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Προς τήν Α.Ε. τόν Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπαδόπου- 
λον, έπί τη άναλήψει των νέων καθηκόντων του, ό ’Αρχηγός, οί ’Αξιωματι
κοί καί οί κατώτεροι υπάλληλοι τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, υποβάλλουν τά 
θερμότατα συγχαρητήριά των, διαδηλοϋντες άμα την πλήρη καί όλόψυχον 
συμπαράστασίν των εις τό άναληφθέν έργον διασώσεως τής φιλτάτης Πατρίδος.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
κ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ό  πρόεδρος της Κυβερνήσεως, συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, 

άπηύθυνε πρός τούς αξιωματικούς, ύπαξιωματικούς καί δπλίτας των Ενόπλων Λυ- 
νάμεως καί Σωμάτων ’Ασφαλείας τό ακόλουθον μήνυμα :

«Έκ μέρους τοΰ Ελληνικού Λαού καί τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερ
νήσεως, ή όποια τόν έκφράζει, αισθάνομαι, τήν ιστορικήν ταύτην στιγμήν, ώς έπι- 
τακτικόν εθνικόν καθήκον νά σάς απευθύνω εγκάρδιον μήνυμα βαθυτάτης εύγνοι- 
μοσύνης.

Έτελέσατε καί πάλι τό ύπέρτατον πρός τήν μεγάλην Πατρίδα μας χρέος.
Ή  άντεθνική συνωμοσία συνετρίβη.
Έσώσατε τήν Ελλάδα καί διεσώσατε τήν εθνικήν ένότητα.
Άπεδείχθητε υπεράξιοι τής πατρίδος.
Ενεργήσατε μέ άποφασιστικότητα, ή όποια ύπερέβη τά σύνορα τής γενναιό- 

τητος. Έπορεύθητε εις τόν δρόμον τοΰ έθνικοΰ καθήκοντος καί τής έθνικής τιμής 
μέ έτοιμότητα ψυχής καί φρονήματος, ή όποια θά παραδειγματίζη τούς έπερχομέ- 
νους.

•’Αντιμετωπίσατε τούς συνωμότας μέ φανατικήν καί άνιδιοτελή πίστιν εις τά 
ιδανικά τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως, εις τά ιδανικά τοΰ Έλληνισμοΰ. Υπερασπί
σατε μέ αυτοθυσίαν τάς έννοιας τής άληθοΰς έλευθερίας καί τής ύγιοΰς Δημοκρα
τίας. Έπετύχατε σήμερον μίαν νέαν θαυμαστήν καί πάλιν άναίμακτον εικοστήν πρώ- 
την ’Απριλίου, τής όποιας τά ιδεώδη καί οί σκοποί είχον εκληφθή, άπό τούς τα
πεινούς καί τούς φαύλους, ώς άντικείμενον εύτελοΰς συναλλαγής.

Έ  συντριβή των έχθρών τοΰ Έθνους ώλοκληρώθη.
Καί ή νίκη ύπήρξεν θριαμβευτική. Ή  'Ελλάς άπό σήμερον πορεύεται χάριν 

εις εσάς, άνευ πλέον έμποδίων, εις τόν δρόμον των ιστορικών πεπρωμένων της.
Ούτω, ή ’Εθνεγερσία τής εικοστής πρώτης ’Απριλίου προχωρεί νικηφόρος καί 

έλπιδοφόρος εις τήν άναγέννησιν τής Πατρίδος.
Αί δυνάμεις τοΰ Δικαίου, τής ’Ηθικής καί τοΰ Νόμου έθριάμβευσαν. Έ  τιμή 

τοΰ θριάμβου αυτοΰ άνήκει εις έσάς. Ό  θρίαμβος όμως ανήκει εις όλόκληρον τόν 
Ελληνικόν Ααόν, ό όποιος εύρέθη κατά τάς κρίσιμους αύτάς στιγμάς σύσσωμος 
παρά τό πλευρόν σας, παρά τό πλευρόν τής Έθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Έπετελέσατε εργον θαυμαστόν. Τό άναγνωρίζομεν όλοι οί "Ελληνες. Θά σάς
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κληματίαι της «ΟΠΛΑ», έπλαισίωσαν τάς ξενοκινήτους κομμουνιστικάς όρδάς, αιτι- 
νες άπεπειράθησαν την έξαφάνισιν τών ιερών καί δσίων τοΰ “Εθνους, τδν άφανισμδν 
της έλληνικής φυλής καί την ύποδούλωσιν της χώρας μας εις τδν έρυθρδν δεσποτι- 
σμδν.

» Τδ έπιδειχθέν μίσος καί ή καννιβαλική θηριωδία τών Ιρυθρών έπιδρομέων, 
κατά παντδς ελληνικού βωμοΰ, άποδεικνύουν δτι δέν ήσαν "Ελληνες οι έπιτιθέμενοι. 
ΤΗσαν μίσθαρνα όργανα προδοτικού μηχανισμού, ψυχροί καί αδυσώπητοι έκτελεσταί 
έπιβούλων σχεδίων διαμελισμοΰ τής πατρώας γης καί έξαφανίσεως τοΰ εθνικού αι
σθήματος...

»Εις τδν χώρον αυτόν, οι "Ελληνες άπέδειξαν διά μίαν ακόμη φοράν περι- 
τράνως, δτι ή έλληνική ψυχή δέν πτοειται άπδ τήν απειλήν, δέν υποκύπτει εις τήν 
βίαν... ’Αξιωματικοί καί δπλΐται τής Βασιλικής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έπιπτον έπί τών επάλξεων τής τιμής 
καί τοΰ καθήκοντος. Τδ άδάμαστον θάρρος καί ή θυσία τών εκλεκτών εκείνων τέ
κνων τής Πατρίδος συνέβαλον σημαντικώς, ώστε ή Ελλάς σήμερον νά συνεχίζη έλευ- 
θέρα τήν ιστορικήν της πορείαν...

» Δόξα καί τιμή άνήκουν εις τούς ύπερόχους αύτούς "Ελληνας, οί όποιοι, διά 
τοΰ θαυμάσιου παραδείγματος των, ένέπνευσαν καί εμπνέουν τήν εις τά ύψηλά 
’Εθνικά ιδανικά άφοσίωσιν τών ύπηρετούντων τά Σώματα ’Ασφαλείας, ’Αξιωματι
κών καί οπλιτών. Οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ουδέ έπί στιγμήν λησμονοΰν 
τούς αγώνας καί τάς θυσίας τών πεσόντων ήρώων των. Εργαζόμενοι μετ’ άφοσιώ- 
σεως, ύπηρετοΰν εύόρκως τούς νόμους τοΰ Κράτους καί άνά πάσαν στιγμήν άντι- 
μετωπίζουν πρώτοι οίανδήποτε κατ’ αυτών απειλήν...».

** *

Α ΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, μετά ταΰτα, ό κ. Υπουργός εις τδν συνεχιζόμενον άγώνα 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, εναντίον τοΰ κομμουνισμοΰ, έτόνισεν :

«Δέν έχει παρέλθει χρόνος πολύς, άφ’ δτου άντιμετώπισαν καί πάλιν έξάλλους 
αναρχικούς κομμουνιστάς, ν’ άποπειρώνται έκ νέου τήν κατάλυσιν τοΰ Κράτους. 
Έταπεινώθησαν. Έπροπηλακίσθησαν καί ύβρίσθησαν, καί παρά τήν μεθοδευμένην 
προσπάθειαν τοΰ κομμουνισμοΰ νά κάμψη τδ φρόνημα καί ν’ άλλοιώση τήν αποστο
λήν των, τά Σώματα ’Ασφαλείας διετηρήθησαν ακμαία, μέ άπτόητον τδ ήθικόν των 
δι’ άντίστασιν εις τάς επίβουλους ένεργείας τών αναρχικών κομμουνιστών. Εις αύ- 
τάς τάς δύσκολους στιγμάς, ή λάμψις τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967 
κατέστη διά τά Σώματα ’Ασφαλείας φάρος, όδηγδς έργων ωφελίμων διά τδ ’Έ 
θνος. Οί άνδρες των ένεψυχώθησαν καί έχαλυβδώθησαν εις τάς προσπάθειας των, 
άπδ τήν άμέριστον συμπαράστασιν τοΰ Έλληνικοΰ Στρατού, ΐνα έσωνται πάντοτε 
προστάται καί φρουροί άγρυπνοι τής τάξεως καί εύνομίας τής Χώρας. “Ηδη, οί 
άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έργαζάμενοι άόκνως καί μέ ύποδειγματικήν ευ
συνειδησίαν, έκτελοΰν εις τδ άκέραιον τδ άνατεθέν αύτοΐς έργον τής άνατροπής 
τών άνανεουμένων σχεδίων τοΰ κομμουνισμού, διά τήν διατάραξιν τής τάξεως καί 
ασφαλείας εις τήν Χώραν.

» Οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ύπόσχονται εις τδ “Εθνος τήν διατή- 
ρησιν τοΰ πνεύματος τής θυσίας διά τδ καλδν τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ.

» Αί ψυχαί τών πεσόντων ήρώων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας θά ί'στανται πάν
τοτε φύλακες - άγγελοι τών άγιονιζομένων συναδέλφων των, διά τήν ελευθερίαν 
καί τήν τιμήν τής Ελλάδος...

» "Ολοι οί "Ελληνες —κατέληξεν δ κ. Ύπουργδς—  θά διατηρώμεν έσαεί άσβε-
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στον είς τάς καρδίας μας την άνάμνησιν τής θυσίας τών πεσόντων ήρώων των Σω
μάτων ’Ασφαλείας. ”Ας είναι αίωνία ή μνήμη των».

Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ
*

* *

Ε Π I I  Τ Ο Λ A I

' Υπό τοϋ 'Υφυπουργού Οικονομικών κ. Σπυρ. Ν. Λιζάρδου άπεστάλη προς 
τον κ. ’Αρχηγόν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ή κάτωθι επιστολή :

Π ρ ό ς
τόν ’Αρχηγόν Άθήναι τη 5 Δεκεμβρίου 1967

τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
Άξιότιμον κύριον 

Κων) νον Τασιγιώργον

Βαθέως έλυπήθην διότι δέν ήτο είς εμέ δυνατόν ν’ άνταποκριθώ είς τήν τιμήν 
τής προσκλήσεώς μου είς τήν έπιμνημόσυνον επέτειον τελετήν τοΰ ήρωϊκοΰ άγώνος 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά τοΰ εσωτερικού έχθροΰ τής ΙΙατρίδος, διά τήν κατα
στολήν τής έγκληματικής του άνταρσίας.

Βαρεία είναι ή προσωπική μου άνάμνησις έκ τών ήμερών έκείνων, κατά τάς 
δυστυχείς ώρας τής 4ης Δεκεμβρίου τοΰ 1944, δτε υπό τά δολοφονικά πλήγματά 
των επεσεν δ 26ετής έπιστήμων υιός μου, βαρέως έγώ έτραυματίσθην έξ επαφής 
Ιπίσης πυροβοληθείς, ώς καί ή θυγάτηρ μου, παρουσία αύτής τής συζύγου μου, ήτις 
ουδέποτε συνήλθεν έκ τοΰ κλονισμοΰ τόν όποιον ύπέστη, μάρτυς αύτόπτης τής οικο
γενειακής τραγωδίας μου.

Υποχρεωμένος νά τηρώ τήν αύστηράν τών ίατρών μου σύστασιν, δπως άπο- 
φεύγω τάς κατά τάς ήμέρας αύτάς μοιραίως έπιτεινομένας συγκινήσεις, έστερήθην 
οΰτω τής δυνατότητος νά άποτίσω τόν φόρον τής τιμής μου πρός τά θύματα τοΰ έθνι- 
κοΰ άγώνος, είς ενα τών χώρων έκείνων, οΐτινες διά τής θυσίας των έπέρασαν είς 
τήν ’Εθνικήν 'Ιστορίαν, ώς σύμβολα τής ήρωϊκής αύτοθυσίας τών μαχητών τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας κατά τών έχθρών τής Πατρίδος.

Τιμώ τήν μνήμην των μεθ’ δλων τών καλών Ελλήνων, οί'τινες ώς χρέος έθνι- 
κόν αισθάνονται τήν πίστιν καί τήν άγάπην των πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας τοΰ 
Κράτους μας.

ΣΠΓΡ. ΝΙΚ. ΑΙΖΑΡΔΟΣ
Υφυπουργός Οικονομικών



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΘΕΣΙΣ TOV ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΟΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ*

'Υπό των κ. κ. ΕΜΜ. ΗΛΙΑΚΗ , ’Εντεταλμένου 
Ύφηγητοϋ - Ίατροδικαστοϋ ’Αθηνών καί ΠΡΟΔΡ .
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ , Ίατροδικαστοϋ-’Ιατροΰ της ’Εργασίας

Ό  θεσμός τοΰ πραγματογνώμονος διέπεται παρ’ ήμΐν άφ’ ένός μέν ύπό θετι
κών διατάξεων, κυρίως μέν της Ποινικής Δικονομίας, δευτερευόντως δέ τοΰ Ποι
νικού Κώδικος, άφ’ έτέρου δέ ύπό των κανόνων τής ’Ιατρικής Δεοντολογίας.

Πριν ή έκθέσωμεν τά άφορώντα εις τούς πραγματογνώμονας, κρίνομεν σκό- 
πιμον δπως διευκρινήσωμεν έννοιολογικώς τόν δρον πραγματογνωμοσύνη άπό τοΰ 
τής μαρτυρικής καταθέσεως.

Κατά παγίαν καί θετικήν νομολογιακήν διάταξιν ώς π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο -  
σ ύ ν η δύναται να δρισθή πάσα ένορκος άπόφασις ύπό προσώπων τά όποια λόγω 
των ειδικών των γνώσεων, έπιστημονικών τε καί τεχνικών, είναι εις θέσιν νά προσέλ- 
θουν άρωγά εις τά διάφορα διαδικαστικά στάδια άναζητήσεως ή άπονομής τοΰ 
δικαίου.

Κατά επίσης παγιωθεΐσαν νομολογίαν καί αί Εατρικαί γνωματεύσεις επί σωμα- 
τικών κυρίως βλαβών, αλλά καί άλλων συναφών περιπτώσεων, προκαλούμεναι ύπό 
τοΰ άνακριτοΰ, τών άνακριτικών ύπαλλήλων ή τοΰ είσαγγελέως, άποτελοΰν πρα- 
γματογνωμοσύνας.

Ό  πραγματογνώμων διαφέρει καί μάλιστα διαφέρει οόσιωδώς τοΰ μάρτυρος. 
Ό  πραγματογνώμων άποφαίνεται επί διαφόρων δικαστικώς άντικειμένων, τά όποια 
άπαιτοΰν ειδικήν κατάρτισιν καί κατά συνέπειαν προϋποθέτουν τήν υπαρξιν ειδι
κών γνώσεων, άλλοτε άλλης είδικότητος, άλλά πάντοτε βάθους καί ουδέποτε εν
τυπωσιακής έπιφανειολογίας. Άντιθέτως, δ μάρτυς, καταθέτει καί προσέρχεται κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ώς αρωγός τής δικαιοσύνης, επί πραγματικών γεγονότων, τών 
όποιων ή άντίληψις δέν απαιτεί είδικάς γνώσεις. Εις τό σημεΐον τοΰτο είναι εύνόη- 
τον δτι είναι πολλαπλώς καί χρήσιμον καί ωφέλιμον δ τυχών μάρτυς νά διαθέτη 
καί έπαρκή έφόδια, επιστημονικά ή τεχνικά, ώστε νά είναι εις θέσιν νά άντιλη- 
φθή μετά μείζονος άκριβείας καί έν συνεχεία νά έκθέση μετά σαφήνειας τά δια- 
δραμόντα καί έλθόντα εις γνώσιν του πραγματικά γεγονότα.

"Ετερον διαφοροποιόν στοιχεΐον, διαστέλλον τόν πραγματογνώμονα τοΰ μάρ
τυρος, είναι τό γεγονός, δτι δ μέν πραγματογνώμων καταθέτει ή έπί τό όρθότερον 
εξηγεί καί έρμηνεύει τεχνικά ζητήματα, έν τή εύρεία τής λέξεως σημασία, στηρι- 
ζόμενος εις σαφώς προδιαγεγραμμένους καί παραδεκτούς επιστημονικούς κανόνας, 
ενώ άντιθέτως δ μάρτυς καταθέτει απλά ή κοινά γεγονότα, τά όποια επαναφέρει 
εις τήν μνήμην του καί τά δποΐα, άφοΰ άναγνωρίση, εκθέτει ένώπιον τοΰ Δικαστη
ρίου. Τό γεγονός αυτό καί μόνον, δηλονότι της άναπλάσεως ύπό τών μαρτύρων τών 
διαμεσολαβησάντων γεγονότων καί τής έν συνεχεία άναγνωρίσεως καί έκθέσεως 
αυτών, συναρτήσει τών παραμετρικών στοιχείων τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου, έρμη
νεύει κατά τρόπον Ικανοποιητικόν τά έκ τών μαρτυρικών καταθέσεων παρατηρού
μενα πολλάκις άλληλοσυγκρουόμενα γεγονότα καί τά όποια δέν οφείλονται είμή μό-

* ’Εργασία άνακοινωθεϊσα είς τό έν Βουδαπέστη συνελθόν 7ον Συνέδρων της Διεθνούς 
’Ακαδημίας της ’Ιατροδικαστικής καί τής Κοινωνικής ’Ιατρικής άπό 4—7 ’Οκτωβρίου ε.ί., ύπό 
τόν κατατεθέντα ήδη τίτλον «La situation de Ρ expert medico-16gale dans la juridiction 
Grecque », τοΰ πρώτου έξ ημών συμμετέχοντος, ώς έκπροσώπου τής ’Ιατρικής Σχολής ’Αθηνών, 
μετά συμφώνου γνώμης τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου καί τοΰ Σεβαστού Υπουργείου ’Εθνι
κής Παιδείας.
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νον σπανίως, εις πρόθεσιν των μαρτύρων, αλλά είναι αποτέλεσμα συμφυούς προς το 
άνθρώπινον είδος άδυναμίας.

Έτέρα τέλος άξιόλογος διαφορά είναι τδ γεγονδς δτι δ μέν μάρτυς είναι αναν
τικατάστατος, ένώ δ πραγματογνώμων είναι άντικαταστατός.

Ή  άπόφασις διά τδν διορισμόν πραγματογνώμονος ή πραγματογνωμόνων λαμ- 
βάνεται ύπδ των ένεργούντων τήν άνάκρισιν ύπαλλήλων η τού Δικαστηρίου αύτε- 
παγγέλτως ή τη αιτήσει τού κατέχοντος τήν Είσαγγελικήν “Εδραν ή τη αιτήσει 
ένός των διαδίκων, συμφώνως προς τδ άρθρον 183 τού Κ.Π.Δ.

Ή  πραγματογνωμοσύνη έν συνδυασμό) πρδς τδ χρονικόν στάδιον καθ’ δ διεξά
γεται, διακρίνεται είς άνακριτικήν, είς δικαστηριακήν, καί είς τήν κατά τήν 
έκτέλεσιν ταύτης. Ή  πρώτη, τουτέστιν ή άνακριτική, προβλέπεται ύπδ τών άρθρων 
183, 187 καί 200.1 τοϋ Κ.Π.Δ. Ή  δικαστηριακή διέπεται ύπδ τών άρθρων 183 
καί 200. 2. Τέλος δέ ή κατά τήν έκτέλεσιν προβλέπεται ύπδ τού άρθρου 560. 3.

Τδ περιεχόμενον τής πραγματογνωμοσύνης καί ή τελική έν αυτή διατύπωσις 
δεν είναι δεσμευτική διά τήν έντολοδότιδα άρχήν, διότι τδ άντίθετον θά προσέκρουε 
είς τήν θεμελιώδη δικονομικήν αρχήν τής ήθικής άποδείξεως.

Καί ή κρίσις δμως τής κατά τήν άρχήν τής έλευθέρας έκτιμήσεως τών συμπε
ρασμάτων δεν προσδίδει απεριόριστον δυνατότητα διά τήν άνευ σοβαρού λόγου 
άπομάκρυνσιν τοϋ έκδικάζοντος δργάνου εκ τής καταρτισθείσης γνωμοδοτήσεως.

Οί πραγματογνώμονες θεωρούνται καί έπέχουν θέσιν βοηθού δικαστοΰ, πλήν 
μόνον τών περιπτώσεων εκείνων, αί δποΐαι, σαφώς καθοριζόμεναι έν τώ άρθρω 203 
τού Κ.Π.Δ., έξομοιώνουν τούς πραγματογνώμονας πρδς μάρτυρας.

Ό  αριθμός τών πραγματογνωμόνων, μή καθοριζόμενος κατά τρόπον περιορι
στικόν, έναπόκειται είς τήν έλευθέραν καί απόλυτον κρίσιν τού εντολοδότου οργά
νου. Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις καί δή έπειγούσης ή ήσσονος σημασίας, δ άρι- 
θμδς τών πραγματογνωμόνων είναι δυνατόν νά δρισθή είς ένα καί μόνον. Ό  διορι
σμός οΰτος είς κατεπειγούσας περιπτώσεις δύναται νά γίνη καί προφορικώς, έπα- 
κολουθεΐ δμως πάντοτε γραπτώς τοιοΰτος.

Ό  Είσαγγελεΰς Έφετών καθ’ δλον τδ προδικαστικδν στάδιον καί μέχρι τής 
έγχειρίσεως τής πραγματογνωμοσύνης έχει, συμφώνως τω άρθρω 184.2 τού Κ.Π.Δ., 
τδ δικαίωμα νά περιορίση τδν άριθμδν τών πραγματογνωμόνων μέχρι τριών, τής 
τοιαύτης διατακτικής ένεργείας κοινοποιουμένης είς τδν αρμόδιον άνακριτήν.

Κατά καθιερωθεΐσαν άρχήν έκφράζεται ή ευχή (άρθρ. 184. 1 Κ.Π.Δ.), δπως 
αί πραγματογνωμοσύναι λαμβάνουν χώραν είς ειδικά ύπδ τού νόμου καθιδρυμένα έρ- 
γαστήρια, είς δσας δμως περιπτώσεις τδ τοιοΰτον δεν είναι έφικτόν, τότε διορίζον
ται δύο ή πλείονες πραγματογνώμονες, λαμβανάμενοι έκ πίνακος δ όποιος συντάσ- 
σεται κατά τδ άρθρ. 185 τού Κ.Π.Δ. καί ύπδ τάς έγγυήσεις τής δικαστικής άρχής. 
Τα ύπδ, τών διατάξεων καθιδρυμένα έργαστήρια είναι 1) τδ Έργαστήριον τής ’Ιατρο
δικαστικής καί Τοξικολογίας τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (άρθρ. 5 ν. Γ.Χ.Π./1910), 
ώς καί στοιχεΐον I I I ,  άρθρ. 1 τών άπδ 26— 11/7.12.1929 καί 14/15.9.1951 δια
ταγμάτων περί ’Ιατροδικαστικών άμοιβών, έτι δέ τδ άρθρ. 1, στοιχ. VI τού άπδ 
23/12/1957 — 1/2/1958 Διατάγματος ), καί 2 ) -τδ της ’Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας ’Αθηνών, ήτις έργον έχει γενικώς τήν «έκτέλεσιν ιατροδικαστικών πρά
ξεων» (άρθρ. 1 ν. Γ.Χ.Π./1910, ώς έτροποποιήθη ύπδ τού άρθρ. 2 ν. 2234/1920, 
άρθρ. 14 ν. 705/1943).

Έν τή ύπηρεσία ταύτη είναι δυνατή, κατ’ έξαίρεσιν, ή άνάθεσις καί τοξικολο- 
γικών πραγματογνωμοσυνών μόνον υπό τδν έλεγχον τών ύφισταμένων έκάστοτε πρα
γματικών συνθηκών άρτιας ή μή λειτουργίας αύτής (άπδ άπόψεως έπιστημονικοΰ 
προσωπικού καί όργάνων έρεύνης), έν σχέσει πρδς τήν φύσιν έκάστης περιπτώσεως 
διεξακτέας πραγματογνωμοσύνης.

Τδ Νεκροσκοπεΐον Πειραιώς (ν. 495/1947), τδ Έργαστήριον ’Ιατροδικαστι
κής καί Τοξικολογίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ν. 1117/1944), τδ Γε-
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νικόν Χημεϊον του Κράτους (ν. 4327/1929, ά.ν. 1821/1951) , καί τά Εργαστή
ρια Έγκληματολογικής Έμπειριοτεχνίας (5. 12/21 Αύγουστου 1948).

Ό  προαναφερθείς πίναξ τών πραγματογνωμόνων συντάσσεται κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρ. 185 τοΰ Κ.Π.Δ. Εις τό σημεΐον τούτο συντασσόμενοι προς τήν 
γνώμην διαπρεπών νομομαθών, άλλα καί έκ προσωπικής πεποιθήσεως φρονοΰμεν. 
δτι ώς κριτήριον τής επιλογής τών πραγματογνωμόνων πρέπει να λαμβάνωνται ούχί 
απλώς καί μόνον ή επιστημονική κατάρτισις καί ή τεχνική έκπαίδευσις, άλλα έν 
ταυτώ τό ήθος καί ή χρηστότης τών περιληφθησομένων έν τώ πίνακι πραγματογνω
μόνων. Ή  υπαρξις τοΰ έν λόγω πινακος δέν είναι δεσμευτική, καθ’ δτι ή έντολοδότις 
άρχή έχει τήν διαζευκτικήν ευχέρειαν να όρίση καί πρόσωπα έκτος πινακος, ύπό 
τήν προϋπόθεσιν δμως δτι υπάρχει όμογνωμία άνακρινούσης αρχής καί Εισαγγελέως 
ή καί διά μονομερούς άποφάσεως τοΰ Εισαγγελέως Έφετών. Εις περίπτωσιν καθ’ 
ήν άνεφύη καί διαπιστοΰται διαφωνία μεταξύ άνακρινούσης αρχής καί Είσαγγε- 
λέως, ό Είσαγγελεύς Έφετών άποφασίζει διά τόν έκτος πινακος διορισμόν πραγμα- 
τογνώμονος. Ή  εύχέρεια τοΰ διορισμού πραγματογνώμονος έκτός πινακος είναι καί 
δικονομικώς ορθή καί άνταποκρίνεται έπιπροσθέτως εις ήθικήν σκοπιμότητα, καθ’ 
δτι έν έναντία περιπτώσει ή δέσμευσις τοΰ Δικαστοΰ άναφορικώς πρός τήν έκλογήν 
τών πραγματογνωμόνων θά άντέκειτο εις τήν θεμελιώδη άρχήν τής ήθικής άπορ- 
ρίψεως.

