ίσχύη τό αύτό, άφοΰ «ευκόλως καί άνευ τής θελήσεώς μας, δ άριστος αυτός φίλος 
μας μεταβάλλεται εις ένα τών χειριστών εχθρών μας...».

Εις τήν τελείαν γνώσιν τοΰ χειρισμού τοΰ περιστρόφου λοιπόν άποβλέπει ή 
συνοπτική αυτή μελέτη τοΰ κ.Π. Κουμπή (σελ. 80, Β ' εκδοσις, έκ τοΰ Γραφείου 
Εκτυπώσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων —  Άθήναι 1966). ’Αφιερωμένη 
«εις μνήμην τών άδίκως φονευθέντων άστυνομικών», μάς διδάσκει κατ άρχήν τήν 
ιστορίαν καί τόν προορισμόν τών οπλών, δίδει τόν δρισμόν καί τά είδη τών οπλών γε
νικώς, άναλύει τά περί χειροβομβίδων καί τά περί προσβολής άτόμων υπό δακρυ- 
γόνων άερίων καί παρέχει συνοπτικά τά δσα ισχύουν ως πρός τό ποιοι δύνανται νά 
φέρουν δπλα, πότε δύναται νά γίνη χρήσις τών οπλών, ποιος εκδίδει τήν διαταγήν, 
ποΰ καί πώς δύνανται νά χρησιμοποιούνται κ.λ. Είς τό κύριον μέρος δ συγγραφεύς 
άναλύει τό τί πρέπει νά γνωρίζη πάς όπλοφορών καί δή φέρων περίστροφον, ποια 
τά μέτρα άσφαλείας κατά τήν χρήσιν τών οπλών, πώς διενεργεΐται ή λύσις, ή άρ- 
μολόγησις, συντήρησιό καί καθαριότης τοΰ περιστρόφου, ποια τά υλικά καθαρισμοΰ, 
ποΐαι αί έμπλοκαί, τά αίτια καί ή θεραπεία των, πώς πραγματοποιείται ή λαβή, ή 
γέμισις καί ή άπογέμισις τοΰ περιστρόφου, ποιοι οί κανόνες σκοπεύσεως κ.ά. ’Αλλά 
καί τά περί πειθαρχίας πυρός είς τό πεδίον βολής καί είς τήν μάχην, τά περί σκο
πευτηρίων καί άεροβόλων οπλών καί τά περί έκπαιδεύσεως τών άστυνομικών είς τήν 
σκοποβολήν, σκιαγραφοΰνται μέ τέχνην καί υπευθυνότητα άπό τόν κ. Κουμπήν, 
πράγμα τό δποΐον δίδει είς τό βιβλίον του τήν έννοιαν δτι είναι άπαραίτητος δδη- 
γός, όχι μόνον διά τούς φέροντας περίστροφα καί πιστόλια (άρα διά πάντα άστυ
νομικόν τουλάχιστον), άλλά καί δι’ δλους τούς άσχολουμένους μέ τήν σκόπευσιν καί 
τά όργανα τών σκοπευτηρίων.

Η ΣΓΛΛΟΓΗ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑ
ΤΑΞΕΙΣ» τών ’Αστυνόμου Β ' κ. Κ. Κουβέλη καί Ύπαστυνόμου Α ' κ. Θ. Χαρ- 

