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ΟΙ Σ Υ Κ Ο Φ Α Ν Τ Ε Ι
ΎπόΤτοϋ κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

’Αφορμή γιά νά γράψω τό άρθρο αυτό μοΰ εδωσεν ή παρακάτω άνακοίνωσος 
τοΰ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήοεως πού έδημοσιεύθη ατίς εφημερίδες, στις 
22 Μαρτίου τοΰ 1968. Γράφει τά ακόλουθα:

Ένας ανθυποπλοίαρχος εμφανισθείς ώς υποπλοίαρχος που Β.Ν. καί ταυτοχρόνως dx 
δραπέτης έξ Ελλάδος, ενώ είχε χορηγηθή εις αυτόν κανονική 20ήμερος άδεια μεταβάσεως 
δι= οικογενειακούς λόγους εις Δανίαν, έφθασεν εις ΗΠΑ καί προέβη είς ταπεινάς κατά τής 
Κυβερνήοεως συκοφαντίας. Ίσχυρίσθη 3τι ή Κυβέρνησις «έκτελεΐ καί βασανίζει πολιτικούς 
κρατουμένους».

ΓΓρόκειται περί τοΰ ανθυποπλοιάρχου τοΰ Β.Ν. Κωνσταντίνου Μαρώτη.
«Ό Μαρώτης —αναφέρει τό σχετικόν από τήν Νέαν Ί ’όρκην τηλεγράφημα— συνοδευό- 

μενος υπό τοΰ Α. Παπανδρέου καί τή.ς Μελίνας Μερκούρη, ίσχυρίσθη δτι έδραπέτευσεν έξ 
Ελλάδος διότι διετάχθη νά συλλαβή εγκύους γυναίκας καί νά τρομοκρατήση παιδιά ώς καί 
νά ύποβάλη εις βασανιστήρια διάφορα άτομα. Τούτο ήτο αδύνατον νά τό πράξη».

Εις τό περιεχόμενον αυτής τής εΐδήσεως προφανώς οί γνωρίζοντες πρόσωπα καί πρά
γματα θά άντίδράσουν με αισθήματα αηδίας καί περιφρονήσεως. Διά τούς μή γνωρίζοντας 
ή αλήθεια είναι ή εξής:

Ιον) 'Ο ΜαρώΤης είναι λιποτάκτης καί ούχί δραπέτης. Άνεχώρησε διά τήν Δανίαν 
μέ κανονικήν άδειαν. Ή  άδεια τοΰ. εχορηγήθη δι’ οικογενειακούς λόγους. "Ηδη έχει κηρυχθή 
λιποτάκτης μή επιοτρέφας μετά τήν λήξιν τής άδειας του.

2ον) Ό Μαρώτης ένεφανίσθη είς ΗΠΑ συνοδευόμενος υπό τοΰ Α. Παπανδρέου καί τής 
Μελίνας Μερκούρη. Οί συνοδοί του αποκαλύπτουν τόν συνοδευόμενον, τά αίτια πού προεκάλε- 
σαν τήν λιποταξίαν του καί τό είδος τής άμοιβής του.

3ον)· Δέν ενδιαφέρουν επί τού προκειμένου αί συκοφαντία', περί «βασανισμών» κλπ. ενός 
κοινού λιποτάκτου. Ενδιαφέρει δμως νά σημειωθή πόσον ταπεινοί, ανέντιμοι καί κακοήθεις 
είναι αότοί πού όργανώνουν τήν εναντίον τής Ελλάδος εκστρατείαν καί ποια είναι τά μέσα 
πού χρησιμοποιούν οδτοι.
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'Ο Μαρώτης είναι εν ακόμη «μέσον» των ανθρώπων τύπου Παπανίρέου καί Μερκούρη 
εις τδν μάταιον αγώνα των διά. τήν ύπονόμευσιν της ’Αναγεννήσεως τής 'Ελλάδος. Ιναί μό
νον εις αύτοΰ τοΰ είδους «μέσα», ώς 6 Μαρώτης είναι δυνατόν νά καταφεύγουν άνθρωποι οί 
δποίοι χρηματίζονται από ξένας κυβερνήσεις διά ξένα συμφέροντα μέ σκοπόν τήν αιματοχυσίαν 
τής πρώην Πατρίδος των.

-4ον) Ποιος τέλος, ΰπήρξεν δ Μαρώτης ώς αξιωματικός τοΰ Β.Ν. καί ποια τά ενδιαφέ
ροντα του, τό γνωρίζουν δλοι οί συνάδελφοί του.

Ένεψανίζετο ώς ΰπέρμαχος τής Έπαναστάσεως. Προσεφέρετο έγγράφως νά τήν Οπηρε- 
τήση, ύποσχόμενος ήθικήν βοήθειαν άπό φίλους του Δανούς —συμπατριώτας τής συζύγου του— 
καί Σουηδούς. Έτάχθη παρά τό πλευράν της τήν 13ην Δεκεμβρίου.

'Γπήρξε πάντοτε φιλοχρήματος. Ή Έπανάστασις ουδέποτε τάν έχρησιμοποίησε δι’ ού- 
δέν. Έπεζήτει επιμόνους άξιοποίησίν του, αλλά δέν ήξιζε ταύτης. 'Γπηρέτει ώς άξιωματικός 
έθιμοτυπίας εις μονάδα τοΰ Β.Ν. έν Πειραιεϊ.

Ή επονείδιστος λιποταξία του —δι’ απάτης— καί αί ταπειναί αυκοφαντίαι του,-ύπαγο- 
ρευθεΐσαι υπό τών γνωστών πλέον είς τδν Λαόν ξένων πρακτόρων, εδικαίωσαν τούς ίεραρχικώς 
προϊσταμένους του διά τάς επιφυλάξεις των έναντι τοΰ ατόμου αύτοΰ. Καί τό άτομον αύτό κρί- 
νεται ήδη άπό τάς πράξεις του».

Είναι γνωστόν, δτι ανέκαθεν ή κομμουνιστική φαρέτρα γιά τον πόλεμο κατά 
τών αστικών κρατών καί τής αληθινής Δημοκρατίας, στην πληθώρα τών βελών - ό
πλων, τά όποια περιλαμβάνει, τήν πρώτη θέσι δίνει στή ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ.

Δεν μάς εκπλήσσει λοιπόν τό γεγονός τοΰ περιφερόμενου άνά τόν κόσμον αύ- 
τοεξορίστου Σταλινοτροτσκιστοΰ Έλληνοπολωνοϋ καί τής γνωστής ηθοποιού, ή οποία 
σέ συνεργασία μέ τοΰτον, συκοφαντούν τούς πάντας καί τά πάντα, προ πάντων όμως 
τήν Ελληνικήν Εθνικήν Κυβέρνησιν, πού προήλθεν άπό τήν Έπανάστασιν τής 21ης 
’Απριλίου 1967.

Μάς εκπλήσσει τό γεγονός δτι, εύρέθη Έλλην αξιωματικός, δ όποιος, έστω καί 
άν ένυμφεύθη αλλοδαπήν, λόγου ενός πρωτογόνου άρριβισμοΰ Ιλιποτάκτησεν, έγένετο 
έξωμότης τών ελληνικών στρατιωτικών αρχών καί παραδόσεων καί έστάθη παρά
πλευρα πρός τούς έγκληματοϋντας κατά τής Ελλάδος, συκοφαντώντας αδιάντροπα 
τήν ’Εθνικήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν, καί φυσικά καί τήν ’Αστυνομίαν ώς τό εκτε
λεστικόν οργανον, αρμόδιον καί υπεύθυνον διά τήν τάξιν καί ασφάλειαν τής Χώρας. 
Τούς ανθρώπους αυτούς, συνήθους τούς παραδίδομεν στην εθνική καί ηθική καταφρό
νησή αλλά στήν προκειμένη περίπτουσι αισθάνομαι τήν ανάγκη καί πρέπει, δλοι οί 
αρμόδιοι ελληνικοί παράγοντες νά άντιοράσουν, μέ δλα τά μέσα, πρό παντός δμους 
μέ τήν γνωστοποίησι τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Γιατί μόνον ή «άοπλη αλήθεια», κατά την 
χαρακτηριστική έκφρασι τοΰ Ρώσου ποιητοΰ καί συγγραφέως (βραβεΐον Νόμπελ) , 
Μπορίς ΙΙάστερνακ, είναι εκείνη ή όποια συντρίβει το ψευδός καί τή συκοφαντία. 
’Επιβάλλεται λοιπόν νά κινήται μέ δλα τά μέσα, διαρκώς καί ταχύτητα, ολόκληρος 
ό κρατικός μηχανισμός, τόσο στό Ιξωτερικό δσο καί στό εσωτερικό, δστις σέ κάθε 
συκοφαντική εκστρατεία τών εχθρών τής Ελλάδος, είτε εντοπίων είτε ξένων, νά άν- 
τιπαρατάσσεται ή ο’υμή αλήθεια μέ στοιχεία καί ντοκουμέντα πείθοντα περί τής αλή
θειας καί συντρίβοντα τά συκοφαντικά ψεύδη. ___

Καί δυστυχώς, μέ τή συνεργασία τών Ελλήνων αριστερών καί κεντροαριστε
ρών, πού έχουν καταφύγει στό εξωτερικό, έχει όργανωθή ολόκληρη εκστρατεία ψευ
δολογιών, πού χρησιμοποιεί μέ ποικίλα, απατηλά τεχνάσματα, μέ κακοπιστίαν καί 
ίταμότητα διάφορες διεθνείς οργανώσεις, πού ασχολούνται, δήθεν, γιά τά ανθρώπι
νέ/. διιεαιώιιατα. ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν καμουφλαρισμένες κομμούνι-
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σ.ικες οργανώσεις. Μία άπό αυτές είναι καί ή άποκαλουμένη «’Άμνεστυ Ίντερνα- 
3ΐοναλ», για τήν οποία ήσχολήθη στις 5 ’Απριλίου 1968 ή Προεδρία τής ’Εθνικής 

με αποκαλυπτική άνακοίνωσι, ή δποία έδημοσιεύθη σέ δλες τις έφη-

Η ασκούμενη άπό τοϋ παρελθόντος “Ιανουάριου κατά τής Ελλάδος Επίθεσις, άφοΰ 
συνεχιίσθη μέ διαφόρους μύθους κατέληξεν ήδη εις μίαν Εκθεσιν δργανώσεως τίνος άποκα- 
λουμένης «“Αμνεστυ Ίντερνάσιοναλ». Τής δργανώσεως αυτής οί σκοποί είναι λίαν διαφα
νείς. Άσχολεΐται αΰτη αποκλειστικής άπό τίνος χρόνου μέ τά .ε ϊς τόν δυτικόν κόσμον συμ- 
όαίνοντα, ενώ δέν Ενδιαφέρεται ή άσχολεΐται μέ τά συμβαΐίνοντα εκεΐθεν του σιδηρού πα
ραπετάσματος, δπου, ώς γνωστόν, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων εξακολουθούν νά σαπίζουν 
εις τά στρατόπεδα καταναγκαστικγ]ζ εργασίας.

Κις έκ των πρωτεργατυύν τής Εκθέσεως αυτής ήτο δ ’Ιρλανδός άριστερός δικηγόρος 
”Αντάνυ ΜαΡέκ°· Ή έκθεσίς του αποτελεί συρραφήν διαφόρων μυθιστορημάτων τρόμου. 

Με κακοήθειαν σύμμικτον άφελείας άφηγεϊται βασανιστήρια τής Πέρας Έξετάσεως καί 
τήν δράσιν των τρομερών ς.ς . Πάντα δέ ταύτα κατά τήν έκθεσιν διαπράττονται υπό τοϋ’ Ε λ
ληνικού Κράτους εις βάρος «πολιτικών κρατουμένων» συλληφθέντων τήν 21ην 4)1967.

Ή Ελληνική Κυβέρνησις έθεώρησεν, δτι χάριν τής άληθείας καί τής άντικειμενικό- 
τητος δεν θά Επρεπε νά άντιδράση εις Ενα συνονθύλευμα ψευδολογιών ανάξιον προσοχής καί 
τό περιεφρόνησεν. ’Επειδή όμως εύρέθηοαν άκρως «καλόπιστοι» καί λίαν «φιλεύσπλαχνοι» 
άνθρωποι εύτυχώς Ελάχιστοι — εις τόν Δυτικόν κόσμον οί όποιοι Εδωσαν προσοχήν είς 
τό κατασκεύασμα τού κ. ’Άντονυ Μαρέκο θεωρεί χρέος της πλέον, νά θέση τά πράγματα 
είς τήν θέοιν των.

Οϋτω, Εσχάτως δ ώς άνω κ. “Αντονυ Μαρέκο, Εζήτησεν άπό τήν Ελληνικήν Κυβέο- 
νησιν νά έπανέλθη είς 'Ελλάδα διά μ)ίαν επί τόπου έξέτασιν τής καταστάσεως. Ή  Ε λλη
νική Κυβέρνησις τού τό Επέτρεψε χωρίς βεβαίι-'ς νά τρέφη αύταπάτας περί των προθέσεων 

' τού κ. Μαρέκο ·καί τής όργανώαεώς του καί χωρίς νά πιστέψη δτι ήτο δυνατόν νά καθοδη- 
γηθή είς τάς ένεργείας, του άπό καλήν πίστιν. Τόν έδέχθη, τόν άφήκε τελείως ελεύθερον 
νά Επΐσκεφθή οίανδήποτε Επεθύμει φυλακήν ή χώρον κρατήσεως ατόμων καί νά συνομιλήση 
Ελευθέριος μέ οίονδήποτε θά Επεθύμει.

Καί ώς άνεμένετο δ κ. Μαρέκο, συνοδέυόμενος υπό τού δήθεν διερμηνέως του Γκι- 
τάν Ντενίς δστις Επί Εννέα Εβδομάδες προηγουμένως εΐργάζετο Εν Έλλάδι διά τήν προ- 
παρασκευήν τής «Επιχειρήσεως Μαρέκο», Εζήτησε νά αυναντήση καί πράγματι συνήντησεν 
Εκείνους τούς όποιους τδ Κ. Κ. τού είχεν υποδείξει.

Είναι χαρακτηριστικόν δτι άπαντες Εκείνοι τούς όποιους εζήτησε νά συναντήση συμ
βαίνει νά είναι δυναμιτισταί καί μέλη ανατρεπτικών, τρομοκρατικών οργανώσεων, συλλη- 
φθέντες μέ τδ δπλον ανά χεΐρας πολύ μετά τήν 21.4.67. Οί άνθρωποι αύτοί δέν είναι πο
λιτικοί, πολιτικούς κρατούμενοι, άλλά είναι κατάδικοι, ώς π. χ. δ Κ. Φιλίνης καταδι- 
κασθείς είς ισόβια δεσμά, ή είναι υπόδικοι άναμένοντες τήν εξαγωγήν των είς δ(ίκην.

Είναι φυσικόν οί Ενοπλοι αύτοί τρομοκράται δτι δέν θά εϊχον δισταγμούς νά ψευ- 
σθοϋν άσυστόλως.

Έν συνεχεία άναφέρεται είς τήν άνακοίνωσιν δτι τόν Κ. Φιλίνην, [τέλος τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ, κατάδικον είς ισόβια δεσμά, έπεσκέφθη ό κ. Μαρέκο! 
Ό Φιλίνης τοΰ άνέφερεν δτι είς τήν ’Ασφάλειαν έγρονθοκοπήθη μέ αποτέλεσμα νά 
άπωλέση δύο όοόντας. "Οταν όμως έκλήθη νά δείξη τήν οδοντοστοιχίαν του, διεπιστώ- 
θη δτι οί όοόντες του ήσαν έν τάξει. Κατόπιν δ κ. Μαρέκο έπεσκέφθη, κατόπιν ύπο- 
οείξεως τοΰ Φιλίνη, άλλα στελέχη τοΰ ΚΚΕ, πλήν οί Σοφούλης, Παπαγιάννης καί
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Πρωτοπαπάς, έκ των ηγετών ουναμιτιστικής όργανώσεως τοϋ έδήλωσαν απερίφρα
στους δτι έτυχον καλής μεταχειρίσεως.

Καί έν συνεχεία ό κ. υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως εις συνέντευξιν προς 
τούς άνταποκριτάς του ελληνικού καί ξένου τύπου, εδωσε τα ακριβή κείμενα των 
εκθέσεων της Επιτροπής τοϋ Διεθνούς Έρυθροϋ Σ'ταυροϋ, ή οποία έπεσκέφθη τούς 
τόπους συγκεντρώσεως των επικινδύνων κομμουνιστών καί έξήτασεν λεπτομερώς τις 
συνθήκες οιαβιώσεώς των, άνέφερε δέ άντικειμενικώτατα καί μέ άμεροληψίαν τα 
μέτρα τά οποία έλαβε καί λαμβάνει ή Ελληνική Κυβέρνησις, ή οποία θεωρεί τά 
άτομα αυτά ώς παραπλανημένους πολίτας καί είναι πρόθυμη νά τούς συγχώρηση, 
αν ειλικρινούς βεβαιώσουν δτι δεν θά στραφούν κατά τής ελληνικής πατρίδος. Δεν 
άρκοΰν δμους αυτά. Τούς συκοφάντες οφείλουν νά τούς αντιμετωπίζουν, αμέσως 
καί συνεχώς, δλοι οί υπεύθυνοι εκπρόσωποι τοϋ κράτους, δχι μόνον στις ξένες χώ
ρες, αλλά καί στην Ελλάδα, ακόμη καί διά τής παραπομπής των στην Δικαιοσύνη 
τής πατρίδος των.

Στην προκειμένη περίπτιοσι οί αύτοεξόριστοι “Ελληνες κομμουνισταί καί συν
οδοιπόροι, συκοφαντούν μέ κάθε τρόπο την Ελλάδα ώς τόπον άνελεύθερον, ώς τόπον 
τής κολάσεως καί προσπαθούν νά πείσουν τούς ξένους, ιδίως δτι θά κινδυνεύση ή ζωή 
των καί ή ελευθερία των, αν έπισκεφθοϋν τή χώρα μας. ’Έφθασαν εις τό σημεΐον νά 
αγοράσουν μέ χρήματα, τά όποια απέκτησαν στην Ελλάδα, μέ ελληνικά χρήματα, 
παρωπλισμένο τάνκ καί νά τό περιφέρουν στούς δρόμους τοϋ Λονδίνου, μέ επιγραφές 
δτι αυτό τό θέαμα θά συναντήσουν στούς δρόμους τής Ελλάδος, οσοι ριψοκινδυνεύσουν 
νά την έπισκεφθοϋν. Έχοντες πεπορωμένην πλέον συνείδησι, συνιστοΰν μέ άρθρα τους, 
δημοσιευόμενα σέ ξένες εφημερίδες, νά παύση κάθε οικονομική συναλλαγή καί συνερ
γασία μέ τήν Ελλάδα, τήν στιγμήν ακριβώς, πού αυτή ανορθώνεται ταχύτατα από τά 
ερείπια τά όποια ή φαυλοκρατία είχε συσσωρεύσει.

Επιβάλλεται λοιπόν, δχι μόνον οί έκπρόσιοποι τής Κυβερνήσεως καί τοϋ κρά
τους γενικώς, νά αντιδρούν στις ψευδολογίες καί συκοφαντίες αυτές, αλλά καί κάθε 
οργανισμός, ή ’Ακαδημία, τό Πανεπιστήμιον, οί σύλλογοι πάσης φύσεως, τά σωματεία 
καί κάθε πολίτης τέλος στον κύκλο τής άρμοδιότητός του καί τού περιβάλλοντος του 
νά άντιδράση, μέ τήν διαφώτισι τοϋ πλησίον του, τοϋ φίλου του, τοϋ συγγενούς του, ά- 
ναφέροντας τήν αλήθεια καί μόνον. Είναι βέβαιον, δτι ή ΑΛΗΘΕΙΑ θά νικήση τήν 
ΣΓΚΟΦΑΝΤΙΑ καί οί πράκτορες αυτής, είτε είναι αριστεροί, είτε δυσαρεστημένοι 
από τήν Έπανάστασι τής 21ης Απριλίου, θά πέσουν εις τήν καταισχύνην. ’Αδίκημα 
καί αμάρτημα άσυγχώρητον αποτελεί ή συκοφαντία' καί οί συκοφάντες δεν είναι δυνα
τόν νά εδρουν δικαίωσι ποτέ. ’Ενθυμούμαι τή. μάχη πού έοόθη στο ειδικό δικαστήριο, 
τό όποιο έδίκασε, κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ 1945, τον τότε αστυνομικόν Διευθυντήν κ. 
Νικόλαον Μπουρανταν.

Είναι γνωστόν δτι 6 Νικόλαος Μπουραντάς προσέφερεν έξαιρέτους υπηρεσίας 
κατά τον Έλληνοϊταλακόν καί Έλληνογερμανικόν πόλεμον τοϋ 1940—1945.

’Αλλά υπηρεσίες πραγματικής αυτοθυσίας προσέφερε κατά τήν κατοχήν (1942 - 
1944) . Τότε, ώς διοικητής τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος Αστυνομίας Πόλεων 
καί τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, αντιμετώπισε τούς δολοφόνους κομμουνιστάς 
δταν συνελάμβανον καί άπήγον καθημερινώς έθνικάφρονας πολίτας καί άξιωματι 
κούς γιά νά τούς δολοφονήσουν, καί κατώρθωσε νά σώση πλείστους από αυτούς δια
κινδυνεύοντας επανειλημμένος τήν ζωήν του. ’Έτσι δ Μπουραντάς, Εγινε τό φόβητρο 
τών εγκληματιών κομμουνιστών, καί δλοι οί αστυνομικοί έτιτλοφοροΰντο από αυτούς 
Μπουραντάδες, αργότερα δέ καί μετά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος, Μπουραντάοες 
άπεκαλαϋντα καί οί άνδοες τής ’Εθνοφυλακής καί τοϋ Στρατού.
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Έδημιούρ&σαν λοιπόν οί κομμουνισταί τον θρύλο ενός τρομερού καί στυγε
ρού δήθεν δολοφόνου, τοϋ αστυνομικού Διευθυντοΰ Νικολάου Μπουραντα, Ινώ την 
ίδια εποχή οι πραγματικοί στυγεροί αυτοί δολοφόνοι, κατακρεουργούσαν στήν ιδιαί
τερη πατρίδα του, την αδελφή του καί τό γαμπρό του, τή στιγμή πού κρατούσαν 
στήν αγκαλιά τους τά δυο ανήλικα μικρά παόιά τους.