Εις έξαιρετικάς τινάς περιπτώσεις, αί όποΐαι έχουν τό ίδιάζον τής έπισπεύσεως 
δύναται νά διαταχθή προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη, κατά παρέκκλισιν τών 
διατάξεων τού άρθρου 186 τοΰ Κ.Π.Δ., ύπό τήν απαραίτητον προϋπόθεσιν δτι δέν 
είναι έφικτός ό διορισμός τακτικού πραγματογνώμονος. Ό  πραγματογνώμων ούτος, 
δηλονότι ό προκαταρκτικώς έπιλαμβανόμενος, προβαίνει εις τάς πρώτας βεβαιώσεις, 
μεριμνά διά τήν τήρησιν τών ένδεχομένως υπαρχόντων πειστηρίων καί συντάσσει άνά- 
λογον έκθεσιν.

Κατά τά λοιπά καί εις αύτάς τάς περιπτώσεις ισχύουν αί διατάξεις τοΰ άρθρου 
187 τοΰ Κ.Π.Δ. Τό στοιχεΐον τοΰ κατεπείγοντος έπαφίεται εις τήν άπόλυτον κρί- 
σιν τοΰ άνακρίνοντος, τοιαΰται δέ περιπτώσεις έμφανίζονται συνήθως κατά τήν πε
ρίοδον προανακρίσεων, ένεργουμένων έκτός τής έδρας τοΰ Δικαστηρίου.

Τό άρθρον 188 τοΰ Κ.Π.Δ., έπί ποινή άκυρότητος, δρίζει σαφείς λόγους άπο- 
κλεισμοΰ άπό τό έργον τοΰ πραγματογνώμονος. Κατά τό έν λόγω άρθρον, άναφέ- 
ρονται ώς μή διοριστέοι: α) Οι μή συμπληρώσαντες τό 21ον έτος τής ήλικίας τιον, 
ταύτης κρινομένης κατά τά άρθρα 241 καί 243 τοΰ Α.Κ. 6) Οί διατελοΰντες εις 
κατάστασιν άπαγορεύσεως, ώς τοιαύτη δέ νοείται ή νόμιμος καί ή δικαστική —  6λ. 
Α.Κ. άρθρ. 1686, έπ. 1700. γ) Οί καταδικασθέντες έπί κακουργήματι ή πλημμελή- 
ματι, συνεπαγομένω στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων ή έκπτωσιν άπό δημοσίας 
ύπηρεσίας, ώς καί οί παρ’ ών άφηρέθη ή άδεια άσκήσεως τοΰ έπαγγέλματος, έφ’ 
δσον διαρκεϊ ή τοιαύτη στέρησις —  6λ. Π.Κ. άρθρον 59, 60, 61, 63, 64, 65 καί 67. 
δ) Οί όπωσδήποτε συπράξαντες εις τήν παραγωγήν τής ένεστώσης καταστάσεως 
τοΰ άντικειμένου τής πραγματογνωμοσύνης.

Έν τή έννοια τοΰ συμπράξαντος νοοΰνται κατά κύριον λόγον οί καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον νοσηλεύσαντες τόν παθόντα. Διά τής παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου κρίνονται ώς 
μή διοριστέοι τά έν είδικοΐς άρθροις τοΰ Κ.Π.Δ. προβλεπόμενα πρόσωπα τών άρ
θρων 210 —  μάρτυρες διανοητικώς άσθενεϊς —  άρθρ. 211 —  άτομα έκτελέσαντα 
είσαγγελικά ή άνακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέως τής άνακρίσεως, ώς έπί- 
σης καί οί κηρυχθέντες ένοχοι διά τήν δικαζομένην πράξιν καί έάν έτι δέν έπε- 
βλήθη αύτοΐς ποινή —  καί άρθρ. 222 —  μάρτυρες συγγενείς τοή κατηγορουμένου.

Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 189 τοΰ Κ.Π.Δ. καθιστούν ύποχρεωτικήν τήν άπο- 
δοχήν διορισμού εις τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί εις τούς άσκοΰντας μονίμως 
τήν έπιστήμην, τέχνην ή τό έπάγγελμα.

Ό  διορισθείς πραγματογνώμων ύποχρεοΰται νά ζητήση τήν άπαλλαγήν του
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παρά τοΰ διορίσαντος αυτόν συμφώνως προς τό άρθρον 190, έάν συντρέχουν οί Ιν τώ 
προμνησθέντι άρθρ. 188 προβλεπόμενοι λόγοι, δπως έπίσης καί έπί ύπάρξεως των 
έν τώ άρθρ. 15 τοΰ Κ.ΙΙ.Δ. λόγων έξαιρέσεως, οί όποιοι έφαρμόζονται άναλόγως.

Δικαίωμα διά τήν υποβολήν αίτήσεως έξαιρέσεως έχουν δ Είσαγγελεύς καί οί 
διάδικοι. Έ π ’ αυτής τής αίτήσεως άποφαίνεται κατά τό άρθρ. 193 τοΰ Κ.Π.Δ. δ 
διορίσας τον πραγματογνώμονα. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δ διορισμός έγένετο υπό 
Δικαστηρίου, έκδίδει τοΰτο ίδιαν άπόφασιν. Κατά τήν π. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου έπί 
τής έξαιρέσεως πραγματογνωμόνων διορισθέντων κατά τήν προανάκρισιν υπό άνα- 
κριτικοΰ υπαλλήλου, άποφασίζει δ Είσαγγελεύς. Οίκοθεν νοείται, οτι αί πράξεις 
πραγματογνωμοσύνης, εις τάς όποιας μετέσχεν δ έξαιρεθείς, είναι αυτοδικαίως 
άκυροι.

Οί δρισθέντες πραγματογνώμονες έπί ποινή άκυρότητος τής πραγματογνωμοσύ
νης δρκίζονται έφ’ άπαξ μέν, οί ίατροδικασταί καί νομίατροι είς οΰς υπομιμνήσκε
ται δ δοθείς παρ’ αυτών δρκος, πάντες οί λοιποί δέ ιατροί δρκίζονται έπί έκάστης 
περιπτώσεως δι’ δρκου, δ όποιος αναγράφεται αυτολεξεί είς τό άρθρ. 194 τοΰ Κ.ΙΙ.Δ.

Τό άρθρ. 195 τοΰ Κ.Π.Δ. διαπραγματεύεται λεπτομερώς διά τόν τρόπον άναθέ- 
σεως τών πρός πραγματογνωμοσύνην ζητημάτων. Διαρκούσης δέ τής πραγματογνω
μοσύνης είναι δυνατόν νά τεθούν καί νέα ζητήματα είς τούς πραγματογνώμονας. Είς 
περίπτωσιν δμως καθ’ ήν ένεχειρίσθη ή έκθεσις, απαιτείται ή διενέργεια νέας πρα
γματογνωμοσύνης. Οί πραγματογνώμονες δεν κωλύονται νομικώς υπό διατάξεώς 
τίνος διά νά έπεκταθοΰν είς τήν έρευναν καί τήν έπίλυσιν προβλημάτων, τά δποΐα 
δέν έτέθησαν μέν ύπό τής έντολοδότιδος αρχής, πλήν δμως λόγω τής ειδικότητάς 
των, κρίνουν ταΰτα αξιόλογα διά τήν διευκόλυνσιν ή ένίσχυσιν τής λύσεως τών 
ήδη τεθέντων ζητημάτων.

Κατά τό άρθρ. 196 τοΰ Κ.Π.Δ. δ διατάξας τήν πραγματογνωμοσύνην δύναται 
νά παρίσταται κατά τήν διεξαγωγήν ταύτης, γινομένης περί τούτου, μνείας έν τή έκ- 
θέσει, άλλά δέν δύναται νά διευθύνη ταύτην.

Κατά τήν π. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου, οί πραγματογνώμονες δύνανται νά λάβουν 
γνώσιν τών έγγράφων τής διαδικασίας. Ή  άνακοίνωσις τών έγγράφων τής διαδι
κασίας ένέχει άναμφισβητήτως τήν σκοπιμότητα αποφυγής συγκεντρώσεως άνευθύ- 
νων καί έξωδίκων πληροφοριών περί τών πραγματικών περιστατικών, πλήν δμως 
είναι δυνατόν είς τινας περιπτώσεις νά έπιδράσουν προκαταληπτικώς ή νά έπιβάλ- 
λουν ποιάν τινα ύποβολήν είς τούς πραγματογνώμονας.

Τά θέματα τά προκύπτοντα έκ τής ύπάρξεως ουσιωδών διαφωνιών, ώς έπίσης 
τής διορθώσεως καί έπαναλήψεως, προβλέπονται ύπό τών διατάξεων τοΰ άρθρ. 197 
τοΰ Κ.Π.Δ.

Ή  γνωμοδότησις τών πραγματογνωμόνων, ώς προβλέπεται έν τώ άρθρ. 198 
τοΰ Κ.Π.Δ., δέον νά είναι ήτιολογημένη καί έγγραφος, συμπεριλαμβάνουσα καί τάς 
άπάψεις τοΰ ή τών μειοψηφισάντων. Αί Δικαστικαί Ά ρχαί είναι δυνατόν νά σχη
ματίσουν δικαστικήν πεποίθησιν καί κρίσιν βασιζόμεναι, άναφορικώς ώς πρός τήν 
έκθεσιν, απλώς καί μόνον είς τήν γνώμην τής μειοψηφίας τών πραγματογνωμόνων 
έν συνεκτιμήσει πρός τά ύπόλοιπα άποδεικτικά στοιχεία.

Ή  έκθεσις Εγχειρίζεται είς τόν διορίσαντα τόν πραγματογνώμονα άνακριτικόν 
ύπάλληλον ή τό Δικαστήριον, συντάσσεται. δέ σχετική έκθεσις έγχειρίσεως ή γί
νεται μνεία είς τά πρακτικά τής συνεδριάσεως. ’Αξίζει νά σημειωθή, δτι μόνον διά 
τής πράξεως τής έχγειρίσεως τής έκθέσεως λαμβάνει δριστικόν χαρακτήρα ή γνω- 
μοδότησις καί κατά συνέπειαν ή αποστολή τών πραγματογνωμόνων. Ή  δλη έκθε- 
σις τής πραγματογνωμοσύνης καθίσταται άκυρος έπί μή συντάξεως τής σχετικής 
έκθέσεως έγχειρίσεως.

Τό άρθρ. 199 τοΰ Κ.Π.Δ. διαλαμβάνει είδικώτερον τά τής πραγματογνωμο
σύνης έπί γυναικός. Τό άρθρ. τοΰτο παρουσιάζει ένδιαφέρον ώς πρός τοΰτο: Ή  έξε- 
ταζομένη δύναται νά ζητήση δπως παραστή κατά τήν έξέτασίν της πρόσωπον τής
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εμπιστοσύνης αύτής. Τοιαύτη αίτησις δέν είναι αποδεκτή έάν διωρίσθη ώς πρα
γματογνώμων γυνή ή έάν διαφαίνεται ανυπέρβλητον κώλυμα διά τήν έγκαιρον 
προσέλευσιν τοΰ ύποδειχθέντος προσώπου, είδικώς μνημονευόμενον έν τη συντα- 
χθησομένη εκθέσει.

Τό άρθρ. 200 τοΰ Κ.Π.Δ. διαπραγματεύεται τά τής ψυχιατρικής πραγματο
γνωμοσύνης. Προβλέπει τήν έκτίμησιν τής διανοητικής ύγείας τοΰ κατηγορουμένου, 
τά τής έγκλείσεως εις ψυχιατρικά καταστήματα κλπ.

Είδικώτερον ώς πρός τήν ψυχιατρικήν πραγματογνωμοσύνην, σημειοΰμεν δτι 
ή μή παραγγελία αύτής δέν συνιστά λόγον άναιρέσεως, το δέ περιεχόμενον αυτής 
δέν δεσμεύει τήν κρίσιν τοΰ δικαστοΰ ώς πρός τήν ικανότητα διά τόν καταλογισμόν 
των συνεπειών τής πράξεως τοΰ κατηγορουμένου.

Τό άρθρ. 201 τοΰ Κ.Π.Δ. βρίζει τάς κυρώσεις κατά άμελούντων πραγματο- 
γνωμόνων. Αί κυρώσεις τοΰ έν λόγω άρθρου φέρουν τόν χαρακτήρα πειθαρχικής 
ποινής, καθ’ δτι άπό τής στιγμής καθ’ ήν δ πραγματογνώμων άπεδέχθη τήν έντο- 
λήν κατέστη αύτομάτως δικαστικόν πρόσωπον καί κατά συνέπειαν ύπόκειται πει- 
θαρχικώς εις τόν διορίσαντα αυτόν. Ή  άμέλεια τοΰ πραγματογνώμονος δύναται νά 
έκδηλωθή, είτε διά παραλείψεως τής έπιβαλλομένης έρεύνης, είτε διά τής ιιή άπαν- 
τήσεως κατά τρόπον πλήρη καί σαφή εις τά τεθέντα έρωτήματα.

Εις ας περιπτώσεις διαπιστοΰται ψευδής έκ δόλου βεβαίωσις, οί πραγματογνώ- 
μονες τιμωροΰνται κατά τάς διατάξεις τοΰ Π.Κ. καί δή των άρθρ. 226 —  ψευδορ
κία κλπ. πραγματογνώμονος καί έρμηνέως —  καί 227 —  άποστέρησις πολιτικών 
δικαιωμάτων.

Αί κυρώσεις διά τούς διορισθέντας έπ’ άκροατηρίω προβλέπονται ύπό τοΰ άρθρ. 
202 τοΰ Κ.Π.Δ. Οί μή έμφανισθέντες καί άρνούμενοι τήν άποδοχήν τιμωροΰνται 
έπί άπειθεία συμφώνως τώ άρθρ. 169 τοΰ Π.Κ., δικάζονται δέ παρά χρήμα κατά 
τό άρθρ. 116 τοΰ Κ.Π.Δ.

Ό  Π.Κ. είς ίδια άρθρα έπιλαμβάνεται τών σχετικών πρός τούς πραγματογνώ- 
μονας θεμάτων, είτε κατά τρόπον άμεσον είτε κατά τρόπον έμμεσον.

Ούτως, είς τό άρθρ. 226 άναγράφει τά σχετικά πρός τήν ψευδορκίαν τών πρα- 
γματογνωμόνων. ’Ενεργητικόν υποκείμενον τοΰ έγκλήματος τής ψευδορκίας είναι 
μόνον πραγματογνώμονες διορισθέντες είτε κατά τά άρθρ. 183 καί έπ. τοΰ Κ.Π.Δ. 
καί δρκισθέντες κατά τό άρθρ. 194 τοΰ Κ.Π.Δ., είτε κατά τά άρθρ. 278, 292 καί 
1066.1 τής Πολιτικής Δικονομίας καί δρκισθέντες κατά τό άρθρον 288 τής Πολι
τικής Δικονομίας.

Είς τό αύτό άρθρον άναφέρεται τό ρήμα «έκθέτει», ό δρος ούτος έτέθη προφα
νώς διά νά δηλωθή ή προφορική καί ή έγγραφος βεβαίωσις τών πραγματογνωμό- 
νων. Ή  έννοια τής ψευδορκίας είναι εύρεΐα καί περιλαμβάνει καί τάς περιπτώσεις 
έκείνας, καθ’ άς ή πραγματογνωμοσύνη είναι μέν άντικειμενικώς ορθή, πλήν δμως 
συνετάγη παρά τήν πεποίθησίν του. Τό έγκλημα θεωρείται τετελεσμένον έπί έκθέ- 
σεως μέν άπό τής στιγμής τής έγχειρίσεως, έπί προφορικής δέ έξετάσεως μετά τήν 
συμπλήρωσιν τής άκροάσεως τοΰ πραγματογνώμονος. Τό έγκλημα τής ψευδορκίας 
είναι ίδιότυπον καί τυπικόν καί κατά συνέπειαν άνεπίδεκτον ώς έκ τής φύσεώς του 
άποπείρας.

Είς τάς περιπτώσεις ιατρικής γνωματεύσεως, καθ’ άς ποοσδιορίζεται έκ τών 
προτέρων χρονικόν διάστημα, π.χ. άνικανότητος καί έπί μή έπαληθεύσεως τούτου, 
δέν συντρέχουν αί θεμελιοΰσαι τήν ψευδορκίαν διατάξεις, καθ’ δτι πρόκειται περί 
κρίσεως καί ούχί άντιλήψεως ένός συγκεκριμένου καί μή σταθμητοΰ γεγονότος. 
Κατά τό αύτό άρθρον ύφίσταται καί ή έκφρασις τής ψευδοΰς έκθέσεως. Κατά ταύ- 
την είναι δυνατόν νά ύφίσταται, είτε ψευδής διαπίστωσις γεγονότο)ν είς περι
πτώσεις, καθ’ άς δ πραγματογνώμων βέβαιοί δτι έξετέλεσεν ένεργείας ή παρατη
ρήσεις ή πράξεις κλπ., τάς δποίας έν τή πραγματικότητι δέν έξετέλεσεν, είτε ψευδής
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έκτίμησις εις τάς περιπτώσεις έκείνας, κατά τάς οποίας αΰτη δέν άνταποκρίνεται 
προς τάς πεποιθήσεις τοΰ διενεργήσαντος την πραγματογνωμοσύνην.

Ό  πραγματογνώμων δέν αποκλείεται νά κληθή καί ώς μάρτυς. Είς την πε- 
ρίπτωσιν δμως ταύτην άναφορικώς μέν πρδς την πραγματογνωμοσύνην θά έφαρμοσθή 
τδ άρθρ. 226 τοΰ Κ.Π.Δ. ώς πρδς την άσχετον δέ πρδς ταύτην μαρτυρίαν τδ άρθρ. 
224 τοΰ Κ.Π.Δ.

Κατά τδ άρθρ. 385 τοΰ Π.Κ. περί Ικβιάσεως, πρόσθετον στοιχεΐον ταύτης εί
ναι δ ένδεχόμενος δόλος έκ μέρους τοΰ πραγματογνώμονος. Ή  άρνησις δμως τοΰ 
πραγματογνώμονος νά προβή είς τήν πραγματογνωμοσύνην πρδ τής καταβολής τής 
νομίμου άμοιβής δέν συνιστά τδ ύπδ τοΰ προμνησθέντος περί Ικβιάσεως άρθρου άδι
κη μα.

Κατά τδ άρθρ. 389 τοΰ Π.Κ., περί άπατηλής προκλήσεως βλάβης, οί διορι- 
σθέντες πραγματογνώμονες τιμωροΰνται διά φυλακίσεως μέχρι 2 έτών ή διά χρημα
τικής ποινής, !φ’ δσον άποδειχθή ότι έζημίωσαν έκ προθέσεως διά τής γνωμοδο- 
τήσεώς των.

Τδ άρθρ. επίσης 371 τοΰ Π.Κ. ρυθμίζει τά τής παραβιάσεως απορρήτων, τά 
όποια περιέρχονται είς γνώσιν προσώπων είς τά δποΐα διαπιστεύονται συνήθως ένεκα 
τοΰ επαγγέλματος ή τής αποστολής των ιδιωτικά άπόρρητα.

Τέλος, συναφές πρδς τούς πραγματογνώμονας είναι καί τδ φέρον τήν επικεφα
λίδα «μάρτυρες έχοντες είδικάς γνώσεις» άρθρ. 203 τοΰ Κ.Π.Δ.

Κατόπιν όλων τών προαναφερθέντων, διεγράφη έν πάση δυνατή συντομία τδ κα- 
θαρώς νομικδν θέμα τών πραγματογνωμόνων. Παραλλήλως πρδς αύτό, χρονικώς δέ 
καί άπδ ιστορικής άπόψεως προγενέστερον τυγχάνει τδ θέμα τής ’ιατρικής δεοντο
λογίας. Τά πρώτα θεσπίσματα τής ίατρικής δεοντολογίας εύρίσκονται είς τά βάθη 
τών αιώνων καί άναμφισβητήτως δ όνομαστδς κώδιξ τοΰ Hammurabi, δ όποιος 
ίστορικώς τοποθετείται περί τδ 1950 π.Χ., δέν είναι δ πρώτος κώδιξ τής ίατρικής 
δεοντολογίας. ’Αποκορύφωμα διαύγειας καί σαφηνείας άποτελοΰν αί Τπποκρατι- 
καί Ά ρχαί, αί δποΐαι συμπεπυκνωμέναι άνευρίσκονται είς τδν φερώνυμον όρκον. 
’Έκτοτε καί μέχρι σήμερον διεμορφώθησαν νέαι καταστάσεις καί έγένοντο ίσχυραί 
άνακατατάξεις πλήν όμως ή ’Ιατρική Δεοντολογία παρέμεινε, θεωρητικώς τουλάχι
στον, πιστή είς τά κελεύσματα τοΰ 'Ιπποκράτους.

Άπδ δεοντολογικής άπόψεως θά ήτο περιττόν νά τονίσωμεν ότι δ πραγματο
γνώμων δέν Ιπιτρέπεται νά λαμβάνη θέσιν συνηγόρου ύπερασπίσεως ή κατηγόρου, 
άλλά θά πρέπει μετά πάθους νά έπιδοθή είς τήν άναζήτησιν τής άληθείας. Επίσης, 
άποφεύγων πάσαν προκατάληψιν καί πάντα πρόσκαιρον ενθουσιασμόν, μή στηρίζό- 
μενον έπί έξηκριβωμένων καί άδιαβλήτων μεθόδων, θά πρέπει άνά πάσαν στιγμήν 
νά είναι έτοιμος νά δμολογήση άδυναμίαν προερχομένην είτε έκ θέσεως είτε έκ φύ- 
σεως.

ΕΜΜ. Η Λ ΙΑ Κ Η Σ  — ΠΡΟΔΡ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  
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Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

------------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------------
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ξαναγύρισα άμέσως μέ ένα ταξί στό Νεκροτομείο καί καθώς έμαθα, ή ταυτό- 
της τοϋ θύματος έκτος άπό τον ανθυπομοίραρχο Ταμπακόπουλο καί άπό τόν γιατρό 
Καρτσώνη, ειχεν άπόλυτα έξακριβωθή άπό ένα Μανώλη Πεπενάκη, άπό ενα Σπΰρο 
Γιαννακόπουλο καί άπό ένα Λεωνίδα Κοκκαλά, οί όποιοι συνεδέοντο γιά έμπορικές 
υποθέσεις μέ τόν Άθανασόπουλο.

Την ίδια εκείνη ήμερα στό Νεκροτομείο τής δδοΰ Σωκράτους έγινε ή νεκροψία 
έπάνω στό κατακερματισμένο κορμί τοϋ μακαρίτη τοΰ Άθανασόπουλου. Σ’ αυτήν 
δεν έλαβε μέρος δ τότε καθηγητής μακαρίτης Γεωργιάδης, άλλα δ τότε ύφηγητής 
καί μετά καθηγητής Γρηγόρης Κάτσας, δ ύπό τοΰ Είσαγγελέως διορισθείς ιατροδι
καστής μακαρίτης Γιώργος Τρουπάκης καί δ τότε νεαρός βοηθός τοΰ εργαστηρίου 
καί σημερινός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ήλιάκης. Καί δπως άμέσως μετά 
άνεκοινώθη εις δλους τούς άστυνομικοΰς συντάκτες πού άλλοι συμπαριστάμεθα καί 
άλλοι περιμέναμε έξω στό διάδρομο «έξ αυτής διεπιστώθησαν πράγματα φρικώδη, 
άνατριχιαστικά, άποτρόπαια, διά τήν μέχρις άπιστεύτου βαθμοΰ θηριωδίαν των δο
λοφόνων».

Ό  μακαρίτης Άθανασόπουλος «έφερε —  γράφω τήν άλλη μέρα στήν «Καθη
μερινή» καί στό «’Έθνος» καί τά γράφουν καί οί άλλοι συνάδελφοι εις όλες άνεξαι- 
ρέτως τις άλλες έφημερίδες χιυρίς νά διαψευσθοΰν —  είκοσι πέντε (25) έλαφρά 
μικρά τραύματα εις τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ κορμοΰ καί εις τούς πόδας, διά νισσον- 
τος οργάνου, φαλτσέτας, χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς  μ α χ α ί ρ α ς  ή στιλέττου, Ινώ δ 
άτυχής Άθανασόπουλος εύρίσκετο έν ζωή.

»’Επίσης νεκροτομικώς διεπιστώθη δτι τά έγκαύματα τά δποϊα έφερεν δ Ά - 
θανασόπουλος είς τό στήθος καί είς τάς χεΐρας έγένοντο ενώ δ άτυχής έργολάβος 
έ ζ η  ά κ ό μ η .  ’Επίσης έζη καί δταν κατηνέχθη εναντίον του έν τραΰμα άνωθεν 
τής δεξιάς δφρύος».

Κατόπιν ήρευνήθη μετά προσοχής τό κρανίον τοΰ Άθανασοπούλου καί είς 
αυτό άνευρέθη οπή διά σφαίρας περιστρόφου είς τό ινιακόν όστοΰν. Τό είς τό κοα- 
νίον τραΰμα ύπήρξε καίριον καί διεπιστώθη δτι ό έργολάβος έφονεύθη πυροβοληθείς

9. Ζησιάδης I. : Έγχειρίδιον ποινικής δικονομίας
10. Ήλιάκης Κ. : ’Ιατροδικαστική —  Α ' τόμος, 1962
11. Κιτσικόπουλος Α. : Πολιτική δικονομία
12. Μιράσγεζης Δ. : Κώδιξ ποινικής δικονομίας
13. Μιράσγεζης Δ. : Η ποινική νομολογία τοΰ Άρείου Πάγου
14. Μπουρόπουλος Α. : Ποινικός κώδιξ
15. Μπουρόπουλος Α. : Κώδιξ ποινικής δικονομίας
16. Ναυπλίου Έφετεΐον : α) 42) 1953 β) 42) 1957
17. Παρνασσίδος Πλημμελειοδικείου : 205) 1958
18. Τούσης Α. : Κώδιξ ποινικής δικονομίας
19. Υπουργείου Δικαιοσύνης : Συλλογή νομοθεσίας ύπ’ άριθ. 511 (Ίατροδ.

Υπηρεσία)



Ό  φόνος τοϋ έργολάβου Δη μ. Άθανασοπούλου 1117

διά σφαίρας περιστρόφου. Ή  σφαίρα θά έξαχθή σήμερον, γράφει ή έφημερίς, δπότε 
καί θά διαπιστωθή καί τό είδος τοΰ περιστρόφου.

Οί ίατροδικασταί δμως έπροχώρησαν ακόμη περισσότερον εις τό έργον των καί 
έξηκρίβωσαν δτι ή έξάρθρωσις τής δεξιάς χειρός καί των ποδών έγινεν άφοΰ πλέον 
ό έργολάβος είχε φονευθή. Επίσης νεκοδς πλέον είχε ριφθή καί διά δευτέραν φοράν 
έπί τής πυράς, ή οποία είχε προξενήσει καί μεταθανάτια έγκαύματα εις τήν κοι
λίαν καί εις τά κάτω άκρα.