λαύτη, είναι δντως μία πολύτιμος προσφορά πρός τόν άστυνομικόν όργανισμόν καί 
κυρίως πρός τούς άσκοΰντας διοίκησιν ή καθήκοντα ’Αξιωματικών Τμημάτων Τά- 
ξεως άστυνομικούς. Ή  άξια τοΰ θαυμάσιου τούτου έργου έγκειται είς τό δτι, άπο- 
τελεϊ κωδικοποιημένην συλλογήν περιλαμβάνουσαν άπάσας τάς κατά καιρούς έκδο- 
θείσας καί ίσχυούσας ύγειονομικάς διατάξεις, τάς τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις 
τούτων καί τοΰ Υγειονομικού Κανονισμού, άλλά καί συσχετίσεις αυτών μέ άλλους 
νόμους, ρυθμίζοντας καί θέματα υγιεινής, καθώς επίσης καί δλάκληρον τήν σχετικήν 
έπί τοΰ θέματος νομολογίαν. Προσλαμβάνει λοιπόν καθολικήν άξίαν ή προσφορά τών 
κ.κ. Κ. Κουβέλη καί Θ. Χαρλαύτη διά τόν άστυνομικόν υπάλληλον, δ δποΐος μέ τήν 
συλλογήν αύτήν έχει είς τήν διάθεσίν του κωδικοποιημένον καί εύχρηστον τό μέγα 
θέμα πού όνομάζεται «Δημοσία Υγεία». Καί είναι τό θέμα τοΰτο κεφαλαιώδους ση
μασίας, άφοΰ τό άπαρτίζουν δλα τά σχετιζόμενα μέ τόν άπό πλευράς δημοσίας υγείας 
καί καθαριότητος έλεγχον τών τροφίμων, μέ τάς προϋποθέσεις λειτουργίας κατα
στημάτων τροφίμων καί ποτών, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκεδάσεως, έστιατο- 
ρίων κ.λ., μέ τάς άοχετεύσεις, σταυλισμούς ζώων, μεταφορικά μέσα, έπιδημικάς νό
σους κ.ά .π. ,

"Αν σκεφθώμεν, δτι «ευρισκόμενοι είς τόν χώρον τής προοδευτικής καί άνε-



πτυγμένης Ευρώπης καί συνεπικουρούμενοι από τό θαυμάσιου καί υγιεινόν κλίμα 
της πατρίδος μας, Ιχομεν ηύξημένην ύποχρέωσιν δπως διατηρήσωμεν τήν υγιεινήν 
κατάστασιν τοΰ λαοΰ μας είς τό υψηλόν έπίπεδον τοΰ ευρωπαϊκού χώρου», δπως το
νίζουν οί έκδόται είς τον πρόλογον τής συλλογής, Αν δεν άγνοήσωμεν δτι μέ τό τε
ράστιον θέμα τής Δημοσίας Τγείας είναι συνυφασμένη ή μεγαλυτέρα πηγή πλούτου 
τής Χώρας μας, δ Τουρισμός, τότε θά κατανοήσωμεν ποιαν πράγματι υπηρεσίαν 
προσέφεραν πρός τό Αστυνομικόν καί γενικώτερον πρός τό Ελληνικόν κοινόν οΕ κ.κ. 
Κουβέλης καί Χαρλαύτης, διά τής παρουσιάσεως τοΰ κωδικοποιημένου μεγίστου τού
του θέματος ύπάρξεώς μας ώς ατόμων καί ώς κοινωνίας. (Άθήναι, Ικδοσις 1966 
—  σελ. 412).

Μ Ε ΤΟΓΣ Ιν κωδικοποιήσει «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΓΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓ ΣΩΜΑΤΟΣ» 
δ κ. Π. Ραυτόπουλος, Τπαστυνόμος Α ', ήλθε νά συμπληρώση ένα μεγάλο κενόν τής 
Αστυνομικής νομοθεσίας. Είναι γνωστόν δτι οί πρώτοι Κανονισμοί τοΰ Σώματος, Από 
τοΰ Αριθμοΰ 1 έως καί 47, έξεδόθησαν έν ετει 1934 ύπό τοΰ Αλλοτε Άρχηγοΰ ’Α
στυνομίας Αειμνήστου Κ. Γαρέζου, τό έτος 1954 δέ, έξεδόθησαν απαντες οί Από τοΰ 
Αριθμοΰ 1 έως 68 Κανονισμοί είς ένιαΐον κείμενον, ύπό τοΰ περιοδικοΰ «’Αστυνομικά 
Χρονικά». Έκτοτε δμως παρήλθον 13 έτη, κατά τό διάστημα των δποίων Αφ’ ένός 
μέν έξεδόθησαν καί Αλλοι 10 νέοι Κανονισμοί, Αφ’ έτέρου δέ οί ύπ’ Αριθ. 1— 68 τοι- 
οΰτοι ύπέστησαν πλείστας δσας τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις διά νεωτέρων Κα
νονισμών, διαταγών καί έγκυκλίων τοΰ ’Αρχηγείου. Έ πί τούτου ούδεμία προσπάθεια 
είχε καταβληθή, προσπάθεια δηλαδαή Αποβλέπουσα είς τήν συγκέντρωσιν καί έμφά- 
νισιν τής ίσχυούσης ύλης τών Κανονισμών είς εν ένημερωμένον βοήθημα, ικανοποι
ούν τάς Ανάγκας τών Αστυνομικών ύπαλλήλων οίουδήποτε βαθμού.