Καί όταν, μετά τήν άποχώρησι των Γερμανών κατέφθασε στήν Ελλάδα ή 
Κυβέρνησις τού Γ. ΙΙαπανδρέου, έχοντας ώς υπουργό καί τό γνωστό κομμουνιστικό 
στέλεχος Ζεϋγο, διέταξε, κατόπιν άξιώσεως τού κομμουνιστικού κόμματος, νά συλληφθή 
ό Ν. Μπουραντάς καί νά σχηματισθή δικογραφία εναντίον του ώς... συνεργασθέντος 
δήθεν μέ τούς Γερμανούς. Τό σχέδιο των κομμουνιστών επέτυχεν. Εύρέθησαν αρκετοί 
ψευδομάρτυρες κομμουνισταί, οί οποίοι κατέθεσαν ότι έβασανίσθησαν υπό τού Μπουραν- 
τάν καί έπλέχθη ή συκοφαντική εκστρατεία μέ άριστοτεχνικότητα. Έμεσολάβησαν 
ό Δεκέμβριος τού 1944, οπότε τό αίμα έχύθη ποταμηδόν καί ό σκοπός των κομμουνι
στών για τήν κατάληψη τής εξουσίας, έγένετο απόπειρα νά πραγματοποιηθή, μέ τά 
τρομερά ανοσιουργήματα πού διεπράχθησαν.

Τον Νοέμβριον τού 1915 είσάγεται σέ δίκη ό Ν. Μπουραντάς. Πρόεδρος τού 
ειδικού δικαστηρίου ήτο ό τότε έφέτης κ. Ν. Οίκονομόπουλος, ό όποιος διετέλεσε 
εσχάτως καί υπουργός τής Εθνικής Κυβερνήσεως τής 21ης ’Απριλίου.

'Θά άναφέρω δύο χαρακτηριστικά από τή δίκη αυτή πού δείχνουν πώς ο! κομ- 
μουνισταί, δταν δεν μπορούν νά χρησιμοποιήσουν τήν ένοπλη βία, μεταχειρίζονται 
τήν συκοφαντία, γιά νά εξοντώσουν τούς αντιπάλους των.

Τό πρώτο περιστατικό είναι τό ακόλουθο:
"Ενας ψευδομάρτυρας κομμουνιστής, κατέθεσε μέ παραστατικότητα δτι κατά τήν 

κατοχή ώδηγήθη στή Γενική ’Ασφάλεια καί εβασανίζετο επί ημέρας προσωπικώς 
από τον Ν. Μπουραντάν, μέ ηλεκτρικά καλώδια πού τού διοχέτευαν ηλεκτρισμό στό 
σώμα καί άλλα πολλά.

Ό κ. Πρόεδρος άντιληφθείς δτι ό μάρτυς έπλαθε διά τής φαντασίας του διάφορα 
τερατουργήματα καί ενώ δ μάρτυς συνέχιζε νά διηγείται τά βασανιστήρια, τά όποια 
ύπέστη, ειδοποίησε μέ τον κλητήρα τον κατηγορούμενο Μπουραντάν νά φύγη άπό 
τό εδώλιο τού κατηγορουμένου καί νά καθήση στήν πρώτη σειρά τών θέσεων δπου 
έκάθηντο οί δικηγόροι. Στήν δεύτερη σειρά εύρισκόμην καί δ ίδιος τή στιγμή εκείνη.

’Αφού τελείωσε τήν έξιστόρησι ό ψευδομάρτυρας, ό κ. Πρόεδρος τόν ήρώτησε:
— κ. Μάρτυς, γνωρίζετε τόν Μπουραντα πού σάς βασάνιζε;
— Βεβαίως άπήντησεν δ μάρτυς μέ έμφασιν.
— Μπορείτε νά μοΰ τόν δείξετε; έρωτά καί πάλιν δ κ. Πρόεδρος.
Ό ψευδομάρτυς έστράφη νά ίδή στό εδώλιο τόν κατηγορούμενο, οπότε δ κ. 

Πρόεδρος δείχνοντας τούς κ. κ. δικηγόρους μεταξύ τών όποιων έκάθητο δ Μπουραντάς 
τού λέγει:

Ποιος είναι άπό αυτούς;
Καί δ ψευδομάρτυς αφού παρετήρησε μέ προσοχή όλους τούς καθημένους στή 

θέσι τών δικηγόρων, δεκαπέντε περίπου άτομα έδειξε άτομον καθήμενον στή δεύτερη 
σειρά λέγοντας «αυτός είναι», αλλά έδειχνε άλλον καί όχι τόν Ν. Μπουραντάν, έ
δειχνε δηλαδή εμένα τόν ίδιον.

Καί δ κ. Πρόεδρος τού λέγει «άρκετά μάρτυς».
Έτσι ή έτοιμότης τού κ. Ν. Οίκονομοπούλου, Προέδρου τού ειδικού δικαστηρίου, 

άπέδειξεν έμπράκτως τις ψευδολογίες καί τις συκοφαντικές πλεκτάνες τών κομμούνι-
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^των μέ τις όποιες έπεδίωξαν νά εξοντώσουν ενα επικίνδυνον εχθρόν τους, τόν άστυνο- 
μικό διευθυντή κ. Ν. Μπουραντάν δ δποΐος ήθωώθη πανηγυρικώς.

Το οεύτερο επεισόόιο άναφέρεται στήν άγόρευσι τοΰ διακεκριμένου, αειμνήστου 
ήοη, καθηγητοΰ τοΰ Ποινικού Δικαίου στδ Πανεπιστήμιο των ’Αθηνών, Παναγιώτου 
] ιωτοπούλου, δ δποΐος παρίστατο στή δίκη ώς συνήγορος ύπερασπίσεως τοΰ Ν. Μπου
τάν ,α. Αφού με γλαφυροτητα περιέγραψε, πώς οί κομμουνισταί έδημιούργησαν τδν 
μΰθον τοΰ Μπουραντά - τέρατος — για να τδν Ιξοντώσουν ηθικώς, άφοΰ δεν ήμπό- 
pcvav να τον εξοντωσουν δολοφονικώς, ετόνισεν οτι άπδ την ακροαματικήν διαδικα
σίαν προεκυψεν η υψιστη εθνική υπηρεσία, την οποία προσέφερεν ουτος κατά τήν κα
τοχήν προστατευων έναντι των Γερμανών κατακτητών δχι μόνον τούς έθνικόφρονας 
/ιολίτας,^άλλα και διωκόμενους άπδ τούς Γερμανούς καί τούς πράκτορας των, κομμου- 
νΐσ .ά ,, δταν ούτοι δεν ειχον οιαπράςει δολοφονίας Ελλήνων πολιτών.

ΙΓαρα ταΰτα επειοη τον εφοβοΰντο ώς Ιπικίνδυνον αντίπαλον, προσεπάθησαν 
να τον εξοντωσουν δια των συκοφαντιών τάς όποιας διέσπειρον παντού. Για τίς συκο
φαν.ιες αυτές, οι οποίες εγεννήθησαν στούς εγκληματικούς εγκεφάλους των καί έχαλ- 
κευθησαν στα συνεργεία τών παρανόμων μηχανισμών τοΰ κομμουνισμού, δεν έπρό- 
κατο, δπιυς ετόνισεν ο κ. καθηγητής ν’ ασχοληθούμε. Καί διηγήθη τότε ενα χαρα
κτηριστικό ιταλικό ανέκδοτο τδ ακόλουθο:

Τνας Χριστιανός ηλεγχετο, ετύπτετο άπδ τή συνείοησί του καί θέλησε νά 
σξομολογηθή τδ αμάρτημά του καί νά ζητήση συγχώρησι άπδ τήν εκκλησία. Πήγε 
λοιπόν στον πάστορα (τδν παπά) τής ενορίας του καί τοΰ ομολόγησε δτι εχει συκο- 
φαντηση ενα φίλο σου, μετενόησε δμως καί παρεκάλει νά τοΰ συγχωρηθή τδ αμάρτη
μα αυτό.

Ο πάστορας τοΰ ειπεν οτι θά, τοΰ δώση σχετικό συγχωροχάρτι, εάν κάνη προ
ηγουμένως ότι θά τοΰ όρίση. Προθυμότατα δ αμαρτωλός συκοφάντης εδέχθη. Τοΰ εί
πε τότε δ ιερωμένος:

Νά πάρης εναν κόκκορα καί νά πας στήν κεντρική πλατεία τής Ρώμης, νά 
τδν μαδήσης καί νά πετάξης τά φτερά του. Κατόπιν νά μοΰ φέρης τδν κόκορα μαδη- 
μένο.

Εύκολο τοΰ είπεν δ συκοφάντης. Πράγματι πήρε εναν κόκορα πήγε στήν πλα
τεία. τδν μάσησε, πέταξε τά φτερά καί πήγε τδν κόκκορα μαδημένον πλέον στδν πά
στορα.

Καί τότε δ εξομολογητής τοΰ λέγει: Τώρα θά πάρης ενα σάκκο θά πάς στήν 
πλατεία καί θά μαζέψης όλα τά φτερά τοΰ κόκκορα καί θά μοΰ τά φέρης. Καί τότε 
θά σού δώσω τή συγχώρησι.

Ο συκοφάντης δμως εδήλωσε στδν πάστορα δτι αυτό είναι αδύνατο γιατί ό 
άέρας σκόρπισε τά φτερά στά τέσσερα σημεία τοΰ όρίζοντος. Τότε καί δ πάστορας τοΰ 
λέγει: «Βλέπεις; Δέν ήμπορεΐς νά μαζέψης τίς συκοφαντίες πού Ικανές στδ φίλο σου, 
οί όποιες σάν τά φτερά τοΰ κόκορα σκορπίσθηκαν παντοΰ. Τδ αμάρτημά σου είναι 
ασυγχώρητο.

’Έτσι λοιπόν καί οί ποικιλώνυμοι συκοφάντες τή : Εθνικής μας Κυβερνήσεως 
καί τής Ελληνικής Πατρίδος είναι ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ.

Ουδέποτε θά τύχουν συγνώμης στήν ψυχή τών Ελλήνων Χριστιανών.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ



Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Διά Β. Δ) τος έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 10) 4) 1968 καί δημοσιευθέντος εις το 
ύπ’ άριθ. Φ.Ε.Κ. (τ. Γ.) της 11 - 4 - 1968, βάσει των διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοΰ 
A. Ν. 318)68 «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσειος διατάξεων άφορωσών εις τό 
Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων», των διατάξεων τοΰ Ν. 2387) 53 «Περί Υπουργείου 
Εθνικής Άμύνης κλπ.» καί της ύπ’ άριθ. 4) 1968 άποφάσεως του Άνωτάτου Συμβου
λίου ’Εθνικής Άμύνης

Π ρ ο ή χ θ η
είς Τπαρχηγόν τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, ό Αστυνομικός Διευθυντής Α ’ 
τάξεως (5245) κ. ΣΤΡΑΤΠΣ ’Αθανάσιος.

'Τα «’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν ένθέρμως τον κ. Στρατόν, δστις ση- 
μειωτέον καταλαμβάνει τήν τό πρώτον θεσπισθεΐσαν οργανικήν θέσιν τοΰ Τπαρ- 
χηγοΰ τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας, καί εύχονται αύτώ υγείαν καί επιτυχίαν εις 
τά νέα του καθήκοντα, έπ’ άγαθώ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.



Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α  Μ Ι Σ Ο Υ  Α Ι Ω Ν Ο Σ

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

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

Μετά εξαντλητικήν προανάκρισιν καί άφοΰ έξ αυτής προέκυψαν σωρεία δλων 
άντιφάσεων επί δευτερευόντων σημείων μεταξύ των δραστών τοΰ κακουργήματος ο! 
οποίοι έξηκολούθουν έπιμένοντες δτι δ Άθανασόπουλος δέν έκοιμήθη εις τήν οικίαν 
του τήν νύκτα τοΰ εγκλήματος, δ διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. Κουτοσυμά- 
ρης διεΐοεν δτι δ ασθενέστερος ψυχικώς έξ δλων των άναμειχθέντων εις τήν δολοφο
νίαν ήτο δ νεαρός έξάδελφος Δημήτριος Μοσκιός. Καί διά νά προκαλέση τήν δμολο- 
γίαν του κατέφυγεν εις ένα τέχνασμα.

Μετεχειρίσθη τά άνευρεθέντα εις τήν παρά τό Μοσχάτον οικίαν Ραγκαβοπού- 
λου ενδύματα τού θύματος. Τά τοποθέτησεν έτσι εις μίαν καρέκλαν ώστε νά δίνουν 
τήν έντύπωσιν ανθρώπου καθημένου καί τοποθέτησεν πάνω εις τό παλτόν τό καπέλ- 
λον τοΰ Άθανασοπούλου καί πάνω εις ένα άλλο κάθισμα ένα περίστροφον μπράου- 
νιγκ τοΰ ίδιου διαμετρήματος μέ τάς σφαίρας μπράουνιγκ τάς εύρεθείσας μέσα εις 
τό κρανίον. Καί μόλις περατώθη ή περίεργος αυτή σκηνοθεσία, κατ’ εντολήν τοΰ κ. 
Κουτσουμάρη, δ τότε ύπαστυνόμος Λούκας ώδήγησεν εις τό γραφεΐον τούτου, δπου 
υπήρχε καί ή καρέκλα μέ τό παλτόν, τή ρεμπούμπλικα καί τά ροΰχα τοϋ Άθανα- 
σόπουλου, τον Μοσκιόν. ΤΗταν νύχτα.

Ό Μοσκιός δέν είχεν άντιληφθή τίποτε ακόμη στήν άρχή. Δέν είχε δή τά έν- 
δύματα ούτε τό μπράουνιγκ.

—Τά γνωρίζεις αυτά Δημητράκη; τον ήρώτησεν δ τότε ύπαστυνόμος Λούκας 
καί τοΰ υπέδειξε τό περιέργως ένόεδυμένον, μέ τά ενδύματα τοΰ όολοφονηθέντος, 
κάθισμα.

'Ο νεαρός «έξάδελφος» τής Κάστρου καί «θείος» τής Φούλας μόλις άντίκρυσε 
τά ενδύματα τοΰ δολοφονηθέντος, συνεταράχθη. Συνεκλονίσθη ολόκληρος καί έκανε 
ένα δυό· βήματα προς τά πίσω. Σέ δυο όμως λεπτά τής ώρας ανέκτησε καί πάλιν τήν 
ψυχραιμίαν του. Οί αστυνομικοί τό άντελήφθησαν. Ά λλ’ δ ύπαστυνόμος Λούκας μιά 
πού είχε αρχίσει τό περίεργο αυτό πείραμα δέν έννοοΰσε νά τό σταματήση. Καί κρα
τώντας πάντοτε τό Μοσκιό άπό τό χέρι, τοΰ έδειξε τό μπράουνιγκ επάνω στήν κα
ρέκλα καί τον ρώτησε:

—Καί τό περίστροφο; Τό γνωρίζεις αυτό τό περίστροφο;
Ό Μοσκιός μόλις έρριψε ένα βλέμμα καί είδε ένα μπράουνιγκ, κατελήφθη 

άπό μιά φοβερή ννευρική κρίσι. ’Άρχισε νά τρέμη σύγκορμος. Παραληρούσε καί πή
γαινε πέρα δ,ώθε. Καί ξαφνικά ξέσπασε σέ λυγμούς. _

—Είναι τό ίδιο... Σαν έκεϊνο. Καί τό ροΰχο καί τό παλτό τό γνωρίζω... Εί
ναι αυτά τά ίδια τοΰ Άθανασόπουλου.

—Λοιπόν, τί έγινεν στό σπίτι έκεϊνο τό βράδυ; τον ρώτησαν οί άστυνομικοί.
Ό τρόμος τοΰ Μοσκιοΰ έξακολούθησε άσυγκράτητος πλέον. Προσπαθοΰσε νά 

τραβήξη τά μάτια του άπό τά ροΰχα, τό παλτό καί τό καπέλλο τοΰ θύματος. ’Αλλά 
προπάντων άπό το μπιστόλι. Τό μπράουνιγκ πού ήταν τό ίδιο άκριβώς μ’ έκεϊνο πού 
είχε σκοτωθή δ Άθανασόπουλος.
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—Κύτταξέ τα... Κύτταξέ τα λοιπόν; Τά γνωρίζεις; επέμεναν οί αστυνομικοί...
—Λυπηθήτε με... Ά χ ! ... Λυπηθήτε με... θά τά πώ όλα... θά σας τά πώ όλα... 

Δέν αντέχω πιά... Ναι... Έγώ τον σκίΐώσα... Λυπηθήτε με... Είπε ό νεαρός Μοσκιός.
’Επί τέλους. 'Ο νεαρός έξάδελφος της Κάστρου καί θείος της Φούλας δέν μπό

ρεσε πιά νά βαστάξη περισσότερο, χάρις εις τό τέχνασμα τοΰ Κουτσουμάρη νά βάλη 
τά ροϋχα τοΰ σκοτωμένου στην καρέκλα ώστε είχε σπάσει... Είχε ομολογήσει. Τό μυ
στήριο τό όποιον έκάλυπτε ώς τήν ώρα τό «έγκλημα τοΰ Χαροκόπου» διελευκαίνετο 
καί οί υπόνοιες των αστυνομικών άπεόεικνύοντο αληθινές. Οί κόποι καί οί μόχθοι 
τόσων ήμερων των άποτελούντων τότε τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν τής ’Αστυνομίας ή- 
μοίβοντο επί τέλους μέ μιά ομολογία τοΰ Μοσκιοϋ. Τό τέχνασμα τοΰ κ. Κουτσουμάρη 
είχεν επιτύχει. Καί ό Μοσκιός μιά πού άρχισε νά δμολογή εξακολούθησε...

—Ό φόνος έγινε γύρου κατά τις οκτώ τό πρωί τής Κυριακής, προσέθεσε ό 
νεαρός Μοσκιός. Ό Άθανασόπουλος όταν ξύπνησε τό πρωινό εκείνο τής Κυριακής 
τά έβαλε μέ τή πεθερά του καί μέ τή γυναίκα του καί άρχισε νά τις Βέρνη. (Δ-ημ- 
Ψέμματα. ’Απολύτως ψέμματα. Ήταν ή πρώτη προσπάθεια τοΰ δολοφόνου να απο- 
κρύψη τό πώς ακριβώς έδόθη ή αφορμή καί βρήκε μιά άλλη αιτία μή άνταποκρινο- 
μέν ηστά πράγματα) . Καί έγώ τότε θύμωσα καί όπως ήμουνα από το ύπνο, άρπα
ξα τό μπιστόλι μου καί τον βάρεσα...

—Μά πώς; επέμειναν οί άστυνομικοΐ προσπαθώντας, μέ τήν πρώτη νά τοΰ 
άποσπάσουν όσο τό δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

—Νά, τον βάρεσα στήθος μέ στήθος. Καί τον πέτυχα. Τοΰ φύτεψα μιά σφαίρα 
στό μέτωπο καί υστέρα ξαναπυροβόλησα.

Πριότη ουσιώδης άντίφασις. Ό Μοσκιός δέν ήξερε ότι ή ομολογία ενός κατη
γορουμένου ελέγχεται μέ too πραγματικά περιστατικά. Λυτά όλα ήταν απολύτως αν
τίθετα μέ τά πορίσματα των ιατροδικαστών. Καί όχι κυρίως μ’ αυτά αλλά μέ τις 
οπές πού είχαν βρεθή στό κρανίο από τή διαδρομή τών σφαιρών. Ά λ λ ’ δ Μοσκιός 
από τήν πρώτη στιγμή πού άρχισε νά δμολογή άρχισε συγχρόνως νά κάνη καί ύπε- 
ράσπισι τοΰ εαυτού του. ’Αλλά εμείς, δεδομένου ότι δ Μοσκιός μετά την συλληψι του 
καί τις πρώτες δμολογίες του καί τήν απολογία του στον, ανακριτή καί ενώ ήταν 
προφυλακισμένος γιά τή δίκη του προσεβλήθη ή μάλλον προσεποιήθη από νευρασθέ
νεια, από τήν προσποίησί του κατάντησε πραγματικά νευρασθενής καί ψυχοπαθής 
καί στή δίκη απάνω καί μετά δέν άνοιξε ούτε μιά στιγμή τό στόμα του γιά νά πή 
έστω καί μιά λέξι γιά τό έγκλημα, γιά τις αφορμές, μιά νέα δικαιολογία τέλος πάν
των. Αυτά τά όσα είπε εκείνο τό βράδυ στήν ’Ασφάλεια, μετά στην τακτική άνάκρισι 
στήν απολογία, επηρεασμένος από τούς συνηγόρους του καί ύστερα στό κελλί του τοΰ 
τμήματος Μεταγωγών ’Αθηνών, στή μόνη ατομική συνέντευξι πού κατώρθωσα νά 
τοΰ πάρω μαζί μέ τή Φούλα καί μέ τήν Κάστρου καί τή Γιαννούλα, είναι τά όσα 
ξέρουμε από τό Μοσκιό απάνω στό έγκλημα. Τότε, όταν ήταν στά καλά του καί δέν 
τοΰ είχε στρίψει ακόμα, είτε από τή μανία του γιά νά προσποιήται, καθώς είπαν έκ 
τών υστέρων οί ψυχίατροι, είτε από τύψεις, καθώς πιστεύω εγώ, είναι τά όσα ξέρουμε 
από τόν αυτουργό μιά καί υστέρα δέν έβγαλε πιά μιλιά από τό στόμα του στή δίκη 
πού, καθώς θά δοΰμε, βάσταξε τόσες καί τόσες μέρες.