Σημείωσις συγγραφέως: Δηλαδή, οί ίατροδικασταί, Ικείνη τήν ώρα εις τό ια
τροδικαστικό εργαστήριο, άπεφάνθησαν δτι ύπήρχον δύο ειδών έγκαύματα. Δη
λαδή προθανάτια πού έγιναν ενώ ό Άθανασόπουλος ήταν ζωντανός ακόμα, ενώ τόν 
έκαιγαν. Καί ύστερα τόν ξαναέκαψαν καί σκοτωμένο καί έδημιούργησαν καί τά με
ταθανάτια. Αύτά μάς τά άνεκοίνωσαν καί τά έδημοσιεύσαμεν εις δλας τάς έφημε- 
ρίδας τάς άπογευματινάς τής ήμέρας έκείνης καί τάς πρωϊνάς τής επομένης, χωρίς 
καθόλου νά διαψευσθοΰν. Καί έπί τή βάσει αύτών έδημιουργεΐτο ή κοινή γνώμη, 
ή όποια είχεν έξαναστή γιά τά φρικώδη μαρτύρια τά όποια είχεν ύποστή, ζωντανός 
άκόμα, ό μακαρίτης δ Άθανασόπουλος. Γιατί δέν ήταν κατανοητόν νά τόν είχαν 
κόψει τόν άνθρωπο δύο φορές ώστε νά παρουσιάζη προθανάτια καί μεταθανάτια 
έγκαύματα καί κανείς δέν έσκέφθη από τούς τόσους σοφούς καθηγητάς, έπιμελη- 
τάς, ίατροδικαστάς καί βοηθούς δτι οί σάκκοι μέ τά πετσοκομμένα κομμάτια τοϋ 
κορμιού τοΰ Άθανασόπουλου καθώς είχαν πεταχθή άπό τό γεφυράκι τοΰ Κηφισού 
μέσα στο ρεΰμα είχαν πέσει μέσα στό βοΰρκο καί στά νερά είχαν μουσκέψει καί δτι 
ήταν πολύ πιθανόν νά είχαν άλλοιωθή τά χαρακτηριστικά καί τών μικρών τομών 
τοΰ στήθους καί τά έγκαύματα, ώστε νά φαίνωνται δτι είχαν γίνει δλα τους έν ζωή 
καί δτι συνεπώς είχε προηγηθή βασανισμός τοΰ θύματος ένώ δ λ α  μ ά  δ λ α  ήσαν 
μ ε τ α θ α ν ά τ ι α  καί δτι έπομένως δτι έπρεπε νά άποκλε ισθοΰν τά τόσον έν- 
τυπωσιακά περί βασανιστηρίων καί δέν συμμαζεύεται τοΰ θύματος. Άπό τήν πτώσι 
τών δεμάτων είχαν προξενηθή καί τά κατάγματα.

’Έτσι, λοιπόν, οί άναγνώσται μας πρέπει νά έχουν ύπ’ δψιν των δτι διαφορε
τικά ένεφανίσθη άπό τούς ίατροδικαστάς τό έγκλημα Άθανασοπούλου καί τελείως 
διαφορετικά διεπράχθη, δπως τό διεπίστωσε ή Γενική Ασφάλεια, ή όποια καί τό 
διαλεύκανε καί τό έξακρίβωσε μέχρι καί τής παραμικράς του πτυχής, χωρίς νά 
λάβη ύπ’ δψιν της τά φληναφήματα τών ιατροδικαστών, μέ άποτέλεσμα ή μέν Γε
νική Ασφάλεια Αθηνών νά κάνη άριστα τή δουλειά της, ένώ οί ίατροδικασταί δχι. 
Γιατί είχαν έντυπωσιασθή υπό τοΰ καθηγητοΰ, μέχρι καί τοΰ τελευταίου βοηθοΰ, 
άπό τά κομμάτια τοΰ πτώματος, άπό τά αίματα, καί άπό τις παλαβωμάρες πού έκα
ναν οί δράσται γιά νά άπαλλαγοΰν μετά τό φόνο άπό τό πτώμα. Γιατί γ ι’ αυτό πή
γαν πρώτα νά τό κάψουν καί ύστερα, δταν άπέτυχαν, έκαναν τομές γιά νά τό δοκι
μάσουν πώς νά τό κόψουν μέ τό μαχαίρι, ύστερα νά κάνουν τόν τεμαχισμό, τό πα- 
κεττάρισμα τών κομματιών τοΰ πτώματος.

Ά λλ’ ή νεκροψία, ή μάλλον ή νεκροτομή, μέσα στό μικρό έκεΐνο ιατροδικα
στικό έργαστήριο τής δδοΰ Σωκράτους δέν είχε τελειώσει άκόμη. Ά ς  παρακολουθή- 
σωμεν τήν συνέχειάν της :

Κατά τήν διάνοιξιν τοΰ θώρακος τοΰ Άθανασοπούλου καί τήν πρόχειρον έξέ- 
τασιν τών σπλάγχνων, άνευρέθη είς τά στομάχι του άρκετή ποσότης οινοπνεύμα
τος, μαρτυροΰσα δτι τό θΰμα είχε παρασυρθή προηγουμένως είς διασκέδασιν καί 
είχε μεθύσει. Ποσότης τών σπλάγχνων έκρατήθη καί ύπεβλήθη είς τοξικολογικήν 
έξέτασιν διά νά έξακριβωθή μήπως έκτός τοΰ οινοπνεύματος είχε δοθή είς τό θΰμα 
κανένα ναρκωτικόν καί ιδίως ήρωίνη ή χασίς. Έκτός δμως τοΰ άφθόνου οινοπνεύ
ματος είς τό στομάχι δέν εύρέθησαν καθόλου ίχνη ούτε ήρωΐνης ούτε χασίς.

Μά θέλετε νά δήτε τι έπίδρασι είχαν αυτές οί περίφημες ιατροδικαστικές πα
ρατηρήσεις είς δλο τόν ήμερήσιο τύπο τών Αθηνών, δ όποιος καί διεμόρφωσε τήν
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κοινή γνώμη έπάνω στο φόνο Ικεΐνο τού Άθανασοπούλου; ’Αναδημοσιεύω τά δσα 
έδημοσίευσα την άλλη μέρα στην «Καθημερινή», ή όποια σημειώσατε ήταν καί ή 
πιδ συγκρατημένη είς τάς κρίσεις της καί εις τά συμπεράσματα της. ’Αλλά καί 
εμένα μέ είχαν παρασύρει οι περίφημες εκείνες ιατροδικαστικές «διαπιστώσεις» :

«Έκ των προχθεσινών καί χθεσινών ιατροδικαστικών παρατηρήσεων προκύπτει 
πλέον πώς έγινε περίπου τδ έγκλημα. "Ας τδ άναπαραστήσωμεν.

» Ό  Άθανασόπουλος, μετά μίαν διασκέδασιν καί διατελών έν εύθυμίφ παρα- 
σύρεται ύπδ τών δολοφόνων είς κανένα άπόκεντρον καταγώγιον, είς κανένα έρη
μον οίκίσκον, είς κάποιον μέρος, τέλος πάντων, τδ δποΐον θά έξακριβώση ή άνά- 
κρισις. Οί δολοφόνοι τδν κρατούν πλέον. Τδν συλλαμβάνουν, τόν δένουν καί άρχί- 
ζει τδ μαρτύριον. Πρέπει νά άποκαλύψη κάτι. Πού έχει τά χρήματά του, ίσως, ή 
νά δώση καμμίαν ύπογραφήν διά νά δυνηθοΰν οί κακούργοι ίσως νά είσπράξουν 
χρήματα ύπ’ αυτού κατατεθέντα. "Ενας έκ τών δραστών προσπαθεί νά τδν έκβιάση 
καί τδν πατεΐ είς τδ στήθος καί τούς πόδας. Τδ τραγικδν θύμα, άσπαίρει, κραυγάζει, 
πονεΐ, αλλά δέν άποκαλύπτει τίποτε. Τδ μαρτύριον αύτδ άποτυγχάνει καί ή άγριό- 
της τών δολοφόνων θέτει είς έφαρμογήν άλλο τραγικώτερον: τίθεται πυρά έπί 
τού στήθους του. Οί σάρκες καίονται καί δ Άθανασόπουλος ύφίσταται καρτερικώς 
καί τδ μαρτύριον αυτό. Μέχρι τέλους δμως; Θά βαστάξη ή δχι;

» Οί δολοφόνοι ήδυνήθησαν νά τού άποσπάσουν τά χρήματα ή μίαν ύπογρα
φήν ή τδ μυστικόν; ’Άγνωστον μέχρι τούδε.

» Ή  σφαίρα τού περιστρόφου ρίπτει νεκρόν τδν Άθανασόπουλον.
» Τδ αίμόφυρτον πτώμα του ρίπτεται είς τήν πυράν διά δευτέραν φοράν, κατα

κερματίζεται καί κατατέμνεται καί τά τεμάχια τού πτώματος πακεττάρονται καί 
μεταφέρονται έπ’ αυτοκινήτου ή κάρρου διά νά ριφθούν είς τήν κοίτην τού Κη
φισού».

Αύτά είχα γράψει έπί λέξει τήν άλλη μέρα είς τήν «Καθημερινήν» καί αυτά 
περίπου είχαν γράψει καί οί συνάδελφοί μου είς δλας τάς άλλας πρωϊνάς καί άπο- 
γευματινάς εφημερίδας. Καί αύτά δέν τά έγεννήσαμεν είς τήν φαντασίαν μας καί 
δέν τά εβγάλαμεν άπδ τήν κοιλιά μας, ούτε τά μυριστήκαμε οί αστυνομικοί συν- 
τάκται. Μάς τά είχαν πή μέσα είς τδ νεκροτομεΐον, ενώ παρακολουθούσαμεν τήν 
νεκροψίαν καί τήν νεκροτομήν. Καί αί σκέψεις έκειναι καί τά συμπεράσματα ήσαν 
σκέψεις καί συμπεράσματα τού μακαρίτη τού καθηγητοΰ Γεωργιάδη, ή γλώσσα τού 
όποιου είχε πάρει κατήφορον καί δέν έννοοΰσε νά σταματήση.

Καί δπως έν συνεχεία θά καταδειχθή, δ Άθανασόπουλος έβλήθη κοιμώμενος 
καί νεκρός πλέον, άψυχον πτώμα, ύπέστη 0έ δλα αύτά τά δήθεν μαρτύρια, διότι 
οί δράσται κατελήφθησαν άπδ άπόγνωσιν (άπόδειξις δτι δέν είχαν προετοιμάσει τδ 
έγκλημα, άλλά είχον καταληφθή ύπ’ αύτοΰ) καί προσεπάθησαν νά έξαφανίσουν τδ 
πτώμα, θέλησαν νά τδ κάψουν πρώτα καί άφοΰ άπέτυχαν είς αυτό, τδ κατακομμά
τιασαν γιά νά μπορέσουν νά τδ μεταφέρουν εύκολώτερα καί νά τδ πετάξουν κάπου.

Έπανερχάμεθα είς τήν έξιστόρησιν τών λεπτομερειών τού έγκλήματος.
Είχαμεν τδ πτώμα καί έγνωρίζαμεν πλέον τήν ταυτότητά του. Ό  σκοτωμένος 

καί «πολυβασανισμένος» κατά τούς ίατροδικαστάς, ήταν ό έργολάβος Μίμης Ά θα
νασόπουλος, πού καθόταν στδ κάτω πάτωμα ένδς διωρόφου σπιτιού στήν συνοικία 
Χαροκόπου, στδν δόδν Όρφέως. Άλλά ποιό ήταν τδ θύμα ένδς τόσον άνατριχιαστι- 
κού έγκλήματος, δπως παρουσιάζετο, τουλάχιστον στήν άρχή, τδ έγκλημα τού Χα
ροκόπου; Ποιός ήταν έκεΐνος ό άνθρωπος, ποιά ή ζωή του; Ποιές οί σχέσεις του; 
Πώς καί πού πέρασε τις τελευταίες του μέρες καί ώρες μέχρι τού φόνου του;

Κατά τις πρώτες πληροφορίες πού συνεκέντρωσε καί ή προανάκρισις πού έκα
νε ή Γενική Ασφάλεια, άλλά καί ή πιδ άδιάκριτη, άφού δέν δεσμευότανε άπδ νό
μους καί τύπους πού κάναμε οί άστυνομικοί ρεπόρτερς, δ Δημήτριος Άθανασόπου
λος ήταν ένας πολύ περίεργος άνθρωπος. Ή  καταγωγή του ήταν άπδ κάποιο χωριό
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της Καρύταινας. Είχεν έγκατασταθή στήν ’Αθήνα πριν πολλά χρόνια καί έκανε 
τον έργολάβο οικοδομών. Είχε συνεταιρισθή μέ ένα κύριον Γυφτέα, αδελφό αστυνο
μικού, καί είχαν άνακατευθή σέ έργολαβίες τού Δημοσίου από τις όποιες, καθώς 
έλεγαν, είχαν θησαυρίσει. ’Έξυπνος στη δουλειά του καί απλοϊκός στις σχέσεις του 
ήταν άπό Iκείνους τούς τύπους πού έχουν τή μανία στήν παραμικρή αφορμή να βά
ζουν τό χέρι στήν τσέπη τού πανταλονιού τους καί να βγάζουν ενα μάτσο άπό πεν- 
τακοσάρικα καί χιλιάρικα γιά νά πληρώσουν ενα πενηντάρι για νά δείξουν δτι 
έχουν παράδες καί δέν έχουν άνάγκη κανέναν. ’Ηταν άπό τούς άνθρώπους έκεί- 
νους, γιά τούς όποιους δ λαός λέει δτι είναι «λεφτάς πού τάπιασε». Στό καφενείο 
«’Αθηναίο» της Όμονοίας, δπου Ισύχναζε τά βράδυα, τόν έβλεπαν δλοι, ιδίως τά 
Σαββατόβραδα, νά βγάζη μάτσο τά πεντακοσάρικα καί τά χιλιάρικα καί νά πλη- 
ρώνη τούς Ιργάτες του. 'Όλοι ήξεραν δτι είχε πολλά λεπτά απάνω του καί αυτή 
ήταν ακριβώς ή άφορμή νά τού γίνη μιά απόπειρα ληστείας κατά τό 1924, άπό 
την όποιαν σώθηκε ώς έκ θαύματος.

Τήν Ιποχή έκείνη, ένας έξάδελφός του Άθανασόπουλος, έπιλοχίας, ξέροντας 
πάντοτε δτι έσερνε τόσα λεπτά απάνω του, τού έστησε μιά νύχτα καρτέρι στό Μέτς, 
τό λαϊκό κέντρο πού ήταν τότε άνάμεσα στόν Άρδηττό καί στό Στάδιο, καί, καθώς 
δ εργολάβος γύριζε στό σπίτι του, έπετέθη έναντίον του καί πήγε νά τόν σφάξη. 
Μέ ενα ξυράφι πήγε νά τόν σφάξη σάν τραγί καί τόν έτραυμάτισε στό λαιμό. Ό  
έργολάβος Άθανασόπουλος, άντιληφθείς δτι δ έξάδελφός του ήθελε νά τόν ληστέ- 
ψη, τό έβαλε στά πόδια γιά νά σωθη καί τότε ό έπιλοχίας τόν Ιπυροβόλησε καί 
μέ τό περίστροφό του δυό φορές. Τόν έτραυμάτισε έπιπόλαια καί δ έργολάβος δέν 
βρήκε άλλο τρόπο γιά νά σωθη παρά νά πέση μέσα στόν ’Ιλισό βάζοντας τις φωνές 
καί καλώντας σέ βοήθεια. Άπό τήν πτώσι ύπέστη κάταγμα στό δεξί πόδι καί στό 
αριστερό χέρι. Ό  Μίμης Άθανασόπουλος μετεφέρθη τότε στόν «Ευαγγελισμό» δπου 
τού έπεριποιήθηκε τά τραύματα καί τά κατάγματά του ό έξάδελφός του ιατρός Καρ- 
τσώνης, δ όποιος χθές άπό αύτά τά σημάδια του άκριβώς τόν άνεγνώρισε στό Νε
κροτομείο, δταν είδε τά κατακομματιασμένα μέλη τού κορμιού του. Γιά τήν ιστορία 
σημειώνουμε δτι δ έπιλοχίας έκεΐνος, δ έπιχειρήσας νά ληστέψη τότε τόν έργολά- 
βο, καταδιωχθείς άπό προστρέξαντας διαβάτας, συνελήφθη καί κατεδικάσθη άργό- 
τερα άπό τό Στρατοδικείο γιά άπόπειρα ληστείας.

Ό  Άθανασόπουλος ήταν παντρεμμένος. Είχε παντρευτή τή Φούλα, τό γένος 
Κάστρου, ένός Κεφαλωνίτη, δ δποΐος πριν άπό πολλά χρόνια είχε μεταναστεύσει 
στόν Καναδά καί είχε πλουτίσει. Πολύ άργότερα θά μαθαίναμε τις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες δ Άθανασόπουλος είχε παντρευτή τή Φούλα καί οί όποιες, μπορεί 
κανείς νά πή, δτι ήταν καί ή άφορμή τού έγκλήματος. Πάντως διέμενε τότε δ έρ
γολάβος μέ τή γυναίκα του καί μέ τά μικρά τότε παιδάκια του καί μέ τήν ευπορού
σαν πεθερά του, στοΰ Χαροκόπου. Οί δουλειές του, καθώς έλεγαν καί οί φίλοι του 
καί στη γειτονιά, άπό τό γάμο του καί δώθε, μέ τήν προίκα πού πήρε άπό τή Φού
λα, πήραν νέα αϋξησι καί δ έργολάβος κέρδιζε πάρα πολλά λεπτά στήν άρχή. Ζη
μιώθηκε δμως ύστερα καί άναγκάσθηκε νά συνεταιρισθή μέ έναν έπιχειρηματία, τόν 
Τάσο Γυφτέα, πού διέθετε λεπτά καί προσέθεσε καί άλλα κεφάλαια στήν έργολα- 
βια. ’Έτσι ό Άθανασόπουλος είχε τήν έως τότε πείρα του καί τό δίπλωμά του τού 
έργολάβου, ένώ δ Γυφτέας τά κεφάλαια. ’Έπαιρναν μέρος σέ διάφορες έργολαβίες 
μέ δημοπρασίες. Τελευταία, δηλαδή, λίγο πριν τό έγκλημα, είχαν πάρει μέρος σέ 
μιά δημοπρασία τού Υπουργείου Γεωργίας καί είχαν κτίσει ένα νοσοκομεΐον γιά 
ζώα στό Βοτανικό καί τέσσερα σχολεία άπό τό Υπουργείο Παιδείας. Ή  άνοικοδό- 
μησις μάλιστα τού νοσοκομείου τών ζώων είχε μόλις τελειώσει καί τό έργον είχε 
παραδοθή καί τό αρμόδιο Υπουργείο τής Γεωργίας πριν άπό λίγες μέρες καί άκρι
βώς στις 31 Δεκεμβρίου είχε βγάλει στό δνομα τού Μίμη τού Άθανασόπουλου τό 
σχετικό ένταλμα γιά 977.000 δραχμές στήν Τράπεζα τής Ελλάδος άπό τήν όποιαν
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δ σκοτωμένος έργολάβος είχε είσπράξει τό κολοσσιαίο έκεΐνο ποσόν. Έγεννάτο, 
λοιπόν, αμέσως τό ερώτημα: Τί είχε απογίνει τό τόσον μεγάλο ποσόν καί μήπως 
αυτό υπήρξε τό κίνητρο τοϋ εγκλήματος; Μήπως δηλαδή δ έργολάβος σκοτώθηκε 
για νά ληστευθή;

Ό  οικογενειακός βίος τοΰ Άθανασόπουλου κάθε άλλο παρά δμαλός ήταν. Ε 
δώ καί δυό χρόνια φιλονεικοΰσε κάθε μέρα μέ τή Φούλα. Αυτός πάντως στους φί
λους του παρεπονεΐτο δτι ή πεθερά του Ά ρτεμις Κάστρου, πού δπως είπαμε δ 
άντρας της ουσιαστικά τήν είχε παρατήσει πηγαίνοντας στον Καναδά γιά νά κάνη 
περιουσία, είχε φίλους καί τοΰ είχε κάνει τό βίο αβίωτο μέ τις έπεμβάσεις της, γιατί 
ήθελε καλά καί σώνει νά τόν χωρίση άπό τήν γυναίκα του. Αυτές, δηλαδή ή Κά
στρου καί ή Φούλα, έλεγαν άπό τό άλλο μέρος δτι δ Άθανασόπουλος ήταν μανιακός 
χαρτοπαίχτης καί δτι είχε σπαταλήσει δχι μόνο τήν προίκα τής γυναίκας του, άλλά 
τούς είχε κυριολεκτικώς καθήσει στό σβέρκο μένοντας μαζί τους καί έτρωγε καί δλα 
τά χρήματα πού έστελνε δ Κάστρος άπό τήν ’Αμερική. Άπό τούς καυγάδες πεθε
ράς, Φούλας καί Άθανασόπουλου, δ έργολάβος πολύ συχνά έφευγε άπό τό σπίτι 
του καί έμενε σέ ξενοδοχείο. Καί μάλιστα είκοσι μέρες πριν άπό τό έγκλημα 
γιά τις συνηθισμένες άφορμές δ Άθανασόπουλος είχε φύγει καί πάλι άπό τό σπίτι 
του. Τις τρεις τελευταίες μάλιστα ήμέρες έμενε στό ξενοδοχείο «Μπριστόλ» πού 
ήταν στήν δδό Εμμανουήλ Μπενάκη τότε.

Οί άτομικές του σχέσεις περιοριζόντουσαν μέ τόν συνεταίρον του Τάσο Γυφτέα, 
τόν άδελφό τούτου, τόν γιατρό Απόστολο Καρτσώνη, έξάδελφό του, τόν δικηγόρο 
"Ερωτα, τόν άνθυπομοίραρχο Ταμπακόπουλο καί μερικούς άλλους συμπατριώτες 
του. Μέ δλους αυτούς συναντιότανε τά βράδυα στό ξενοδοχεΐον «Νέον» στήν πλα
τεία Όμονοίας. Αυτός λοιπόν δ άνθρωπος είχε πέσει θΰμα τοΰ μυστηριώδους ως ε
κείνη τήν στιγμή έγκλήματος, πού φαινόταν άκόμη τόσο σκοτεινό. Άλλά πότε, άπό 
ποιούς καί γιατί έδολοφονήθηκε; Μυστήριο άκόμα.

Μά άπό τή στιγμή πού άνακαλύφθηκε ή ταυτότης τοΰ θύματος, δπως είπαμε, 
ή Γενική Ασφάλεια, άπό τό διοικητή της κ. Αριστοτέλη Κουτσουμάρη ώς τόν 
τελευταίο άστυφύλακα, άνέπτυξε μιά δράσι άνευ προηγουμένου. Πάνω άπό διακό
σιοι υπάλληλοι, διαλεγμένοι ένας κι’ ένας, είχαν κινητοποιηθή. Άλλοι έρευνοΰσαν 
γιά τίποτε άλλα πειστήρια, στήν κοίτη τοΰ Κηφισοΰ, έτρεχαν πάνω κάτω γιά νά 
βροΰν ποΰθε είχαν άγορασθή τό κλαδωτό ύφασμα καί οί λινάτσες καί τά χαρτιά μέ 
τά όποια είχαν πακεταρισθή τά κομμάτια τοΰ πτώματος τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανα
σόπουλου, άλλοι έτρεχαν νά βροΰν τίποτε ούσιώδεις μάρτυρες άνάμεσα στούς γνω
στούς καί φίλους, άλλοι νά εξετάσουν υπόπτους καί νά διαπιστώσουν τυχόν προβαλ
λόμενα άπό αυτούς «άλλοθι», άλλοι γιά νά έξακριβώσουν ένα γεγονός καί άλλοι γιά 
νά βροΰν κανένα νέο ίχνος.

Τό πρώτον ζήτημα πού έξακριβώθηκε ήταν δτι δ μακαρίτης Άθανασόπουλος 
άπό τις 977.000 δραχμές πού είσέπραξε άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος γιά τό 
κτίσιμο τοΰ νοσοκομείου τών κτηνών, είχε καταθέσει τήν ίδια μέρα στήν Τράπεζα 
τών Αθηνών 750.000 καί κράτησε άπάνω του 267.000. Τό περασμένο Σάββατο 
έπήρε άπό τήν Τράπεζα τών Αθηνών, πού είχε τις καταθέσεις του, 40.000 δραχμές 
καί έτσι ή κατάθεσίς του έμειώθη σέ 710.000. Είχε λοιπόν έπάνω του δ Άθανα
σόπουλος 267.000. Τό βράδυ τοΰ περασμένου Σαββάτου μέσα στό καφενείο «Νέον», 
μπροστά στήν παρέα του έβγαλε καί έδωσε στόν επιστάτη του γιά νά πληρώση τούς 
έργάτες 50.000 δραχμές καί παρέδωσε στό διευθυντή τοΰ καφενείου καί φίλον του 
75.000 δραχμές γιά νά τοΰ τις φυλάξη πρόχειρα. Ά ρ α  έπρεπε νά έχη μαζί του 
δ Άθανασόπουλος όταν έδολοφονήθηκε γύρω στις 197.000 δραχμές μεΐον τρεις - 
τέσσερες χιλιάδες πού μπορεί νά είχε δαπανήσει στό άναμεταξύ.

' α

(  Συνεχίζεται )



ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  
( 1 9 4 0 -  1 9 4 9 )

Σειρά άρθρων τοΰ Ύπαστυνόμου Α' 
κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Ζ'
Η ΝΕΑ Φ ΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗ Ν  ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ 

1949 ΚΑΙ ΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡΗ Σ Ε ΙΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑ Ν Ο Υ Α ΡΙΟ Υ .- Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ Η 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ Τ Η Σ  ΝΑΟΥΣ Η Σ .— ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η Α ΡΧ ΙΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙΑ  
ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Σ Τ ΡΑ 
ΤΑΡΧΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΓΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΝΕΑ ΤΑ Κ ΤΙ
ΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.— ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ Κ Α ΡΠ ΕΝ Η 
ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΕΡΟΧΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α ΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Α ΡΧΟΜΕΝΟΓ τοΰ έτους 1949, ό ψυχρός καί κατόπιν «θερμός» πόλεμος τοΰ 
σλαβοκομμουνιστικοΰ συνασπισμοΰ, δ έξαπολυθείς διπλωματικής ύπό της Σο

βιετικής Ένώσεως κατά τής Ελλάδος από τοΰ 1945 εις τόν Ο.Η.Ε. καί τήν Διά- 
σκεψιν Ειρήνης των Παρισίων, είσήλθεν εις τήν νέαν του φάσιν. Ή  φάσις αυτή χα
ρακτηρίζεται άπό δύο δψεις: Ά φ ’ ένός από τήν μεγίστην προσπάθειαν τής Ε λλά 
δος νά κατασυντρίψη τόν ένοπλον κομμουνιστοσυμμοριτισμόν καί ν’ άπαλλαγή τελε- 
σιδίκως ύπ’ αύτοΰ, άφ’ ετέρου άπό τήν πείσμονα καί λυσσώδη άντεπίθεσιν τοΰ κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοΰ, ώστε εντός τοΰ 1949 νά έπιτύχη, πάση θυσία, τούς έπιδιω- 
κομένους σκοπούς του.