Τό σοβαρόν τούτο κενόν, τοΰ δποίου αί δυσμενείς έπιπτώσεις ήσαν Αρκούντως 
σημαντικαί διά τούς μαθητάς τών ’Αστυνομικών Σχολών, διά τούς ύποψηφίους τών 
Σχολών Άρχιφυλάκων καί Ύπαστυνόμων καί διά πάντα βαθμοφόρον τοΰ Σώματος, 
ήλθε νά συμπληρώση ή έν κωδικοποιήσει έπιμελημένη έργασία τοΰ κ. Π. Ραυτο- 
πούλου. Διδάσκων Από δκταετίας είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς τό μάθημα τών Κα
νονισμών, δ κ. Π. Ραυτόπουλος, καί διαπιστώσας έκ τούτου τό κενόν είς τάς πρα- 
γματικάς του διαστάσεις, Ανέτρεξε καί ήρεύνησε διά τήν Ανεύρεσιν τής ύλης είς 
τάς πηγάς, ήτοι είς τά Αρχεία τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ Αποτέλεσμα 
νά συλλέξη, κατόπιν μακράς καί έπιπόνου προσπάθειας έκ τοΰ πρωτοτύπου καί μετά 
πάσης έπιμελείας, απασαν τήν ίσχύουσαν ύλην τών Κανονισμών καί τών σχετικών 
πρός αυτούς διαταγών Από τής ένάρξεως τής έκδόσεώς των μέχρι σήμερον. Προϊόν 
λοιπόν τής έπιπόνου καί συστηματικής έρεύνης ύπήρξε τό βιβλίον του αύτό, τό 
όποιον περιλαμβάνει έν κωδικοποιήσει απαντας τούς έν ϊσχύϊ σήμερον ύπ’ Αριθ. 1 
έ'ως καί 78 Κανονισμούς τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, μεθ’ δλων τών έπεξηγηματι- 
κών Κανονισμών, Διαταγών καή ’Εγκυκλίων τοΰ ’Αρχηγείου. Καί δχι μόνον τοΰτο, 
Αλλά καί ένδιαφερούσας σχετικάς διαταγάς τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων, δπως 
λ.χ. τάς περί συσσιτίων τής Διευθύνσεως ’Αθηνών κ.λ.

Πέραν τούτων δ κ. Ραυτόπουλος κατέβαλε προσπάθειαν, ώστε έκαστος Κανο
νισμός νά συσχετίζεται καί μέ τούς λοιπούς τοιούτους, οί όποιοι ρυθμίζουν θέματα 
παρεμφερή μέ τόν ίσχύοντα ’Οργανισμόν καί Κανονισμόν τοΰ Σώματος ή καί μέ Αλ
λα συναφή νομοθετήματα. Ούτως, δ Αναγνώστης έχει πλήρη εικόνα έκάστου θέμα
τος καί δέν περιπλανάται είς μή ίσχύοντα σήμερον κείμενα, κατευθύνεται δέ εύχε- 
ρώς είς δλας τάς σχετικάς πηγάς δσάκις ένδιαφέρεται διά πληρεστέραν τοΰ θέματος 
έρευναν.

Τά Αναμφισβήτητα αυτά πλεονεκτήματα, καθιστούν τό βιβλίον τοΰ κ. Π. Ραυτο- 
πούλου Αρτιον Από πάσης Απόψεως πόνημα καί χρησιμώτατον βοήθημα απάντων 
τών Αστυνομικών ύπαλλήλων. ’Επί πλέον τό βιβλίον τοΰτο Αποτελεί καί τήν Απαραί
τητον σταθεράν βάσιν διά μίαν περαιτέρω μελέτην πρός Ανακαίνισιν τών ίσχυόντων 
Κανονισμών, ή δποία Ανακαίνισις έχει καταστή ζωηρόν καί έπιτακτικόν αίτημα 
Απάντων τών Αστυνομικών. (Σελ. 407, Άθήναι— 1967).

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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