Οί αστυνομικοί άφοΰ πήρανε μέ λίγες λέξεις τά όσα τούς Ομολόγησε γιά τό έγ
κλημα, δέν τοΰ είπαν τίποτε. Τά έγραψαν αμέσως σέ μιά κόλλα χαρτί μέ λίγες λέξεις, 
ακριβώς όπως τούς τά είπε, τόν έβαλαν νά ύπογράψη καί όταν υπέγραψε πιά, άφισαν 
νά τούς φύγη ένας αναστεναγμός. ’Επί τέλους. Ό  Μοσκιός μέ τήν υπογραφή του 
είχεν ύπογράψει πιά τήν καταδίκη αύτοΰ καί τών τριών γυναικών. Υπήρχε πιά μιά
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Ομολογία ιά τό έγκλημα. Μια ομολογία ενός, καί τοΰ κυριωτέρου μάλιστα των ενόχων. 
Τοΰ φυσικοΰ αυτουργού. Αυτοΰ πού πίεσε τή σκανδάλη τοΰ μπράου.νιγκ γιόο νά στέ
ρηση τή ζιοή τοΰ Αθανασοπούλου καί νά μεταβάλη τον εργολάβο σέ μακαρίτη πρώτα 
καί σε κομματιασμένα πακέτα μέ κρέας ύστερα.

Ενώ, όμως, έγένετο ή ομολογία τοΰ νεαρού αυτουργού τού εγκλήματος εις τό γρα- 
φεϊον τοΰ Λιοικητοΰ κ. Κουτσουμάρη, εις ένα άλλο γραφεΐον, εις το ίδιο πάτωμα τής 
Ασφαλείας, ή πεθερά ώμολογοΰσε, μετά από εξαντλητικήν άνάκρισιν, εις τότε αστυ
νόμο καί ύστερα πρώην ’Αρχηγό καί Γενικό Διευθυντή τής ’Αστυνομίας, μακαρίτη καί 
αυτόν πιά, Γιάννη Πανόπουλο, δ όποιος τήν είχε στριμώξει κυριολεκτικώς με τις άτε  ̂
λεύτητες αντιφάσεις της καί τήν είχε φέρει σέ πραγματικό αδιέξοδο.

θά  στά πώ όλα, κύριε αστυνόμε, γιά νά σώσω τήν κόρη μου. Εμένα πιά δεν 
με νοιάζει γιά τή ζωή μου. Τήν εζησα καί πολύ καλά μάλιστα. Εκείνη όμως θέλω νά 
σωθή. Η Φουλα. Είναι μαννα τριών παιδιών. Ό Μοσκιός, ό ξάδελφός μου, τόν σκότωσε 
τήν ώρα πού κοιμόταν. Είναι αλήθεια, ότι δ γαμβρός μου μάς τυραννοΰσε. ’Έτσι σάν 
έγινε τό πράγμα, τά λοιπά τά καταλαβαίνετε...

ΙΙρωτη ουσιώδης, ούσιωδεστάτη μάλιστα άντίφασις, μεταξύ Μοσκιοΰ, δμιλήσαντος 
περί Αθανασοπούλου, ξυλοκοπήσαντος κατόπιν φιλονεικίας τήν Κάστρου και τή Φού- 
λα και αναγκασαντος τότε τόν Μοσκιό νά παρέμβη, νά τόν πυροβολήση, νά τόν σκο- 
τωση καί τής Κάστρου, ή οποία είπεν ότι δ Μοσκιός έσκότωσε τόν γαμβρό της κοιμώμε- 
νο εις το κρεββατι του, πράγμα πού ήταν καί αλήθεια, οπιος έβγαινε από τά τραύματα..

Και νά ήταν ή μόνη άντίφασις; ’Από εδώ καί πέρα καί μέχρι τής δίκης, όλο 
αντιφάσεις θα εχωμε, ώστε θά τρομάξωμε νά ξεκαθαρίσωμε στο τέλος τήν αλήθεια καί 
νά μαθωμε ποιες πραγματικά ήταν οί αφορμές καί πώς ακριβώς σκοτώθηκε δ μακαρί
της δ Άθανασόπουλος.

Αμέσως μετά ωμολόγησε καί ή Φούλα Αθανασοπούλου, ίσχυρισθεΐσα ότι κα- 
λα καλα δεν ήξερε το πώς έγινε «αυτό τά πράγμα» γιατί δεν ήταν μπροστά.

Κατόπιν ήλθε καί ή σειρά τής υπηρέτριας.
—Δέν σκέφθηκες όταν έκανες αύτό τό κούργημα; Δεν έσκέφθηκες τόν αφέν

τη σου;
—Τό κακούργημα δέν τό έκανα εγώ, είπε ή Γιαννούλα Πέρρου ή υπηρέτρια, 

άλλ’ αυτοί. ’Εγώ τί νά έκανα μιά πού αυτοί δέν τό σκέφθηκαν. Έμενα μέ πήραν 
στον λαιμό τους.

Καί αυτές ήταν οι πρώτες καί οί μόνες λέξεις πού είπε ή Γιαννούλα Περού 
εναντίον τής Κάστρου καί τής Φούλας, γιατί καθώς θά δούμε, ύστερα καί αναμφι
σβήτητα από τήν επίδραση τών δικηγόρων, «τά γύρισε» καί είπε ότι είχε λυπηθή 
γιά τά αφάνταστα μαρτύρια πού υπέβαλε στή Φούλα καί στήν πεθερά του δ μακαρί
της δ Άθανασόπουλος.

Αί πρώται ομολογία!, εξαιρετικά σύντομοι, περιεΐχον άρκετάς αντιφάσεις. 
Έκαστος έπέρριπτε τήν ευθύνην τοΰ κακουργήματος εις τούς άλλους καί ήτο επι
βεβλημένη ή κατ’ άντιπαράστασιν έξέτασις τής πεθεράς καί τοΰ νεαρού έξαδέλφου 
τής Μοσκιοΰ.
Ό Μοσκιός όταν έλαβε γνώσιν τής απολογίας τής πεθεράς τοΰ Άθανασόπουλου καί 
εξαδέλφης του, έγινε έξω φρένων εναντίον της καί άρχισε καί αυτός μέ τή σειρά του 
νά έπιρρίπτη όλη τήν ευθύνη σ’ αυτή καί τήν κόρη της.

Αυτές, είπε, απο καιρό μοΰ είχαν πιπιλίσει τό μυαλό γιά νά τόν σκοτώσω, 
επειδή τους είχε φάει τοΰ κόσμου τά λεπτά μέ τις διάφορες έπιχειρήσεις καί εργο
λαβίες πού έπαιρνε. Επίσης, ή πεθερά του, ή όποια ένόμιζε ότι δ άντρας της είχε 
αρκετά χρήματα στον Καναδά καί δέν ήθελε τό γάμο τής κόρη του, θά ενδιαφερο-
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τανε γΓ αύτές όταν έλειπε άπό τή μέση δ ’Αθανασόπουλος. Ό Κάπρος τότε μπο
ρούσε να ερχότανε έτσι και στην Ελλάδα άμα δεν υπήρχε στη μέση ά γαμπρός του.

Η Κάστρου καί ή Φούλα θέλησαν να τον διαψεύσουν, άλλα δ Μοσκιός, μια 
πού άρχισε δεν εννοούσε νά άφήση τις αποκαλύψεις του καί ήθελε πια μέ κάθε θυ
σία νά έλαφρώση τή θέση του καί εξακολούθησε.

- Ac.v ήλθες το πρωί στην κάμαρα πού κοιμόμουνα, είπε δ Μοσκιός στη Φού- 
λα, και μοΰ είπες οτι πια δεν μπορείς νά ύποφέρης αυτό τό μαρτύριο καί νά όπομένης 
άκ/.ο τα τόσα βασανα και τα φαρμακια που σε πότιζε; Νά ζής δηλαδή μέ τον άντρα 
σου^καί μοΰ ελεγες: «να κάνω ό,τι έχω νά κάνω τό γρηγορώτερο», δηλαδή τό φόνο; 
Ιναι αφού τον επυροβολησα, δεν μοΰ φώναξες από μέσα από τό σαλόνι πού ήσουν, 
άν τον «ξεμπέρδεψα»; Λέν μοΰ φώναξες «τελείωσε, τελείωσε, ζή ακόμα»;

Η Φουλα αποπειραθηκε να άρνηθή τό γεγονός καί είπε, ότι όταν άκούσθηκαν 
πυροβολισμοί ήταν εξω στήν αυλή καί επειδή έγνώριζε τά δολοφονικά σχέδια τής 

μαννας της, καταλαβε οτι σκοτώθηκε δ άντρας της καί τότε γύρισε στο σαλόνι, περι- 
μενοντας τό αποτέλεσμα. Νά μάθη δηλαδή άν σκοτώθηκε δ άντρας της.

Ηλθε όμως και η σειρά τής πεθεράς. Καί ή Φούλα επέταξε κατάμουτρα στή 
μάννα της:

Εσύ δεν έλεγες, από καιρό σ’ ένα σωφέρ γνωστό σου, νά τον παρασύρη καί 
να «.ον κόψη με το αυτοκίνητό του στο Ορομο γιά νά φανή τό πράγμα σάν δυστύχημα 
και τοΰ εταςες μαλιστα καί πολλά λεπτά γ ι’ αυτή τή δουλειά; Δεν μοΰ ελεγες εμένα 
τόσες φορές νά κάνω εγώ μέ τό χέρι μου αυτό τό πράγμα; Τήν παραμονή τοΰ 'Αγίου 
Βασιλείου, όταν ήλθε ο Αθανασόπουλος νά κοιμηθή στό σπίτι καί έπειδή εγώ εκείνο 
τό βράδυ δεν ήλθα γιά νά κοιμηθώ, δέν ξεκίνησες καί ήλθες καί μέ ζήτησες στον Πει
ραιά, στο σπίτι τής ξαδελφης μου, πού ήξερες ότι έμενα καμμιά φορά καί μοΰ παρήγ- 
γειλες νά γυρίσω αμέσως στό σπίτι;

Καί ή Κάστρου έμεινε άναυδος.
 ̂ Έπηκολούθησεν άμέσως, δαιρκούσης τής δραματικής νυκτός, μέσα εις τήν Γενι

κήν ’Ασφάλειαν καί των τεσσάρων πρωταγωνιστών τής τραγωδίας τοΰ Χαροκόπου, των 
τριών γυναικών καί τοΰ Μοσκιοΰ, έπανειλημμέναι συμπληρωματικά! καταθέσεις καί 
ήλθον εις φώς, έκτος των ένδιαφερουσών καί αποκαλυπτικών αντιφάσεων των ενόχων 
καί ένα σωρό άπό ενδιαφερούσας λεπτομέρειας τοΰ φόνου τοΰ εργολάβου. Καί έξηκρι- 
βώθη ότι δ ’Αθανασόπουλος, μετά τήν δαισκέδασίν του εις τό Φάληρον μέ τον Γυφτέαν, 
τήν όμορφην Δανάην Χατζηπαναγιώτου, τήν μητέρα της καί τον μικρόν αδελφόν της, 
είσήλθε πραγματικά εις τό σπίτι του, όταν τόν άφησαν μέ τό αύτοκίνητον εις τοΰ Χα
ροκόπου. Ό Ιργολάβος Iφαίνετο λησμονήσας καί τό μίσος τής πεθεράς του καί τήν αδια
φορίαν τής γυναίκας του Φούλας. Έπέστρεψεν ελαφρώς ζαλισμένος καί άναμφισβητή- 
τιυς εις κάποιαν έρωτικήν διέγερσιν μετά τούς χαριεντισμούς καί τάς αψιμαχίας, τάς 
όποιας προηγουμένως είχε μέσα στό αυτοκίνητο μέ τήν όμορφην Δανάην, αψιμαχίας εκ 
τών όποιων βεβαίως δέν είχεν ίκανοποιηθή άπό σεξουαλικής ά,πόψεως, καί ήτο περισ
σότερον άπό άλλοτε διατεθειμένος νά συμφιλιωθή μέ τήν Φούλαν.

Ή  πεθερά του κοιμάται εις τό δωμάτιόν της καί εις τό απέναντι άπό τό κρεβ- 
βάτι της ντιβάνι κοιμάται δ πρωτοξάδελφός της Μοσκιός. Εις τό άλλο δωμάτιο κοι
μάται ή ύπηρέτρια μέ τά τρία παιδιά τοΰ Άθανασόπουλου καί τής Φούλας. Μόνη 
πού ήτο ξύπνια, όταν έφθασε καί άνοιξε μέ τό κλειδί του τήν πόρτα τής κατοικίας του 
δ Άθανασόυπολος, ήταν ή Φούλα. Ή  Φούλα υποδέχεται τόν έπιστρέψαντα μετά παρέ- 
λευσιν τόσων ημερών άντρα της μέ παγεράν άδιαφορίαν. ’Εκείνος άπεπειράθη νά συμφι- 
λιωθή, άλλ’ έκείνη, όπως είπε τουλάχιστον εις τήν Ασφάλειαν ήτο ανένδοτη. Τόν μισεί 
καί τοΰ τό λέγει. Καί δ ’Αθανασόπουλος μετά μίαν σύντομον φιλονεικίαν μέ τήν γυ-
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ναΐκα του αποκοιμάται εις τό κρεββάτι του χωρίς νά φαντάζεται δτι εκείνος δ ύπνος 
ήταν δ τελευταίος άφοΰ θά έφονεύετο άπδ τον Μοσκιόν.

Κοιμάται άραγε καί ή Φούλα; Κατά τάς πληροφορίας πού μάς έδωσε τότε ή 
Ασφάλεια, ή Φούλα αναμφισβήτητα γνωρίζει τδ σχέδιο πού είχε καταστρώσει ή μη
τέρα της για την έξόντωσι τού γαμβρού της καί συζύγου τής κόρης της καί τδ εγκρίνει. 
Ό νεαρός θείος της, δ Μοσκιός, έχει πάρει μαζί του καί τδ πιστόλι μέ τδ όποιον 
θά γίνη τδ κακούργημα καί θά άποσταλή δ σύζυγος εις τάς αιωνίους μονάς.

Την άλλη μέρα εις τά 7 τδ πρωί, εξύπνησε ή Κάστρου, δ νεαρός καί ή υπη
ρέτρια Γιαννούλα ΙΤέρου. Τά τρία παιδιά κοιμώντουσαν.

— ’Ή  θά τον σκοτώσετε ή δεν ξέρω κ ι’ εγώ τί θά γίνη. Φέρεται κατά τδν Μο- 
σκιόν είποΰσα εις αυτόν ή Φούλα, ενώ εκείνη τό άρνεϊται καί διαρρηγνύει τά ίμά- 
τιά της.

Κατά τις εφημερίδες τής εποχής καί τής ημέρας τής διαλευκάνσεως τού εγ
κλήματος έγινε μακρά συζήτησις των σχεδιαστών τής δολοφονίας περί των λεπτομερειών 
τού κακουργήματος πού θά οιεπράττετο μέ αφάντασταν ψυχραιμίαν καί την Βην πρωι
νήν ή πεθερά δίνει τό μπράουνιγκ εις τον Μοσκιόν. Λέν υπάρχει φυσιγιοθήκη αλλά 
είχαν τεθή μερικά φυσίγγια καί ήτο έτοιμον. Ό Μοσκιός εισέρχεται εις τόν κοιτώνα 
τού ζεύγους, ακολουθούμενος από την υπηρέτριαν. Ό άτυχης Άθανασόπουλος έκοιμά- 
το ήσυχος έπί τής κλίνης καί δ Μοσκιός τον πλησιάζει ακροποδητί. Στηρί
ζει τήν κάννην εις τό οπίσθιον μέρος τής κεφαλής καί χωρίς κανένα δισταγμόν 
πιέζει τήν σκανδάλην. "Ενας ξηρός κρότος ακούεται καί τά αίματα έκπηδοΰν έκ τής 
θανατηφόρου πληγής. 'Ο Άθανασόπουλος δμως διατηρεί τήν ζωτικότητά του άν καί 
ή σφαίρα εύρίσκεται εντός τού εγκεφάλου, πλήξασα τά κέντρα τής ζωής.

Πετιέται διά μιας ορθός καί αίμόφυρτος καί παραπαίων καί μέ τήν απότομον κί- 
νησιν πού έκαμνε σπρώχνει μιά καρέκλα πού ήταν δίπλα στό κρεβάτι απάνω στον πλαϊ
νό καθρέφτη τόν οποίον καί συντρίβει.

-Βοήθεια, Παπαδάκη, κραυγάζει, Ιλπίζων δτι θά άκουσθή από τόν σπιτονοικύ- 
ρην του δικηγόρον, δ όποιος καθώς εϊπομεν διέμενε εις τό απάνω πάτωμα τής οικίας.

Ή  υπηρέτρια Γιαννούλα Πέρρου, τού φράζει τδ στόμα καί δ νεαρός δολοφόνος 
Μοσκιός, τόν αρπάζει από τό λαιμό, αποπειρώμενος νά άποτελειώση τδ θύμα του μέ 
στραγγαλισμόν. Εκείνη τήν στιγμή μπήκε μέσα στην κάμαρα ή Κάστρου, ενώ) ή 
Φούλα εύρίσκετο εις τδ πίσω μέρος τής αυλής. Ή  σύζυγος — ή μάλλον ή" χήρα πλέον— 
επιστρέφει εις τό σαλόνι γιά νά πληροφορηθή άν «ξεμπερδέψανε».

Κατά τις αποκαλύψεις τού Μοσκιοΰ καί τής υπηρέτριας, εκείνη τή στιγμή μιά 
κραυγή ακούεται άπδ τή μικρή πλαϊνή πόρτα τών τριών παιδιών καί τής υπη
ρέτριας.

Τί τδ κάματε τόν,μπαμπά μου; Είναι τό 7χρονο κοριτσάκι τού θύματος, ή Και- 
τούλα, ή δποία ακούει τδν πυροβολισμό καί τδν κρότο άπδ τδ σπάσιμο τού καθρέφτη 
καί μή άκούγοντας τις φωνές τού μπαμπά της, ζητάει έπιμόνως νά μάθη τί έγινε μέσα 
στδ σπίτι.

—Καλέ, δένείναι τίποτε, τής λέγουν. Τή γιαγιά σου τήν επιασε ή συνηθισμέ
νη νευρική κρίσι.

ή Σ υνεχ ίζ ε τα ι )



ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΉΝ ΕΓΓΡΑΦΉΝ

______________________ Τοϋ κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ ________________________
’ Α στυνομ ικού Δ ιευϋυντο ύ  Β' ΐ .σ .

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Εις τήν έπισήμανσιν διά τής μακροσκοπικής έξετάσεως του οκού κειμένου, τυ
χόν διαφοράς εις τήν άπόχρωσιγ τής μελάνης, μεταςύ του αρχικού καί τού προστε- 
ϋέντος κειμένου, (ό χρόνος γραφής εξετάζεται είδικώτερον εις παράγρ. έςετάσεως 
τής μελάνης) .

Εξετάζεται τό έγγραφον υπό τό υπεριώδες φως ότε, εις περίπτωσιν νοΒεύσεως 
διά διαφόρου μελάνης, αυτή Βά έμφανισθή υπό οιάφορον άπόχρωσιν - φΒορισμόν.

Φωτογράφησις του όλου εγγράφου όιά πλακάς ευαισθητοποιημένης εις τήν υ
πέρυθρον άκτινοοολίαν καί πρό τού φακού τής μηχανής κατάλληλον φίκτρον οια να 
απορρόφηση τήν ορατήν ακτινοβολίαν ή πρό τής φωτιστικής πηγής ΤινΕΚΑ ΚΕιΝΤ, 
φίλτρoy εόενίτου τό οποίον επίσης απορροφά τήν ορατήν υπέρυυρον άκτινοοολίαν καί 
επιτρέπει τήν διέλευσιν μόνον τής άοράτου, ότε έν τοιαύτη περιπτώσει ή φωτογραφι
κή πλαζ δύναται νά είναι συνήθης, καί, αν ή μελάνη τού νόθου κειμένου είναι διά
φορος τοϋ υπολοίπου, ή διαφορά αυτή δυνατόν: α) νά άποτυπωϋή επί τής πλακός 
με οιάφορον βαθμόν ζωηρότητος ή μέ οιάφορον άπόχρωσιν β) νά άποτυπωθή τό (αρ
χικόν) κείμενον καί τό νόθον νά μήν άποτυπωθή, γ) νά μήν άποτυπωθή, το αρχικόν 
κείμενον καί νά άποτυπωθή μόνον τό νοθευμένον δ) νά άποτυπωθοΰν όμοιοτύπως 
άμφότερα καί ε) νά μήν άποτυπωθοΰν άμφότερα.

Ί α  φυσικά ταΰτα φαινόμενα έπισυμόαίνουν, διότι μερικαί ποιότητες μελα
νών περιέχουν σιδηρούχα άλατα, ή άλλα βαρέα μέταλλα, άνθρακα ή άλλας αδια
πέραστους υπό τής υπερύθρου ακτινοβολίας οϋσίας (άν καί αυτή όιακρίνεται διά τήν 
διεισδυτικότητά της) , ενώ άλλαι περιέχουν πολύ μικράν άναλογίαν ή παντελώς ως 
είναι αί περισσότεραι από τάς έν χρήσει τής σήμερον, άλκαλικαί μελάναι και 
διά τούτον τον λόγον, τό κείμενόν των δεν απεικονίζεται επί τής υπερύθρου φωτο
γραφικής πλακός.

Έκ πάντων των ανωτέρω προκύπτει ότι μόνον όταν άποοεικνύεται ή νοθεία 
διά τής έν λόγω μεθόδου είναι βεόαία καί αναμφισβήτητος, ενώ εις αντιθέτους πε
ριπτώσεις δέν αποκλείεται νά όπάρχη νοθεία καί νά μή διαπιστοΰται καί διά τούτον 
τόν λόγον πρέπει ή έρευνα νά συνεχίζεται καί δΓ άλλων μεθόδων.

Εξετάζεται ό γραφικός χαρακτήρ, πρός διαπίστωσιν τυχόν διαφοράς μεταξύ 
τοϋ άρχικοϋ καί τοΰ νοθευθέντος κειμένου. Τό αποτέλεσμα τής έν λόγω έξετάσεως 
είναι συνήθως επισφαλές, λόγω τής βραχύτητας τοϋ γραφολογικοϋ ύλικοΰ καί διότι 
πολλάκις ή νοθεία, γίνεται ύφ’ ένός καί του αυτού γραφέως τοΰ όλου κειμένου τοϋ εγ
γράφου.