Κατά τήν νέαν φάσιν τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτοπολέμου, οί εισβολείς έξηναγ- 
κάσθησαν εις εκείνο πού έπιμάνως άπέφευγον: Νά δίδουν μάχας μέ τόν τακτικόν 
στρατόν. Ό  έξαναγκασμός των αύτός τούς ώδήγησε εις τήν τελικήν των ήτταν, τήν 
παράδοσίν των καί τήν διαφυγήν των βαρυνομένων μέ άπεχθή έγκλήματα εις τάς 
γειτονικάς πρός βορράν χώρας, άι δποΐαι ύπεχρεώθησαν νά τούς άφοπλίσουν, χάρι ν 
τής ιδίας άσφαλείας των καί νά τούς άπελάσουν εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν.

Ή  μεγάλη προσπάθεια τής Ελλάδος, άρχομένου τοΰ 1949, ήρξατο εις δλους 
τούς τομείς τής Επικράτειας καί κυρίως άπό τής ΙΙελοποννήσου, τής οποίας τό 
δράμα είχε φθάσει είς έξαιρετικώς επικίνδυνον σημεΐον. Αί έπιτυχεΐς έκκαθαρι- 
στικαί έπιχειρήσεις Πελοποννήσου έγιγαντώθησαν άπό των άρχών τοΰ 1949 καί 
ιδίως άπό τής άναλήψεως τής ’Αρχιστρατηγίας ύπό τοΰ νικητοΰ τοΰ έλληνοαλβα 
νικοΰ πολέμου Στρατάρχου Παπάγου, ώς θά ειδωμεν, ήδη όμως ειχον έπιφέρει 
τά πρώτα θετικά των άποτελέσματα άπό τής 21ης Δεκεμβρίου 1948, ήμέραν κατά 
τήν όποιαν αί έθνικαί δυνάμεις, δλοκληρώσασαι τάς προετοιμασίας των, έξεχύ- 
νοντο πρός τόν ένδοξον «Μωριά». ’Αξία ιδιαιτέρας μνείας επί τοΰ προκειμένου είναι 
ή μέ τήν έναρξιν των έπιχειρήσεων «Προκήρυξις πρός τούς Πελοποννησίους» τοΰ 
Άνωτέρου Στρατιωτικού Διοικητοΰ Πελοποννήσου, Υποστρατήγου θ. Πετζοπούλου, 
είς τήν όποιαν έτονίζοντο τά εξής:

«Μέ μεγάλην χαράν ξαναπατώ τά άγια χώματα τής Πελοποννήσου, τά όποια 
πρωτοπάτησα τόν Φεβρουάριον τοΰ 1945, φέρνοντας τότε πρώτος τό άγγελμα τής 
Νίκης καί τής Λευτεριάς, γιά νά σάς καλέσω σήμερα, γενναίοι Πελοποννήσιοι, είς 
τό γενικόν προσκλητήριον.
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»Είναι καιρός νά τεθή τέρμα εις τό δράμα τοΰ Πελοποννησιακού Λαού. Καμμία 
θυσία δέν είναι μεγάλη, δταν πρόκειται γιά τό Μωρία. Τό σύνθημά μας είναι: «"Ο
λοι κι’ δλα γιά νά ξεκαθαρισθή ό Μωρίας άπό τά έλληνόφωνα, . σλαβοκομμουνιστικά 
αποβράσματα».

»Μωραΐτες,
»Ό κομμουνισμός είναι δ χειρότερος Ιχθρός άπό δσους έγνώρισε ποτέ ή χώρα 

μας. Είναι έχθρός ύπουλος καί σατανικός. Είναι δ προαγωγές των έργατών, τώ; 
άγροτών, των γυναικών καί τών παιδιών μας. Μπροστά στόν ποταπό καί βρωμερό 
σκοπό του, δέν σέβεται τίποτα. "Ο,τι χτίζομε εμείς, αυτός τό γκρεμίζει. "Ο,τι δη
μιουργούμε, τό καταστρέφει. 'Ό ,τι συντηρούμε, τό ύποσκάπτει. ’Αγωνίζεται γιά 
λογαριασμό καί κατ’ εντολήν τών Σλάβων νά μάς υποδούλωση καί νά μάς έπι- 
βάλη τήν είδεχθέστερη καί φόβερώτερη δικτατορία πού έγνώρισε ποτέ δ κόσμος: 
τήν δικτατορία τής αλητείας καί τού πεζοδρομίου.

»Ή Ελλάδα μας έχει ταχθή άπό τήν μοίρα ν’ άγωνίζεται χιλιάδες τώρα χρό
νια γιά τον πολιτισμό καί τήν λευτεριά. Στους άγώνας αυτούς τής Πατρίδος μας, 
ή Πελοπόννησος είχε πάντα τό προβάδισμα άπό τούς χρόνους τού Λεωνίδα, τοΰ Γέ
ρου τοΰ Μωριά καί τούς τωρινούς. Οί παππούδες σας, γενναίοι Πελοποννήσιοι, άπό 
έδώ άρχισαν τούς άγώνας διά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Οί πατέρες σας 
ήσαν οί ήρωϊκοί μαχηταί δλων τών κατόπιν άγώνων τής Πατρίδος μας, τά άδέλ- 
φια σας καί τά παιδιά σας, τά στρατευμένα σήμερα σ’ δλόκληρη τήν χώρα, άγωνί- 
ζονται καί θυσιάζονται διά τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος.

»Ό σημερινός άγών είναι δ ίερώτερος τής Πατρίδος καί τής φυλής μας. Στόν 
άγώνα αυτόν δέν πρέπει νά υπάρχουν άδιάφοροι. Ό  καθένας πρέπει νά πάρη τήν 
θέσιν του διά νά σώση τό σπίτι του, τήν περιουσία του, τήν τιμή τών κοριτσιών του 
καί τήν ζωήν τών παιδιών του.

»Ό κομμουνισμός είτε είναι μέ τό δπλο στό βουνό, είτε είναι καμουφλαρισμέ- 
νος στό χωριό καί στήν πόλι ώς αύτοαμυνίτης, πρέπει νά κτυπηθή καί θά κτυπηθή 
χωρίς κανένα οίκτο. Σάς καλώ δλους στό έθνικό προσκλητήριο γιά νά σώσουμε τον 
Μωριά καί τήν Ελλάδα.

»Γενναΐοι Μωραΐτες,
»Στόν Ταΰγετο καί στόν ΙΙάρνωνα οί σκιές τών άρχαίων Σπαρτιατών μάς παρα

κολουθούν καί μάς δείχνουν τόν δρόμον τής τιμής καί τού καθήκοντος. Στή θρυλική 
Μάνη έχουν ξαναζωντανέψει οί άγωνισταί τού 1821. Μπροστά μας δ Παλαιών ΙΙα- 
τρών Γερμανός καί άπό ψηλά θά παραστέκη ή Παναγία.

» Ζήτω ή Ελλάς!
» Ζήτω δ Μωριάς!»

** *

Π ΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αυτής, ήτοι τής ένάρξεως επιχειρήσεων, αί 
δποΐαι θά άπηλευθέρωνον τήν μαρτυρικήν Πελοπόννησον άπό τά κομμουνι- 

στοσυμμοριτικά στίφη, οί άρχισυμμορΐται άπέκρυψαν άπό τούς άνδρας των τό γε
γονός τής άφίξεως ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων είς τήν Πελοπόννησον καί ένέ- 
τειναν τήν τρομοκρατίαν, πρός πρόληψιν διαρροών καί παραδόσεων. Ταυτοχρόνους 
ένέτειναν καί τό καταστροφικόν των έργον. Οΰτω, τήν 19— 20 Δεκεμβρίου 1948 
έπεχείρησαν εντυπωσιακήν κροΰσιν κατά τής πόλεως τού Πύργου, τήν δποίαν άνε- 
στάτωσαν, ύστερα άπό σφοδράν έπίθεσιν εναντίον τών εξωτερικών φυλακίων καί 
διαρπαγάς καί λεηλασίας τών πέριξ άγροτικών πληθυσμών, άλλά τήν Ιην μεταμεσο
νύκτιον ώραν τής 21ης Δεκεμβρίου ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσουν. "Αλλαι δυνά
μεις συμμοριτών έπετίθεντο ταυτοχρόνως κατά τής φρουράς τής γεφύρας Καβασίλων, 
έκ τής δποίας άπεκρούοντο, κατόπιν σκληράς μάχης, Ινώ άλλεπάλληλα κύματα 
έπιθέσεων έξαπελύοντο κατά τής ’Ανδραβίδας, τού Τραγανού καί τοΰ Σταφιδοκά-
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μπου, της Γαστούνης καί των Λεχαινών. Οί επιδρομείς άπεγύμνωνον τάς οικίας καί 
τά καταστήματα καί ένήργουν εύρυτάτην βιαίαν στρατολογίαν νέων άνδρών καί 
γυναικών. Είς όλόκληρον την Πελοπόννησον, έξ άλλου, οί συμμορΐται προέβησαν, 
εόθύς άμα τη άφίξει των ισχυρών εθνικών δυνάμεων, είς συγκέντρωσιν μάλλινων 
καί πολιτικών Ινδυμασιών, κατόπιν άγριας διαρπαγής. Έπρόκειτο περί «μέτρων 
προνοίας», έν όψει τής άναγκαστικής παραμονής των είς τά όρη καί μάλιστα κατά 
τόν δριμύτατον έκεΐνον χειμώνα, αλλά καί έν όψει τής βεβαίας διαλύσεώς των, δπό- 
τε μετημφιεσμένοι θά κατέφευγον πρός πάσαν διεύθυνσιν, διά νά περισωθοΰν.

’Από τής αυγής τής 21ης Δεκεμβρίου, αί ταξιαρχίαι τής ήρωϊκής 9ης Με
ραρχίας έτέθησαν είς κίνησιν κατά τών συμμοριτών Πελοπόννησου. Ό  θρυλικός 
Σωματάρχης Θρ. Τσακαλώτος καί δ Μέραρχος Μανιδάκης διεκήρυσσαν τήν άπό- 
φασιν τοϋ Στρατού νά έκδιώξη τούς κομμουνιστοσυμμορίτας από Ίσθμοΰ μέχρι Ται
νάρου. Ή  «Αότοάμυνα» καί αί πολιτοφυλακαί συνετρίβησαν άπό τών πρώτων ήμερών 
είς τήν περιοχήν Άχαΐας, άπό τής 22ας δέ τοΰ μηνός διελύθη καί τό εμπεδον Μο
ναστηριού Γορτυνίας. Είς τάς 25 Δεκεμβρίου, ήμέραν τών Χριστουγέννων, άπηλευ- 
θερώθη δλόκληρος σχεδόν ή επαρχία Καλαβρύτων καί άπεκατεστάθη ή συγκοινω
νία τών Πατρών. ’Εντός τριών μόνον ήμερών, ήτοι άπό 25— 28 Δεκεμβρίου 1948, 
αί έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις είς τήν περιοχήν Άχαΐας καί ’Ηλείας έστοίχισαν 
είς τούς κομμουνιστοσυμμορίτας έκατοντάδας νεκρών κι αάνω τών 250 συλληφθέν- 
των καί παραδοθέντων. Τήν 30ήν Δεκεμβρίου, είς τήν βόρειον καί βορειοδυτικήν 
Πελοπόννησον δέν ύπήρχε πλέον άξιόλογον συμμοριακόν συγκρότημα, ένώ εβαινεν 
έπιτυχώς ή έκκαθάρισις Άχαΐας καί Ηλείας.

Έντύπωσιν προεκάλεσαν, άπό τών πρώτων ήμερών τών έκκαθαριστικών έπι- 
χειρήσεων Πελοποννήσου, ή μεγάλη διαρροή, δ πανικός καί ή σύγχυσις ποΰ παρε- 
τηρήθησαν είς τάς τάξεις τών κομμουνιστοσυμμοριτών. Οί θρασύδειλοι οπαδοί τοΰ 
καταρρέοντος Μάρκου Βαφειάδη, παρά τήν προσπάθειαν τών άρχηγών των δπιυς 
άποκρύψουν τήν υπαρξιν ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων είς Πελοπόννησον, έπλη- 
ροφορήθησαν τούτο άπό τούς χωρικούς καί έπανικοβλήθησαν. ΤΗτο άναπόφευκτος, ώς 
έκ τούτου, ή διαρροή, ή σύγχυσις καί ό πανικός καί μοιραΐαι αί έκτελέσεις πού ήκο- 
λούθησαν, πρός συγκράτησιν τών καταπτοηθέντων κομμουνιστοσυμμοριτών.

Μέ τήν εναρξιν τοΰ έτους 1949, οί κομμουνιστοσυμμορΐται τής Πελοποννήσου 
εύρέθησαν έντός κλοιού τών έθνικών Δυνάμεων καί ήρχισαν νά άποδεκατίζωνται. 
Τήν 5ην Ίανουαρίου, 500 συμμορΐται τής ταξιαρχίας τοΰ άρχισυμμορίτου Πρεκεζέ 
συνεκρούσθησαν μετά τοΰ Στρατοΰ είς τάς κορυφάς τοΰ Πάρνωνος, παρά τήν θέσιν 
«Πευκάκια», ύποστάντες βαρυτάτας ζημίας. Τήν 6ην Ιανουάριου, 200μελής συμμο
ρία, υπό τόν άρχισυμμορίτην Ζαχαρίαν, περιεκυκλώθη είς τήν όρεινήν περιοχήν ’Η
λείας καί κατεκόπη. Καί τήν 7ην πρός 8ην Ίανουαρίου άπηλευθερώνετο ή όρεινή 
’Ηλεία ύπό τής 9ης Μεραρχίας τοΰ έθνικοΰ στρατοΰ, μέ τήν έξόντωσιν 181 συμμο
ριτών καί τής κυριεύσεως μεγάλων ποσοτήτων όπλισμοΰ καί πυρομαχικών.

Άπό τής 9ης Ίανουαρίου αί έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις συνεχίσθησαν πρός 
νότον. ’Ισχυρά κομμουνιστική έπίθεσις κατά τής Μονεμβασίας άνετράπη έντός έλα- 
χίστων ώρών, μέ σοβαράς άπωλείας διά τούς έπιτεθέντας. Τήν 12ην Ίανουαρίου, 
αί δυνάμεις τής 9ης Μεραρχίας τοΰ έθνικοΰ στρατοΰ έκινήθησαν σταθερώς πρός τήν 
Κεντρικήν Πελοπόννησον, προκαλέσασαι βαρείας καί πολυνέκρους ήττας είς τούς 
εισβολείς, ένώ τήν 14ην συνεχίσθη σταθερώς ή προέλασις πρός τήν καρδίαν τών 
Ορεινών όγκων όλοκλήρου τής Αρκαδίας.

Αί έπιτυχεΐς έπιχειρήσεις τής Πελοποννήσου, διαρκοΰντος τοΰ Ίανουαρίου 
1949, συνεχίσθησαν πρός άπαντας τούς τομείς, μέ πολλά άξιομνημόνευτα έπιτεύ- 
γματα. Μνημονεύομεν ένταΰθα έλάχιστα άκόμη, όπως τήν έξόντωσιν δλοκλήρου τοΰ 
τάγματος τοΰ άρχισυμμορίτου Πρεκεζέ κατά τήν 22αν Ίανουαρίου, ύπό δυνάμεων



1124 Χαραλ. Σταμάτη

τών Λ.Ο.Κ., εις τόν Πάρνωνα, ένθα κατεμετρήθησαν 100 νεκροί καί συνελήφθησαν 
120 κομμουνιστοσυμμορΐται. Τήν ιδίαν ημέραν άπεκρούσθη άλλη σφοδρά έπίθεσις 
κατά τής Μονεμβασίας, ενώ έκ παραλλήλου ήρχισε καταδίωξές τοΰ μεγάλου συμ- 
μοριακοΰ συγκροτήματος Γ ' συμμοριακής Μεραρχίας εις τάς περιοχάς Ά χαίας καί 
’Ηλείας. Τδ είς Τρίκαλα Κορινθίας συγκρότημα τοΰ άρχισυμμορίτου Σταθάκη, εξ 
άλλου, δυνάμεως 200 άνδρών, διέφυγε καταδιωκόμενον πρός τήν δυτικήν κατεύθυν- 
σιν καί διωλίσθησεν εις τήν περιοχήν Μάζι, έπί τοΰ Χελμοΰ.

Γενικώς, αί άπό 21ης Δεκεμβρίου 1948 μέχρι τέλους Ίανουρίου 1949 άπώ- 
λειαι τών κομμουνιστοσυμμοριτών Πελοποννήσου συνοψίζονται: Νεκροί κομμουνι- 
στοσυμμορΐται 672, συλληφθέντες 465, παραδοθέντες 510. Σύνολον 1.647. Αύτο- 
αμυνΐται: νεκροί 7, συλληφθέντες 1.136, παραδοθέντες 118. Είς τούς άριθμούς τού
τους δέν συμπεριλαμβάνονται οί τραυματίαι καί οι μή έξακριβωθέντες νεκροί.

** *

Μ Ε ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ τών έπιχειρήσεων είς τήν Πελοπόννησον, άλλο σοβαρόν 
πλήγμα κατεφέρθη κατά τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ είς τήν μάχην τών 

Σοφάδων. Τήν 19ην πρός 20ήν Δεκεμβρίου 1948, δυνάμεις 1.500 κομμουνιστοσυμ- 
μοριτών τών ταξιαρχιών Γιώτη, Μαντέκου καί Στέφου καί διαφόρων ανεξαρτήτων 
ταγμάτων, έπετέθησαν κατά τής κωμοπόλεως τών Σοφάδων. Οί έπιτεθέντες ένήρ- 
γησαν άλληλοδιαδόχως λυσσώδεις έφορμήσεις, χωρίς νά κατορθώσουν νά επιτύχουν 
διείσδυσιν είς τήν κωμόπολιν. Ή  φρουρά τών Σοφάδων προέταξεν ίσχυροτάτην άν- 
τίστασιν κατά τών είς κύματα επιτιθεμένων συμμοριτών καί κατώρθωσε τελικώς νά 
τούς έκδιώξη πρός τά ορεινά τής περιοχής. Έ κ τών εθνικών δυνάμεων ούδείς έφο- 
νεύθη, έτραυματίσθησαν δμως περί τούς 20. Οί κομμουνιστοσυμμορΐται, κατά τήν 
μάχην αύτήν εσχον 120 νεκρούς καί περί τούς 200 τραυματίας, είς χεΐρας δέ τών 
εθνικών δυνάμεων περιήλθεν άφθονον πολεμικόν υλικόν.

** *

Ν ΕΑΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ, άνωτέραν είς καταστροφάς καί δηώσεις άπό έκείνην τής 
Καρδίτσης, έπρόκειτο νά γνωρίση με τήν έναρξιν τοΰ 1949 ή ώραία καί εύη- 

μεροΰσα πόλις τής Ναούσης. Τήν 12ην Ιανουάριου 1949, δύο ταξιαρχίαι κομμου- 
νιστοσυμμοριτών, ύπό τόν άρχισυμμορίτην Βαγενάν, είσέδυσαν αίφνιδιαστικώς είς 
τήν Νάουσαν. Αί δυνάμεις αύταί έξεδιώχθησαν μετά σκληρόν αγώνα τοΰ έθνικοΰ 
στρατοΰ, τό αύτό δέ συνέβη καί μέ άλλας κομμουνιστοσυμμοριτικάς δυνάμεις, αί 
όποΐαι τήν ίδιαν ήμέραν έπετέθησαν καί κατά τής Εδέσσης. ’Αλλά αί δρδαί τών 
σλαβοκομμουνιστοσυμμοριτών, άνασυνταχθεΐσαι καί ένισχυθεΐσαι μέ ίσχυράς άλλας 
δυνάμεις έκ τοΰ Βερμίου καί τοΰ Καϊμακτσαλάν, ένήργησαν νέαν έπίθεσιν κατά τής 
Ναούσης τήν αύτήν ήμέραν, 12.1.1949, μέ άποτέλεσμα νά τήν καταλάβουν κατά τάς 
πρωϊνάς ώρας τής 13ης καί νά έπιδοθοΰν είς ένα άνευ προηγουμένου δργιον έκτε- 
λέσεων, σφαγών, έμπρησμών, άνατινάξεων καί γενικώς είς τεράστιας εκτάσεως κατα- 
στροφάς. Τό σχετικόν άνακοινωθέν τοΰ Γ.Ε.Σ., ύπό ήμερομηνίαν 13.1.1949 ώμίλει 
ώς έξής διά τήν νέαν ταύτην τραγωδίαν :

«Νύκτα 11— 12) 1) 1949, ή X ' συμμοριακή Μεραρχία καί συγκροτήματα Καί- 
μακτσαλάν καί Βέρνου, δυνάμεως ύπερβαινούσης τάς 3.500 μαχίμων άνδρών, άπα- 
σχολήσασαι τήν φρουράν ’Εδέσσης, έπετέθησαν διά τοΰ κυρίως δγκου κατά τής πό- 
λεως Ναούσης, τήν όποιαν ύπερήσπιζε μικρά φρουρά έκ τεσσάρων λόχων, μέ έπικε- 
φαλήν τόν Διοικητήν 33ης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχον Κατσορίδην. Ή  μικρά φρουρά 
τής πόλεως, άπό τής πρώτης στιγμής, άντιμετώπισε τούς συμμορίτας μετά θάρρους 
καί άποφασιστικότητος, μέχρι τής 7ης ώρας τής 13ης Ίανουαρίου. Τό Γ ' Σώμα 
Στρατοΰ έσπευσε 0Γ ένισχύσεως άπό τής πρώτης στιγμής διά νά άπαλλάξη τήν
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πόλιν τής συμμοριακής θηριωδίας, ήτις έπελήφθη του έργου της άπδ τής εισόδου 
τών συμμοριτών είς τήν πόλιν. Ό  αγών συνεχίζεται μέχρις ώρας καί αί καταφθά- 
σασαι ένισχύσεις εχουσι περισφίγξει τήν πόλιν. Ή  φρουρά τής πόλεως συνεπτύχθη 
κατά μέγα μέρος πρός τήν ανατολικήν παρυφήν τής πόλεως, ένθα συνηνώθη μετά 
των τμημάτων των προσπαθούντων νά άπελευθερώσωσι τήν πόλιν».

Ή  άντεπίθεσις τοΰ έθνικοΰ στρατού κατά τών έρυθρών εισβολέων τής Ναού- 
σης, υπήρξε κεραυνοβόλος καί αποτελεσματική. Μέ πλήρη ψυχραιμίαν, μέ τέλειον 
σύστημα άντιστάσεως καί μέ άκλόνητον πίστιν είς τήν νίκην, αί έθνικαί δυνάμεις 
έφώρμησαν άπό τής νυκτός τής 13ης πρός 14ην Ίανουαρίου κατά τών λυσσωδώς 
άνθισταμένων κομμουνιστοσυμμοριτών. Τά σήματα, τά δποΐα ήρχισαν νά άποστέλ- 
λωνται άπό τής 3ης πρωϊνής ώρας, είναι χαρακτηριστικά τής άποφασιστικότητος 
τών μαχητών τοΰ εθνικού μας στρατού. Τό πρώτον σήμα διελάμβανε:

«Μή άνησυχήτε. Συμπληρώνεται ή ιστορία τής Ναούσης. Οί Σλάβοι δέν πρό
κειται νά μολύνουν τήν Νάουσαν. Είναι πολύ περισσότεροι άπό ημάς, άλλά θά φύ
γουν όλιγώτεροι».

Ήκολούθησε τό δεύτερον σήμα:
«’Ήρχισεν ή άντεπίθεσις μας. Τούς κόψαμε τήν ύποχώρησιν. Δέν θά γλυτώση 

κανείς».
Καί έν συνεχεία τό τρίτον σήμα:
«Κρατάμε καλά. Δέν θά πεθάνουμε! Θά ζήσουμε νά ίδοΰμε τήν νίκην!».
Έ ξ άλλου, σύντομον άνακοινωθέν τοΰ Γ.Ε.Σ. τής 15ης Ίανουαρίου έπληροφό- 

ρει τά εξής:
«Άποσταλεΐσαι ένισχύσεις, άνατρέψασαι τάς αντιστάσεις τών συμμοριτών είς 

τάς παρυφάς τής πόλεως, είσήλθον είς ταύτην καί ήνώθησαν μετά τής φρουράς».
Ή  σφοδρά άντεπίθεσις τών έθνικών δυνάμεων δέν ήργησε νά άνατρέψη τήν 

άμυναν τών έρυθρών εισβολέων τής Ναούσης. Ή  καταδίωξις άπό ξηράς καί άέρος 
ήρχισε τήν μεσημβρίαν τής 14ης Ίανουαρίου, δτε συνδεδυασμέναι ένέργειαι στρα
τού καί άεροπορίας έπέφεραν τήν πρώτην σοβαράν κάμψιν τών σλαβοκομμουνιστο- 
συμμοριτών. Τά πυροβόλα, αί ρουκέτται καί αί χειροβομβίδες τούς άπεδεκάτισαν 
κυριολεκτικώς, καθ’ δλην τήν ήμέραν, ούτω δέ, μετά σκληρότατον άγώνα αί έθνικαί 
δυνάμεις άπηλευθέρωνον τήν πόλιν τής Ναούσης περί τήν μεσημβρίαν τής 15ης 
Ίανουαρίου, δτε καί είσήρχοντο είς αυτήν αί πρώται τεθωρακισμέναι μονάδες. Έ  
πανωλεθρία τών κομμουνιστοσυμμοριτών ώλοκληρώθη σχεδόν μέχρι τής νυκτός, μέ 
τήν άποκοπήν τών δδών διαφυγής των. ΙΙεζικόν, πυροβολικόν καί άεροπορία έπετέ- 
θησαν καί τούς έσφυροκόπησαν, χωρίς άνάπαυλαν, κυρίως δέ ένήργησαν κατά τών 
υψωμάτων Κουκούλι καί Πρόδρομος, δύο χιλιόμετρα βορείως τής Ναούσης, τά δποΐα 
κατεΐχον καί ύπερήσπιζον λυσσωδώς οί εισβολείς. Τά άντερείσματα τοΰ Βερμίου, 
πρός τά δποΐα έσπευσαν διά νά σωθούν έν τέλει καί αύτοί, έσφυροκοπήθησαν άπό τό 
πυροβολικόν καί τήν άεροπορίαν, καθ’ δλην τήν 16ην Ίανουαρίου, μέ δλεθρίας συνέ
πειας διά τούς φεύγοντας έπιδρομεΐς.

Οί σλαβοκομμουνισταί συμμορΐται έξεβλήθησαν άπό τήν Νάουσαν πριν προ- 
φθάσουν νά δλοκληρώσουν τό καταστροφικόν έργον τους. 'Οπωσδήποτε, δμως, αί 
φοβεραί κακουργίαι των καί αί καταστροφαί είς τήν ώραίαν καί άνθοΰσαν πόλιν 
τής Ναούσης ύπερέβησαν πάν προηγούμενον. Κατέστρεψαν δλα σχεδόν τά έργοστά- 
σια καί τά καταστήματα τής πόλεως, έπυρπόλησαν καί άνετίναξαν τά δημόσια κτί
ρια καί ύπερδιακοσίας οικίας, έξετέλεσαν τόν δήμαρχον καί άρκετούς άλλους άθώ- 
ους πολίτας καί άπήγαγον άνω τών πεντακοσίων άτόμων. Έ ν τή κυριολεξία, δ 
κομμουνιστοσυμμοριτισμός ώργίασεν άνευ προηγουμένου είς τήν μαρτυρικήν Νάου
σαν, κατά τό διήμερον σχεδόν πού ήδυνήθη νά παραμείνη είς αυτήν.

’Αλλά ή θεία Νέμεσις δέν άφησεν άτιμωρήτους τούς έρυθρούς σφαγείς, δο
λοφόνους καί καταστροφεΐς τής Ναούσης. Αί ήτται, τάς όποιας ύπέστησαν κατά τήν
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πρός βορραν φυγήν των, ύπήρξαν έξουθενωτικαί. Κατατμημένοι εις μικράς δμάδας 
προσεπάθησαν νά σωθοΰν είς τάς χαράδρας τοΰ Βερμίου, ένέπεσαν δμως είς παγί
δας των εθνικών δυνάμεων καί έξωντώθησαν. ’Έλπιζαν δτι κατά τήν φυγήν των, 
μετά τάς σφαγάς καί τάς λεηλασίας καί τάς καταστροφάς, θά ηύνοοΰντο άπδ τήν 
ορεινήν διαμόρφωσιν τοΰ έδάφους, ή δποία δεν θά έπέτρεπεν είς τόν έλληνικδν στρα
τόν νά τούς παρακολουθή συνεχώς. Συνέβη δμως τδ άντίθετον. Ό  έλληνικός στρα
τός τούς παρηκολούθησε, τούς ένετόπισε καί τούς συνέτριψε. Τούς Ιτιμώρησε σκλη- 
ρώς διά τάς σφαγάς καί τάς καταστροφάς τής μαρτυρικής πόλεως τής Ναούσης.

* **

Μ Ε ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ τής Ναούσης άπεκορυφώθη ή έπιδείνωσις τής έκ 
τοΰ Συμμοριτοπόλεμου καταστάσεως, ή όποια άπό τοΰ Νοεμβρίου 1948 καί 

είδικώτερον άπό τής τραγωδίας τής Καρδίτσης είχε δημιουργήσει σειράν σοβαρωτά- 
των προβλημάτων. Δέν πρέπει νά άποκρυβή, δτι αί καταστρεπτικαί Ιπιδρομαί κατά 
έλληνικών πόλεων καί ιδίως κατά τής Καρδίτσης καί τής Ναούσης —  καί έν συνε
χεία κατά τοΰ Καρπενησιού, ώς θά εΐδωμεν —  άπεθράσυναν τούς κομμουνιστοσυμ- 
μορίτας, ένώ ταυτοχρόνως είχον δημιουργήσει καί είς μέρος τής έθνικόφρονος κοι
νής γνώμης τήν έντύπωσιν, δτι δυσκόλως θά ήδύνατο νά άποκρουσθή Ιπιδρομή τών 
συμμοριτών κατά οΐασδήποτε έλληνικής πόλεως, άφ’ ής στιγμής ούτοι άπεφάσιζον 
ταύτην. Ό  εθνικός στρατός δέν συνεμερίζετο βεβαίως τήν έντύπωσιν αύτήν, διότι 
οί αξιωματικοί καί οί στρατιώται του Ιγνώριζον δτι ήδύναντο, καλώς διευθυνόμε- 
νοι καί έπιτυχώς χρησιμοποιούμενοι, νά συντρίψουν κάθε κομμουνιστικήν άπόπειραν 
έναντίον μεγάλων αστικών κέντρων. Είς τήν οΰτως χαρακτηριζομένην κατάστασιν 
έπήλθε ριζική μεταβολή δταν, όλίγας ήμέρας μετά τήν τραγωδίαν τής Ναούσης καί 
συγκεκριμένως τήν 21ην ’Ιανουάριου 1949 έπανεφέρθη δ θεσμός τής ’Αρχιστρα
τηγίας καί άνετέθη ή θέσις αυτή είς τόν νικητήν τοΰ έλληνοαλβανικοΰ πολέμου, 
αείμνηστον Στρατάρχην ’Αλέξανδρον Παπάγον, μέ σαφείς καί σχεδόν άπεριορίστους 
τάς στρατιωτικάς άρμοδιότητας καί δικαιοδοσίας. Έκτοτε δ έλληνικός στρατός καί 
ιδίως άπό τών άρχών τοΰ Φεβρουάριου 1949, άνέλαβεν είς δλους άνεξαιρέτως τούς 
τομείς τής χώρας άποφασιστικήν δρασιν, ή δποία άνταπεκρίνετο προς πλήρες σχέ- 
διον, άποβλέπον —  κατ’ άναδιαστολήν τών σχεδίων τών συμμοριτών, δπως έπιτύ- 
χουν «θετικά άποτελέσματα» Ιντός τοΰ 1949 —  είς τήν δριστικήν άπαλλαγήν δλο- 
κλήρου τής Ελλάδος έντός τοΰ 1949, άπό τόν ένοπλον σλαβοκομμουνιστικόν έτίιδρο- 
μέα. Τό σχέδιον αυτό συνίστατο είς τήν βαθμιαίαν έκκαθάρισιν τής μιας μετά τήν 
άλλην έλληνικής περιοχής, άρχής γενομένης άπό τής Πελοπόννησου, κατά τρόπον 
δμως τοιοΰτον, ώστε νά μή είναι δυνατόν πλέον νά έπανέλθουν έπιθετικώς οί κομ- 
μουνιστοσυμμορΐται είς τάς έκκαθαριζομένας περιοχάς ή νά άνακτήσουν θέσεις τάς 
όποιας είχον άπολέσει. Ώ ς έκ τούτου, νέος ένθουσιασμός κατέλαβε τον έλληνικδν 
στρατόν, είς τόν όποιον έπετρέπετο πλέον νά συμμορφωθή πρός έκεΐνο τό όποιον 
τοΰ ύπηγόρευον ή ψυχοσύνθεσις καί ή παλαιά έθνική του παράδοσις: Νά έγκατα- 
λείψη τήν «στατικήν άμυναν», ήτοι τήν τακτικήν ή δποία περιώριζεν ίσχυράς στρα- 
τιωτικάς δυνάμεις είς τάς πόλεις καί τάς άφηνεν ούσιαστικώς έκτεθειμένας είς τάς 
έπιδρομάς τών συμμοριτών, καί νά άποδυθή είς άμείλικτον έπιθεσιν, τήν όποιαν 
θά συνεπλήρωνεν ή συστηματική έπαγρύπνησις είς δλας τάς περιοχάς τής Ελλάδος. 
Τά άγαθά άποτελέσματα τής νέας ταύτης τακτικής έφάνησαν άμέσως καί δή κατά 
τήν μεγάλην μάχην τής Φλωρίνης, περί τής όποιας θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

** *

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ τοΰ ’Αρχιστρατήγου συνέπεσε μέ ένα άλλο δράμα, πού ήλθεν 
έν συνεχεία έκείνων τής Καρδίτσης καί τής Ναούσης: τό δράμα τοΰ Καρπε

νησιού. ’Οκτώ ήμέρας μετά τήν Νάουσαν οί κομμουνιστοσυμμοριται, ύπολογίζοντες
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εις τόν βαρύτατον χειμώνα καί τούς δγκους χιόνων, πού θά καθίστων λίαν δυσχερή 
την άποστολήν ένισχύσεων τού στρατού, Ινήργησαν τήν τρίτην κατά σειράν σοβαρω- 
τάτην επιδρομήν κατά πόλεων προσβαλόντες τό Καρπενήσιον. Ή  τρίτη αϋτη κα
ταστρεπτική έπιδρομή έγένετο αίφνιδιαστικώς τάς πρώτας μεταμεσονυκτίους ώρας 
τής 20ής ’Ιανουάριου καί διά δυνάμεως 3.600 περίπου καλώς έξωπλισμένων σλαβο- 
κομμουνιστοσυμμοριτών των συγκροτημάτων Διαμαντή καί Γιώτη, το να γ ί
νουν κύριοι τής πόλεως οί εισβολείς άπό τής 20ής Ίανουαρίου. 'Η  φρουρά τής 
πόλεως τούς ύπεδέχθη δπως ήρμοζεν εις "Ελληνας στρατιώτας καί διεξήχθη πρά
γματι δμηρικύς άγών, άλλά ή έκ τών χιόνων καί τής καταστροφής τών γεφυρών 
καθυστέρησις τής άφίξεως ένισχύσεων τού έθνικοΰ στρατού είχεν ώς άποτέλεσμα 
τό νά γίνουν κύριοι τής πόλεως οί εισβολείς άπδ τής 20ής Ίανουαρίου. Ή  φρουρά 
διέφυγε κατά τό πλεΐστον, κατορθώσασα νά διασπάση τόν κλοιόν τών κομμου- 
νιστοσυμμοριτών. 'Η  μεγίστη τραγωδία τού Καρπενησιού διήρκεσεν έπί 
18 δλοκλήρους ήμέρας. Κατά τό χρονικόν αυτό διάστημα, οί κομμουνιστοσυμμορΐ- 
ται έπεδόθησαν άγρίως εις τό προσφιλές των έργον σφαγών καί καταστροφών. Έ - 
πυρπόλησαν τό Διοικητήριον, οπού έστεγάζοντο τό Ταχυδρομεΐον καί τό Δημόσιον 
Ταμεΐον, καθώς καί τό μικρόν νοσοκομεΐον μετά τών έν αύτώ νοσηλευομένων 28 
τραυματιών, οί όποιοι άπετέλεσαν διά τούς κομμουνιστοσυμμορίτας ζώντα πυροτε
χνήματα. ’Επίσης, έξετέλεσαν άρκετούς εκ τών κατοίκων, Ικαυσαν 250 οικίας καί 
άπήγαγον 1.200 δμήρους. Γενικώς, αί φοβεραί κακουργίαι κατά τού πληθυσμού 
ύπερέβησαν εδώ έκείνας τής Καρδίτσης καί τής Ναούσης, αί καταστροφαί δημο
σίων καί ιδιωτικών κτιρίων δέ θά ήσαν άπείρως περισσότεραι άπδ τάς καταστροφάς 
τής Ναούσης, εάν τό Καρπενήσιον δεν έστερεΐτο έργοστασίων καί μεγάλων καί ση
μαντικών κτιριακών συγκροτημάτων.

Αί κινηθεΐσαι ένισχύσεις τού εθνικού στρατού πρός άπελευθέρωσιν τού Καρπε
νησιού κατώρθωσαν, μέσα είς τήν μαινομένην χιονοθύελλαν καί τάς άποκεκλεισμέ- 
νας άπό νάρκας καί χιόνας (ύψους 1— 2 μέτρων) δδούς καί άτραπούς, νά προσεγ
γίσουν τήν πόλιν κατά τήν 6ην Φεβρουάριου 1949 καί νά περισφίγξουν τούς κομ- 
μουνιστοσυμμορίτας. Οί εισβολείς, διά νά διασπάσουν τόν κλοιόν έξηναγκάσθησαν 
νά δώσουν μάχην σφοδράν καί πολύνεκρον, εκ παρατάξεως ,είς τά ανατολικά ύψώ- 
ματα τής πόλεως. Έ κεΐ έδέχθησαν ισχυρά πλήγματα άπό τόν εθνικόν στρατόν καί 
έτιμωρήθησαν βαρύτατα διά τά φοβερά έγκλήματά των κατά τών κατοίκων τού Καρ
πενησιού. Τμήματα τών εθνικών δυνάμεων ήρχισαν νά είσέρχωνται είς τήν μαρτυ
ρικήν πόλιν άπό τών πρωινών ώρών τής 8ης Φεβρουάριου, ενώ άλλα τμήματα κατε- 
δίωξαν άπηνώς τούς φεύγοντας έν πανικώ σλαβοκομμουνιστάς. Τό λακωνικόν άνα 
κοινωθέν τού Γ.Ε.Σ., κατά τάς άπογευματινάς ώρας τής 8ης Φεβρουάριου, έπληρο- 
φόρει τό Ιλληνικόν κοινόν διά τών έξής, ώς πρός τήν εκτασιν τού δράματος τού 
Καρπενησιού:

«Τμήματα 45ης Ταξιαρχίας άνέτρεψαν, μετά πείσμονα άντίστασιν, συμμορί- 
τας κατέχοντας άνατολικά ύψώματα Καρπενησιού. Τμήματα εισέρχονται είς μαρτυ
ρικήν πόλιν άπό 14.30’ ώρας. Πληθυσμός άλλόφρων υποδέχεται τμήματα. Μικρά 
παιδιά σβήνουν καί καταστρέφουν προδοτικάς έπιγραφάς Έαμοσλάβων. ’Εχθρός κα
ταδιώκεται πρός δυσμάς καί βορειοδυσμάς».

Ή  τραγωδία τού Καρπενησιού έλάμβανεν οΰτω τέλος τήν 8ην Φεβρουάριου 
1949, ήτοι μετά 18 σχεδόν ήμερών κατοχήν τής μαρτυρικής πόλεως υπό τών σλα- 
βοκομμουνιστών σφαγέων καί καταστροφέων. Ή  τιμωρία τών δολοφόνων καί προ
δοτών υπήρξε καί έδώ παραδειγματική, άφού ή τήξις τών χιόνων άπεκάλυψεν άρ- 
γότερον τάς φοβεράς άπωλείας τού κομμουνιστοσυμμοριτισμού είς τό έγχείρημα Καρ
πενησιού. Διά νά κατανοηθή όμως πληρέστερον τό δράμα τού πληθυσμού τής πόλεως 
ταύτης, άρκεϊ νά λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι ευθύς μέ τήν είσοδον τών έθνικών δυνάμεων 
είσήρχοντο είς Καρπενήσιον καί τεράστιαι ποσότητες τροφίμων, ιματισμού καί κλινο-
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σκεπασμάτων. Τά πρώτα φορτία, διά την άμεσον άντιμετώπισιν των άναγκών των 
συμμοριοπλήκτων, περιελάμβανον: 150.000 όκάδας αλεύρου, 10.000 όκάδας άρτου, 
7.000 όκάδας ζυμαρικών, 8.000 κυτια κονσερβών, 5.000 όκάδας ζαχάρεως κ.λ. 
κ.λ., ως καί μεγάλας ποσότητας υγειονομικού καί φαρμακευτικού υλικού. ’Επίσης 
ένεκρίνετο εσπευσμένους πίστωσις 275 εκατομμυρίων δραχμών, πλήν το-των δέ έκι- 
νητοποιοΰντο καί συνέβαλλον τά μέγιστα διά τήν άνακούφισιν τών μαρτύρων Εόρυ- 
τάνων οί οργανισμοί «’Έρανος Βορείων Επαρχιών», «Ελληνικός Ερυθρός Σταυ
ρός» καί «Πατριωτικόν "Ιδρυμα», έκαστος εις τήν άρμοδιότητά του.

** *

Ε ΝΑ ΓΠΕΡΟΧΟΝ καί άξιοθαύμαστον παράδειγμα τών δυσκάλων έκείνων ημε
ρών τού τέλους ’Ιανουάριου 1949, παράδειγμα τής άδαμάστου θελήσεως τών 

Ελλήνων νά συντρίψουν τόν κομμουνιστοσυμμοριτισμόν καί νά μή υποδουλωθούν εις 
τήν έρυθράν τυραννίαν, άλλά καί άπόδειξις τού πόσον αδελφωμένοι υπήρξαν πάν
τοτε οί αγώνες τού Ελληνισμού μέ τόν «Σταυρόν καί τό Σπαθί», είναι τά δσα αυθορ- 
μήτως ελαβον χώραν εις τήν πόλιν τών Γρεβενών, έν δψει σλαβοκομμουνιστοσυμμο- 
ριακής Ιπιδρομής. ’Αντί πάσης έξιστορήσεως τών γεγονότων καταχωρεΐται έπί τού 
προκειμένου εν εκ τών πολλών είδησεογραφικών τηλεγραφημάτων τών έφημερίδων 
τής έποχής, δπως ακριβώς εδημοσιεύθη εις πρωινήν έφημερίδα τών ’Αθηνών τής 
4ης Φεβρουάριου 1949. ’Ιδού :

«Εκατοντάδες κατοίκων τών Γρεβενών καί τής γύρω περιοχής ώπλισθησαν 
αύθορμήτως, μέ έπί κεφαλής τόν Μητροπολίτην κ. Θεόκλητον, τόν Εισαγγελέα, τόν 
’Έπαρχον καί τόν Επιθεωρητήν τών Σχολείων. Όγδοήκοντα καί πλέον ιερείς, (οπλι
σμένοι, εύρίσκονται εις 6 φυλάκια, άγρυπνοι φρουροί. Τό παράδειγμα τών κατοίχων 
τών Γρεβενών Ινεθουσίασε όλόκληρον τήν Δυτικήν Μακεδονίαν, δταν έγνώσθη δτι 
δ Μητροπολίτης έκτελει κάθε έσπέραν χρέη σκοπού καί δτι διακόσιαι γυναίκες, 
ώπλισμέναι, προσφέρουν ως άνόρες τάς όπηρεσίας των διά τήν άσφάλειαν τών Γρε
βενών. Οί κάτοικοι καλούν τούς ’Αθηναίους νά έλθουν εις Γρεβενά καί νά διαπιστώ
σουν τόν άκράτητον ενθουσιασμόν πού έπικρατεΐ...».

ΧΑΡΑΛ. Σ Τ AM ATΗ Σ

Τ ά  « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »  εύχονται 

εις τούς ά ναγνώ στας τω ν Κ α λά  Χ ρ ισ τού 

γεννα  και Ευτυχές τό Νέον “Ετος 1968
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Ο Κ Ο Λ Α Ξ
--------------------------  'Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' χ, ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ _________________

Ή  πλούσια ελληνική γλώσσα, μεταξύ των πολλών ρημάτων της, περιλαμβάνει 
καί τό ρήμα «κολακεύω», έξ οδ καί τό έπίθετον «κόλαξ».

Ή  βασική ερμηνεία τού ρήματος τούτου είναι δτι εκθειάζω τάς άρετάς καί 
ικανότητας τινός, έν τη παρούση, δμως, έρεύνη, δεν λαμβάνεται υπό τήν ερμηνείαν 
ταύτην δ κόλαξ, δηλαδή δ έκθειάζων τάς άρετάς καί ικανότητας έτέρου, άλλ’ ύπό 
τήν αιτίαν, δι* ήν γίνεται τις κόλαξ, ώς καί αν έκθειάζη όντως εις τινα άρετάς καί 
ικανότητας ή εκθειάζει τοιαύτας, μή ύπαρχούσας παρά τινι καί έν γνώσει τής ανυ
παρξίας των, μέ σκοπόν έτερον, τοΰ διά τής αθώας, φαινομενικώς, κολακείας, έπι- 
διωκομένου, ούχί, άσφαλώς, τίμιον καί ήθικόν.

'Ως συνέχειαν, κατά συνέπειαν, τής μικράς ώς άνω εισαγωγής, ώς κόλακα 
δέον νά χαρακτηρίσωμεν τόν άνθρωπον εκείνον, δστις εκθειάζει άρετάς ή ικανότητας 
τινός, ούχί διά νά άποδώση τιμήν εις τούτον, άλλ’ έκ προσωπικού συμφέροντος κι
νούμενος, ώς επίσης καί εκείνον, δστις, διά τόν αυτόν σκοπόν, εκθειάζει καί έπαινεΐ 
άρετάς καί ικανότητας, μή άπαντωμένας είς τόν κολακευόμενον άνθρωπον καί έν 
γνώσει τής ανυπαρξίας των.

Άσφαλώς, πρόκειται περί ανθρώπου μή έναρέτου καί λίαν έπικινδύνου, δέν 
παύει δμως νά ύπάρχη καί νά δρά, ώς έπίσης δέν παύει νά ύπάρχη καί δ άπό έλ- 
λειψιν άντιλήψεως, ευφυΐας ή άλλης ίκανότητος καί αρετής άρεσκόμενος νά δέχη- 
ται τάς κολακείας καί νά μή δύναται νά άντιληφθή είς ποιον σκοπόν αποβλέπουν 
αδται καί ποιαν ζημίαν δύνανται νά προκαλέσωσι τώ κολακευομένω ή είς έτερον.

Πάντοτε, λοιπόν, υπάρχουν οι κόλακες, ώς έπίσης καί πάντοτε υπάρχουν οί 
κολακευόμενοι. Επειδή είς τούς τελευταίους τούτους ύπάρχουσι καί πολλοί, οίτινες 
ασκούν διοίκησιν είς ίδιωτικάς έπιχειρήσεις ή είς τινα τομέα τού κρατικού μηχανι
σμού καί έπί πλέον στέριξ αυτών, κατά κανόνα, προσπαθούν νά άναπτύξουν τήν 
δρασιν των, πρός τόν σκοπόν τοΰ άποκλειστικοΰ ατομικού συμφέροντος των καί δή 
έπί ζημία τών συμφερόντων τών άλλων ή τών γενικωτέρων τοιούτων, έπιδιώκεται 
διά τής άναπτύξεως τοΰ θέματος τούτου ή άμυδρά σκιαγράφησις άμφοτέρων, κόλα- 
κος καί κολακευομένου, καί έπισήμανσις τών σημείων έκείνων, δι’ ών δύναται νά 
έπιτευχθή ή έξουδετέρωσις τοΰ έπικινδύνου τούτου τύπου, τοΰ κόλακος.

Μακροχρόνιος πείρα διδάσκει είς τόν οίονδήποτε, δτι έκαστος άνθρωπος, δστις 
ασκεί διοίκησιν τινά έχει τήν τάσιν νά ποιήται κατάχρησιν ταύτης καί άσφαλώς 
έμοδίζεται έκ τής ύπάρξεως ώρισμένων δρίων, άτινα έχουν τεθή πρός τόν σκοπόν 
τούτον καί έντός τών δποίων ύποχρεούται νά κινήται. Τούτο δέν είναι τί τό παρά
δοξον, άφού τά αίτιά του είναι εσωτερικά καί αφού καί αυτή άκόμη ή αρετή έχει 
άνάγκην περιορισμών.

Τόν άνθρωπον τούτον, δστις έν τή ασκήσει τής διοικήσεως θά άποπειραθή κατά- 
χρησιν τής ύπ’ αυτού άσκουμένης έξουσίας, διά τής ύπερβάσεως τών τεθιμένων 
δρίων, θά τόν πλαισιώση δ κόλαξ, δ δποΐος, ώς έχιδνα έλλοχεύων, θά άναζητήση 
τήν ευκαιρίαν νά έπαινέση καί νά έξάρη άρετάς καί ικανότητάς του, άπαντώμενος 
καί μή παρ’ αύτώ καί έκ παραλλήλου θά ίκανοποιήση τό άτομικόν του συμφέρον, 
πρός ίκανοποίησιν, άλλωστε, τού όποιου προβαίνει είς τήν έξύμνησιν, είς τόν έτερον.

Τό νά έπαινή τις άνώτερόν του καί νά έκθειάζη τάς ικανότητάς του, ίσως, 
είς τινας περιπτώσεις νά μή συνιστά πειθαρχικόν παράπτιομα, είναι δμως σφάλμα, 
είναι δπωσδήποτε άντιπειθαρχική διαγωγή, άλλ’ άκριβώς ή ίκανότης τού κόλακος 
είναι τοιαύτη, ώστε οχι μόνον ή έκδήλωσίς του, δηλαδή ή κολακεία του, νά μή
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συytστα πειθαρχικόν παράπτωμα καί νά μή άποτελή σφάλμα ή άντιπειθαρχικήν δια
γωγήν, άλλα τουναντίον τήν πράξιν του ταύτην νά τήν έμφανίζη ώς παράδειγμα 
πρός μίμησιν.

’Ίσως, ή Αλήθεια νά μή προκαλή τόσον καλόν, δσον κακόν προκαλοΰν τά προ- 
σχήματά της. Τούτο διά τόν κόλακα δέν ισχύει. Δεν τόν Ινδίαφέρει ή αλήθεια, ή 
όποια Ιχει, κατά κανόνα, καλά άποτελέσματα, οόδόλως δέ, τόν ένδιαφέρουν καί τά 
προσχήματα, τά όποια χρησιμοποιεί πρός χάριν, δήθεν, τής άληθείας. Δέν τόν έν- 
διαφέρει, κατά συνέπειαν, ούτε καί τό καλόν τό όποιον προκαλοΰν τά προσχήματά 
της. Τόν ενδιαφέρει μόνον τό Αποκλειστικόν Ατομικόν του συμφέρον, πρός ίκανοποί- 
ησιν καί μόνον τοΰ όποιου είτε έκθειάζει καί Ιπαινεΐ ύπαρχούσας παρά τινι άρε- 
τάς καί ικανότητας, δηλαδή, έστω καί πρός τό Ατομικού του συμφέρον, δλως τυ- 
χαίως, ύπηρετεΐ τήν Αλήθειαν, είτε πάλιν, έπαινών καί έκθειάζων μή ύπαρχούσας 
Αρετάς καί ικανότητας, προσποιείται ότι ύπηρετεΐ τήν Αλήθειαν καί μάλιστα έν 
πλήρει γνώσει δτι αΰτη δέν ύπάρχει, δηλαδή δέν ύπάρχουσιν αί έκθειαζόμεναι άρε- 
ταί καί ικανότητες.