’Εξετάζεται μακροσκοπικώς ή όλη φυσιολογική άνάπτυξις τής γραφής τοΰ κει
μένου, κατά τήν οριζόντιον καί τήν κάθετον διαστίχωσιν, πρός έπισήμανσιν τυχόν 
ανωμαλιών (συμπίεσις — κόλλημα — γραμμάτων τοΰ νόθου κειμένου ή των 
γραμάτων τής νοθευθείσης λέξεως, άριθμοΰ κλπ.) , περίπτωσις παρατηρουμένη, οσά
κις δέν είχε προβλεφθή ή νόθευσις ή τήν δυσχεραίνει ή πυκνότης τής γραφής ή ή
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ποσότης τοΰ νόθου κειμένου. Ενίοτε τό αποτέλεσμα της έν λόγω έξετάσεως είναι ά- 
ναμφισβητήτως οόσιώδες.

"Αν τό κείμενον είναι μηχανογραφημένο'/ εξετάζεται ή τυχόν διαφορά: α) 
εις τόν τύπον, β) τό μέγεθος, γ) την κλίσιν, δ) τάς μεταξύ των ψηφίων ή άλλων συμ
βόλων φθοράς καί ε) εις την οριζόντιον καί κάθετον διαστίχωσιν τού δακτυλογραφή
ματος ^(ελεγχόμενη διά μικρομετρικών οργάνων) διότι είναι πολύ άπίθανον νά ταυ- 
τισθή ή διαστίχωσις τοΰ παλαιού κειμένου μετά τού έπανατοποθετηθέντος εις τήν 
γραφομηχανήν δακτυλογραφήματος διά νά γίνη ή νάθευσις.

Ες^ταζονται αι τυχόν υπάρχουσαι επί τοΰ εγγράφου αναδιπλώσεις ή πτυχαί 
ή γραφή τής νοθεύσεως είναι μεταγενεστέρα θά παρατηρηθή διάχυσις τής 

μελάνης, εκατέρωθεν τής γραμμής τής άναδιπλώσεως ή πτυχής. Άλλα μερικαί με- 
λάναι εκ κατασκευής (αλκαλικαι) πάντοτε οιαχέονται. Εις τοιαύτην δμως περί- 
πτωσιν, ή διάχυσις είναι γενική καί ούχί εις τό σημεΐον τής νοθεύσεως μόνον. Δυ
νατόν δμως νά μή παρατηρηθή διάχυσις, λόγω τής μικράς ποσότητος τής μελάνης εις 
τήν πένναν ή κακήν λειτουργίαν της ή τής (μπίλλιας) .

"Αν δμως ή νάθευσις έχη γ ίνει: α) διά τής αυτής συνθέσεως μελάνης καί γρα- 
φιδος β) υπό τού αυτού γραφέως ή μηχανής, γ) ή προσθήκη συμπίπτει μέ τήν κατά 
πλάτος και μήκος άναπτυςιν τής λοιπής γραφής καί δ) ή νόθευσις έγένετο εις μι
κρόν χρόνον από τής συντάξεως τού εγγράφου, τρόπος διαπιστώσεως τής νοθείας, 
ΔΕΝ ύπάρχει.

β) Δ ί  ά φ α ι ρ έ σ ε ω ς .
II νόθευσις δι αφαιρέσεως ουναται νά γίνη διά χημικών ή μηχανικών αέσων,

ήτο::
α) Διά τριβής διά σκληρού τίνος μέσου (σβεστήρ έξ ελαστικού κόμμεος) ή 

αποςεσις οιά τού άκρου, μαχαιριδίου, ξυριστικής λεπίδος, καρφίτσας, πυρείου, δνυ- 
χος κλπ.

ο) Καλυψις τής λεςεως, αριθμού κλπ. διά μελάνης ή άπόσβεσις δι’ έπανει- 
λημμένων διά μελάνης γραμμώσεων.

γ) Δι’ εντέχνου αποκοπής γράμματος, λέξεως κλπ.
 ̂ δ)̂  Άπόπλυσις λέξεως, γράμματος κλπ., διά χημικού διαλύματος (οξαλικόν, 

θειϊκόν οξύ κλπ.) .
α) Διά μηχανικών μέσων.
Εις τοιαύτας περιπτώσεις ή διερεύνησις κατευθύνεται:
Εις τήν επισήμανσή, κατά τήν μακροσκοπικήν έπισκόπησιν τής όλης 

επιφάνειας τού εγγράφου, τυχόν κηλϊδος, δφειλομένης εις τήν καταστροφήν (άπο- 
μάκρυνσιν) τής στιλπνωτικής επί τής επιφάνειας τού χάρτου ουσίας (κόλας) , λόγω 
τής τριβής ή άποξέσεως ένεκα καί τής όποιας αναπηδούν μικραί τοΰ χάρτου ίνες, με 
συνέπειαν ανώμαλος (τραχεία) νά εμφανίζεται ή επιφάνεια τού χάρτου.

’Εξετάζεται τό έγγραφον, προ ισχυρού τεχνητού ή φυσικού φωτός (κατά δια
φάνειαν) δτε, τό τυχόν σημεΐον τριβής, θά έμφανισθή φωτεινότερον, λόγω τής 
ευχερεστέρας διαλεύσεως τού φωτός, συνεπεία τής λεπτύνσεως (άπολεπίσεως) τοΰ 
χάρτου.

Εξετάζεται τό έγραφον διά μονοπλεύρου τεχνητού φωτός, δτε εις τό τυχόν 
σημεΐον τριβής θά παρατηρηθή ανωμαλία, λόγω των ανορθωμένων ινών τοΰ χάρ
του, συνεπεία άπομακρύνσεως τής στιλπνωτικής ουσίας (κόλλας) .

Εξετάζεται τό έγγραφον άνωθεν ατμών κρυστάλλων ιωδίου, δτε εις τό τυχόν 
σημεΐον τριβής θά σχηματισθή κηλίς ή όποια μετά τήν άπομάκρυνσιν τού έγγρά-
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φου έκ της έπιδράσεως των ατμών καί έκθέσεώς του εις τόν ήλιον ή πρό άνεμιστή- 
ρος, άποσβέννυται ταχέως.

Εςε ιάςεται το έγγραφον υπο το υπεριώδες φώς (άνακλώμενον ή φθορίζον) , 
δτε εις τό τυχόν σημεΐον τής τριβής 0ά έμφανισθήι κηλίς.

Εςεταζεται τό έγγραφον εκ τής οπίσθιας πλευράς, διά μονοπλεύρου τεχνητού 
φωτός, προς τυχόν επισήμανσιν τοΰ αρχικού κειμένου, ύπό άνάγλυφον μορφήν, συν
έπεια τής γραφικής πιέσεως.

’Αλλά δεν είναι καί πολύ σπάνιαι αί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας, ή διά 
τΡι&ήξ αποσοεσις ουοεν ,ίχνος να εγκαταλειπη. Τοιάΰται περιπτώσεις παρατηρούνται 
ιδίως όταν δ χάρτης είναι πολύ καλής ποιότητος, ΜΑΤ, διακρίνει ικανότητα καί υ
πομονή τόν πλαστογράφον καί τό κείμενον είναι βραχύ.

β) Άφαίρεσις διά χημικών διαλυμάτων.
'Ωρισμένα χημικά διαλύματα (οξαλικόν ή θειϊκόν οξύ, χλώριον καί πολλά άλ

λα εκ των καθημεραν χρησιμοποιούμενων ύπό των οικοκυρών καί καταστημάτων 
καθαρισμού ενδυμάτων κλπ.) έχουν την ιδιότητα νά αποσβένουν (άποπλύνουν) τό οι’ 
ώρισμενων ποιοτήτων μελανών γραμμένον κείμενον, κατόπιν διαβροχής, λ. χ. τε- 
μαχιδίου βάμβακος καί τριβής δΤ αυτού τής λέξεως ή γράμματος, ή δι’ ένσταλάξεως 
επί τής λέξεως ή τοΰ γράμματος. Ή  άπόσβεσις συντελεϊται εντός βραχυτάτου χρόνου 
καί παραμένει λευκός δ χάρτης εις τό εν λόγω σημεΐον, έξ οδ καί λευκαντικά τά έν 
λόγω διαλύματα άποκαλοΰνται καί δύναται κατόπιν τούτου νά έγγραφή νέα λέξις, 
γράμμα κλπ.

Είκ. 12. Εις τό κάτω δεξιόν 
άκρον της άνω φωτογραφίας ε ί
ναι ή δπογραφή τοΰ πραγματι
κού κατόχου τοΰ διαβατηρίου, 
εις τήν κάτω δμως φωτογρα
φία δέν δπάρχει υπογραφή, ε
νώ πρόκειται περί τοΰ κότοΰ 
διαβατηρίου. Ή  άνω έχει λη- 
φθεΐ δι= υπεριώδους φωτός καί 
Αποδεικνύει έπ ’ όνόματι τίνος 
κίχεν εκδοθεΐ τό διαβατήριον. 
Ή κάτω είναι μέ κοινόν ήλεκ- 
ιρικόν φως καί ή δπογραφή δέν 
Απεικονίζεται, διότι 6 κλέπτης 
τοΰ διαβατηρίου τήν Απέοβησε 
διά χημικής ουσίας.

Ήμ. περ. 35)4)50.
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Είκ. 13. Λ:ά τό κείμενον της εί- 
κονιζομένης επιστολής έχρησιμο- 
ποιήθη, ως μελάνη (ούρα) , ώς γρα- 
φίς κοινόν πυρεϊον - σπίρτο Οπό τοΰ 
Οπ’ άριθ. 490863, κρατουμένου.

Κάτω: Λευκός χάρτης διά τοΰ 
όποιου περιτυλ'ίσσονται τά (σιγάρα) 
έντό: τον κυτίου.

Ή  γραφή διεπιστώΟη ύφ’ ήμών 
κατά τόν έλεγχον (πραγμάτων) τά 
όποια έφερον οί οικείοι των κρα
τουμένων, εις τήν Τποδ)ναιν Ά - 
οφαλείας ’Αθηνών καί κατόπιν οί ί 
διοι τά παρελάμβανον.

Κυτίον οιγαρέττων εύρέϋη κενόν 
έντό; σκεύους διά τοΰ όποιου μετε- 
φέρετο συμπληρωματικόν φαγητόν 
εις τόν ανωτέρω κρατούμενον.

Ό λευκός κάτω χάρτης είναι 
φωτογραφημένος διά κοινού ηλεκ
τρικού φωτός. Αί άνω εικόνες είναι 
αί δύο αΟτοϋ πλευραί, δι’ Οπεριώ
δους φωτός είλειμμέναι.

ΊΙμετ. περ. Ε)544)1951.
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Είκ. 14. 'Γπό τά εμφανή 
στοιχεία διαφαίνονται καί τά 
στοιχεία έπ’ όνόματι τοΰ οποί
ου τό πρώτον έξεδόθη τό δια
βατηρίου. Αλλά τούτο διεπι- 
στώθη Οφ’ ήμων κα,τόπιν ελέγ
χου οι’ υπεριώδους φωτός, ε

κ νώ διά τής απλής έξετάσεως 
οϋδέν διεπιστοΰτο.

Ήμετ. περ. 35)41)56.
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ME TON ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

m ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
#  Ο ΡΚΩΜ Ο ΣΙΑ  ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑ- 

ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
#  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΩΜ ΑΤΩΝ  ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΕΠ’ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1907

φ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΙ- 
ΔΟ Σ  ΤΗΣ Ε.Β. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

#  ΚΑΙ Μ ΙΑ ΣΚΕΨΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΙΣ
'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ PA I ΚΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ καί σήμερα νοιώθει χαρά δ συντάκτης αύτής τής στήλης, γιατί 
τοϋ δίδεται ή ευκαιρία νά σάς παρουσίαση ώρισμένες αστυνομικές εκδηλώσεις πού 
έλαβον χώραν στό δεκαπενθήμερο πού πέρασε καί οί οποίες αξίζει νά ίδοΰν τδ φώς 
τής δημοσιότητος καί από τις στήλες τοϋ περιοδικού μας, άφοΰ άλλωστε δ ημερήσιος 
άθηναϊκός τύπος, λίγο - πολύ, ασχολήθηκε μ’ αυτές. Καί οί εκδηλώσεις αυτές μάς 
δίνουν, ακόμη μιά φορά τό δικαίωμα νά τονίσουμε την μεγάλη τους σημασία καί την 
ευμενέστατη άπήχησι πού έχουν στό αγαπητό μας κοινόν, πού παλαιότερα μάς έν- 
νοιιυθε λίγο ξένους, λίγο άτεγκτους έκτελεστάς των αύσεηρών υπηρεσιακών μας κα
θηκόντων, χωρίς νά τοϋ δίνουμε την ευκαιρία νά μάς ίόή καί λίγο έξω από τήν υπη
ρεσιακή μας παρουσία, δηλαδή στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Καί βέβαια δέν ίσχυ- 
ριζόμεθα δτι καί τότε δέν είχαμε τις μικρές ή μεγάλες, δέν έχει σημασία, διάφορες 
κοινωνικές μας παρουσίες. Τώρα δμως πού εμείς οί αστυνομικοί, χάρις στό εθνοσωτή
ριο τόλμημα των γενναίων τοϋ στρατού τήν 21ην Απριλίου 1967, περιωρισθήκαμε 
στά γνήσια αστυνομικά μας καθήκοντα, τώρα πού δέν ξημεροβραουάζουμε στά πεζο
δρόμια, τώρα λέγω μάς δίδεται δ χρόνος νά σκεφθοΰμε γιά λίγο δτι είμαστε κι’ εμείς 
άνθρωποι, οικογενειάρχες, υπάρξεις τέλος πάντων μέ κάποιο συναισθηματικό καί 
κοινωνικό κόσμο. Καί μόνον γιά τόν λόγον αυτόν εμείς οφείλουμε πάρα πολλά στούς 
πρωτεργάτες τής ιστορικής εκείνης νύκτας, χωρίς νά λάβουμε ύπ’ δψι μας τά τόσα 
καί τόσα πού μεταγενεστέρους γιά μάς έκαναν καί τά δσα σύντομα πρόκειται νά 
γίνουν.

"Ομως είναι γεγονός δτι ποτέ δέν λησμονούμε καί ποτέ δέν είμαστε αχάριστοι. 
Στή συνείδησί μας έχουν πάρει τήν ανάλογη θέσι τους αυτοί πού μάς δίνουν σήμερα 
τήν ευκαιρία νά κυττάξουμε καί λίγο τά παιδιά μας. Έξ άλλου γνωρίζουν καλά πό
σο βρεθήκαμε μαζί τους καί πόσο είλικρινά καί θερμά αγκαλιάσαμε καί συμπαραστε- 
κόμεθα τό δύσκολο αναδημιουργικό τους γιά τήν πατρίδα μας έργο.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΣΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, μιά ευγενική καί πολιτισμένη πρόσκλησις τοϋ Διοικη- 

τοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών, Άστυν. Δ) ντοΰ Α ' κ. Γιαννοπούλου, μάς έδωσε τήν
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εύκαιρία νά παραστούμε στήν τελετή ορκωμοσίας 156 νέων αρχιφυλάκων. Πολύ καιρό 
είχαμε νά βρεθούμε σε παρόμοια έκδήλωσι των ’Αστυνομικών Σχολών καί είλικρινά 
αυτή τήν φορά διαπιστώσαμε ότι, όχι μόνον συνεχίζεται μια καλή προσπάθεια τού 
άλλοτε Διοικητοΰ των Σχολών καί σήμερα ’Αρχηγού ε. α. κ. ’Αρχιμανδρίτου, αλλά 
κάθε χρόνο σημειώνει αξιόλογα άλματα, τά όποια οπωσδήποτε ιδιαίτερα μάς συγκινούν, 
γιατί άποδεικνΰουν τήν εύγενή άμιλλα πού αναπτύσσεται από τούς εκάστοτε διοικητάς.

’Από τήν είσοδο ακόμη τής Σχολής αίσθανθήκαμε τήν καινούργια πνοή. Τά 
πάντα καλοβαλμένα. Τίποτε το άτακτο. Ευγενικό καί καλωσυνάτο το προσωπικό 
τής Σχολής, από τού κ. Διοικητού μέχρι καί τού υπηρετικού προσωπικού, πάσχισε 
νά μάς παρουσίαση τόν καλύτερο εαυτό του. Καί τό επέτυχε απόλυτα. Πρόκειται γιά

U Υπουργός  Δημοσίας Τάξεως κ. Τζεβελέκος, δ Γεν. Γραμματενς κ. 
Λαδάς, οι. ̂ Αρχηγοί Χωροφ)κης καί ’Αστυνομίας κ .κ . Μαλονκος καί 
Σακελλαρ ιου , ο Υπαρχηγός  ’Α στυνομ ίας κ. Σ τρ α τή ς  κα ί ό Δ)τής των 
—χολών κ. ί  ιαννοπουλος, εν μέσω  των όρκισθέντων νέων ’ Αρχιφυλάκων.

μια διαπίστωσι αντικειμενική, χωρίς καμμιά προκατάληψι. Διαπίστωσι καθολική κι’ 
όχι καθαρά προσωπική. Καί χαρήκαμε γ ι’ αυτό γιατί διαπιστώσαμε τις εργώδεις 
καί φιλότιμες προσπάθειες όλων των στο νά μάς προσφέρουν κάτι τό τέλειο, τό ολο
κληρωμένο. Δεν μπορούμε καί δεν έχουμε δικαίωμα νά μή αναγνωρίσουμε τήν επιτυ
χία. Ολόθερμα συγχαρητήρια, λοιπόν, σ όλους. Συγχαρητήρια ειλικρινή, πού μάς 
τά υπαγορεύουν οι δικές τους προσπάθειες. _

Τήν τελετή τής ορκωμοσίας των 156 νέων αρχιφυλάκων, ετίμησαν μέ τήν πα
ρουσία τους ο Εςοχωτατος Γπουργος μας κ. Π. Τςεβελέκος, δ ’Αξιότιμος κ. Γενικός 
Γραμματεύς μας κ. I. Λαδάς, δ Αρχηγός τής Ε.Β.Χ. αντιστράτηγος κ. Π. Μαλού- 
κος, ο σεβαστός μας Αρχηγός κ. Β. Σακελλαριου, δ Υπαρχηγός μας κ. Α. Στρατής, 
οί Δ) νταί ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς κ. κ. Ιν. Τσιούγκος καί Γ Τσατούχας, 
nl. Αστυνοπικοί Δ1 νταί Α κ. κ. Γ. Τσαλτάκης, Θ. Γαλανόπουλος καί Κ. Παπασπυ-
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ρόπουλος, οι Άστυν. Δ) νταί Β ' κ. κ. I. Κασίμης, Κ. Σταυρόπουλος, Θ Σκάρπας, Β. 
Παπασταθόπουλος, Γ. Άλεξανδρής, Α. Παπαποστόλου, Ε. Γιαννακόπουλος καί Η. 
Άντωνόπουλος, αντιπροσωπείες δλων των άλλων βαθμών, καθηγηταί των αστυνομι
κών Σχολών, μέλη οικογενειών τών νέων Άρχιφυλάκων κ. ά.

Ηερουργοΰντος του Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Ε. Έλευθεριάοου, 
Δ) ντοΰ της Θρησκευτικής υπηρεσίας Γ.Ε.Α., οί νέοι Αρχιφύλακες έδωσαν τόν νε- 
νομισμένον δρκον.

Μετά τήν ορκωμοσίαν τών νέων Άρχιφυλάκων, δ Διοικητής τών Αστυνομι
κών Σχολών, Άστ. Δ) ντής Α' κ. Γιαννόπουλος ώμίλησε προς αυτούς, είπών, μετα
ξύ άλλων τά έξης:

«Νέοι Αρχιφύλακες τής Αστυνομίας Πόλεων,
Κατά τήν λαμπράν αυτήν τελετήν τήν οποίαν τιμούν καί κοσμούν οιά τής πα

ρουσίας των ό Έξοχώτατος Κύριος Υπουργός μας καί ο Αξιότιμος κ. Γεν. Γραμματεύς 
τού Π’πουργείου Δημ. Τάξεως, μέ πανηγυρικότητα καί Εθνικήν έξαρσιν, μέ εύλάβειαν 
καί θρησκευτικήν κατάνυξιν, μέ αισθήματα χαράς συγκινήσεως καί υπερηφάνειας, έδυ')- 
σατε προ ολίγου τόν 'Ιερόν "Ορκον πίστεως τού Δημοσίου λειτουργού.

Καί συμμεριζόμεθα καί ημείς τήν χαράν σας αυτήν, αισθανόμενοι ζωηράν ικα
νοποίησή, διότι μετά μακράν, εύδόκιμον καί δημιουργικήν έκπαίοευσιν έν τή Σχο
λή, θά παραδώσωμεν εις τήν Υπηρεσίαν καί τήν Κοινωνίαν νέους βαθμοφόρους, ά
ξιους τής έμπιστοσύνης τής Πατρίδος καί τών προσδοκιών τού Σώματος τής Αστυνο
μίας Πόλεων.
Νέοι Αρχιφύλακες,

Ποια είναι έν λεπτομερεία τά καθήκοντά σας γνουρίζετε καλώς. Σάς τά έδί- 
δαξαν κατά τήν διάρκειαν τής έν τή Σχολή έκπαιδεύσεώς σας έκλεκτοί καθηγηταί 
καί πεπειραμένοι Αξιωματικοί, οϋς επ’ ευκαιρία ευχαριστώ θερμώς καί συγχαίρω. 
Δέν θά ύπεισέλθω εις λεπτομέρειας έπ’ αυτών κατά τήν παρούσαν στιγμήν, αλλά θά 
σάς απευθύνω μερικάς βασικάς συμβουλάς καί οδηγίας.

...Έστέ πειθαρχικοί, σώφρονες, ευσυνείδητοι, χρηστοί εις τό ήθος, ευπρεπείς, 
σεμνοί καί καλλιεργήσατε τάς ήθικάς έκείνας αξίας καί άρετάς, αϊτινες πρέπει νά 
κοσμούν τόν έντιμον ’Αστυνομικόν. Συμπεριφέρεσθε πάντοτε ώς αρμόζει εις κυρίους. 
Ή  συμπεριφορά είναι δ καθρέπτης οπού επιδεικνύει έκαστος τήν εικόνα του καί ή 
άκεραιότης τών άνθρώπιον μετράται μέ τήν διαγωγήν των καί τήν συμπεριφοράν των 
καί ούχί μέ τό έπάγγελμά των.

... Έστέ άφοσιωμένοι στοργικώς καί δλοψύχως πάντοτε εις τά Ελληνικά ’Ι
δανικά, τούς άσβέστους καί φωτοβόλους αυτούς φάρους, τούς πνευματικούς μαγνήτας 
τούς έλκοντας πάσαν εύγενή σκέψιν, τούς άποτελοΰντας τόν εύγενέστερον πόθον τής 
θελήσεως τών Έλλήνιον καί τόν ύψηλότερον σκοπόν τών λαμπροτέρων καί ένδοξο- 
τέριον πράξεων, τόν ύπέρτατον βαθμόν αρετής, τήν ύπερτελείαν ζωήν, τήν «’Ιδανι
κήν Ζωήν».
Νέοι ’Αρχιφύλακες,

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τό δποίον έχετε τήν τιμήν νά συμπερι- 
λαμβάνεσθε από σήμερον ώς Τπαξιωματικοί, έχει μίαν μεγάλην Ιστορίαν, μίαν πα- 
ράδοσιν εύγενών καί ’Εθνικών ’Αγώνων, διά τήν επιτυχίαν τών όποιων πολλοί έπε
σαν ήρολίκώς εις τόν Ιερόν Βωμόν τού Καθήκοντος, κρατήσαντες άσβεστον τήν φλό
γα τής πίστεως προς τά Ελληνικά ’Ιδανικά καί έχοντες προ οφθαλμών πάντοτε τήν 
ακτινοβολούσαν εικόνα τής Πατρίδος, τής Ελληνικής Πατρίδος, τής ώραιοτέρας Πα
τρίδος τού Κόσμου, ήτις μέ τήν ανυπέρβλητον 'Ιστορίαν της προβάλλει δαφνοστεφής 
μέ τό λαμπρόν φώς της άπό τά βάθη τών αιώνων.
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Ένστερνισθήτε τό πνεύμα τής Έπαναστάσεως της 21ης ’Απριλίου, ήτις έξε- 
πήγασεν από το πάθος του Ελληνισμού διά την ζωήν καί την άνάστασιν. Ή  21η 
’Απριλίου ήλθεν ώς ’Εθνεγερσία, ώς έκ βάθρων άνάπλασις. Έξεπήγασεν από τό ο- 
νειρον τοΰ γένους διά την ακμήν καί τήν άναγέννησιν.

Ή  Έπανάστασις, ήτις τήν 13ην Δεκεμβρίου 1967 άπέδειξεν άδιάλυτον τόν 
αρραβώνα αόπλου καί ενόπλου ’Έθνους, άπετέλεσεν επιστροφήν εις τόν Ελληνισμόν 
τόν όποιον οδηγεί πρός τήν μεγάλην άνάστασιν. ’Αποτελεί τήν μοναδικήν οδόν τής 
σωτηρίας του Έθνους, οι’ αυτόν δέ τόν λόγον είναι κυριολεκτικές πανίσχυρος καί 
αήττητος.

Οί 'Έλληνες βαδίζουν πλέον σταθερώς τήν οδόν αυτήν.
Ή  21η ’Απριλίου, άνατείλασα τό έαρ ώς χρυσοϋς μεγαλειώδης ήλιος είναι ή 

έναρξις μιας νέας εποχής εις τήν 'Ιστορίαν των Ελλήνων, μιας νέας πορείας διά 
τήν Πατρίδα μας. Είναι ή άρνησις ενός κακού παρελθόντος, είναι ή άνόρθωσις, ή 
αναδημιουργία.

Άρνεΐται την φαυλότητα, τήν στασιμότητα, τό χάος, τόν διχασμόν. ’Αντιτάσ
σεται εις τήν οχλοκρατίαν, εις τήν έξαπάτησιν τής νεολαίας, εις τόν ’Αντεθνικόν καί 
Άντιχριστιανικόν Κομμουνισμόν.

’Αποτελεί σταθμόν διά νέαν αφετηρίαν πρός δημιουργίαν μιας νέας Πολιτείας, 
μιας Πατρίδος άπηλλαγμένης άπό τά μίση καί τά πάθη τού παρελθόντος, σταθμόν 
μιας απαρχής οίκοδομήσεως τοΰ μέλλοντος τής νεωτέρας Ελλάδος.

’Αποτελεί τό αιώνιον έαρ καί τό άμετακίνητον σημεΐον προσανατολισμού διά τήν έν 
άπογνώσει ψυχήν τοΰ Έλληνος.

'Ο μίγας ποταμός τής Έπαναστάσεως θά ψθάση οπωσδήποτε εις τάς προκαθω- 
ρισμένας άπό τήν 'Ιστορίαν έκβόλάς του. Ή  21η ’Απριλίου θά ολοκλήρωσή τό Έρ- 
γον της. Φιλοδοξία τής Έπαναστάσεως βασική καί ανυποχώρητος είναι ή υπαρςις 
μιας δημιουργικής προσπάθειας, πρός πάσας τάς κατευθύνσεις, ή ένότης δλων των 
Ελλήνων, ή προσπάθεια έπουλώσεως των πληγών τού παρελθόντος καί ή άνάκτη- 
σις τού άπολεσθέντος χρόνου δημιουργίας.

Εις τό μέγα τούτο ιστορικόν καί μεγαλειώδες έργον της πρέπει δλοι να συμβάλ- 
λωμεν θετικώς ώς δραστήριοι οικοδόμοι τής νέας ζωής διά νά έλθη τό ταχύτερον ή 
επιτυχία προ πάσης προσδοκίας διά νά δδηγήση τό ’Έθνος ήνωμένον εις μίαν νέαν 
εποχήν υλικής ευημερίας, ψυχικής άνατάσεως καί πνευματικής άνθίσεως.

Απαιτείται πρός τούτο εργασία, μόχθος, αγών. Βαδίζομεν ήδη τήν λεωφόρον 
τήν κατασκευασθεϊσαν υπό των Σταυραετών τοΰ Γράμμου καί τού Βίτσι, ήτις οδηγεί 
πρός τά όνειρα τοΰ Γένους καί τά λαμπρά δράματα τής Φυλής μας, φέροντες άνά 
χείρας άνημμένον τόν πυρσόν τής παντοδυνάμου φλογός τής πίστεως.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά διατηρήσητε έφ’ δρου ζωής τόν πυρσόν τούτον άσβε- 
στον καί δτι θά ένστερνισθήτε καί θά ύλοποιήσητε πλήρως τάς ανωτέρω άρχάς πρός 
τό συμφέρον τής Κοινωνίας καί τή,ς Πατρίδος, σάς άποχαιρετώ, σάς εύχομαι λαμπράν 
σταδιοδρομίαν, τό δέ θειον φώς τής Άναστάσεως τού Κυρίου νά φωτίζη πάντοτε τόν 
δρόμον σας. Σάς προσκαλώ δέ νά άναφωνήσωμεν δλοι:

Ζήτω ή Αίωνία Ελλάς
Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου
Ζήτω Ή  ’Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων.»
Μετά τόν κ. Γιαννόπουλον, τόν λόγον έλαβεν δ κ. Υπουργός μας, δ δποίος 

απευθυνόμενος πρός τούς δρκισθέντας είπε τά εξής:
«Νίηι Άονιοαύλακεε.
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Διά της σημερινής ορκωμοσίας σας περατοΰται καί τυπικώς ή εκπαιδευτική 
περίοδος τής έν τη  Σχολή φοιτήσεώς σας καί άρχεται δι’ υμάς νέα περίοδος δρά- 
σεως εν τώ Σώματι.

Περίοδος ή οποία θά σάς παράσχη πολλάς ευκαιρίας ί’να άποδείξητε εις ποιον 
βαθμόν κατωρθώσατε νά άξιοποιήσητε τά φυσικά σας προσόντα, διά τής επιμελούς 
φοιτήσεώς καί τής άφομοιώσεως των μαθημάτων τά όποια σάς έδίδαξαν εκλεκτοί κα- 
'Θηγηταί προς τούς όποιους καί απευθύνω, επ’ ευκαιρία, συγχαρητήρια οιά τάς επιτυ- 
χως καταβληθείσας προσπάθειας των.

Είναι, συνεπώς, δι’ υμάς ή ήμερα τής ορκωμοσίας σας όρόσημον σημαντικόν 
καί αφετηρία έλπιδοφόρος προοωνιζομένη λαμπρόν στάδιον υπηρεσιακής οραστηριό- 
τητ.ος· οχι μόνον διά τούς προαναφερθέντας λόγους, αλλά κυρίως διότι είσέρχεσθε, 
εκ νέου, εις' τον στίβον τής ενεργού Αστυνομικής Υπηρεσίας, ώς βαθμοφόροι, υπό 
συνθήκας καί οιωνούς ευμενείς.

Συνεπληρώθη, ήδη, έτος από τής ιστορικής 21ης ’Απριλίου 1967 οπότε δ Ε
θνικός μας Στρατός πειθαρχών εις τον ύπέρτατον Νόμον, τόν τής Σωτήριας τής Πα- 
τρίδος, άνέλαβε την όιακυβέρνησιν τής Χώρας.

Κατά την διάρκειαν τού έτους τούτου συνετελέσθησαν πάρα πολλά.
Κυρίως, άνεμος ηθικής υγείας πνέει άπ’ άκρου εις άκρον τής Χώρας. Και δρ- 

γασμός δημιουργικός είναι το χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής Κρατικής, άλλα καί 
της ιδιωτικής δραστηριότητος. Τά πάντα οδηγούν προς την Εθνικήν Αναγέννησιν. 
’Αναγέννησιν εις την οποίαν καλεΐσθε νά συμβάλλητε καί ή όποια δεν είναι δυνατόν 
νά πραγματοποιηθή παρά μόνον μέ έξαρσιν ’Εθνικήν, μέ απόλυτον άφοσίωσιν εις 
τό καθήκον, μέ δημιουργικόν ζήλον, μέ γόνιμον φαντασίαν, μέ πίστιν άπαρασάλευτον 
επί τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη.

Καί πρό παντός καί κυρίως μέ οδηγόν, εις πάσαν υπηρεσιακήν σας Ινέργειαν, 
τό-άνέσπερον φως τό όποιον έξεπήγασεν εκ τής μεγαλειώδους ’Εθνικής Επαναστα- 
σεως τής 21ης ’Απριλίου.

Ευτυχώς διά τό ’Έθνος, άρα καί δι’ υμάς τούς ’Αστυνομικούς, τό πρώτον καί 
σπουδαιότατον επίτευγμα τής Έπαναστάσεως ύπήρξεν ή άποκατάστασις και παγίω- 
σις τής τάξεως.

Συνεπώς, σείς θά δυνηθήτε απερίσπαστοι, από τών καθημερινών επί τού πεζο
δρομίου άγώνων πρός τούς ανθέλληνας δυναμιτιστάς τής γαλήνης καί τής τάξεως, 
νά επιδοθήτε εις τήν ώραίαν ειρηνικήν ’Αποστολήν σας.

Θά δυνηθήτε νά μετουσιώσετε εις πράίςιν καθημερινήν τάς ωραίας ύποθήκας 
καί συμβουλάς τάς οποίας άπηύθυνε, πρό τινων μόλις μηνών, πρός τούς άνδρας των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, δ κ. Πρωθυπουργός, ό οποίος σάς θέλει παιδαγωγούς τού λαού 
καί κοινωνικούς λειτουργούς.

Διά νά καταστήτε άξιοι τού ρόλου, αυτού είναι ανάγκη ή ολη σας I πηρεσιακη 
δραστηριότης νά εχη ώς θεμέλιον τήν πίστιν σας Ιπί την υψηλην Εθνικήν καί κοι
νωνικήν ’Αποστολήν σας.

Μη λησμονήτε δτι ή Πολιτεία σάς ενεπιστεύθη τήν περιφρούρησιν τού κοινω
νικού καθεστώτος καί τήν προστασίαν τής τιμής, ζωής, περιουσίας καί όλων τών άλ
λων έννόμων άγαθίϋν τών πολιτών.

Μή λησμονήτε δτι άποτελειται τήν εμπροσθοφυλακήν τής Δικαιοσύνης, γενικώς 
μεν, αλλά καί είδικώτερον υπό τήν νέαν ιδιότητά σας ώς άνακριτικών ύπαλλήλων.

Διαχειρίζεσθε τήν εξουσίαν τήν όποιαν σάς παρέχουν οι Νόμοι τού Κράτους 
μέ εγκράτειαν, πνεύμα δικαιοσύνης καί υψηλόν αίσθημα ευθύνης.

’Εξοπλίζετε, διαρκώς, τήν πνευματικήν σας φαρέτραν καί τό επαγγελματικόν
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3ας δπλοστάσιον μέ νέας γνώσεις δια της συνεχούς μελέτης των Νόμων, Διατάξεων, 
Κανονισμών καί Διαταγών.

Μή λησμονήτε ότι ή πειθαρχία προς τα άνω καί προς τα κάτω είναι 5 
εγγυητής της ευρυθμου λειτουργίας τοΰ Σώματος εις το όποιον έχετε την τιμήν να 
ανήκετε καί τής προς τα έξω ακτινοβολίας αυτού.

Μη λησμονήτε οτι η εύγενής συμπεριφορά αποτελεί τό θεμέλιον τού οικοδομή
ματος των άγαθών σχεσεων μεταξύ ’Αστυνομίας καί Κοινού' σχέσεων τόσον Αναγ
καίων διά τήν αποδοτικήν λετουργίαν τού θεσμού.

Και ηδη, αφού σάς ευχηθώ όπως υγεία, δύναμις καί τύχη άγαθή σάς συνο
δεύουν κατά τήν άσκησιν των νέων καθηκόντων σας καί ή επιτυχία στέφη τό Έρ- 
γον σας, σά.ς καλώ όπως όλοι δμοΰ άναφωνήσωμεν:

Ζήτω ή Ελλάς
Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου
Ζήτω ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις.»
Και η ολη τελετή τής δρκωμοσίας των νέων 156 Άρχιφυλάκων έκλεισε μέ πα- 

ρελασι των ορκισθεντων προ των έπισήμων καί μέ μια έν συνεχεία αρκετά Ιπιτυχή 
δεξιωσι. Καί παλιν θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους εκείνους πού τόσο ευγενικά καί 
πολιτισμένα μάς υποδέχθηκαν καί μάς περιποιήθηκαν. Στούς νέους Άρχιφύλακες αι
σθανόμαστε την ανάγκη, αφού πρώτον τούς συγχαρούμε, νά τούς ευχηθούμε μέσα άπό 
την ψυχή μας καλή σταδιοδρομία καί κάθε- ευτυχία ατομική καί οικογενειακή. Είθε 
δ καλός Θεός μας νά τούς συντροφεύη καί τούς ποδηγετή.

•*»

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ, 30 ’Απριλίου. Βρισκόμαστε καί πάλιν στις Σχολές τής ’Αστυ
νομίας. Σήμερα, ενώπιον θεού καί ανθρώπων, 41 νέοι Ύπαστυνόμοι θά δώσουν τόν 
κεκανονισμένον όρκον καί άπό αύριο θά πλαισιώσουν διάφορα ’Αστυνομικά Τμήμα
τα όλων τών ’Αστυνομικών Δ) νσεων καί θά καλυφθούν ώρισμένα άπό τά πολλά κε- 
να. Σύντομα όμως όλα τά κενά θά συμπληρωθούν καί τούτο χάρις στο ενδιαφέρον καί 
την συμπαραστασιν τόσον όλων τών μελών τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνή- 
σεως, όσον καί τών κ. κ. Υπουργού μας καί Γεν. Γραμματέως καί τής ηγεσίας μας.

Καί σήμερα στή Σχολή τά πάντα είναι έτοιμα. Κάτι τό ξεχωριστό όμως προ- 
καλεΐ το ιδιαίτερον Ινδιαφέρον. 'Η Αύτού Έξοχότης δ Άντιβασιλεύς, ’Αντιστράτηγος 
κ. Ζωϊτάκης ηύδόκησε νά άποδεχθή τήν πρόσκλησί μας καί νά τιμήση μέ τήν πα
ρουσίαν Του τήν σεμνήν τελετήν. Ή  άπό στιγμής σέ στιγμή άναμενομένη άφιξις τού 
Υψηλού προσκεκλημένου μάς δίνει τήν ευκαιρία νά ρίξουμε μιά ματιά στούς επισή
μους πού ήδη έχουν καταλάβει τις θέσεις των. Διακρίνουμε τόν Μακαριώτατον ’Αρ
χιεπίσκοπον ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. 'Ιερώνυμον, τόν Υπουργόν Δημοσίας 
Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκον, τόν Γεν. Γραμματέα τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Τ. Ααδάν, τόν Γεν. Γραμματέα τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών κ. Δ. Σταματελόπου- 
λον, τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας κ. Β. Σακελλαρίου, τόν Ύπαρχηγόν μας κ. Α. 
Στρατήν, τόν Ύπαρχηγόν Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγον κ. Κορρίναν, τόν Διοικητήν-Σχο- 
λής Εύελπίδων, Ταξίαρχον κ. X. Χαραλαμπόπουλον, τόν Διοικητήν Σχολής ’Ικά
ρων. Σμήναρχον κ. Καραμπούλαν, τόν Διοικητήν Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Πλοί
αρχον κ. Γράβαρην, τούς τέως ’Αρχηγούς ’Αστυνομίας κ.κ. Καλυβίτην καί Καρα- 
μπέτσον, τούς τέως Διοικητάς Σχολών κ.κ. Γκιόλλαν καί ’Αρχιμανδρίτην, τούς 
Δ) ντάς ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς κ. κ, Τσιοΰγκον καί Τσατούχαν, όλους 
τούς άλλους Άστυν. Δ) ντάς Α' Τάξεως, τούς ’Αστυνομικούς Δ) ντάς Β ' κ, κ. Κασί-
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μην. Σταυρόπουλον, Σκάρπαν, Παπαποστόλου, Άλεξανδρην, Γιαννακόπουλον, Παπα- 
σταθόπουλον καί Πετόσογλου, καθηγητάς των Σχολών, τούς δήμο βιογράφους κ. κ. 
Μαράκην, Χιόνην, Ξυπολιτίδην, Μαθιόπουλον, Μιχαλόπουλον κ.α., μέλη οικογε
νειών των νέων Ύπαστυνόμων κλπ.

Μέ την άφιξιν της Αυτοϋ Εξοχότητας τοϋ Άντιβασιλέως, συνοοευομένου ύπό 
των Υπασπιστών του, αρχίζει ή τελετή της ορκωμοσίας, άφοϋ προηγουμένως δ ’Αντι
βασιλείς έπεθεώρησε τα παρατεταγμένα τμήματα. Χοροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας κ. Νικολάου, συν- 
επικουρουμένου υπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου κ. Έλευθεριάδου εψάλη ή σχετική άκολου- 
θία της ορκωμοσίας καί οί νέοι Ύπαστυνόμοι ύπεσχέθησαν μέ τόν δρκον των νά «φυ
λάξουν πίστιν εις το Σύνταγμα καί ύπακοήν εις τούς νόμους τοΰ Κράτους...».

’// Αυτοϋ Έ ξοχ ό τη ς  ό Ά ντ ίβ α σ ιλ ε ύ ς  ε ισέρχετα ι εις τόν π ε ρ ίβ ο 
λον των Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Σχολών , συνοδευόμενος  υπό τώ ν κ .κ .  ' Υ 

π ο υργ ού ,  Γεν. Γραμματέως,  ’ Α ρχηγόν Α σ τυ ν ο μ ία ς  κ .α .

Μετά τήν ορκωμοσίαν τών νέων Ύπαστυνόμων, ώμίλησε προς αυτούς δ Διοι
κητής τώ)ν Σχολών-κ. Γιαννόπουλος, είπών, μεταξύ άλλων τά έξης:
«Νέοι ’Αξιωματικοί,

Κατά τήν λαμπράν αυτήν τελετήν, τήν οποίαν ηύδόκησεν, δπως τιμήση διά 
της παρουσίας του ή Α.Ε. ό Άντίβασιλεύς, αισθήματα χαράς, συγκινήσεως καί 
υπερηφάνειας πλημμυρίζουν τήν ψυχήν σας, τήν ψυχήν δλων μας, ενώ) σάς άτενί- 
ζομεν ετοίμους νά άποδυθητε μέ ενθουσιασμόν εις τήν ώραίαν αποστολήν σας, εις τόν 
στίβον τοΰ ’Αστυνομικού καθήκοντος.

Μετά μακράν, συστηματικήν καί δημιουργικήν έκπαίδευσιν εν τη Σχολή, Απο
φοιτάτε ταύτης ευδοκίμως μέ πλήρη επαγγελματικήν, εγκυκλοπαιδικήν καί επιστη
μονικήν κατάρτισιν, μέ ήθος καί χαρακτήρα, μέ όνειρα καί εύγενη Ιδανικά καί προ
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παντός μέ άνωτέραν άντίληψιν περί της Εθνικής καί Κοινωνικής αποστολής σας.
...Με την σειράν σας καί σείς είσέρχεσθε εις τάς τάξεις ^:ών ’Αξιωματικών 

τοϋ Αστυνομικού Σώματος, οί οποίοι μέ πίστιν προς την εκπολιτιστικήν αποστολήν 
τής Αστυνομίας καί τήν προσήλωσίν των εις τά ιδανικά τής Ελλάδος, εξετέλεσαν 
πάντοτε εύσυνειοήτως τό καθήκον των, ήγωνίσθησαν σκληρώς καί πολλοί τούτων Ε
πεσαν ήρωϊκώς εις τήν διηνεκή μάχην κατά των εχθρών τής τάξεως καί τής άσφα- 
λειας καί εοημιούργησαν μίαν υψηλήν παράδοσιν, μίαν ιεράν παρακαταθήκην δΓ 
Υμάς τούς νεωτέρους.