Ό  Λαροφουσκώ λέγει δτι «ή υποκρισία είναι δ φόρος εύλαβείας, τόν όποιον 
πληρώνει ή κακία στην Αρετή». Καί όντως, κατά κανόνα Ανευ έξαιρέσεων, δ ύπο- 
κρινόμενος καί τοιοϋτος είναι ό κόλαξ, Ιιτυγχάνων τό Ατομικόν του συμφέρον καί 
διαπράττων ουτω μίαν κακήν πράξιν θά προκαλέση ζημίαν εις τήν Αρετήν καί ώς 
ύποκρινόμενος θά πληρώση καί φόρον εύλαβείας εις τήν Αρετήν, ή δέ ζημία τήν 
όποιαν θά προκαλέση έν προκειμένω θά είναι ή Αποστέρησις ένός Αγαθού Από ένα, 
μή κόλακα καί ή ίδιοποίησις τούτου ύπό τοΰ κόλακος, διά τής ύποκριτικής μεθόδου, 
τής κολακείας, ήν οδτος χρησιμοποιεί. Καί Ανενδοιάστως, ό κόλαξ προκαλεΐ τό κα
κόν είς βάρος συναδέλφων του ή συνανθρώπων του, διότι δέν δύνανται ν’ άνευρε- 
θώσιν είς αυτόν άρεταί, ίνα ώς φραγμοί τιθέμενοι τόν έμποδίσωσιν, ώς δέν δύνανται 
νά τεθώσι φραγμοί καί έμπόδια είς εν Αγριον θηρίον, έντός ύαλοποιείου εύρισκό- 
μενον. Δυνάμεθα, λοιπόν, έν κατακλεΐδι, νά εϊπωμεν δτι ή ζημία τήν όποιαν προ
καλεΐ ή ύποκρισία τοΰ κόλακος είναι δ φόρος εύλαβείας, τόν όποιον πληρώνει ή κα
κία είς τήν Αρετήν καί άφοΰ ή ύποκρισία είναι δπωσδήποτε κακία καί ή μή ύποκρι
σία Αρετή.

Ό  κόλαξ, έν ούδεμιά περιπτώσει, είναι καί τίμιος Ανθρωπος καί μάλιστα είς 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά δύναται νά Ατενίση τόν δαίμονα καί νά τοΰ είπη: «είσαι 
δ δαίμων». Ή  ελλειψις ευφυΐας, Αντιλήψεως κλπ., παρά τώ κολακευομένω καί πολ- 
λάκις ή ίκανοποίησις, ήν αισθάνεται οδτος·, κολακευόμενος, καί είς άρκετάς περι
πτώσεις ή παρώτρυνσις, ήν δίδει αυτός οδτος δ κολακευόμενος είς τόν κόλακα διά 
νά Αναπτύξη τήν κακοποιόν δράσιν του είναι έν προκειμένω δ δαίμων. Θά τοΰ είπη 
ό κόλαξ: «είσαι ό δαίμων;». Έ ν ούδεμιά περιπτώσει. Θά τόν Ατενίση, θά τόν 
έναγκαλισθή, δέν θά τόν Αποπέμψη, Αλλά μετ’ αύτοΰ θά συνεργασθή διά νά έπιτύχη 
τόν σκοπόν του. Είναι ό κόλαξ συνεργάτης πάντοτε τοΰ δαίμονος καί ούχί τοΰ Θεοΰ, 
είναι ύπηρέτης τής ύποκρισίας καί ούχί τής Αρετής καί τής άληθείας, ήν προσποιεί
ται δτι ύπηρετεΐ, είναι φίλος τοΰ κακοΰ καί ούχί τοΰ καλοΰ.

Βεβιασμένη Αναδρομή είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν θά μάς Απόδειξη τήν κακο
ποιόν δράσιν των κολάκων, άφοΰ θά άνεύρωμεν έν αυτή περιπτώσεις διαλύσεως 
Αυτοκρατοριών καί Βασιλείων έξ αιτίας τής δράσεως των κολάκων, «αυλοκολάκων» 
είδικώτερον άποκαλουμένων, οί’τινες καί, χωρίς ύλικόν συμφέρον, έδρασαν πρός 
ικανοποίησιν ένός «άρρωστημένου» έγωϊσμοΰ των. Καί επίσης θά άνεύρωμεν περι
πτώσεις διαλύσεως καθεστώτων, καταπτώσεως των ήθικών Αξιών, άναπτύξεως τής 
φαυλοκρατίας, έκ μόνης τής δράσεως τών κολάκων, οίτινες εύρισκόμενοι πέριξ τών 
διευθυνόντων τάς τύχας τών διαφόρων έθνών, δέν έδίστασαν, μέ τήν κολακείαν των 
καί πρός χάριν τού Ατομικού των συμφέροντος ή Εκανοποιήσεως τοΰ έγωϊσμοΰ των,
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νά παρασύρουν τούς διευθύνοντας τάς τύχας των έθνών, διά της κολακείας των, 
εις ένεργείας μή έξυπηρετούσας τά συμφέροντα τοΰ, έν έκάστη περιπτώσει, συγκε
κριμένου έθνους.

Έ ν τή δράσει του βλέπετε τβν κόλακα πειθαρχοΰντα, χωρίς νά πιστεύη εις 
την πειθαρχίαν, υποτάσσομενον, χωρίς νά ένστερνίζηται τήν υποταγήν, ύπακού- 
οντα, χωρίς νά άντιλαμβάνηται τήν έννοιαν τής ύπακοής, γενικώς, δέ, τά πάντα 
ποιοΰντα, χωρίς νά Ιχη συλλάβει καί τβ νόημά των, άλλά πάντοτε καραδοκοΰντα 
ί'να, μέ τήν εύτελεστάτην μορφήν τής πειθαρχίας, ήν επιδεικνύει, τής υποταγής, ήν 
ένστερνίζεται καί τής ύπακοής, ήν έκδηλώνει, νά κολακεύση, δηλαδή νά έκδηλώση 
τήν υποκρισίαν του καί νά αποκόμιση οφέλη. Νά άποδείξη, δέ, συγχρόνως δτι δι’ 
αυτόν ή πειθαρχία, ή υποταγή, ή ύπακοή δέν είναι τίποτε περισσότερον, παρά μο- 
νον ευκαιρίαι, ας καραδοκεί καί πολλάκις Ιπιδιώκει νά τώ παρουσιασθώσιν, ΐνα 
γίνη κόλαξ καί ίκανοποιήση τά ατομικά του συμφέροντα διά τής έξυμνήσεοις, τής 
υποκριτικής καί ύστεροβούλου, ύπαρκτάς καί μή, άρετάς καί ικανότητας τοϋ ύπ’ 
αύτοΰ κολακευομένου.

Συναντάται παντού καί πάντοτε, διότι ώς τά διάφορα έντομοκτόνα δέν κατώρ- 
θωσαν μέχρι σήμερον νά έξοντώσουν δριστικώς τά έπιβλαβή έντομα, ουτω καί αυ
τός, παρά τά λαμβανόμενα προφυλακτικά μέτρα ύπό μεγάλου άριθμοΰ άτάμων, 
άσκούντων διοίκησιν τινά, δέν έξηφανίσθη ούδ’ έπαυσε νά ύπάρχη. Ούτε καί θά 
παύση νά ύπάρχη. 'Απλώς εύρίσκεται εις χειμερίαν νάρκην, ώς αί έχιδναι, καί 
έξ ής, καραδοκών διά τήν εύκαιρίαν, έξέρχεται, δταν τώ παρουσιασθή αύτη. Καί 
δυστυχώς τώ παρουσιάζεται.

Τήν ΰπαρξίν του αύτήν πρέπει νά καταστήση άκίνδυνον ό κολακευόμενος καί 
ο πρός κολακείαν πολιορκούμενος. Ό  κόλαξ δέν άλλάσσει. Είναι άμετάβλητος ή φύ- 
σις του καί άκατανίκητος ή τάσις του. θά  προσπαθήση πάντοτε, θά έπιδιώξη δπωσ- 
δήποτε. Ά λλ’ δπως ύπό αυτής ταύτης τής διοικήσεως τίθενται φραγμοί καί πε
ριορισμοί εις τούς χειριζομένους ταύτην, ί’να, μή ποιώνται κατάχρησιν ταύτης, οΰτω 
καί οί διαχειριζόμενοι τήν διοίκησιν δέον νά θέτωσι φραγμούς εις τούς άποπειρωμέ- 
νους νά καταχρασθώσι, μέσω αυτών, τήν διοίκησιν καί νά άποκομίσουν όφέλη. ’Απο
πειρώμενοι νά καταχρασθώσι τήν διοίκησιν, μέσω τών διαχειριζομένων ταύτην, 
είναι πολλοί, άλλά μεταξύ αύτών τήν προέχουσαν θέσιν κατέχει ό κόλαξ.

Δέν δικαιολογείται εις τόν άσκοΰντα διοίκησιν ή μή έπισήμανσις τών περιβαλ
λόντων αύτόν κολάκων, δηλαδή, έπαναλαμβάνομεν, τών πρός τόν σκοπόν ίκανοποιή- 
σεως άτομικοΰ των συμφέροντος έκθειαζόντων ύπαρκτάς καί μή παρά τώ κολα- 
κευομένω καί έν προκειμένω αυτώ τούτω τώ διαχειριζομένω τήν διοίκησιν, άρετάς 
καί ικανότητας καί γενικώς έπαινούντων τούτους.

Ό  άσκών διοίκησιν καί έν γνώσει του άφίνων ν’ άναπτύσση τήν δρασιν του 
ό κόλαξ, δέν άσκεΐ καλώς τήν διοίκησιν. Καί δ έξ άνικανότητος ή έλλείψεως παρ' 
αύτώ άλλης έδιότητος, μή άντιλαμβανόμενος τούς περί αύτόν κόλακας ή έξ άμε- 
λείας μή δυνάμενος νά τούς έντοπίση καί νά τούς έξουδετερώση, πάλιν δέν είναι 
κατάλληλος διά νά άσκή διοίκησιν, έκ μόνου τοϋ λόγου δτι δέν έχει αύτήν τήν ικα
νότητα νά έντοπίση τόν κόλακα ή έπιδεικνύει τοιαύτην βαρυτάτην άμέλειαν, μή 
διευκολύνουσαν αύτόν εις τόν έντοπισμόν καί έξουδετέρωσιν τοΰ κόλακος. Είναι δέ 
τελείως άπαράδεκτον καί άποτελεΐ εύτελή έκδήλωσιν τοϋ έγωϊσμοΰ του, ή ύπό τοΰ 
άσκοϋντος τήν διοίκησιν παρώτρυνσις, άμέσως ή έμμέσως, ν’ άναπτύξη τήν κακο
ποιόν δρασιν του, δηλαδή νά έπαινέση δ κόλαξ, πρός ικανοποίησή τοΰ έγωϊσμοΰ 
τοΰ κολακευομένου ή δημιουργίας καλών, περί αύτόν, έντυπώσεων είς τούς τρίτους. 
Καί άνήκει είς τάς ύποχρεώσεις του νά παρεμποδίζη έκεϊνον, δστις, έξ άγαθής 
προαιρέσεως κινούμενος καί είς ούδέν όφελος άποβλέπων, μεταβάλλεται είς κόλακα 
καί έπαινεΐ τάς. άρετάς καί ικανότητας τοΰ προϊσταμένου του, ή, χωρίς ύστεροβου-
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λίαν, πάλιν, ένεργών προσπαθεί νά δημιουργήση καλάς, περί τον προϊστάμενόν του 
έντυπώσεις.

Τούς, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, μεταβαλλόμενους είς κόλακας, αν τούς παρο- 
μοιάσωμεν μέ μέλισσας, θά διαπιστώσωμεν δτι, ώς ή μέλισσα παράγει τό μέλι, άλλα 
τό κέντρισμά της είναι δδυνηρόν, οΰτω καί αυτοί διά της έκθειάσειος τών άρετών 
παράγουν τό μέλι, δηλαδή δημιουργούν ευμενείς έντυπώσεις διά τον κολακευόμενον, 
αλλά τό κέντρισμά των, τό όποιον, έν προκειμένω ακολουθεί την παραγωγήν τού 
μέλιτος, πάντοτε είναι οδυνηρόν, άφοΰ διά τής μεθόδου τής κολακείας θά καρπω- 
θοΰν οφέλη, τά όποια δέν τοΐς άνήκον καί θά ζημιώσουν, δηλαδή θά κεντρίσουν καί 
τον γευθέντα τό μέλι, αλλά καί τούς μή γευθέντας, κάν, τούτο.

Ό  ασκών διοίκησιν έχει, βεβαίως, άνάγκην βοηθών διά νά έκτελέση τά καθή- 
κοντά του. Ά λλ’ ώς λέγει μία σοφή γαλλική παροιμία «καλύτερα μόνος, παρά μέ 
κακή συντροφιά». Καί κακή συντροφιά είναι, δπωσδήποτε, τού κόλακος καί δή ή 
πλέον κακή, άφού οδτος ,διά νά δώσωμεν μίαν άκόμη εικόνα του, δέν είναι τίποτε 
έτερον, παρά ψεύδος, υποκρισία καί μεταμφίεσις τόσον έναντι τού εαυτού του, δσον 
καί έναντι τών άλλων. ’Έναντι τού έαυτοΰ δέν ενδιαφέρει δ,τι καί αν είναι, έναντι 
δμως τών άλλων ενδιαφέρει καί διά τόν λόγον τούτον δέον νά μή συμπεριλαμβάνηται 
είς τούς βοηθούς τού ένασκούντος διοίκησιν, διότι άοτελεΐ «τήν κακήν συντροφιάν».

Ό  Μπέλ λέγει δτι «δποιος δέν μεταχειρίζεται την δύναμίν του, δέν έχει δύνα- 
μιν». Έδώ δυνάμεθα νά προσθέσωμεν δτι ό ασκών διοίκησιν τινά καί μή μεταχειρι- 
ζόμενος τήν δύναμιν, τήν οποίαν, ώς έκ τής θέσεώς του, κατέχει ή μή άντιλαμβανό- 
μενος τήν ΰπα7ξιν αύτής τής δυνάμεως, δέν έχει τήν ικανότητα νά διοική, δηλαδή 
δέν έχει δύναμιν. Ό  άνθρωπος οδτος είναι άκατάλληλος διά τήν ένάσκησιν διοική- 
σεως, πολύ περισσότερον δέ άν, ώς μή άντιλαμβανόμενος τήν δύναμίν του, τήν δποίαν, 
άλλωστε, άφοΰ δέν μεταχειρίζεται δέν έχει, άφίνει ν’ άναπτύσσωνται περί αυτόν 
οί κόλακες, Γνα διά τών κολακειών του, δημιουργήσουν τήν έντύπωσιν δτι έχει 
δύναμιν.

Εις τούτους δέον νά μή άνατίθεται διοίκησις, διότι, έκτός τής, διά τούς ώς άνω 
έκτεθέντας λόγους, ύποχρεώσεώς των νά παρεμποδίσωσι τήν «σταδιοδρομίαν» τών 
κολάκων, ή μή έκπλήρωσις τής όποιας ύποχρεώσεως, άποδεικνύει δτι ό άνθρωπος 
οδτος δέν έχει τ’ άπαιτούμενα προσόντα διά τήν ένάσκησιν διοικήσεως, ή έστω καί 
είς έν άτομον πρόκλησις ζημίας διά τής δράσεως τού κόλακος διά τής άκολουθου- 
μένης ύπ’ αυτού υποκριτικής, πλήρους ψεύδους καί άτιμου μεθόδου, καθιστά τήν 
διοίκησιν ούχί χρηστήν, αλλά άδικον καί έπιζημίαν. Καί άλλοίμονον άν μία διοί- 
κησις δέν είναι χρηστή. Ή  κατάρρευσις θά έπέλθη δπωσδήποτε καί συντόμως.

ΚΩΝ. ΝΙΑΣΚΟΣ
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ΚΛ Α ΔΟ Υ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967

Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι :

α) Κατά μήνα ’Οκτώβριον έ.έ. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :

"Εσοδα τακτικά Δρχ. 405.343
» έκ συμμετοχής Δημοσίου » 384.958

Σύνολον Ισάδων » 790.301
"Εξοδα » 1.491.757
"Ελλειμμα » 701.456

Κατά μήνα Νοέμβριον έ.Ι., μερίμνη τοΰ Ταμείου :
*

1) Έξητάσθησαν ι) ύπό Ιατρών τής έκλογής των οίκοι 1.426 Μέλη

ιι) είς ιατρεία τής έκλογής των . 3.158

ιιι) » » καί έργαστήρια τής
Ύγειον. υπηρεσίας τοΰ ’Αρχη
γείου Άστυν. Πόλεων καί τόν 
Κλάδον Τγείας ’Αθηνών —  Πει
ραιώς (έξετάσεις παθολογικαί ή
παρακλινικαί) 3.214 »

ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς 
κατόπιν παραπομπής ύπό τοΰ Τα
μείου πρός παθολογικήν καί παρα-
κλινικήν έξέτασιν ή θεραπείαν 1.394

2) Ύπεβλήθησαν είς δδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτοαις
καί Κέρκυρα 41

3) Είσήχθησαν είς Νοσ) μεΐα καί Κλινικάς τής έκλογής των 202
4) » » Μαιευτήρια καί έτεκον αί σύζυγοι 31 Μελών
5) Έχορηγήθησαν όρθοπεδικά είδη άξίας 5 009,50 δρχ. είς 10 Μέλη

"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν 9.476

6) Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 6820 συνταγαί.
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Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς Ιχει τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 109424) 1523 άπό 
26.10.1967 ’Εγκύκλιον Διαταγήν Τπουργείου Κοιν. Προνοίας «περί έκτελέσεως 
θεραπείας διά κοβαλτίου εις ΐδιωτικάς Κλινικάς» πρός γνώσιν.

ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Άθήναι τή 26.10.1967
ΓΕΝΙΚΗ Δ) ΝΣΙΣ ΓΓΙΕΙΝΗΣ Π ρ ό ς
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΓΙΟ Άπάσας τάς Ίδιωτ. Κλινικάς ’Αθηνών— Πειραιώς

ΤΜΗΜΑ Γ10α3 ΘΕΜΑ: «Έκτέλεσις θεραπείας διά κοβαλτίου
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝΤΟΑΩΝ είς Ίδιωτικάς Κλινικάς».

ΠΛΗΡ.: κ. Α. Γεωργουλέαν 
Τηλέφ. 318.298
Άριθ. Πρωτ. ΓΙΟ) 109424 ’Έχοντες ύπ’ δψιν :

1) Τάς διατάξεις του ύπ’ άριθ. 665) 62 Β.Δ. περί ύγειον. περιθάλψεως Δημ. 
ύπαλλήλων «ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 566) 63 όμοιου.

2) Τήν ύπ’ άριθ. 14) Φ2 άπό 18.167 γνωμοδότησιν τοΰ παρά τώ Υπουργείο) 
Κοιν. Προνοίας Νομικού Συμβούλου τοΰ Κράτους, έν σχίσει με τήν μή δυνατότητα 
έκ τών διατάξεων 665) 62 Β.Δ. έκτελέσεως παρακλινικών Ιξετάσεων ύπό έργαστη- 
ρίων ’Ιδιωτικών Κλινικών είς ήσφαλισμένους τοΰ Δημοσίου ώς εξωτερικών άσθενών.

3) Τήν ύπ’ άριθ. Γ10α3) 78935) 27.7.67 έγκ. 1151 τοΰ Γεν. Δ) ντοΰ Υγιεινής 
τοΰ καθ’ ήμάς Τπουργείου.

4) Τό γεγονός δτι ή έγκατάστασις βόμβας κοβαλτίου δέν άποτελεΐ έργαστή- 
ριον (ώς επί άκτινολογικών ή μικροβιολογικών έξετάσεων) δί’ δ καί δέν παρέχεται 
ή άδεια ύπό τοΰ καθ’ ήμάς Τπουργείου, άλλά ύπό τής ’Επιτροπής Ατομικής ’Ενέρ
γειας καί κατά συνέπειαν ή προρρηθεΐσα γνωμοδότησις τοΰ κ. Νομικοΰ Συμβούλου 
δέν άφορά καί τάς βόμβας κοβαλτίου τών ιδιωτικών κλινικών, έπί πλέον δέ έχοντες 
ύπ’ δψιν δτι αί ύπάρχουσαι τοιαΰται βόμβαι είς έλάχιστα κρατικά καί ιδιωτικού δι
καίου άγαθοεργοΰ πρωτοβουλίας νοσηλευτικά ιδρύματα, άδυνατοΰν νά καλύψουν τάς 
πολλαπλάς άνάγκας τών ήσφαλισμένων,

Ά π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν  :

Τροποποιοΰντες τήν ώς άνω έγκ. 1151)67, έγκρίνομεν δπως ή θεραπεία 
διά κοβαλτίου είς ήσφαλισμένους τοΰ Δημοσίου, ώς εξωτερικών άσθενών, διενερ- 
γήται καί είς ίδιωτικάς κλινικάς διαθετούσας βόμβαν κοβαλτίου καί κεκτημένας 
τήν νόμιμον άδειαν πρός λειτουργίαν τοΰ έν λόγω κέντρου κοβαλτιοθεραπείας.

Ό  Τπουργός 
ΕΓΣΤ. ΠΟΓΛΑΝΤΖΑΣ

Ό  ’Αρχηγός
Ώ ς  Πρόεδρος τον Κλάδου Υ γε ία ς  Α. Π.

Κ Ω Ν )Ν Ο Σ ΤΑ Σ ΙΓ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν.

Τιμαίου.
Πάροδος τής δδοΰ Παλαμηδίου 87, κοντά στον «"Αγιον Γεώργιον» τής ’Ακα

δημίας Πλάτωνος.
Τίμαιος δ Αοκρός, Πυθαγόρειος φιλόσοφος, καταγόμενος εξ Έπιζεφυρίων Λο- 

κρών τής Κάτω ’Ιταλίας, κύριον πρόσωπον τοΰ δμωνύμου πλατωνικού διαλόγου, 
έζησε τδν Ε '— Δ ' π.Χ. αιώνα.

Τιμάνδρας.
Πάροδος τής δδοΰ Εύρυνόμης 48, κοντά στδν «"Αγιον Γεράσιμον» των "Ανω 

Ίλισίων.
Ή  Τιμάνδρα, κατά τήν μυθολογίαν, ήταν κόρη τής Λήδας καί τοΰ Τυνδάρεω 

καί σύζυγος τοΰ Έχέμου, βασιλέως τής ’Αρκαδίας. (Τιμάνδρα ώνομάζετο καί ή 
μητέρα τής διάσημου Κορινθίας έταίρας Ααίδος).

Τιμάνβου.
Πάροδος τής δδοΰ Δεινοστράτου 40, όπισθεν των φυλακών τής δδοΰ Βου

λιαγμένης.
Ό  Τιμάνθης, διάσημος ζωγράφος τής άρχαιότητος (Σικυωνικής Σχολής), 

κατήγετο άπό τήν Κύθνο καί ήκμασε τδν Δ ' π.Χ. αιώνα. 'Ως σημαντικώτερα τών 
έργων του έθεωροΰντο δ «Κύκλωψ κοιμώμενος» καί ή «Θυσία τής ’Ιφιγένειας», τής 
δποίας ώραιότατον άντίγραφον άνεκαλύφθη στην Πομπηία.

Τιμάρχου.
Πάροδος τής δδοΰ Σπύρου Μερκούρη 64, κοντά στή διασταύρωσι τών δδών 

Ριζάρη—Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Ό  Τίμαρχος, ’Αθηναίος γλύπτης τοΰ Δ '-—Γ ' π.Χ. αίώνος, ήταν γυιδς τοΰ 

Πραξιτέλους καί άδελφός τοΰ Κηφισοδότου, μέ τδν δποϊον συνειργάσθη σέ πολλά 
έργα. (Υπάρχει καί συνώνυμος ’Αθηναίος ρήτωρ καί πολιτικός, γιά τδν δποϊον δ 
Δημοσθένης έξεφώνησε τδ 345 π.Χ. τδν περίφημον «Κατά Τιμάρχου» λόγον του).
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Τιμοθέου.
Πάροδος τής λεωφόρου Υμηττού 91, στό τέρμα των τρόλλεΰ Παγκρατίου.
Ό  Τιμόθεος, ’Αθηναίος στρατηγός, γυιός τοΰ Κόνωνος, έπολέμησεν έπιτυχώς 

κατά των Σπαρτιατών, πρώτον μέν τό 378 π.Χ., ώς συναρχηγός τοΰ Χαβρίου καί 
Καλλιστράτου, αργότερα δέ, τό 375 π.Χ., οπότε καί έλεηλάτησε τις άκτές τής 
Λακεδαίμονος καί ένίκησε τον Λακεδαιμόνιο ναύαρχο Νικόλοχο. Τό 366— 365 
π.Χ. έπολέμησε κατά τών ΙΙερσών καί έκυρίευσε τήν Σάμο καί αργότερα τήν Ση- 
στό, τήν Κριθωτή τής Θράκης, τήν Τορώνην τής Χαλκιδικής, τήν Ποτίδαια, τήν 
Μεθώνη τής Μακεδονίας καί τήν Πόδνα. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στήν Ήλιού- 
πολι) .

Τ ιμοκλέους.
Πάροδος τής δδοϋ Άναξάρχου 23, κοντά στό 13ον Δημοτικόν Σχολεΐον τής 

Γούβας.
Ό  Τιμοκλής, ’Αθηναίος γλύπτης τοΰ Β ' π.Χ. αιώνος, ήταν γυιός τοΰ περί

φημου γλύπτου Πολυκλέους τοΰ ΙΙρεσβυτέρου καί αδελφός τοΰ επίσης γλύπτου Τι- 
μαρχίδου τοΰ Πρεσβυτέρου, τοΰ όποιου υπήρξε στενός συνεργάτης. (Υπάρχει καί 
συνώνυμος ’Αθηναίος κωμικός ποιητής τοΰ Δ ' π.Χ. αιώνος).

Τιμοκρέοντος.
Πάροδος τής δδοΰ Ώκεανιδών, όπισθεν τοΰ 'Αγίου Σώστη.
'Ο Τιμοκρέων, Ρόδιος λυρικός ποιητής καί αθλητής τοΰ πεντάθλου, ήταν σφο

δρός πολιτικός, έχθρός τοΰ Θεμιστοκλέους.

Τ ιμολέοντος.
Πάροδος τής δδοΰ Βουλιαγμένης 31, κοντά στό Α ' Νεκροταφειον.
Ό  Τιμολέων (411— 337 π.Χ .), Κορίνθιος πολιτικός καί στρατιωτικός ηγέ

της, αδελφός τοΰ τυράννου Τιμοφάνους, διεκρίνετο γιά τις φιλελεύθερες ιδέες του 
καί κατώρθωσε νά καταλύση τούς τυράννους στις διάφορες Σικελικές πόλεις, τις 
όποιες καί συνήνωσε σέ ομοσπονδία, ύπό τήν ήγεσία τών Συρακουσών.