Αυτής τής ευγενοΰς παραδόσεως νέοι ΆξιιοματικοΙ καλεΐσθε νά γίνετε συνε- 
χισται. Αι ευθΰναι σας οθεν έναντι τής Κοινωνίας καί τής Πολιτείας είναι μεγάλα:. 
Βασίσατε με φλογέραν πίστιν καί εκχειλίζοντα ενθουσιασμόν τήν οδόν τοϋ ωραίου 
καθήκοντος και διαχειρισθήτε τήν εξουσίαν μέ δικαιοσύνην, σύνεσιν καί σωφροσύνην.

Πορευθήτε με πίστιν προς τά ιδανικά καί τούς σκοπούς τής ’Αστυνομίας, μέ 
j-ίσ.ιν προς την υψηλήν αποστολήν της καί κρατήσατε εαυτούς εις υψηλόν έπίπεδον 
εντιμότητας,, ευγενείας, σεμνότητας, αξιοπρέπειας, διαγωγής, συμπεριφοράς, ήθους 
καί χαρακτήρας.

Αναδειχθήτε Ολυμπιονΐκαι τής ’Αρετής καί έχετε πάντοτε προ οφθαλμών 
τήν ακτινοβολούσαν εικόνα τής Πατρίδας, τής Ελληνικής Πατρίδας, τής ώραιοτέ- 
ρας Πατρίδος τοϋ Κόσμου.

_··· Μείνατε γνήσιοι "Ελληνες τής. Ελλάδος τών Ελλήνων Χριστιανών, ώς διε- 
κήουςεν ο ρηξικέλευθος Πρωθυπουργός μας κ. Γεώργιος Παπαδοπούλας, τοϋ οποίου 
το απόφθεγμα τοϋτο, αποτελούν το εθνικόν σύμβολον όλων τών Ελληνικών γενεών, 
συμβολίζει τήν αίωνίαν ενωσιν πίστεως καί Πατρίδος.

Ενστερνισθήτε καί υλοποιήσατε άπάσας τάς συμβουλάς καί παραινέσεις του, 
τά: περιεχομενας εις τούς λόγους του, ο'ίτινες αποτελούν τό ιερόν πΰρ τής Ελληνι
κής φιλοπατρίας, τούς φωταυγεϊς αστέρας καί τούς λαμπροτέρους άόάμαντας τοϋ 
Ελληνικού στερεώματος. Οι λόγοι τοϋ κ. Πρωθυπουργού διά τοϋ έκπεμπομένου φω

τός, διαλυουσι το σκότος καί άντικαθιστώσι τό ψεύδος διά τής αλήθειας.
Νέοι ’Αξιωματικοί,

Εισερχεσθε εις την χορείαν τών ’Αξιωματικών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος υπό 
τήν χρυσήν ανταύγειαν τών λαμπρότερων οιωνών, οϋς εδημιούργησεν ή . εθνοσωτή
ριος. Επανάστασις τής 21ης ’Απριλίου. Οί πρωτεργάται της, υπό τήν πεφωτισμένην 
ηγεσίαν τοϋ Πρωθυπουργού τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου ΐίαπαδοπού- 
λου, εκπροσωπούντες τον Ελληνικόν Λαόν, αφού ύπέμειναν επ’ αρκετόν τά δεινά 
τοϋ φαύλου παρελθόντος καί αφού εδοκιμάσθησαν καί έκαθαρίσθησαν εν τώ χωνευ- 
τηρίω τών θλίψεων, ώς ό χρυσός εν τή καμίνω διά τού πυρός, Ισήμαναν τήν θείαν 
χαραυγήν τής εθνικής άναστάσεως τού γένους καί τήν ανατολήν τής εθνικής άγαλ- 
λιάσεως. Η Ελληνική ιστορία θά έγγράψη τά όνόματά των μέ χρυσά γράμματα εις 
τας οέλτους της, ημείς δέ άπονέμομεν γονυκλινείς μετά βαθυτάτου σεβασμού τήν όφει- 
λομενην εσαεί τιμήν προς τούς ηρωικούς τούτους άνόρας, εν κατανύξει λέγοντες: 
«δμολογούμεν τήν χάριν... ού κρύπτομεν τήν ευεργεσίαν».

'Π 21η ’Απριλίου αποτελεί τό σωσίβιον τού διασωθέντος ’Έθνους, τό άπροσμά- 
χητον αυτού προπύργιον, τήν άγκυραν τής έλπίδος καί τό καταφύγιον τής σωτηρί
ας του. ’Αποτελεί τό ιερόν παλλάδιου τής μεγάλης Ελληνικής ιδέας, τον θρίαμβον 
τής χαράς καί τής ’Εθνικής ευτυχίας.

Η 21η ’Απριλίου είναι κίνημα μέ ισχυρότατα ιδεολογικά βάθρα. Ή  ιδεολογία 
τήν οποίαν ή επανάστασις εκφράζει είναι βαθύτατα εθνική. Κεντρικός πυρήν καί ά- 
ξων της είναι ή ακλόνητος πίστις της εις τό ’Έθνος. Ό Λαός μας, ολόκληρον τό
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Εθνος μας, αισθάνεται τήν Έπανάστασιν Ιδικήν του. Ζή μέ τον παλμόν της.
Ή  21η "Απριλίου της οποίας τήν πρώτην επέτειον εωρτάσαμεν κατ’ αύτάς, 

είναι ήμερα χαρμόσυνος, ήμερα ιερά, ημέρα εξαίσια. Είναι ή εορτή εορτών καί ή 
πανήγυρις πανηγύρεων τοΰ Ελληνικού "Εθνους. Είναι ο αιώνιος φωτοστέφανος τής 
μεγάλης Ελληνικής ιδέας, έ εύανθής λειμών καί ή άγκυρα έλπίδος, ήν κατέχοντες 
άγαλλόμεθα.

Καθήκον όλων μας είναι ή δραστήρια, ενεργός καί έμπρακτος συμμετοχή εις 
τούς αντικειμενικούς σκοπούς της, τής άναπλάσεως, τής αναδημιουργίας, τής ευημε
ρίας καί τής ευτυχίας τής Ελλάδος.

S

I
Ή  Αυτόν Έ ξοχό τη ς  ό ’ Αντιβασιλενς, ό Μ ακαρ ιώτατος κ. ' Ιερώνυμος  
και οι λ ο ιπ ο ί  ε π ίσ η μ ο ι ,έ ν  μέσω  των όρκ ισθέντων νέων Ύ παστ ν νόμω ν .

Έργασθήτε λοιπόν μέ δλην τήν όύναμιν τής ψυχής σας πρός πραγμάτωσιν των 
άνωτέρω σκοπών καί έστέ βέβαιοι δτι ή Πατρίς μας θά μεγαλουργήση.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά φανήτε αντάξιοι των προσδοκιών τής Πολιτείας καί 
τής Υπηρεσίας καί πάντοτε συνεπείς πρός τον ιερόν δρκον τον οποίον προ ολίγου 
έοώσατε, σάς χαιρετώ, σάς εύχομαι λαμπρών σταδιοδρομίαν καί σάς προσκαλώ νά άνα- 
φωνήσωμεν:

Ζήτω ή Ελλάς τών Ελλήνων Χριστιανών
Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου
Ζήτω ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων.»
Μετά τον λόγον τοΰ κ. Γιαννοποιόλου, έπηκολούθησεν ή καθιερωμένη παρέλα- 

σις τών όρκισθέντων καί έν συνεχεία στην αίθουσα δεξιώσεων τής Σχολής, μάς δό
θηκε ή εύκαρία νά γευθοϋμε τά έκλεκκά εδέσματα, μέ τά οποία οί Σχολές μας μάς 
έχουν... καλομάθει. Καί μετά τήν άναχώρησι τής Αύτοΰ Έξοχότητος τοΰ Άντιβασι-
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λέως, δέν μας Ικανέ καρδιά νά φύγουμε, με αποτέλεσμα σέ λίγο νά αρχίσουν οΐ ελ
ληνικοί χοροί, στούς όποιους ιδιαίτερα διεκρίθη ή σεβαστή μας ηγεσία.

Καί στούς νέους Ύπαστυνόμους ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία καί 
κάθε ευτυχία ατομική καί οικογενειακή. ’Ά ς δώσουν κ ι’ αυτοί τον καλύτερο εαυτό 
τους, γιά νά συνεχισθή ή ώς τώρα λαμπρά πορεία τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας, 
στό όποιον έχουμε τήν τιμή νά ανήκουμε.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
ΤΟ ΓΡΑΨΑΜΕ κι’ άλλου. Τά Σώματα ’Ασφαλείας έχουν ιδιαιτέρους λόγους 

νά οφείλουν ευγνωμοσύνη στούς γενναίους τής 21ης ’Απριλίου 1967. Καί αναγνωρί
ζοντας τήν εθνοσωτήριο πράγματι έπέμβασί τους καί θέλοντας νά γιορτάσουν κι’ αυ
τά τήν πρώτη επέτειο τής Εθνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, άπεφάσι- 
σαν, έκτος των άλλων εκδηλώσεων στις όποιες προέβησαν, τήν διοργάνωσι μιας συνε- 
στιάσεως των αξιωματικών των στό ξενοδοχεΐον «Χίλτον», πού πραγματοποιήθηκε 
τό βράδυ τής Πέμπτης 2 Μαίου καί άπό τις 10 μ.μ. ώς τις 3 μετά τά μεσάνυκτα. Γιά 
τον σκοπό αυτό συνεστήθησαν διάφορες κοινές επιτροπές, οί όποιες καί άνέλαδαν 
τήν άπό πάσης πλευράς άρτια παρουσίασι τής εκδηλώσεως αυτής. Χρειάσθηκε πολύς 
κόπος πού τελικά δεν λογαριάζεται μπροστά στον σκοπό καί στήν επιτυχία τήςσυνε- 
στιάσεως. Είχαμε τήν ευτυχία, μαζί μέ τον Μοίραρχο κ. Τρύπη καί τόν Υποδιοικη
τή Β' τής Πυροσβεστικής κ. Καλαουτάκο, νά μάς άνατεθή τό οργανωτικό μέρος τής 
γιορτής. Καταβάλαμε πολλές προσπάθειες, δώσαμε ολόκληρο τό Είναι μας γιά νά I- 
πιτύχη ή συνεστίασις. Μάς είπαν δτι επέτυχε. Νοιώθουμε ιδιαίτερη χαρά, ή όποια 
καί διασκεδάζει κάπως τήν πικρία πού μάς πότισαν ώρισμένοι φίλοι μας πού έξέφρα- 
σαν, αβασάνιστα, μερικά παράπονα, οσον άφορά τήν τοποθέτησί τους στήν αίθουσα. 
Δέν τούς παρεξηγοϋμε όμως γιατί αυτοί ένδιεφέροντο μόνον γιά τούς εαυτούς των 
καί τήν παρέα τους, ενώ έμεΐς γιά τούς χιλίους περίπου πού πήραν μέρος στήν συνε- 
στίασι. Λές καί έμεΐς δέν θέλαμε νά ικανοποιήσουμε τό, δικαιολογημένο οπωσδήποτε, 
αίτημά τους. ΤΗταν δμως κάτι πέρα άπό τις ανθρώπινες δυνατότητες καί εμείς είμα
στε άνθρωποι. Δέν πειράζει δμως. Γνωρίζουν καλά πώς είμαστε φίλοι τους καί γνω
ρίζουμε οτι είναι φίλοι μας. "Αν τούς στενοχωρήσαμε, τούς ζητούμε συγγνώμη, ας 
μας συγχωρήσουν δμως κι’ αυτοί κ ι’ άς εκτιμήσουν τις προσπάθειές μας. Έπιφυλασ- 
σόμεθα νά τούς αποζημιώσουμε μιά άλλη φορά, πρώτα ό Θεός. “Ως τότε δμως άς ιή 
μάς κρατούν κακία.

Τά Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων τών ’Αρχηγείων των Σωμάτων ’Ασφαλείας, μέ 
τήν φωτισμένη καθοδήγησι τιον κ. κ. ’Αρχηγών, προσεπάθησαν νά κάνουν άπό κοινού 
μιά εντυπωσιακή παρουσία. Νομίζω δτι οχι μόνον τό επέτυχαν, αλλά απέδειξαν Ιπί 
πλέον τό πνεύμα συνεργασίας καί συναδελφώσεως πού τά εμπνέει καί τά διακρίνει.

Έ π’ ευκαιρία θεωρούμε ύποχρέωσί μας νά ευχαριστήσουμε δημοσία δλους ε
κείνους, πού καθένας άπό τήν σκοπιά του, συνέβαλε στήν επιτυχία τής γιορτής μας. 
'Οπωσδήποτε ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στούς καλλιτέχνες, "Ελληνες καί ξέ
νους, στον επί τής εθιμοτυπίας αρμόδιον τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών κ. Εαλατό- 
πουλον καί στον διευθυντήν τοΰ διαφημιστικού Γραφείου A.B.C. κ. Άνδρέαν Λάσ- 
σον, εκλεκτόν συνεργάτην καί φίλον τής ’Αστυνομίας. Παράλληλα ευχαριστούμε τό 
καλλιτεχνικόν Γραφεΐον Φώτη Ράπτη καί τήν διεύθυνσι τοΰ κέντρου «Κοπακαμπάνα» 
γιά τήν εύγενή καί άφιλοκερδή παραχώρησι τών ξένων καλλιτεχνών των.

*♦*
Τήν συνεστίασί μας έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους: ό Έξοχώτατος κ. Άντι-
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πρόεδρος της Κυβερνήσεως καί ή κυρία Παττακοϋ, ή Δεσποινίς Παττακοΰ, οί Υπουρ
γοί Δημοσίας Τάξεως, Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, ’Εργα
σίας κ.κ. Τζεβελέκος, Παπακωνσταντίνου, Καλαμποκιάς καί Πουλέας, ό Υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Λιβάρδος, οί Γεν. Γραμματείς των Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως, 
Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Προνοίας, Εσωτερικών καί Παιδείας κ. κ. Λαδάς, Περι- 
οολιωτης, Μέξης, Κωτσέλης καί Γαλιδάκης, ό Τπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α, ’Αντιστράτη
γος κ. Παλαιολογοπουλος, δ Δ' Τπαρχηγός Γ.Ε.Σ. καί ’Επιθεωρητής Στρατού, ’Αν
τιστράτηγος κ. Κορρίνας, ό Π' Τπαρχηγός Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. Παπαλουκάς, 
ο Πρόεδρος τού ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ’Αντιστράτηγος κ. Άνδρεόπουλος, οί 
Αρχηγοί των ’Επιτελείων Ε.Β.Α. & Β.Ν. ’Αντιπτέραρχος κ. Κωστάκος καί ’Αντι

ναύαρχος κ. Περβαινάς, οί ’Αρχηγοί των Σωμάτων ’Ασφαλείας κ. κ. Μαλοΰκος, Σα- 
κελλαρίου καί Καραχάλιος κ. ά.

’Αντ ιπρόεδρος τής  Κυβερνήσεως καί ή κυρ ία  Π αττακοϋ, συνοδενό-  
μενο ι υπό  τ ο ϋ  κ. Ύ π ο υ ρ γ ο ϋ  Δημ. Τάξεως κα ι των κ.κ. ’Αρχηγών των  
Σωμάτων ’Ασφαλείας, ε ’ισέρχοντα ι εις την α ίθουσαν τής σννεστ ιάσεως.

Μέ την προσέλευσι τού κ. ’Αντιπροέδρου, δ δποΐος χειροκροτήθηκε ζωηρότα
τα, άρχισε το σερβίρισμα καί κατά τις 11.30' το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ στό 
προηγούμενο ενδιάμεσο διάστημά ή ορχήστρα τού ’Άκη Λυμούρη επαιζεν απαλούς, 
χαρούμενους σκοπούς. Τό δλον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα παρουσίασε μέ επιτυχίαν 
δ "Ομηρος ’Αθηναίος καί εμφανίσθηκαν: δ Βασίλης Τσιτσάνης καί τό συγκρότημά 
του, δ Γιώργος Ζαμπέτας μέ την Μανταλένα καί τούς λαϊκούς χορευτάς του, δ Βο- 
σκόπουλος, δ Γιάννης Πουλόπουλος, δ Νίκυ Γιάκοβλεφ μέ την Μαίρη Λώ, δ Γιάννης 
Βογιατζής μέ την Τζένη Βάνου, δ Μωράκης μέ την Νάντια Ινωνσταντοπούλου, ή 
Μάριον Σίβα, ή Τβόνη,τό αγγλικό μπαλέτο Στάφος, οί Παραγουανοί Άλμπέρτο ντε 
Λούκε, δ Γάλλος ταχυδακτυλουργός Πρέστι, δ 'Ισπανός πίκ - πόκετ Νερουντίν, οί 
Ελβετοί κωμικοί Ντοΰο ’Άντερσον, ή ’Έμυ Μπρόκερ, σ’ ένα σόλο σκανδαλιστικό χο
ρό κ. ά.
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Πριν άρχίση τδ καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δ κ. 'Υπουργός μας Ιλαβε tov λόγο 
καί αφού ηύχαρίστησε τον κ. ’Αντιπρόεδρο και τους άλλους προσκεκλημένους για 
την τιμητική παρουσία τους στην συνεστιασι των αξιωματικών των Χωμάτων Ασφα
λείας, τούς διεβαίωσεν δτι οί άνδρες αυτών εύρισκοντο κοντά στο αναδημιουργικόν 
εργον τής Κυβερνήσεως καί από τήν σκοπιά τους προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. 
Τον λόγο τοΰ κ. 'Υπουργού έκάλυψαν οί ζητωκραυγές και τα ζωηρά χειροκροτήμα
τα τών παρευρισκομένων.

Ό χορός πού άρχισε λίγο καθυστερημένα, λόγω τής εμφανισεως τών πολλών 
καί εκλεκτών καλλιτεχνών μας πού πάντα πρόθυμα τρέχουν σέ κάθε εκδηλωσι μας, 
κράτησε ώς αργά στις 3. ’Αφήνοντας τήν αίθουσα τοΰ «Χιλτον» τα μέλη τών επιτρο
πών αισθανθήκαμε μια άνακούφισι. Είχε περάσει ή φορτούνα. Οί κόποι μας δεν πή
γαν χαμένοι. Καί σ’ άλλα μέ υγεία.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΤΗΣ
Ε.Β. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΊ·, 5 ’Απριλίου 1968. Μια ευγενική πρόσκλησις τού κ. ’Αρ

χηγού τής Χωροφυλακής, μάς έδωσε τήν ευκαιρία νά βρεθούμε στις Σχολές Χωροφυ
λακής, οπού έπρόκειτο νά γίνη σχετική τελετή έπ’ ευκαιρία τής έορτής τής Αγίας 
Ειρήνης, προστάτιόος τής Χωροφυλακής. Καί πράγματι, παρουσία τής Αυτού Εξο- 
χότητος τοΰ Άντιβασιλέως, τών 'Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας καί Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. κ. Πουλαντζά καί Τζεβελέκου, τοΰ 'Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας κ. 
Λαμπίρη, τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Λαδά, τοΰ 
Ύπαρχηγοΰ Γ.Ε.Σ., αντιστράτηγου κ. Ινορρίνα, τών ’Αρχηγών Χωροφυλακής καί 
’Αστυνομίας κ.κ. Μαλούκου καί Σ'ακελλαρίου, τέως ’Αρχηγών καί άλλων άνωτάτων 
αξιωματικών τής Χωροφυλακής, αντιπροσωπειών αξιωματικών τών Σωμάτων Ασφα
λείας κ. ά., τήν 10.30' στον εντός τών Σχολών Ιερόν ναόν τής 'Αγίας Ειρήνης έψά- 
λη δοξολογία χοροστατοΰντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας κ. Νικολάου καί μετά άνεγνώσθη ή ήμερησία Διαταγή τών 
Σχολών. ’Εν συνεχεία στό κενοτάφειο πού βρίσκεται στον περίβολο τοΰ ναού, Ιψάλη 
τρισάγιον εις μνήμην τών νεκρών τής Χωροφυλακής καί ο Άντιβασιλεύς κατέθεσε 
στέφανον.

Ή  δλη εορτή έκλεισε μέ μια ωραία δεξίωσι πού δόθηκε στό εστιατόριο τών 
Σχολών καί άφησε σ’ δλους μας άριστες εντυπώσεις. Συγχαίρουμε τό αδελφόν Σώμα 
για τήν καθιέρωσι τής έορτής αυτής καί τοΰ ευχόμαστε πάντοτε επιτυχίες.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΕΨΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ στην πιο πάνω εορτή τής Χωροφυλακής, μας έφερε στό 
μυαλό μια παλιά μας σκέψι πού κάναμε δταν πέρυσι μάθαμε τήν άπόφασι τοΰ αδελ
φού Σώματος νά έκλέξη καί νά καθιέρωση διά Β. Διατάγματος τήν εορτήν τής 'Α
γίας Ειρήνης ώς εορτήν προστάτιδός του. Σκεφθήκαμε τότε καί σκεπτόμεθα καί τώ
ρα. Μήπως καί εμείς, δηλαδή ή ’Αστυνομία, θά έπρεπε νά έχουμε τον “Αγιο ή τήν 
'Αγία μας; ’Έχουμε τήν γνώμη δτι επιβάλλεται νά γίνη αυτά, δοθέντος δτι^δλα τά 
Σώματα έχουν εκλέξει καί εορτάζουν ώς προστάτην ή προστάτιδά των κάποιον "Α
γιον ή κάποιαν 'Αγίαν. “Ολως ταπεινά καί μέ κάθε σεβασμό ή σκέψις μας αυτή 
μετατρέπεται. σέ πρότασι - είσήγησι καί παίρνει πιό συγκεκριμένη μορφή. Βέβαια 
θά πρέπει νά άκουσθοΰν καί άλλες καί νά επιλεγή ή καλύτερη. ’Εμείς πάντως θέτου
με ύπό τό φώς τής δημοσιότητας τήν πρότασι μας, ελπίζοντας δτι από τήν δλη συ- 
ζήτησι τοΰ θέματος, θά καταλήξουμε στόν συγκεκριμένο μας σκοπό.