Τιμολέοντος Βάσου. Βλέπε Βάσου Τιμολέοντος.

Τιμολέοντος Φ ιλήμονος.
Πάροδος τής δδοΰ Δορυλαίου, στή «Στέγη Πατρίδος».
Ό  Τιμολέων Φιλήμων (1833— 1898), δημοσιογράφος άπό τό Ναύπλιο,' διετέ- 

λεσε διευθυντής τής έφημερίδος «Αιών», βουλευτής ’Αττικής καί δήμαρχος ’Αθη
ναίων (1887— 1891), έφορος τής βιβλιοθήκης τής Βουλής καί πρόεδρος τής 'Ιστο
ρικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας.

Τ ίμω νος.
Πάροδος τής δδοΰ Κυδαντιδών 16, κοντά στόν κιν) φο «"Αννα» τών Κάτω Πε- 

τραλώνων.
Τίμων δ Φλιάσιος, σκωπτικός φιλόσοφος καί τραγικός ποιητής, έγραψε έξήκοντα 

τραγωδίες καί σατιρικά δράματα. Έξασκώντας τό επάγγελμα τοΰ δασκάλου τής ρη
τορικής, άπέθανε στήν ’Αθήνα σέ βαθύτατο γήρας, τό 230 π.Χ.

(Συνεχίζεται)
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

•—ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς κ.κ. “Αστυνόμον Β ' τάξεως Καραγιαννόπουλον Δημήτριον, 
Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Ματσάγκαν Άνδρέαν, Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Μακρήν 
Ίωάννην, Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Παπαϊωάννου ’Απόστολον, Άνθυπαστυνάμον 
Κοντοπύργιαν Νικόλαον, Τπαρχιφύλακα Σαγώναν Χρηστόν καί ’Αστυφύλακας Πο
ταμιάν ’Αλέξανδρον, Κυριακάκην Κυριάκον, Παπαδόπουλον Δήμον, Άναστασάκην 
Εμμανουήλ, Βεργήν Άχιλλέα, Φωτόπουλον Γεώργιον, Οίκονομάκον Παναγιώτην, 
Πέππαν Νικόλαον, Βλάχον Ίωάννην, ’Αθανασίου Δημήτριον, Σικάλαν Κωνσταντί
νον καί Λουντζήν Σταμάτιον, διότι, άπαντες έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός των, 
έργασθέντες μεθ’ υπερβάλλοντος ζήλου καί προθυμίας, πολύ πέραν των κεκανονι- 
σμένων ωρών έργασίας, συνέβαλον εις τήν παντελή έξάρθρωσιν σπείρας Λιβανέζων 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών, ώς καί τήν κατάσχεσιν άπάσης τής ύπ’ αυτών έμπορευο- 
μένης σημαντικής ποσότητος χασίς, προκαλέσαντες ούτο) ευμενέστατα σχόλια υπέρ 
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τόν ’Αστυνόμον Β ' τάξεως κ. Σταθαράν Ίωάννην, διότι ώς Διοι
κητής τοΰ Ζ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθείς μεθοδικώς καί πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνετέλεσεν είς τήν έξάρθρωσιν .συ-, 
σταθείσης σπείρας κλεπτών χρήσεως αύτοκινήτιον, ήτις άπό έτους καί πλέον είχε 
διαπράξει κλοπάς χρήσεως εκατοντάδος αύτοκινήτοιν έν τη περιοχή τής συνοικίας 
Κυψέλης, προκαλέσας ούτω τα ευμενή υπέρ αύτοΰ καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος 
σχόλια τοΰ ήμερησίου Τύπου.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς 
τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Παναγόπουλον Ήλίαν, Άνθυπαστυνάμον Κραβ- 
βαρίτην Φώτιον, Άρχιφύλακα Ριζον Σπυρίδωνα, Τπαρχιφύλακα Χαμηλοθώρην ’Αν
τώνιον καί ’Αστυφύλακας Μεσσάδον Βασίλειον, Δραγκουδάκην Ίωάννην, Καρμο- 
γιάννην ’Αθανάσιον, Φώτην ’Αθανάσιον καί Τόγιαν ’Αθανάσιον, διότι οί τρεις πρώ
τοι, ώς βαθμοφόροι τοΰ Ζ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, έχειρίσθησαν λίαν έπιδεξίως, 
έπιμελώς καί μεθοδικώς τήν δλην ύπόθεσιν καί μετ’ έμπεριστατωμένην καί έξονυ- 
χιστικήν έξέτασιν τής άνωτέρω σπείρας, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν άπασών τών 
ύπ’ αυτών διαπραχθεισών κλοπών χρήσεως αυτοκινήτων, ώς καί τήν κατάσχεσιν 
καί άπόδοσιν τοΐς δικαιούχοις πλείστου μέρους έκ τών κλοπιμαίων, οί δέ λοιποί, 
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος καί έπιμελείας, πολύ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ώρών έργασίας, συνετέλεσαν είς τήν έξιχνίασιν τής δλης ύποθέσεως.

’Επίσης, διά τής άνωτέρω άποφάσεως, έπηνέθησαν οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Άν- 
δρόγλου ’Αλέξανδρος, ’Ανυφαντής Γεώργιος ΙΙολιτόπουλος Παναγιώτης, Κωνσταν
τίνου Γεώργιος, Μήτσης ’Αναστάσιος, Κατσέρης Πάνος, Ζωγράφος ’Αθανάσιος καί 
Κωνσταντόπουλος Βασίλειος, διότι, άπαντες, έργασθέντες μετ’ ένδιαφέροντος καί 
προθυμίας, συνέβαλον έκαστος έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του, είς τήν συλλο
γήν στοιχείων πρός όλοκλήρωσιν τής δλης ύποθέσεως.

— ιιι' άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Άναστασόπουλον Ίωάννην, διότι, έντεταλμέ- 
νος ών διά τόν έλεγχον τών πάσης φύσεως οίκων ευκαιριών Αθηνών, χάρις είς τήν 
διακρίνουσαν αύτόν παρατηρητικότητα, ύπέρμετρον έργατικότητα καί άφοσίωσιν είς 
τό καθήκον, έπετεύχθη ή άνακάλυψις τών υπό τοΰ σεσημασμένου κακοποιού Καλ- 
τουρουμίδη Ευσταθίου πωλήσεως κλαπέντιον αντικειμένων καί έν συνεχεία ή σύλ- 
ληψις τούτου, ώς καί ή σύλληψις τοΰ σύνεργού του Τσούτσου Μάρκου, συμβαλών, 
ούτω, διά τής εύστοχου ταύτης ένεργείας του, είς τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών



1138 Ειδήσεις καί πληροφορία'.

διαπραχθεισών κλοπών καί τήν άπόδοσιν πλείστων έκ των κλοπιμαίων εις τούς 
παθόντας, συντελέσας εις τήν πρόκλησιν εύμενών σχολίων ύπέρ τού ’Αστυνομικού 
Σώματος.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, έπηνέθησαν οί κ.κ. ’Αστυνόμος 
Β ' τάξεως Καρυώτης Λέανδρος, Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως Λαμπρόπουλος Μαρίνης 
καί Άνθυπαστυνόμος Νεροΰτσος Βασίλειος, διότι, έπιληφθέντες τής άνακρίσεως 
των, ώς είρηται, συλληφθέντων κακοποιών, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού 
πρώτου, ώς Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας ’Αναζητήσεων τής Ύποδιευθύνσεως Γε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί έργασθέντες μεθοδικώς, μετά ζήλου καί προθυμίας, 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν τών άνω- 
τέρω διαπραχθεισών κλοπών, ώς καί τήν κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τών κλοπιμαίων 
εις τούς δικαιούχους.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή εις τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, Ύπ- 
αστυνόμον Β ' τάξεως Άντωνόπουλον Κωνσταντίνον, Άρχιφύλακα Άποκορίτην ’Α
θανάσιον καί ’Αστυφύλακας Άραπατζήν Γεώργιον, Μάρκου Κωνσταντίνον καί Ζα
χαρίαν Χαράλαμπον, διότι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί προθυμίας, έ
καστος εις τόν τομέα τής άρμοδιότητάς του, πολύ πέραν τών κεκανονισμένιυν ωρών 
εργασίας, έπιδείξαντες δ’ άμα παρατηρητικότητα, φιλοτιμίαν καί οξυδέρκειαν, συνέ- 
βαλον εις τήν σύλληψιν σπείρας κλεπτών καί τήν έξιχνίασιν τριάκοντα δύο (32) 
κλοπών, διαπραχθεισών ύπ’ αύτών, τήν κατάσχεσιν μέρους τών κλοπιμαίων καί άπό- 
δοσιν αύτών εις τούς παθόντας, προκαλέσαντες ουτω τά ευμενή σχόλια τού Τύπου 
ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, έπηνέθησαν οί κ.κ. Ύπαστυνό
μος Α ' τάξεως Αιολίτσας Κωνσταντίνος, Ύπαστυνόμος Β ' τάξεως Σιδέρης Γεώρ
γιος, Ύπαστυνόμος Β ' τάξεως Λύρης Παναγιώτης καί ’Αστυφύλακες Γκότσης Βα
σίλειος, Σύριος ’Ιωάννης, Λάμπρου ’Αριστείδης, Μπλέτσιος Δημήτριος, Κολιόπου- 
λος ’Ιωάννης, Λαμπρόπουλος Δημήτριος, Γρεβενιώτης Χρήστος, Άδάμ Βασίλειος, 
Καραίσκος Λεωνίδας καί Σγουρός Δημήτριος, διότι, άπαντες, έργασθέντες μετ’ έξαι- 
ρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον, έκτελέσαντες μετ’ άκριβείας τάς 
διαταγάς καί δδηγίας τών Προϊσταμένων των, συνέβαλον άποτελεσματικώς έκαστος 
εις τόν τομέα τής άρμοδιότητός του, εις τήν έξάρθρωσιν τής έν λόγω σπείρας κακο
ποιών, ήτις έλυμαίνετο τήν περιοχήν Πρωτευούσης, προκαλέσαντες ούτω τά ευμενή 
σχόλια τού Τύπου ύπέρ αύτών καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. Ραυτογιάννην Ίωάννην, διότι τήν 11ην ώραν 
τής 2.5.1967, παρά τήν πλατείαν Όμονοίας καί όδόν 'Αγίου Κωνσταντίνου, προ τού 
φαρμακείου Μπακάκου, κατόπιν μακροχρονίου παρακολουθήσεως καί χάρις εις τήν 
διακρίνουσαν αύτόν εργατικότητα, εύσυνειδησίαν καί άποφασιστικότητα, έπέτυχε, 
δΓ εύστόχου ένερεγίας του, τήν σύλληψιν τού λαθρέμπορου συναλλάγματος Λεμονί-J 
δη ’Ελευθερίου, συμβαλών ουτω εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν καί τών λοιπών 
μελών τής σπείρας λαθρεμπόρων συναλλάγματος.

— Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, άπενε
μήθη ήθική άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. Γλύκαν Δημήτριον, διότι, ευρισκόμε
νος έν άδεία, εις Παλαμάν Δομοκοΰ, τήν 1.9.1967 καί λαβών γνώσιν περί ώραν 17. 
40 ' τής αύτής, δτι έξερράγη χειροβομβίς εις χείρας άνηλίκων παίδων, ηλικίας 9 
καί 6 έτών, μέ άποτέλεσμα τόν θάνατον τού πρώτου έξ αύτών καί τόν άκρωτηρια- 
σμόν τού δευτέρου, εσπευσε πρώτος εις τόν τόπον τής έκρήξεως, έμερίμνησε διά τήν 
περίθαλψιν τού τραυματισθέντος παιδός καί διετήρησεν άνέπαφον τόν τόπον τού 
άτυχήματος μέχρι τής άφίξεως τής τοπικής ’Αστυνομικής ’Αρχής, προκαλέσας, διά 
τής άμεσου ταύτης ένεργείας καί πρωτοβουλίας του, εύμενή σχόλια ύπέρ αύτού καί 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.
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‘Ο απαραίτητος γιορτινός πρόλογος.— Χριστουγεννιάτικο πρωινό στή 
Λέσχη τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς. 'Υπό τοΰ Ύπα- 
στυνόμου Α' κ. Σπόρου Π ηλοΰ .......................................................................  37

’Ιανουάριος, ό μήνας τής Βασιλόπιττας.—Ή  Α .Μ . ό Βασιλεύς κόβει 
τήν πίττα των Σωμάτων ’Α σφαλείας.— Κοπή Βασιλόπιττας 
στήν 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνώ ν.— ’Εγκαίνια 
Σχολής Κοπτικής - Ροπτικής καί κοπή Βασιλόπιττας τοΰ «'Ο 
μίλου Κυριών Φ ίλων ’Αστυνομίας Π ειραιώς». 'Υπό τοΰ'Υπαστυ-
νόμου Α ' κ. Σπόρου Π η λ ο ΰ ............................................................................ 75

Ό  άποκριάτικος χορός τής Σχολής Ύ π α στυνόμ ω ν. 'Υπό τοΰ ’Αστυνό
μου Β' κ. I. Ράϊκου .........................................................................................  267

’Αποκριάτικες σκέψ εις.— Ή  Σχολή 'Υπαστυνόμων ανοίγει τή γιορ
τινή αύλαία.—'Ο χορός τής Μηχανοκινήτου ’Αστυνομικής 'Υπο- 
διευθύνσεως Πειραιώς.—'Η ’Ά μεσος Δράσις σέ . . . άποκριάτικη 
δράση.— Οί Λάϊονς βραβεύουν τόν καλύτερο ’Αστυφύλακα τοΰ 
1966. — Έ να  μεγάλο «κοσμικό γεγο νό ς» , ή καλλιτεχνική χορο
εσπερίδα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Π ειραιώς.— Τσάι — 
πινάκλ τοΰ «'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Π ειραιώς».
'Υπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Σπόρου Π η λ ο ΰ ............. ............................... 315

Π άσχα, Κυρίου Π άσχα, στις ’Αστυνομικές μας Σ χολές. 'Υπό τοΰ 'Υ-
παστυνόμου Α' κ. Χαρ. Σταμάτη ..............................................................  401

'Ορκωμοσία νέω ν 'Υπαστυνόμων καί Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν . 'Υπό τοΰ Ύ -
παστυνόμου Α' κ. Χαρ. Σταμάτη ................................................................. 657
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Βράβευσις τής 'Υπηρεσίας Ά μ εσου  Δράσεως υπό τοΰ «Ροταριανού Σελίς 
'Ομίλου Α θ η νώ ν» . 'Υπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α ' κ. Χαρ. Σταμάτη . . 699

'Ο 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ . Π . Τοτόμης επισκέπτεται τήν
Πάτρα. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Σ. Άλεξοπούλου ....................  707

Σκοπευτικοί αγώνες ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Α σ φ α λεία ς ,
έτους 1967 . Ύ πό τοΰ ’Αστυνόμου Α' κ. Β. Κ ρύου............................. 708

Η μερήσια εκδρομή τής Σχολής 'Υπαστυνόμων εις Ναύπλιον — Τ ολόν.
'Υπό τοΰ δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Δ. Δημοπούλου .................................  757

Ή  οκταετία τής Ά μ εσου  Δράσεως. 'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ράϊκου 797 
Τό Σεμινάριο Τροχαίας. 'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ρ ά ϊκ ο υ ................ 845
Τό Α στυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο παρουσιάζει. 'Υπό τοΰ

'Υπαστυνόμου Α' κ. Σ. Πηλοΰ ..............................................................  893, 943
'Ορκωμοσία νέω ν Α σ τυ φ υ λά κ ω ν. 'Υ πότοΰ’Αστυνόμου Β' κ. Π. Βλα-

χάκη ...................................................................................................................  1005
Πανελλήνιοι σκοπευτικοί άγώνες 1967. 'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Α ' κ. Β.

Κρύου .................................................................................................................  1007

’Επί τή ένάρξει τών μαθημάτων τών Α στυνομικώ ν Σχολώ ν 'Υπαστυ
νόμων καί Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν .— Πανελλήνιον πρωτάθλημα στίβου  
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Α σ φ α λ ε ία ς , έτους 1967.— 
Α στυνομικόν πρωτάθλημα σκοποβολής, έτους 1967. 'Υπό τών 
«’Αστυνομικών Χρονικών» . . ...................................................................... 1033

Β' . ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

Α στυνομικά στιγμιότυπα δεκαπενθημέρου. Ύπό τοΰ κ. Ν. Άρχιμαν- 
δοίτου, 40, 83, 131, 174, 226, 277, 313, 371, 419, 469, 520, 569,

617, 716, 764, 805, 859, 956, 999, 1045, 1097
Δεκαπενθήμερον Τροχαίας. 'Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, 44, 89, 139,

185, 232, 281, 375, 427, 474, 524, 573, 621, 719, 768, 810, 864,
960, 1003, 1050, 1101

III . ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ — ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

'Η καταπολέμησις τής έγκληματικότητος τών άνηλίκω ν. Ύπό τοΰ
Καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας εις τήν Π .Α . Σ. Π .Ε . κ. Ίωάν. 
Παπαζαχαρίου ..................................................................  9, 57, 97,145, 193, 241

'Η συμμορία με τά 25 πιστόλια . Ύπό τοΰ κ. Σπύρου Λεωτσάκου 13, 61,
102, 157. 199, 252, 299, 351, 405, 456, 493, 544, 599,643, 685, 733,

783, 833, 873
Έξάρθρωσις άκρως έπικινδύνου συμμορίας ληστών καί διαρρηκτών 

καί πλήρης διαλεύκανσις τής ληστείας Καβουριού ύπό τής 
Ύ ποδιευθύνσεως Γενικής Α σ φ α λεία ς Πειραιώς. Ύπό τοΰ Ύ πα
στυνόμου Α' κ. Χαρ. Σταμάτη ................................................... .................  17

Μία παράξενη άπάτη. Ύπό τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου Δου-
κ ά κ η ................................................................................................................. 30, 65
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Ά ρχαιοκαπηλεία . ‘Η ’Αστυνομία καί ή αποστολή της απέναντι στό Σελίς 
εθνικό έγκλημα. Ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Β' κ. Σ. Άντωνάκου . . . .  121

"Ενας μεγαλοφυής πλαστογράφ ος . Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ γερμανικού 
περιοδικού «Krjm inalistik» ύπό τοϋ Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βο- 
γιατζή .................................................................................................................  128

Κυκλοφοριακή αυτοπροστασία άπό δυστυχήματα. Ύπό τοϋ κ. Νικ.
’Αρχιμανδρίτου .................................................................................................  149

'Η μυστηριώδης έξαφάνισις τοϋ είσπράκτορος της Τραπέζης « Ameri
can Express Company » . Ύ πό τοϋ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωρ
γίου Δουκάκη .......................................................................  203, 257, 303, 355

Ληστεία μετά φ ό νο υ .— ’ Ανακάλυψις καί σύλληψις δράστου καί συνερ
γατώ ν του . Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άμερικανικοΰ περιοδικοΰ «Master 
Detective» ύπό τοϋ ’Αστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή ..................... 409

Α π λ ώ ς  υπότροποι καί καθ’ εξιν ή κατ’ επάγγελμα έγκληματίαι.
Ύπό τοϋ κ. Νικ. Αρχιμανδρίτου 447, 481, 529, 577, 628, 673, 723,

769, 824, 865, 913, 976
Μικρά πυροβόλα δπλα. Ύπό τοϋ κ. Δημ. Κατσιμαγκλή 451, 507, 534, 592,

635, 678, 729, 773, 828, 868, 917, 980
Σύλληψις πλαστογράφου δράσαντος εις 'Η νωμένας Πολιτείας ’Αμε

ρικής. Ύπό τοϋ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωρ. Δουκάκη . . . .  463, 498
Δολοφονία γυναικός.— Έ ξακρίβω σις της ταυτότητος τοϋ πτώ ματος. 

’Ανακάλυψις καί σύλληψις τοϋ δράστου. Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ 
άμερικανικοΰ περιοδικοΰ «M aster Detective» ύπό τοϋ Άστυφύλακος 
κ. Άναστ. Βογιατζή ....................................................................................... 549

Δολοφονία σεξουαλικώς άνωμάλου νέου . ’Ανακάλυψις καί σύλληψις 
δράστου . Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ άμερικανικοΰ περιοδικοΰ «Master 
Detective» ύπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή .............  653, 690

Ληστεία μετά φόνου εις Ε λ β ε τ ία ν .—’Ανακάλυψις καί σύλληψις 
δράστου. Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ γερμανικοΰ περιοδικοΰ «Krimi- 
nalistik» ύπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Άναστ. Β ο γ ια τζή ..........................  737

’Ανακάλυψις καί έξάρθρωσις μεγάλης σπείρας λαθρεμπόρων ναρκω
τικών στις 'Η νωμένες Πολιτείες ’Αμερικής. Κατά μετάφρασιν έκ 
τοΰ άμερικανικοΰ περιοδικοΰ «True Police Gases» ύπό τοΰ Άστυφύ
λακος κ. Άναστ. Β ο γ ια τζή ............................................................ 787, 837, 878

'Ο φόνος τοΰ έργολάβου Δημητρίου Ά θανασοπούλου . Ύπό τοΰ κ. Σπό
ρου Λεωτσάκου .......................................................  923, 984, 1019, 1088, 1116

Οί άμποΰλες τοΰ θανάτου. Ύπό τοΰ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. Γεωργίου
Δουκάκη.........................................................................................  989, 1023, 1093

'Η θέσις τοΰ πραγματογνώμονος ένώπιον τής 'Ελληνικής Δικαιοσύ
νη ς. Ύπό των κ.κ. ’Εμμανουήλ Ή λιάκη καί Προδρόμου Ίορδανίδη. . 1110

IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
'Ο επαναπατρισμός τώ ν άπάτριδων. Ύ πό τοΰ κ. Π. Κουτούπη...........  35
Γιατί ό κομμουνισμός δεν θά κυβερνήση την 'Ε λλάδα . Ύπό τοΰ αύτοΰ 69
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Ai δημόσιαι σχέσεις εις ίδιωτικάς επιχειρήσεις καί δημοσίους όργα- Σελίς 
νισμούς. Ύπό του κ. Διον. Μαγκλιβέρα .................................................  107

Σταυροφορία για τό παιδί. Ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. Σ. Πηλοΰ, 116,
165, 213, 307, 366

’Αποκαλυπτικές ομολογίες τοΰ Κ .Κ .Ε . Ύπό του κ. Π. Κουτούπη . . . .  126
"Ενας ακόμη δούρειος ίππος των κομμουνιστώ ν. ’Αποκαλυπτικές

ομολογίες τοΰ Κ .Κ .Ε . » . Ύπό τοΰ κ. Π. Κ ουτούπη........................  179
‘Η ιδεολογική σημασία τοΰ άντικομμουνισμοΰ. Ύπό τοΰ κ. Π. Κου

τούπη .................................................................................................................  221
Σ χιζοφ ρένια . Ύπό τοΰ κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου ........................................  246, 343
«Ού κ λέψ εις» . Ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου κ. Σ. Στεφανοπούλου .................. 261
Γεγονότα καί σκέψ εις. Ύπό τοΰ κ. Βασιλείου Γούλα ........................  263, 359
Σταχυολόγησις ψ ευδώ ν. Ύπό τοΰ κ. Π. Κουτούπη .................................... 271
Οί αύτόμολοι καί οί λιποτάκτες. Ύπό τοΰ κ. Π. Κουτούπη . . . . ...........  363
Κομμουνισμός καί Ά ντιαμερικανισμός. Ύ πό τοΰ κ. Π. Κουτούπη . . . .  395
Χριστιανισμός καί Κ ομμουνισμός. Ύπό τ ο ΰ ’Αστυνόμου Β 'κ . I. Ράϊκου 397
Υ πέρτατος νόμος ή σωτηρία της 'Ελλάδος. Ύπό τοΰ κ. Νικ. ’Αρχι

μανδρίτου ...........................................................................................................  433
Ούδεμία σύγκρουσις ή άντίφασις υπάρχει μεταξύ Θρησκείας καί ’Επι

στήμης. Ύπό τοΰ κ. Δημ. Μ αγκριώ τη.................................................. 435
Κομμουνισμός καί Κ οινοβούλιον. Ύ πό τοΰ ’Αστυνόμου Α ' κ. Σωτη

ρίου Κούβα ..................................................................................................611, 639
Αί δηλώσεις μετάνοιας. Ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Α ' κ. Σωτηρίου Κούβα 791, 841, 871 
Τά άκάθαρτα νερ ά . Ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Γ. Ά κ ρ ιβ ο ΰ ....................  940
Ή  έπίδρασις τοΰ ψ υχικού παράγοντος είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου.

Ύπό τοΰ κ. Δημ. Μ αγκριώτη.................... ............................................ 1009, 1057
Οί Θεοί τιμωροΰν τούς άσεβεϊς. Ύπό τοΰ Καθηγητοΰ κ. Χρίστου Χα-

τζά κ ο υ ......................................................................................................  1015, 1064
Κομμουνιστική ήθική. Ύπό τοΰ κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου ........................... 1069

V . ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ — ΜΗΝΥΜΑΤΑ -  ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ — 
ΕΥΧΑΙ

Διάγγελμα τής Α .Μ . τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου πρός τον Ε λ λ η ν ι
κόν λαόν, επί τώ νέω έτει 1967 .............................................................. 4

Μήνυμα τοΰ Προέδρου της Κυβερνήσεως κ . I . Παρασκευοπούλου,
επί τώ νέω έτει 1967.................................................................................... 5

Η μερήσια διαταγή τοΰ Ύ πουργοΰ Δημοσίας Τάξεως κ . Ε . Τζανετή ,
επί τώ νέω  έτει 1967...................................................................................  6

Η μερήσια διαταγή τοΰ Ά ρ χη γο ΰ  ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Ε . Καρα- 
μπέτσου, έπί τώ νέω έτει 1967 καί τή άποχωρήσει του εκ τοΰ ’ Α
στυνομικού Σώ ματος....................................................................................  7
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Διάγγελμα τοϋ Προέδρου της ’Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Κ . Κ όλλια, Σελίς 
πρός τον Ε λλη νικ όν λ α ό ν .........................................................................  389

ΕύχαΙ Ά ρ χ η γ ο ΰ , αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλω ν ’Αστυ
νομίας Πόλεων πρός τον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί πάσης 
'Ελλάδος κ . 'Ιερώ νυμον, έπί τη εκλογή καί άναρρήσει του εις τον 
’Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον της 'Ελλαδικής ’Εκκλησίας, τεύχος 
334 -  β' έξωφύλλου ......................................................................................... 434

Ε ύχαί ’Α ρχηγού, άξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλω ν ’Αστυ
νομίας Πόλεων πρός την Α .Μ . τον Βασιλέα Κ ω νσταντίνον, 
έπί τή ονομαστική Αύτοΰ εορτή , τεΰχοε 337 -  β' έξωφύλλου.