•  ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
•  ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΑΛΗΘΩΣ Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗ
•  ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
•  ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
φ  ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Φ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΑ 
® ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α’ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Π Α Σ Χ Α ,  Κ Υ Ρ Ι Ο Υ  Π Α Σ Χ Α ·  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Π Α Σ Χ Α

Όμορφοστολισμένη καί χαρούμενη σήμερα ή στήλη αυτή. Γιορτάζει... Γιορ
τάζει μαζί μέ ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό τή διπλή γιορτή τοϋ ’Έθνους. Την ’Α
νάσταση τοϋ Χριστοϋ καί τήν ’Ανάσταση τής Ελλάδος. Καί από τις δύο αύτές γιορ
τές εκπορεύεται τά ίδιο μήνυμα. Τό μήνυμα τής ’Αγάπης, πού γκρεμίζει τά κάστρα 
τοϋ μίσους καί σκορπίζει ολόγυρα αναστάσιμη χαρά...

Τό πρώτο, λοιπόν, πράγμα, πού θέλει ή στήλη αυτή νά πή, είναι ευχές. Ευ
χές πολλές, θερμές, εγκάρδιες καί ειλικρινείς, πρός κάθε αναγνώστη της, πρός κάθε 
αστυνομικό υπάλληλο, πρός κάθε Έλληχα. Είθε τό φως τής Άναστάσεως νά φωλιά- 
ση μέσα σέ κάθε καρδιά καί νά τήν πλημμυρίση ειρήνη, αγάπη, χαρά, ευτυχία. 
Καί ύστερα από τις ευχές τό καθήκον... Στο ένα χέρι τό μαγνητόφωνο καί στο άλ
λο τό σημειωματάριο, επί τά ίχνη... των έορταστικών ειδήσεων... Καί νά τί είδαμε 
καί ακούσαμε...
Δ Ι Π Λ Η  Γ ΙΟΡΤΗ,  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η  ! Α Λ Η Θ Ω Σ  Η Ε Λ Λ Α Σ  Α ΝΕ ΣΤΗ  !

Μέ κέφι ξεχωριστό έφέτος έώρτασεν δ λαός μας τή Μεγάλη Γιορτή τοϋ Πά
σχα, μέ τά γραφικά του ήθη καί έθιμα καί τό πατροπαράδοτο ελληνικό γλέντι... 
Ξεφάντωσε κάθε "Ελληνας Ιόπου καί άν βρέθηκε, στήν πρωτεύουσα, στο χωριό, σέ 
μιά πόλη, σ’ ένα νησί... Οί σούβλες μέ τ’ αρνιά, τό λαχταριστό κοκορέτσι, τά κόκκι
να αυγά, οί όμορφες διακοσμήσεις, ή ρετσίνα, δ χορός, τό κλαρίνο... όλα μαζί αυτά 
καί πολλά άλλα, ένώθηκαν γιά νά φτειάξουν μιάν εικόνα μαγευτική πού τή χάρη- 
καν οί ξένοι πού βρέθηκαν κοντά μας...

Μά, εκείνο πού έδωσε τόν ξεχωριστό έορταστικό τόνο ήταν ή Μεγάλη ’Επέ
τειος τής 21ης ’Απριλίου, πού συνέπεσε μέ τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα... Διπλή γιορ
τή... Χριστός άνέστη... ’Αληθώς ή Ελλάς άνέστη... Είναι ή πρώτη φορά, ύστερα 
άπό πολλά - πολλά χρόνια πού τό Ελληνικό ’Έθνος ένοιωθε βαθειά, συγκλονιστικά 
θά μπορούσαμε νά ποΰμε, τή σημασία τής Άναστάσεως καί άπό Χριστιανικής καί 
άπό Εθνικής πλευράς.

Ό θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων άρχισε νά εφαρμόζεται γιά πρώτη φορά 
στήν Κέρκυρα. Πολιούχος τής Κερκύρας, ώς γνωστόν, είναι δ "Αγιος Σπυρίδων. 
’Οπωσδήποτε δ "Αγιος Σπυρίδων είδε μέ καλό μάτι τήν ’Αστυνομία Πόλεων καί μέ 
τις πρώτες ίόικές του ευλογίες ή ’Αστυνομία ξεκίνησε ένα δύσκολο δρόμο πού ώς τώ
ρα βάδισε μέ αξιόλογη επιτυχία. Γιατί λοιπόν νά μην έπιλέξουμε τόν θαυματουργό 
"Αγιο τής Κερκύρας ώς προστάτην τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας;

Αυτή είναι ή σκέψις - πρότασίς μας - πού ελπίζουμε νά γίνη αφορμή νά βρού
με κΓ εμείς σύντομα τόν "Αγιο ή τήν Ά για  μας πού ιδιαίτερα θά τιμούμε καί θά 
γιορτάζουμε.

I. Ρ Α -ΙΚ Ο Σ
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"Ολοι αγωνιζόμαστε γ ια  να λησμονήσουμε τό εφιαλτικό χθες, για νά χαροΰμε 
τό ευλογημένο σήμερα καί να δραματισθοΰμε τό δοξασμένο αύριο πού μας περιμένει. 
Καί ή στήλη αυτή δεν έχει τή διάθεση νά θυμίση Ικεινα τα τραγικά γεγονότα, πού 
είχαν δημιουργήσει μιαν αδυσώπητη κατάσταση γιά τό λαό μας καί είχαν φερει την 
Ελλάδα στο χείλος τής αβύσσου. Δέν γυρίζουμε τό βλέμμα πίσω. Μοναχα νοιώθουμε 
την υποχρέωση σήμερα, αυτήν τήν ιερή καί χαρούμενη μέρα, νά άποτίσουμε φόρο 
τιμής καί ευγνωμοσύνης στους γενναίους εκείνους που πρόταξαν τα στήθη τους σαν 
αγνοί πατριώτες, καί ύπήκουσαν στή φωνή τής Πατρίδος καί τήν έσωσαν από τήν 
καταστροφή. Έκέρδισαν μιά τιμητική θέση στην ιστορία μας. Ή  Παναγιά άς τούς 
προστατεύη καί άς τούς εύλογή. Σ’ αυτούς αφιερώνεται σήμερα ή σκέψη μας καί 
γ ι’ αυτούς οί πιο θερμές προσευχές μας.

’Ανάσταση πραγματική τοΰ Ελληνικού Γένους. Λύτρωση από δεινά καί άπο 
πάθη πού άπεδεκάτιζαν άλλοτε τή φυλή μας. Ή  21η ’Απριλίου τοΰ 1967 δεν είναι 
μιά άπλή ιστορική ημερομηνία. Είναι τό τέλος μιας εποχής παρακμής καί συμφοράς. 
Είναι μαζί ή ανατολή μιας καινούργιας ’Εθνικής ’Αναδημιουργίας, Προκοπής καί 
Προόδου... μιάς εποχής πού θά πάρη τή δική της θέση μέσα στήν 'Ιστορία τής Αν- 
θρωπότητος, καθώς ή Ελλάς των Ελλήνων Χριστιανών ξαναπαίρνει τή δαοα τοΰ πο
λιτισμού στά χέρια της καί ξεκινά γιά νέους Παρθενώνες, γιά νέους χρυσούς αιώνες.

Επόμενο είναι νά γιορτάση αυτήν τήν επέτειο δ λαός μας μέ πανηγυρισμούς, 
δχι μονάχα χαράς γιά τή λύτρωση, αλλά καί δραματισμοϋ νέων ωραίων έλληνικών 
έλπίδων, καί μέ τή βεβαιότητα δτι τό Αύριο θά ξαναγίνη δικό μας.

Σημαιοστολισμένη ή Ελλάδα δλόκληρη. Γενικό ξεφάντωμα. Καί οί ’Ένοπλες 
Δυνάμεις μας καί τα Σώματα ’Ασφαλείας έδωσαν πρώτοι τό έορταστικό παρόν τήν 
Κυριακή τού Πάσχα.

"Ας κάνουμε, λοιπόν, μιά βόλτα, στις διάφορες μονάδες, γιά νά παρουσιάσουμε 
τήν έπικαιρότητα τοΰ επταημέρου...

Π Α Σ Χ Α  ΣΤΙΣ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Σ ΤΡ ΑΤ ΙΩ Τ ΙΚ ΕΣ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

Μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα καί εθνική έξαρση γιωρτάσθηκε εφέτος τό Πάσχα 
στις διάφορες μονάδες τοΰ Στρατού, τού Β. Ναυτικοΰ, τής Β. ’Αεροπορίας καί των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τις μονάδες έπεσκέφθησαν καί συνεώρτασαν τή μεγάλη μέρα 
τής Χριστιανοσύνης, μέ τούς αξιωματικούς καί δπλίτας, ή Α.Ε. δ Άντιβασιλεύς 
’Αντιστράτηγος κ. Γ. Ζωϊτάκης, δ Πρόεδρος τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως κ. Γ. 
Παπαδόπουλος, δ ’Αντιπρόεδρος τή,ς ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως κ. Στ. Παττακός, 
μέλη τού Υπουργικού Συμβουλίου καί ή ηγεσία των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Οί αξιωματικοί καί οί δπλϊται, καθώς καί οί χιλιάδες τών ιδιωτών έπισκε- 
πτών, έπεφύλαξαν ενθουσιώδη καί εγκάρδια υποδοχή εις τον ’Αντιβασιλέα, τον κ. 
Πρωθυπουργό, τον κ. ’Αντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί τούς λοιπούς επισήμους, 
μέ τούς οποίους έτσούγκρισαν τό πασχαλινό αυγό. Τις επισκέψεις τών επισήμων 
στις στρατιωτικές μονάδες παρηκολούθησαν, μεταξύ τών άλλων, καί πολλοί ξένοι δη
μοσιογράφοι, ώς καί συνεργεία τηλεοράσεως καί ραδιοφωνίας.

Στο συγκρότημα τεθωρακισμένων δ κ. Πρωθυπουργός ύπεδέχθη τον ’Αντιβα
σιλέα μέ τον δποΐον έτσούγκρισε τό πασχαλινό αυγό, καί ύστερα ευχήθηκαν καί οί 
δυο κάθε προκοπή καί ευημερία στούς έρτάζοντες άνδρες τής μονάδος.

Στό σύνταγμα πεζοναυτών δ κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έσυρε μέ τσολιά
δες τό «τσάμικο», ένώ διμοιρία πεζοναυτών έπραγματοποίησε ασκήσεις ακρίβειας 
καί έσχημάτισε μέ τά όπλα τούς αριθμούς: «21.4.1967».



Μέ τόν φακό τής έπικαιρότητος 495

2 x j κρχηγ^ίο Λαυτικής Εζπαιδευσεως οι αξιωματικοί τοϋ Ναυτικού προσέ- 
φεραν στον κύριο Πρωθυπουργό ανάγλυφο ομοίωμα τού αρχηγείου Ναυτικής Έ κ- 
παιδευσεως.

Στο συγκρότημα τεθωρακισμένων οί επίσημοι διήλθαν κάτω από αψίδα πού 
οσχηματισαν πυροοόλα σταθμευμένων αρμάτων μάχης.

, ®  κ · Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, έξ άλλου, διερχόμενος τό-μεσημέρι από
την πλατεία Ομονοίας, δπου εύρίσκετο άρμα τοϋ Δήμου ’Αθηναίων, από τό οποίο 
διενεμοντο πασχαλινά  ̂αυγά πρός τούς διαβάτας, αναγκάσθηκε από τό πλήθος νά 
κατεοή από τό̂  αυτοκίνητο καί, μέσα σέ θερμότατες εκδηλώσεις, ανέβηκε πάνω στό 
άρμα καί έτσούγκρισε μέ διάφορους πολίτας τό πασχαλινό αυγό, κατά τό πατροπα
ράδοτο έθιμο.

Αλλά, άρκετά περπατήσαμε. "Ας τρυπώσουμε τώρα μέσα σέ μιά αίθουσα νά 
ςαποστάσουμε, νά τσουγκρίσουμε καί εμείς ένα αυγό καί νά πιούμε ένα ποτηράκι, 
γιά τό καλό τής μέρας.

"Ας πάμε:

αυτό οδώ το κτίριο, που αποτελεί ιόν ακρογωνιαίο λίθο τής έννόμου τάξεως, 
τήν αστυνομική υπηρεσία πού οί άνδρες της εργαζόμενοι νυνθημε

ΣΤΗΝ Υ Π Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Σ’ αυ 
σ’ αυτήν
πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, προσφέρουν πολύτιμες ύπηρεσί 
οι,ην πατρίδα και στό λαο μας, επερασε ή Ανάσταση μέ μιά γοητευτική μορφή κι 
σκόρπισε γύρω της γαλάζιους παλμούς ευτυχίας.

Μιά γιορτινή παρένθεση σ ενα παραφορτωμένο ωράριο εξαντλητικής δου
λειάς. Οί κυνηγοί τοϋ εγκλήματος δεν δυσκολεύτηκαν αυτή τή μέρα νά... συλλάβουν

νυχθημερόν καί
ς

καί

φευ-
ούτε «κηνουεσια, ου ιε ακριυα ντεκορ. ισιχε όμως κέφι πολύ καί αγάπη καί εγκαρ
διότητα καί ζεστή φιλοξενία, πού τύλιγαν μέ ένα γλυκό τρόπο τις καρδιές των έ- 
πισκεπτών. Κέφι... πολύ κέφι... Και οί αθάνατοι ελληνικοί χοροί έδωσαν καί πήραν. 
Μ^ζεδες ορεκτικοί, φαγοπότι άφθονο, κρασί και μπύρα όσο κρατά τό κέφι σου... Μά, 
πάνω απο ολα, παλμός εθνικός που κυριάρχησε άφθονος από τήν άρχή μέχρι τό τέλος 
τού γλεντιοϋ.

Ψυχή τοϋ έορτασμοΰ ό έξαίρετος καί δραστήριος Διευθυντής τής ’Ασφαλείας, 
δ κ. Παπασπυρόπουλος, ένας άνθρωπος άνοικτόκαρδος, ευγενικός, μέ πολλές άνησυ- 
χίες καί μέ πλούσια ιστορία στό ενεργητικό του... ’Άνθρωπος έργων πολλών καί 
μορφώσεως εύρυτάτης. Νά γιατί κατακτά όποιον τόν γνωρίζει. Καί δίπλα του ένα 
επιτελείο λαμπρών καί διαλεκτών αξιωματικών, γιά τούς οποίους νοιώθει πολλή 
περηφάνεια τό ’Αστυνομικό Σώμα.

Καί μέσα στό πηγαίο καί αξέχαστο εκείνο γλέντι, σημειώσαμε τέσσερες θύελλες 
πρωτοφανούς έντάσεως, πού ξέσπασαν ασυγκράτητες καί παρέσυραν τούς πάντας καί 
τά πάντα. Τέσσερες σεισμικές δονήσεις πού σημειώθηκαν ή μιά μετά τήν άλλη, στις 
ακόλουθες ώρες:

"Ωρα 10. Εισέρχεται δ Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως, κ. ’Ιωάννης Λαδάς, τό πρωτοπαλλήκαρο τής ’Εθνικής μας Έπαναστάσεως καί 
ή λατρεία τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Καί τό πέρασμά του συγκλονίζει τις καρδιές. 
Τόν αποθεώνουν.

“Ωρα 10.30. Σείεται ή αίθουσα καθώς εμφανίζεται δ έκλεκτός τών εκλεκτών,
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ό λαοφιλής καί άξιος Εθνικός μας Κυβερνήτης %. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Έκέρ- 
δισε την αιώνια ευγνωμοσύνη τής Πατρίδος καί ή Ιστορία εγραψε το όνομά του 
μέ λουλουδιασμένα γράμματα στην καλύτερη καί την πιο τιμητική θέση ι.ης.

“Ωρα 12. Επισκέπτεται την Γενική ’Ασφάλεια, εν μεσω ςωηρών χειροκροτη
μάτων καί επευφημιών, δ σεβαστός καί άγαπημένος μας Υπουργός τής Δημοσίας 
Τάξεως, κ. Π. Τζεβελέκος, πρός τον όποιον τά Σώματα ’Ασφαλείας προσβλέπουν 
με πίστη, εμπιστοσύνη καί αγάπη ειλικρινή καί απέραντη.

"Ωρα 12.45. Θύελλα ασυγκράτητη. Θύελλα ιαχών, ζητωκραυγών καί ενθου-

'Ο Πρόεδρος τής  ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος 
Π απαδόπουλος, κρατε ί  άνά χεϊρας την έπί τή  ο νομαστ ική  τον  εορτή  

δωρηθείσαν αντώ χρ υ σ οπ ο ίκ ιλ τ ο ν  εικόνα τ ο ν  'Αγίου Γεωργίου.

σιωδών εκδηλώσεων, καθώς εισέρχεται στην αίθουσα δ σεμνός στρατιώτης πού έτίμη- 
σε την Ελλάδα καί τό Στρατό μας στά πεδία των μαχών καί πρωταγωνίστησε με 
αδάμαστη λεβεντιά καί φιλοπατρία τήν αυγή τής 21ης Απριλίου τοϋ 1967, δ ’Αν
τιπρόεδρος τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός.

Παρέστησαν επίσης εκλεκτές προσωπικότητες τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, ό
πως δ Άντιδήμαρχος ’Αθηναίων κ. Άνέστης, Ιναθηγηταί, Πρύτανεις, ’Ανώτατοι 
Κρατικοί Λειτουργοί, Βιομήχανοι κλπ.

Πρώτος καί καλύτερος, πηγή υπηρεσιακής χαράς καί ωραίων ελπίδων, άλλα 
καί σύμβολο ένότητος τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, δ ’Αρχηγός μας, δ κ. Βασ. Σακελ- 
λαρίου, πού επί τών ημερών του, .τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ενωμένο καί μέ 
ακμαίο φρόνημα, βαδίζει τό δρόμο τοϋ καθήκοντος, γράφοντας καινούργιες δμορφες 
σελίδες στήν ένδοξη ιστορία του. Σκόρπισε γύρω του ενθουσιασμό μέ τήν παρουσία
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του. Καί ακόμα ό εκλεκτός Ύπαρχηγος του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ά θ. Στρατής, 
σέβαστός καί αγαπημένος από ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα.

Καί ακόμα ο Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Κων) νος Τσιοΰγκος ένας 
ύψηλόφρων καί διαλεκτός αστυνομικός, πού παντού δπου υπηρέτησε έτίμησε καί τόν 
εαυτό του καί τό ’Αστυνομικό Σώμα.

Παρεστησαν, ιπισης, ο Διευθυντής της Τροχαίας ’Αθηνών καί πολλοί άλλοι 
Διοικηταί ’Αστυνομικών Υπηρεσιών, ώς καί πλήθος κόσμου.

Συγκινητική ύπήρξεν ή στιγμή όταν οί άνόρες τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών έδώρησαν στόν κ. Πρωθυπουργό μια ωραιότατη εικόνα τού 'Αγίου Γεωργίου. . 
Τό γλέντι συνεχίστηκε αμείωτο επί πολλές ώρες... Τό κέφι έφθασε στο ζενίθ του...
Ο ένας μετά τόν άλλον, αξιωματικοί, αστυφύλακες καί πολίτες έσυραν τούς λεβέντι

κους χορούς... Ή  χαρά είχε απλώσει τά φτερά της στήν αίθουσα...
’Όμορφα δλα, γαλάζια, ευτυχισμένα... ’Αλλά, εμείς δέν έπρεπε νά μείνουμε 

περισσότερο. Επρεπε να συνεχισουμε την αποστολή μας... 'Έτσι, νάμαστε καί πάλι 
μέσα στο αυτοκίνητο καί τραβούμε για τήν πάρα κάτω γειτονιά... Γραμμή γιά τό 
Μαρούσι...

ΧΤΗ Σ Χ Ο Λ Η  Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν

'Ή-Σχολή των Ύπαστυνόμών ασκεί μιά γοητευτική έλξη μέσα σέ κάθε αστυνο
μική καρδιά. Είναι τό ξεκίνημα. Ή  αφετηρία. Τά πρώτα βήματα. Τό μαγικό λίκνο, 
μέσα στό όποιο έχουν γαλουχηθή αμέτρητες πανέμορφες ελπίδες. Κάθε χρόνο, από 
τή Σχολή αυτή, ξεκινούν καινούργιοι ωραίοι άγωνισταί τής ’Αστυνομικής ’Ιδέας, 
τροφοδοτώντας αδιάκοπα τό ’Αστυνομικό Σώμα μέ νέο πολύτιμο αίμα. Αυτό ήταν 
τό θέμα τής συζητήσεώς μας, καθώς τό αυτοκίνητο κατηυθύνετο πρός τήν Σχολή. 
Κ αί ή συζήτηση υστέρα περιεστράφη γύρω από τις έορταστικές εκδηλώσεις τής Σχο
λής... εκδηλώσεις πού έχουν δημιουργήσει μιά λαμπρή παράδοση.

Καθώς πλησιάζουμε, φθάνει έως τ’ αυτιά μας δ μουσικός αντίλαλος τής γιορ- 
τής. 1 ποκρουση πού ηλεκτρίζει, καθώς ένα κλαρίνο αντηχεί λεβέντικο καί δίνει 
τόν τόνο καί τήν έκφραση τού ελληνικού Πάσχα.