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοϋ Ά ρ χη γοΰ  τοΰ Α στυνομικού Σώ 
ματος κ . Κ . Τασιγιώργου πρός τήν Α .Μ . τον Βασιλέα Κ ωνσταν
τ ίνον , έπί τή γεννήσει τοΰ διαδόχου τοΰ Ε λλη νικού  θρόνου . . . .  491

Εύχαί Ά ρ χ η γ ο ΰ , άξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλω ν Α σ τυ νο 
μίας Πόλεων πρός τήν Α .Ε . τον Πρόεδρον τής ’Εθνικής Κυ
βερνήσεως κ . Κ . Κ όλλιαν, έπί τή ονομαστική εορτή του ...........  492

‘Ημερήσια διαταγή τοΰ νέου Ά ρ χη γο ΰ  τοΰ Σώματος Α στυνομίας Πό
λεω ν κ . Κ . Τασιγιώ ργου, πρός άπάσας τάς άστυνομικάς ύπη- 
ρεσίας..................................................................................................................  625

Η μερήσια διαταγή τοΰ Διευθυντοΰ Α στυνομίας Α θη νώ ν κ . Β . Σα-
κελλαρίου, έπί τή άναλήψει τών νέω ν καθηκόντων τ ο υ ................ 795

Η μερήσια διαταγή τοΰ Ά ρ χη γο ΰ  τοΰ Σώματος Α στυνομίας Πόλεων 
κ . Κ . Τασιγιώργου έπί τή εορτή τής Η μέρας τής Πολεμικής 
Α ρετής τών Ε λλή νω ν καί τή 18η έπετείω άπό τής συντριβής 
τοΰ Κομμουν ιστοσυμμοριτισμοΰ ......................  .................... : ............. 817

'Ημερήσια διαταγή τοΰ Διευθυντοΰ Α στυνομίας Πειραιώς κ . Κ .
Τσιούγκου , έπί τή άναλήψει τών νέω ν καθηκόντων του .............  907

Η μερήσια διαταγή τοΰ 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως κ . Π . Τοτόμη 
πρός τά Σώματα Α σ φ α λ ε ία ς , έπί τή έθνική έπετείω τής 28ης 
’Οκτωβρίου 1940 ......................................................................................... 961

'Ημερήσια διαταγή τοΰ Ά ρ χη γο ΰ  Α στυνομίας Πόλεων κ . Κ . Τασι- 
γιώ ργου, πρός άπάσας τάς άστυνομικάς υπηρεσίας, έπί τή έθνική 
έπετείω τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 .....................................................  962

Μήνυμα τοΰ Προέδρου τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως κ . Γ . Παπαδοπού-
λου πρός τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις καί τά Σώματα Α σφ α λεία ς 1105

VI. ΕΟΡΤΑΙ — ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Νέον Έ το ς . 'Τπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α ' κ. Σπύρου ΓΙηλοϋ ........................... 1
Συγκινητικό μνημόσυνο τοΰ άφανισμοΰ τών Κ αλαβρυτινών καί

Δρόμος Θυσίας. 'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α ' κ. Παν. ΙΙαπαρρηγοπούλου 33
25η Μαρτίου. Ύπό τοϋ κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου............................................... 289
Χριστός Ά ν έ σ τ η . 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» ...................................... 385
Χριστός Ά ν έσ τη . Ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Ξεν. Χατζησαράντου ................ 394
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Δευτέρα πολιορκία καί έ'ξοδος τοΰ Μεσολογγίου (15/4/1825—11/4/Σ ελίς  
1826). ' Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Α ' κ. Νικ. Οικονόμου 503, 564, 605,

648, 694, 759
Παρθένε, Μήτερ Κυρίου. 'Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ράϊκου.............  721
Ή  συντριβή τοΰ Κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ εις Γράμμον καί Βίτσι.

Ή  πολεμική αρετή τών Ε λ λ ή ν ω ν . 'Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' κ.
Βασ. Κρύου ......................................................................................................  822

Συμμοριτοπόλεμος (1946 — 1949). ’ Τπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Α ' κ. Χαρ.
Σ τα μ ά τη ............................................... 853, 885, 927, 993, 1027, 1074, 1121

3η Σεπτεμβρίου, ή ήμέρα τοΰ εφέδρου πολεμιστοΰ, τής πολεμικής 
αρετής τώ ν Ε λλή νω ν καί τής συντριβής τών κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών εις τό Βίτσι καί τόν Γράμμον. 'Τπό τοΰ φιλολόγου καθηγητοϋ
κ. Κων. Β ερτσέτη ..................................................................................   935

28η ’Οκτωβρίου 1940. ' Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' κ. Βασ. Κρύου .............  963
28η ’Οκτωβρίου 1940. ' Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Κων. Νιάσκου ...........  967
« . . .2 8 η  ’Οκτωβρίου 1967 . . . » .  'Τπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Α' κ. Σ. Πηλοΰ 972
Ουγγαρία, γή ήρώων καί μαρτύρων. 'Τπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Έμμαν.

Τσακαμή ............................................................................................................. 1086
Είναι γαλάζιος ό Δ ού να β ις ; 'Τπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Β' κ. Σ. Άντωνάκου 1087
Τό ετήσιον μνημόσυνον θυμάτων Σωμάτων ’Ασφαλείας τοΰ Δεκεμ

βρίου 1944. 'Τπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Α' κ. Χαρ. Σταμάτη ...........  1106

VII. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τό «κάτι άλλο . . . » .  'Τπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Μηνά Άναστασάκη . . . .  224
« Τό Κρυφό Σχολειό» τοΰ Νικολάου Γ ύ ζη . 'Τπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Β'

κ. Σ. Ά ν τω νάκου................................................................................................  55ο
’Αναφορά Σημειωματάριου. 'Τπό τοΰ Άστυφύλακος κ. Μηνά Άναστασάκη 619

VIII. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τό Πυροσβεστικόν Σώ μα. 'Τπό τοΰ τέως διοικητοΰ Α' τοΰ Πυροσβεστικού

Σώματος κ. Π. Ζούκου .......................................................  25, 111, 161, 207
’Αλέξανδρος Π απαδιαμάντης. 'Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ράϊκου . .  71
Εύάγγελος Καραμπέτσος. 'Τπό τών «’Αστυνομικών Χρονικών» . . . 49, 238
'Η ύγεία είναι ή άληθής ευτυχία . 'Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ράϊκου . 279
'Ο 'Υπουργός επί τής Δημοσίας Τάξεως τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως

κ . Παύλος Τοτόμης. 'Τπό τών «’Αστυνομικών Χρονικών» .........  391
'Ο ’Αρχηγός τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ . Κ ω ν. Τασι-

γιώ ργος. 'Τπό τών «’Αστυνομικών Χρονικών» .................................... 393
Τό « Δημόσιον Σ ήμα», πηγή άνεξερεύνητος καί άκένωτος τής ελληνικής 

ιστορίας. Τόπος εθνικού προσκυνήματος ιερός. Ή ρώ ον τοΰ γνω - 
στοΰ καί τοΰ άφανοΰς στρατιώτου τών άρχαίων ’Αθηνών. 'Τπό
τοΰ ’Αρχαιολόγου κ. Άνδρέου Παπαγιαννοπούλου — Παλαιοΰ .............  745

'Ο κόλαξ. 'Τπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Κων. Νιάσκου ...............................  1129
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IX . ΙΣΤΟΡΙΑ — ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -  ΤΑΞΙΔΙΑ Σελίς
'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς.

'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ράϊκου (συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου 
τόμου), 41, 85, 135, 181, 229, 284, 329,373, 423, 472, 522, 571,623,

717, 766,807, 861, 958,1001,1048,1099, 1135
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βρίου 1966........................................................................................................  47
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βρίου 1966.........................................................................................................  88
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ριου καί Μαρτίου 1967..................................................................................  417
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνός Μαρτίου

1967......................................................................................................................  477
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καί Μαΐου 1967................................................................................................  575
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’Ιουνίου 1967....................................................................................................  720
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καί ’Ιουλίου 1967............................................................................................ 812
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’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνών Αύγου

στου καί Σεπτεμβρίου 1767 .....................................................................  954
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνών Σεπτεμ

βρίου καί ’Οκτωβρίου 1967 .....................................................................  1043
’Απολογισμός Κλάδου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων μηνών ’Οκτω

βρίου καί Νοεμβρίου 1967 ....................................................................... 1133

X I. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ — ΚΡΙΣΕΙΣ
’Επιστολή Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης 'Ε λ

λάδος κ . 'Ιερωνύμου προς τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ . Κ . Τασιγιώ ργον. γ ' εξωφύλλου τεύχους 338.
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Ε πιστολή  τοΰ 'Υπουργού Ε σω τερικώ ν κ . Στυλιανού Παττακοΰ, διά Σελίς
συμμετοχήν αστυνομικών υπαλλήλω ν εις έρανον υπέρ σεισμο
πλήκτων .......................................      634

’Επιστολή τού «Παναθηναϊκού ’Αθλητικού 'Ο μίλου» προς τόν ’Αρχη
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’Επιστολή κυρίας Εύσταθίας Δ . Ράνιου προς τόν Διευθυντήν τής
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XII .  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
« ’Αστυνομική Πρακτική» τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως 

κ . Π . Λυκούση. 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α ' κ. X. Σταμάτη γ ' έξω- 
φύλλου τεύχους 328

«Καινούργια β ιβ λ ία » . 'Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου ...............................  237
’Αστυνόμου Α' κ . Π . Κουμπή : «'Ο φ ίλος τού αστυνομικού». ’Αστυ

νόμου Β' κ . Κ . Κουβέλη καί 'Υπαστυνόμου Α' κ . Θ . Χαρλαύτη : 
«'Υγειονομικός κανονισμός καί ύγειονομικαί δ ιατάξεις». 'Υπα
στυνόμου Α' κ . Π . Ραυτοπούλου : «Κανονισμοί ’Αστυνομικού 
Σώ ματος». 'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α ' κ. X. Σταμάτη ....................  1055

XIII .  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Προαγωγαί άστυνομικώ ν...................................  48, 91, 192, 384, 479, 624, 910
Ά μ ο ιβ α ί — έπαινοι. 48, 96, 143, 192, 235, 288, γ ' έξωφύλλου τεύχους 334,

432, 479, 624, 814, 911, 1053, 1103, 1137
Παραιτήσεις — διαγραφαί — απολύσεις. 48, 94, 192, γ ' έξωφύλλου τεύ

χους 334, 480, γ ' έξωφύλλου τεύχους 339, 1053, γ ' έξωφύλλου τεύχους 349
Εύγενεΐς δω ρεαί............................................................................................  192, 1053
’Αθλητικά...................................................................................................................... 286
’Α λληλογραφία, γ'έξωφύλλου τεύχους 345 ........................................................ 287

XIV. ΠΕΝΘΗ
Γεώργιος Κ ατσικαβέλος. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» γ ' έξωφύλλου

τεύχους 327
’Αριστοτέλης Ά ντω νό π ο υ λο ς . 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» ...........  143
Γεώργιος Παπαδημητρίου. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» ..................  189
’Ιωάννης Κροντήρης. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» ...............................  331
’Ιωάννης Κ ορκόντζελος. 'Υπό «Άστυνομικών Χρονικών» ......................  331
Γεώργιος Π ετάσης. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» ................................ 526
Παναγιώτης Κυριακόπουλος. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» .............  527
Θεόδωρος Ποθάκος. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» .................................  528
Βασίλειος Κ αράμπελας. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» γ ' έξωφύλλου τεύ

χους 341
Γεώργιος Πριόβολος. 'Υπό «’Αστυνομικών Χρονικών» ...............................  1054
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A

Άθανασόπουλος Δημήτριος : σ. 923, 984, 1019, 1088.
Ά θ ή ν α ι : Βλ. Κεφάλαιον IX «'Ιστορία — Τουρισμός — Ταξίδια» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Α θ λ η τισ μ ό ς : σ. 286.
’Ακριβός Γεώργιος : σ. 711, 940.
Ά λεξόπ ουλος Σωκράτης : σ. 707.
’Αλληλογραφία : σ. 287, γ ' εξωφύλλου τεύχους 345.
’Ά μεσος Δ ρασις : σ. 267, 699, 797.
Ά μ ο ιβ α ί : Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Ά ναστασάκης Μήνας : σ. 224, 619.
’Ανήλικοι: σ. 9, 57, 97, 145, 193, 241.
Ά ντω νάκος Σαράντος : σ. 121, 555, 1087.
Ά ντ ω νό π ο υ λ ο ς ’Αριστοτέλης (πένθη): σ. 143.
’Απάτη : σ. 30, 121.
’Αποκριάτικος (χορός) : σ. 267.
’Α πολογισμοί: Βλ. Κεφάλαιον X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
’Αρετή ( πολεμική των Ελλήνων) : 822, 935
’Αρχιεπίσκοπος (’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος) : γ ' έξωφύλλου τεύχους 338. 
Ά ρχα ιοκα π η λεία : σ. 121.
’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος : σ. 40, 44, 83, 89, 131, 139, 149, 174, 185, 226, 

232, 237, 246, 277, 281, 289, 313, 343, 371, 375, 419, 427, 433, 447, 469, 
520, 524, 529, 569, 573, 577, 617, 621, 628, 673, 716, 719, 723, 764, 768, 
474, 481, 769, 805, 810, 824, 859, 864, 865, 913, 956, 960, 976, 999, 
1003, 1045, 1050, 1069, 1097, 1101.

’Αστυνομία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον II καί Κεφάλ. VII, XI, XIII Γενικού Ευ
ρετηρίου.

Αυτοπροστασία (κυκλοφοριακή) : σ. 149.

Β

Βασιλεύς (Α.Μ. Βασιλεύς Κωνσταντίνος) : σ. 4, 75, γ ' έξωφύλλου τεύχους 337, 
491.

Βερτσέτης Κωνσταντίνος : σ. 935.
Βιβλία (καινούργια) : σ. 237, 1055.
Βιβλιοκρισία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον XII Γενικού Ευρετηρίου.
Β ίτσ ι : σ. 822, 935.
Βλαχάκης Παναγιώτης : σ. 1005.
Βογιατζής ’Αναστάσιος : σ. 128, 409, 549, 653, 690, 737, 787, 837, 878. 
Β ραβεύσεις: σ. 699.
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Γ

Γεγονότα (καί σκέψεις) : σ. 263, 359.
Γιώτης Χρίστος : σ. 241.
Γούλας Βασίλειος : σ. 263, 359.
Γράμμος: σ. 822, 935.

Δ

Δεκέμβριος (1944) : 1106.
Δηλώσεις (μετάνοιας) : σ. 791, 841, 871.
Δημόπουλος Δημήτριος : σ. 757.
Δημόσιαι (σχέσεις) : σ. 107.
Δημόσιον (Σήμα) : σ. 745.
Διάγγελμα (Α.Μ. Βασιλέως Κωνσταντίνου) : σ. 4.
Διάγγελμα (Προέδρου Εθνικής Κυβερνήσεως) : σ. 389, 1105.
Διαγραφαί (έκ του ’Αστυνομικού Σώματος) : Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί 

Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου.
Διάδοχος (Α.Β.Υ. Παϋλοε) : 491.
Διαταγαί (Ή μερήσιαι) : σ. 6, 7, 625, 795, 817, 907, 961, 962.
Δικαίωμα (συνταγματικόν) : σ. 337.
Δικαστής (καθήκοντα αΰτοϋ εις Η .Π .Α .) : σ. 587.
Δολοφονία (γυναικός, νέου) : σ. 549, 653, 690.
Δουκάκης Γεώργιος : σ. 203, 257, 303, 355, 463, 498, 989, 1023, 1093. 
Δ ο ύ να β ις : σ. 1087.
Δούρειος (ίππος) : σ. 179.
Δρόμος (Θυσίας) : σ. 33.
Δ ω ρεα ί: σ. 192, 1053.

Ε

’Εγκλήματα — ’Εγκληματολογία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον III Γενικού Ευ
ρετηρίου.

Ειδήσεις: Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Έ ναρξις (μαθημάτων άστυνομικών Σχολών) : σ. 1033.
Έξάρθρωσις (σπείρας ληστών) : σ. 17.
’Εξαφάνισις (εΐσπράκτορος τραπέζης) : σ. 203, 257, 303, 355.
Έ ξοδος (Μεσολογγίου) : σ. 503, 564, 605, 648, 694, 759.
Έ ο ρ τα ί: Βλ. Κεφάλαιον VI. «Έορταί —’Επέτειοι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Έ π α ινοι: Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου. 
Ε π έ τ ε ιο ι : Βλ. λέξιν «Έορταί».
Έ πικαιρότης : Βλ. Κεφάλαιον II «’Αστυνομία» στοιχ. Α' Γενικού Ευρετηρίου. 
Έ πισκόπησις (αστυνομική) : Βλ. Κεφάλαιον II «’Αστυνομία» στοιχ. Β' Γενικού 

Ευρετηρίου.
Έ πιστολαί : Βλ. Κεφάλαιον XI «Έ πιστολαί— Κρίσεις» Γενικού Ευρετηρίου. 
Έ τος (νέον 1967) : σ. 1.
Εύρυτανία: σ. 711.
Ε ύ τυ χία : σ. 279.
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ζ

Ζαναντρίς (ποιήτρια εθνική) : σ. 966. 
Ζοΰκος Παναγιώτης : σ. 25, 111, 161, 207.

Η

’Ηθική (κομμουνιστική) : σ. 1069.
’Ηλιακής Ε μμ ανουή λ ('Υφηγητής Πανεπιστημίου) : σ. 1110. 
Η . Π . Α . : σ. 337, 557, 587.

Θ

Θρησκεία (καί ’Επιστήμη) : σ. 435.

I

’Ιατροδικαστική: Βλ. Κεφάλαιον «Εγκλήματα — Εγκληματολογία — ’Ιατρο
δικαστική» Γενικού Ευρετηρίου.

'Ιερώνυμος (’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών) : σ. 434, γ ' έξωφύλλου τεύχους 338. 
Ίορδανίδης Πρόδρομος (ιατρός ’Εργασίας) : σ. 1110.
’Ισολογισμοί: Βλ. Κεφάλαιον X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
'Ιστορία: Βλ. Κεφάλαιον IX «'Ιστορία — Τουρισμός — Ταξίδια» Γενικού Ευρε

τηρίου.

Κ

Καβουριού (ληστεία) : σ. 17.
Καράμπελας Βασίλειος (πένθη) : γ ' έξωφύλλου τεύχους 341.
Καραμπέτσος Εύάγγελος (’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων) : σ. 49, 238. 
Κατσικαβέλος Γεώργιος (πένθη) : γ ' εξωφύλλου τεύχους 327.
Κατσιμαγκλής Δημήτριος : σ. 451, 507, 534, 592, 635,678, 729, 733, 828, 868, 

917, 980.
Κινηματογράφος (Συνεργεΐον Α .Α .Π .) : σ. 893, 943.
Κλάδος (υγείας) : Βλ. Κεφάλαιον X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου. 
Κάλλιας Κωνσταντίνος (Διάγγελμα προς Ελληνικόν Λαόν) : σ. 389. 
Κ ομμουνισμός: σ. 35, 69, 126, 261, 271, 363, 395, 397,611, 639, 791, 841, 940, 

1069.
Κοινοβούλιον (καί κομμουνισμός) : σ. 611, 639.
Κορκόντζελος ’Ιωάννης (πένθη) : σ. 331.
Κουβάς Σωτήριος : σ. 611, 639, 791, 841, 871.
Κουτούπης Πέλλος : σ. 35, 69, 126, 179, 221, 271, 363, 395.
Κρίσεις: Βλ. Κεφάλαιον XI «Έπιστολαί — Κρίσεις — Διαταγα!» Γενικού Ευρετη

ρίου. 'Ομοίως Κεφάλαιον XII «Βιβλιοκρισία» Γενικού Ευρετηρίου. 
Κροντήρης Ιωάννης (πένθη) : σ. 331.
Κρύος Βασίλειος : σ. 708, 822, 963, 1007.
Κρυφό (σχολειό) : σ. 555.
Κυριακόπουλος Παναγιώτης (πένθη) : σ. 527.
Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος : σ. 431.
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Λ
Λ ά ϊονς : σ. 315.
Λεωτσάκος Σπϋρος : σ. 13, 61, 102, 157, 199, 252, 299, 351, 405, 456, 493, 

544, 599, 643, 685, 733, 783, 833, 873, 923, 984, 1019, 1088, 1116. 
Λ ηστεΐαι: σ. 67, 409, 737.
Λιζάρδος Σπϋρος (Υφυπουργός Οικονομικών) : 1109.
Λιποτάκται (καί αΰτόμολοι) : σ. 363.
Λ ογοτεχνία: Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον VII Γενικού Ευρετηρίου.
Λ ουτράκι: σ. 753.

Μ
Μαγκλιβέρας Διονύσιος : σ. 107.
Μαγκριώτης Δημήτριος : σ. 435, 1009, 1057.
Μάρτιος (25η Μαρτίου 1821) : σ. 289.
Μ εγαλοφυής (πλαστογράφος) : σ. 128.
Μνημόσυνο (Καλαβρυτινών) : σ. 33.
Μπερμαν Χάρολντ : σ. 557.

Ν
Ναρκωτικά : σ. 787, 837, 878.
Ν α ύπλιον : σ. 757.
Νιάσκος Κωνσταντίνος : σ. 967,1129.
Νερά (άκάθαρτα) : σ. 940.
Ντζιώρας Δημήτριος : σ. 486.
Ντώουσον Τζών : σ. 587.

Ο

Οικονόμου Νικόλαος : σ. 503, 564, 605, 648, 694, 759.
’Οκτώβριος (1940) : 963, 967.
’Οκτώβριος (1967) : σ. 972.
"Ομιλος: «Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς» σ. 75, 315.
"Οπλα (πυροβόλα, μικρά) : σ. 451, 507, 534, 592, 635, 678, 729, 733, 828, 868, 

917, 980.
'Ορκωμοσία (νέων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων) : σ. 657, 1007.
Ουγγαρία (γη ήρώων καί μαρτύρων) : σ. 1086.

Π

Παπαγιαννόπουλος — Παλαιός Άνδρέας : σ. 745.
Παπαδημητρίου Γεώργιος (πένθη) : σ. 189.
Παπαδόπουλος Γεώργιος : σ. 1105.
Παπαζαχαρίου ’Ιωάννης : σ. 57, 97, 145, 193.
Παραιτήσεις: Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Πάσχα (Κυρίου) : σ. 401.
Πάτρα (άνταπόκρισις) : σ. 431.
Παττακός Στυλιανός : σ. 634.
Πένθη: Βλ. ομώνυμον Κεφάλαιον XIV Γενικού Ευρετηρίου.
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Περίθαλψις (υγειονομική αστυνομικών και των οικογενειών των): Βλέπε Κεφάλαιον 
X «’Ασφαλιστικά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου.

Πετάσης Γεώργιος (πένθη) : σ. 526.
Πηλός Σπϋρος : σ. 75, 116, 165, 213, 307, 315, 366, 893, 943.
Πληροφορίαι: Βλ. Κεφάλαιον V III «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρε

τηρίου.
Ποθάκος Θεόδωρος (πένθη) : σ. 526.
Ποινικόν Δ ίκ α ιον : σ. 486.
Π ροαγω γαί: Βλ. Κεφάλαιον XIII «Ειδήσεις καί Πληροφορίαι» Γενικού Ευρετηρίου.

Ρ

Ράϊκος Ιωάννης : σ. 41, 71, 85, 135, 181, 229, 267, 279, 284, 329, 372,. 397, 
423, 472, 522, 571, 623, 717, 721, 766, 797, 807, 845, 861, 958, 1001, 1048,

1099, 1135. 
Σ

Σακελλαρίου Βασίλειος (Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών) : σ. 795.
Σεμινάριο (Τροχαίας) : σ. 845.
Σταμάτης Χαοάλαμπος : σ. 401, 657, 699, 753, 853, 885, 927, 993, 1027, 1074,

1106, 1121.
Σταυροφορία (γιάτό παιδί) : σ. 116.
Στεφανόπουλος Σεβαστιανός : σ. 261.
Συμμοριτοπόλεμος: σ. 853, 885, 927, 993, 1027, 1074.
Σώμα (Πυροσβεστικόν) : σ. 25, 111, 161, 207.

Τ

Ταμεία (άσφαλιστικά) : Βλ. Κεφάλαιον X Γενικού Ευρετηρίου.
Ταξίδια: Βλ. Κεφάλαιον IX «'Ιστορία-Τουρισμός-Ταξίδια» Γενικού Ευρετηρίου. 
Τασιγιώργος Κωνσταντίνος (’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων) : σ. 393.
Τολό (εκδρομή) : σ. 757.
Τοτόμης Παύλος (Υπουργός Δημοσίας Τάξεως) : σ. 391.
Τουρισμός: Βλ. λέξιν «Ταξίδια».
Τσακαμής ’Εμμανουήλ : σ. 1086.
Τσιοΰγκος Κωνσταντίνος (Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς) : σ. 907.

Υ

'Υγεία (Κλάδος 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων): Βλ. Κεφάλαιον X «’Ασφαλιστι
κά Ταμεία» Γενικού Ευρετηρίου.

Φ

Φίσερ Ρότζερ : σ. 337.

X

Χατζάκος Χρίστος : σ. 1015, 1064. 
Χατζησαράντος Ξενοφών : σ. 394.



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Oi ένδ ια φ ερό μ ενο ι έκ  των κ.κ. συνδρομητώ ν μας, διδ  τη ν  βιβλιο

δεσ ία ν  των τευ χώ ν  τοϋ περ ιοδικού  «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», δύναν- 

ται νά  άπευθΰνω νται ε ις  τό επ ί τή ς όδοΰ  Χαριλάου Τρικούπη, άριθμός 

53 (τηλέφω νον 615.191) β ιβ λ ιοδετείον  τοϋ κ. Σ. Γιατρό. Τιμή κατά 

τόμον, κατόπιν συμφωνίας τής Υ πηρεσ ίας ημών μετά  τοϋ β ιβλιοδε

τείου, δραχμ αΐ (20) είκοσι διά τό ν  π α ν ό δ ετο ν  καί δραχμ αΐ (30) τρι

άκοντα διά τόν  δερμ α τόδετον .
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Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30' -21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή τής Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, όνδιαφό- 

ρουσα.

Μία 'Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε 'Ελληνικό 

σπίτι.