... Κι ύστερα, βρισκόμαστε μέσα στό προαύλιο καί στεκόμαστε έκστατικοί μέ 
δσα βλέπουμε γύρω μας. Ή  διακόσμηση είναι, στ’ αλήθεια, φαντασμαγορική. ’Έχει 
κάτι τό συναρπαστικό, τό θαυμάσιο. ’Έχει ακριβό γούστο καί φαντασία πού ξεπερ
νά τά συνηθισμένα μέτρα. Οί χριστιανικές καί εθνικές παραστάσεις συνταιριάζονται 
επιτυχημένα καί δημιουργούν μιά εικόνα μεγαλόπρεπης ομορφιάς. Ό χώρος όλος 
έχει πάρει μιά διαφορετική, μιά αριστοκρατική αλλά καί γλεντζέόικη μορφή. ’Επί 
πολλές μέρες —‘όπως μάθαμε— έδούλεψαν σκληρά καί εξαντλητικά οί αξιωματικοί 
τής Σχολής,γιά νά παρουσιάσουν αυτό τό παραμυθένιο σύνολο. Ό εξαίρετος καί δρα
στήριος Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, 6 κ. Βασίλ. Γιαννόπουλος, έχει έπιμε- 
ληθή προσωπικά καί κατευθύνει επιδέξια τό εκλεκτό επιτελείο του μέ τέτοιο τρόπο 
ώστε εφέτος ή Σχολή νά παρουσιάση τό καλύτερο έορταστικό ντεκόρ. Μά, πέρα άπ’ 
αυτό, οί άνθρωποι... οί άνθρωποι τής Σχολής, πού υπήρξαν όλοι τους σπουδαίοι. Έ  
ευγένεια, ή ύποχρεωτικότητα καί ή εγκαρδιότητα πού τούς διέκρινε, συνετέλεσεν ώ
στε οί καλεσμένοι νά νοιώσουν όχι απλή συγκίνηση, αλλά καί μιά οίκογειακή θαλπω- 
ρή, πού δύσκολα συναντά κανείς σέ επίσημες εκδηλώσεις. Υπήρξε ή Σχολή, αυτές 
τις ώρες, ένας ισχυρότατος πομπός δυνατών καί ευγενικών συναισθημάτων, πού διο
χετεύονταν στις καρδιές όλων τών παρισταμένων.

Καί όσο γιά τό κέφι, συγκλόνισε επί πολλές ώρες τούς πάντες καί τά πάντα. 
Τό πασχαλιάτικο γλέντι τής Σχολής έτίμησαν καί έλάμπρυναν, μέ τήν ευγενική
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παρουσία τους, ή Α.Ε. ο Άντιβασιλεύς, ’Αντιστράτηγος κ. Γ. Ζωϊτάκης, δ ’Αντι
πρόεδρος της ’Εθνικής μας Ινυβερνήσεως χ. Στυλ. Παττακός, δ Τπουργδς Δημοσίας 
Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, δ 'Υπουργός ’Εμπορίου κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος, 
δ 'Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Π. Τοτάμης, δ 'Υφυπουργός Προεδρίας τής Κυβερ- 
νήσεως κ. Σιδεράτος, δ 'Υφυπουργός Οικονομικών κ. Λιζάρδος, δ Γενικός Γραμμα- 
τεύς τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, κ. ’Ιωάννης Λαδάς, δ ’Αρχηγός τής Ελληνι
κής Βασιλικής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Περικλής Μαλοΰκος, δ ’Αρχηγός

'// Αυτόν Έ ξοχότης ό Ά ντ ιβασ ιλεύς  « τσουγκρ ίζ ε ι»  πασχαλινά  
αυγά μέ δοκ ίμους  Α στυφύλακες .

τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Σα κελλαρίου, δ Ύπαρχηγός τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος κ. ’Αθανάσιος Σ’τρατής, δ Διευθυντής ’Αθηνών κ. Κων) νος 
Τσιοΰγκος, δ Διευθυντής Πειραιώς κ. Γ. Τσατούχας, δ Διευθυντής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών κ. Κων) νος ΙΙαπασπυρόπουλος καί άλλοι.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα υπήρξε πλουσιότατο καί συνετέλεσε στή μεγα
λειώδη επιτυχία τής πασχαλινής έκδηλώσεως τής Σχολής, άπο'τήν δποίαν παρήλα- 
σαν αντιπροσωπείες ολοκλήρου τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου. Ινομφερασιέ, τραγουδι- 
σταί, χορευταί, μίμοι, ζογκλέρ, μπαλέττα, ελαφρά καί λαϊκά συγκροτήματα^, ένας 
δλόκληρος κόσμος χαράς καί κεφιού, πού δίκαια άπέσπασε τά ενθουσιώδη "χειρο
κροτήματα δλων, γιατί σκόρπισε γύρω του αμέτρητη χαρά.

Διακρίναμε, μεταξύ τών καλλιτεχνών, τούς: Μαργαρίτη, Πατέτσο, Σάκη 
Παπανικολάου, το χορευτικό συγκρότημα τού Γ. Κουσιάδη, τον γνωστό ταχυδακτυ
λουργό Ζούμ τής «Κόπα Καμπάνα», τούς αδελφούς Ινατσάμπα, τον Ζαμπέτα μέ 
τό συγκρότημά του, τον Σταμάτη Κόκοτα, τον Γιάννη Βογιατζή, τούς Παραγουά- 
ηος. τό ισπανικό μπαλέττο Όρτέκα, τό χορευτικό ’Ά ϊνα , τό Βοσκόπουλο, τή Ρένα
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Ντάλμα, τόν Σπουργίτη, τόν Κοκοβίκη, τόν Κατσουλίνο, την ορχήστρα Μάθιους Σάμ 
καί άλλους πολλούς καί διαφόρους.

Οί ώρες κυλούσαν. Οί καλλιτέχναι διεδέχοντο δ ένας τόν άλλον. Τό γλέντι 
πλούσιο, διαλεκτό έσκόρπιζε γύρω του πολλή, αμέτρητη ευτυχία... Οί δημοτικοί χο
ροί έδιναν καί έπαιρναν... Κανείς δεν έλεγε νά φύγη... Κανείς δεν είχε την διάθε
ση νά άποχωρισθή αυτή τή φιλόξενη γωνιά, μέ τούς ωραίους, άνοικτόκαρδους καί 
πολιτισμένους ανθρώπους καί τή φιλόξενη καλωσύνη τους.

Ή  Σχολή των Ύπαστυνόμων εφέτος πήρε άριστα καί διεκρίθη ιδιαιτέρως παν
τού. Καί στή διακόσμηση καί στο κέφι καί στην οργάνωση καί στην παρουσίαση 
ενός προγράμματος ξεχωριστά επιτυχημένου.

Καθίσαμε σέ μια γωνιά νά καμαρώσουμε αυτήν τήν άλλη δψη τής ’Αστυνο
μίας μας... τήν χαμογελαστή δψη, πού είναι γεμάτη αρχοντιά, πολιτισμό καί αγάπη. 
Πανταχοΰ παρών δ Διοικητής τής Σχολής δ κ. Γιαννόπουλος, ύπεδέχετο ύποχρε- 
ωτικιότατα τούς καλεσμένους του, έπεβλεπε, τακτοποιούσε τά πάντα μέ τόν καλύ
τερο τρόπο. Χαρήκαμε στ’ αλήθεια έφέτος τή Σχολή μας. Μάς τράβηξε τό θαυμασμό 
μας. Μάς έκανε νά νοιώσουμε πολλή περηφάνεια...

Καί ήταν άσχημη για μάς ή ίορα τού άποχωρισμοϋ. ’Έπρεπε, δμως, νά συνε- 
χίσωμε τήν πασχαλινή πορεία μας, ανάμεσα στούς χαρούμενους Ένοπλους μας καί 
τούς άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας, πού παρουσίασαν αυτόν τόν χρόνο τόν κα
λύτερο έορταστικό εαυτό τους. Μέ λύπη αποχαιρετούμε τή Σχολή μας... Μά, καθώς 
τό αύτοκίνητο απομακρύνεται, αντιλαμβανόμαστε δτι έχουμε ξεχάσει εκεί ένα κομ
μάτι από τήν καρδιά μας...

Λεωφόρος Κηφισίας, Βασλιίσσης Σοφίας, ’Αμερικανική Πρεσβεία, δεξιά καί ύστε
ρα αριστερά. Μπροστά μας, μιά από τις πιο αγαπημένες μας Στρατιωτικές Μονάδες... 
’Έχουμε τώρα βρεθή στό:

ΣΤΟ  Ε Ι Δ Ι Κ Ο  Α Ν Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο  Τ Μ Η Μ Α  ΤΗΣ ΕΣΑ

Τό Ειδικό Άνακριτικό Τμήμα τής ΕΣΑ. Μιά μονάδα πού είχε τό προβάδισμα 
στήν ’Εθνική ’Επανάσταση τής 21ης ’Απριλίου. Μιά μονάδα λαμπρών καί μορφω
μένων αξιωματικών πού έχουν τό δικαίωμα νά είναι περήφανοι καί γιά τό Σώμα 
ού υπηρετούν καί γ ιά  τήν πολύτιμη προσφορά τους σέ κάθε εθνικό προσκλητήριο.

"Ενας λαμπρός καί εύγενέστατος αξιωματικός, δ Διοικητής τού ΕΑΤ) ΕΣΑ, 
συνταγματάρχης κ. Πέτρος Κούτρας, πλαισιωμένος από ύψηλόφρονες καί εκλεκτούς 
αξιωματικούς... Μιά συντροφιά καλωσυνάτων ανθρώπων, πού ποτέ δεν θά ξεχάσουμε. 
Μέ πολλή επιμέλεια, φρόντισαν, ώργάνωσαν καί παρουσίασαν τό αξέχαστο γλέντι 
τους. Στόλισαν τό σπιτικό τους μέ περισσή χάρη. Τό διακόσμησαν μέ κέφι, καί γού
στο, πού προξενούσε βαθειά εντύπωση. Σχέδιασαν τά πάντα μέ τάξη, μέ καλαισθη
σία, μέ καλλιτεχνικό οίστρο. ’Έκαναν τή γωνίτσα τους μιά παραμυθένια φωλιά χα- 
οάς. Καί ύστερα στάθηκαν νά ύποδέχωνται μέ εγκαρδιότητα τούς καλεσμένους τους. 
Καί φρόντισαν νά τούς διασκεδάσουν μέ ένα τρόπο πού κέρδιζε αμέσως τήν καρδιά 
τους καί σκλάβωνε.

"Οσο άγνωστος καί αν ήσουν, έστω καί αν έμπαινες γιά πρώτη φορά στό χώρο 
τους, δεν ένοιωθες αμηχανία. Γινόσουν αμέσως φίλος. Ένοιωθες άνετα. Σάν στό σπίτι 
σου.' Κοσμικό μυστικό πού λίγοι τό ξέρουν καί ελάχιστοι μπορούν νά τό μεταφράσουν 
σέ έργα. Έ να καλλιτεχνικό πρόγραμμα τεράστιο. 6 περίπου ώρες κράτησε. Καί 
ήταν πλούσιο, θεαματικό καί συναρπαστικό. "Ο,τι ζητούσε ή καρδιά σου υπήρχε. 
’Ήθελες κιθαρίτσες; Νά τό Ντοΰο Ινατσάμπα καί δ Θύμιος Βασιλείου κλπ. ’Ήθελες
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θέαμα; Νά δυο ακροβάτες, δ ταχυδακτυλουργός ’Άππολο, μια χορεύτρια, τδ μπαλέτ- 
το Γ. Κουσιάδη κλπ. Ήθελες απαλό τραγούδι; Νά ή Μαριάννα Χατζοπούλου, δ 
Νάεος Πατέτοος, δ Γιάννης Λιβέρης, δ Άμόρης κλπ. ’Ήθελες μοντέρνους σκοπούς; 
Νά ή ορχήστρα των ΦΑΝΤΜΣ, ή ορχήστρα των ΙΊΛΙ'Κ, ή ορχήστρα τοϋ Μίμη 
Μεταςά κλπ. Ηθελες δημοτικό; Νά δ Καψοκέψαλος, δ Χαλκιάς κλπ. ’Ήθελες έπι- 
θεωρηση; Νά η Γεωργία Βασιλειάδου, ή Φωφώ Λουκά, δ Λιονύσης Πριονάς, ή Λιάν- 
να Μιχαήλ, ο Κοκοβιός μέ τήν παρέα του, ή Βίκη κλπ. ’Ήθελες μπουζουκάκι; Νά δ 
Σταμάτης Κόκκοτας, δ Γιώργος Ζαμπέτας, με τούς χορευτάς του, δ Γρηγόρης Μπι- 
θικώτσης, δ Χρηστάκης μέ τό μπουζούκι του κλπ.

1ι ήταν δυνατόν νά ν,ητήσης καί νά μή τό βρής; "Ολα στη διάθεσή σου. "Ολα 
γιά σένα. Ο καλλιτεχνικός ουρανός δικός σου. ’Άστρα, αστέρια, αστεράκια, αστέρες 
πρώτου μεγέθους. Κέφι γιά κάθε γούστο, γιά κάθε ηλικία, γιά κάθε ιδιοτροπία.

Καί κόσμος; Διαλεκτός, όμορφος, χαριτωμένος. Νά άναφέρωμε ονόματα; Τί 
χρειάζεται; Μνημονεύουμε απλώς μερικές συντροφιές πού διακρίναμε εδώ κι κεΐ...

Σ ενα τραπεζάκι δ κ. Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Βιομηχανίας μέ 
τή συντροφιά του. Σ’ άλλο δ Διευθυντής τής ’Αγροτικής Τραπέζης κ. Παπαβλαχόπου- 
λος... πάρα κεΐ δ Γενικός Προσωπάρχης τής ’Αγροτικής Τραπέζης κ. Συριόπουλος 
Βασίλειος καί πολλοί ανώτεροι υπάλληλοι τής ΑΊΈ... στη μέση, κάτω από τά δέν
τρα, ο ταγματάρχης κ. Δημ. Αούκουτος μέ τήν παρέα του... απέναντι του δ κ. 
Πολυδεύκης Στεφανίτσης τοϋ Βασιλικού Ιδρύματος... κι ακόμα πιο κάτω δ άντι- 
συνταγματάρχης κ. Παύλος Παπαδάκης, Διοικητής τού 2ου ’Επιτελικού Γραφείου 
τής ΑΣ ΔΕΝ, μέ τή συντροφιά του... στήν πάρα κάτω γειτονιά πολυάριθμη αντι
προσωπεία επιτελών αξιωματικών τού ΓΕΣ, μέ τις οίκογένειές τους...

Καί στή μέση οί εκλεκτοί έπίσημοι... Πρώτος δ λεβέντης Γενικός Γραμμα- 
τευς τοϋ I πουργειου Δημοσίας Τάςεως κ. Ιωάννης Λαδάς, πού άπεθεώθη από τούς 
παρισταμένους... Έπεσκέφθη τήν αγαπημένη μονάδα του, μέ μια διαλεκτή συντροφιά 
τής Εταιρίας ΛΙΤΟΝ.

I στερα, ο Διευθυντής τής ΕΣΑ) ΓΕΣ άντισυνταγματάρχης κ. Δημήτριος Ί- 
ωαννίδης... ’Ακόμα, δ άντισυνταγματάρχης κ. Δημήτριος ΙΙηλίτσης τής ΚΪΠ καί 
πλήθος άλλου εκλεκτού κόσμου...

"Ενα εντυπωσιακό καί εύχάριστο παρόν εδωσε καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, στήν αγαπημένη του ΕΣΑ, μέ τήν οποίαν στενά καί αποδοτικά συνεργά
ζεται, γιά ενα κοινό σκοπό... Ή  ’Ασφάλεια ’Αθηνών παρεκάθησε στό πασχαλινό 
γλέντι τής ΕΣΑ... Ό Διευθυντής τής ’Ασφαλείας δ κ. Παπασπυρόπουλος, δ ’Αστυ
νόμος κ. Βασίλειος Λάμπρου καί, δ ’Αστυνόμος κ. Πέτρος Μπάμπαλης, μέ τις κυ
ρίες τους, δ ’Αστυνόμος κ. Ευάγγελος Μάλλιος, δ Ύπαστυνόμος κ. Γιαννικόπουλος 
καί άλλοι... Χόρεψαν καί γλέντησαν μαζί μέ τούς άνόρες τής ΕΣΑ καί βρήκαν τήν 
ευκαιρία νά υπογραμμίσουν πόσο στενοί καί ακατάλυτοι είναι οί δεσμοί πού ενώνουν 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων καί τήν Ελληνική Στρατιωτική ’Αστυνομία, από τήν όποιαν 
προέρχεται καί δ κ. Γενικός...

Γλέντι τρικούβερτο. Καί τό μικρόφωνο άλλαζε συνεχώς χέρια. Σάν σκυτάλη. 
Ό Χρήστος Πύρπασος, τό αγαπημένο παιδί τού καλλιτεχνικού κόσμου, δέν προ
λάβαινε νά παρουσιάζη. Τό στόμα του δέν σταμάτησε...

Ή  καλλιτεχνική παρέλαση συνεχίστηκε μέχρι σχεδόν πού σουρούπωσε...
’Ά ς φυσούσε τό αγέρι, άς σήκωνε σύννεφα σκόνης, άς ήταν ή ψύχρα αισθητή... 

Δέν σουκανε καρδιά νά φύγης. Οί «Έσατζήδες» σέ είχαν μαγέψει... Καί ή Μαριάννα 
ΧατίΓοπούλου. αυτοσχέδιασε, μέ ενθουσιασμό, καί τραγούδησε, μέ πολύ μεγάλο κέφι,
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μια δική της διασκευή τής γνωστής της μεγάλης επιτυχίας: «Νά ζήσουν τά φτω
χόπαιδα...»; Νά ή πρώτη στροφή:

«...Νά ζήσουν οί Έσατζήδες μας, 
πού ξέρουν ν’ αγαπάνε, 
πού ξέ.ρουν νά δουλεύουνε, 
ξέρουν νά πολεμάνε...»

Καί ύστερα από τό τραγούδι, χορός... Καί πάλι τραγούδι... Μιά μικρή θεα
τρική παρέθενση, ένα νουμεράκι, λίγο τραγούδι. Καί τέλος, τσάμικο καί κλέφτικο 
καί συρτό... "Ολα, μά δλα, τέλεια, άριστα προγραμματισμένα...

Συγχαρητήρια. Πολλά θερμά καί ειλικρινή συγχαρητήρια.

ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα έωρτάσθη εφέτος ή διπλή ’Ανάσταση τοΰ Χριστοϋ 
καί τοΰ ’Έθνους υπό των ύπαλλήλων τής Λ) νσεως τής ’Αστυνομίας Πειραιώς.

Σ τ ιγμ ιό τ νπ ο ν  από  τη ν  ε ις την Δ)σιν ’Α στυνομ ίας  Πειραιώς έπ ίσκεψ ιν  τ ο ΰ  
κ. Ύ π ο ν ρ γ ο ν  Δημ. Τάξεως κα ι τ ο ν  κ. ’Α ρχηγόν  ’Α στυνομ ίας  κα τά  την

ημέραν τ ο ν  Πάσχα,

Άπό των πρωϊνών ωρών τής Κυριακής τοΰ Πάσχα δ Δ) ντής τής 'Αστυνομίας 
Πειραιώς, Άστυν. Δ) ντής Α ' κ. Γ. Τσατούχας, συνοδευόμενος υπό τοΰ Διοικητοΰ 
’Ασφαλείας, Άστυν. Δ) ντοΰ Β ' κ. Έλευθ. Γιαννακοπούλου καί τοΰ Διοικητοΰ Τρο
χαίας Αστυνόμου Α ' κ. Κωτσοπούλου περιήλθε διάφορα σημεία τής πόλεως καί 
«έτσούγκρισε» τό πασχαλινό αυγό μετά των έκτελούντων Υπηρεσίαν υπαλλήλων τής 
Τροχαίας Κινήσεως καί διερχομένων οδηγών αυτοκινήτων καί πολιτών.
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Τήν 10.30' ώραν δ Δ)ντής τής ’Αστυνομίας προσήλθεν εις τδ αστυνομικόν 
έσταιτόριον, εις το δποϊον παρετέθη τδ πασχαλινό γεΰμα των άστυν. υπαλλήλων καί 
άπηύθυνε χαιρετισμόν καλέσας τούς αστυνομικούς υπαλλήλους όπως έορτάσουν μέ 
ιδιαίτερη χαρά τήν, κατ’ ευτυχή για τούς "Ελληνες, συγκυρία τής Άναστάσεως τοΰ 
Σωτήρος καί τοΰ ’Έθνους.

Τήν 10.45' ώραν προσήλθεν εις το άστυν. έστιατόριον δ Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Τζεβελέκος, συνοδευόμενος καί υπό τοΰ Άρχηγοϋ τής Αστυνομίας, γενά- 
μενοι ενθουσιωδώς δεκτοί ύπό των άναμενόντων αυτούς αστυνομικών υπαλλήλων, με
τά των δποίων «έτσούγκρισαν» το πασχαλινό αυγό, λέγοντας:

«Χριστός Άνέστη Παιδιά, ή Ελλάς Άνέστη».
Αί Ιπευφημίαι υπέρ τοΰ κ. Τπουργοΰ καί τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως ήγγιζαν 

τά όρια τοΰ παραληρήματος: «’Αληθώς Άνέστη κ. Υπουργέ, Ζήτω ή ’Εθνική μας 
Κυβέρνησις, Ζήτω ή Ελλάς», έζητωκραύγαζον οί αστυνομικοί.

Ήταν τό εναυσμα γιά να φουντώση περισσότερο τό γλέντι. Αξιωματικοί καί 
κατώτεροι υπάλληλοι ενωμένοι καί αδελφωμένοι, όλοι σάν μια οικογένεια στις δύσκο
λες καί χαρμόσυνες μέρες, έσερναν λεβέντικους πατριωτικούς χορούς ύπό τήν άφθο
νη ροή τής μπύρας καί τήν κατανάλωση τών αρνιών τής πασχαλινής σούβλας, τής 
όποιας τόσον έπιτυχώς έπεμελήθη δ Προϊστάμενος τής Μηχανοκινήτου Ύποδ) σεως 
Άστυν. Λ) ντής Β ' κ. Ιωακείμ.

Τό γεΰμα έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί συνδιασκέδασαν: δ Στρατιωτικός 
Διοικητής Πειραιώς Συνταγματάρχης κ. Άλ. Κούρτης, δ Νομάρχης Πειραιώς κ. 
Καλογερόπουλος, οί Δήμαρχοι Ά γ . Ίωάννου Ρέντη καί Κορυδαλλού κ. κ. Λιανό- 
πουλος καί Μαχάς, δ Πρόεδρος τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Πειραιώς κ. Μπαίζος, δ 
Πρόεδρος τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου Πειραιώς κ. Ίωαν. Κασιμάτης καί δ Γεν. Γραμ- 
ματεύς αύτοΰ κ. Καλαρούτης, οί Δημοτικοί Σύμβουλοι Πειραιώς κ. κ. Μπιρμπάκος 
καί Τζιάκης, δ Διοικητής Δ) σεως Χωροφυλακής Πειραιώς κ. Π. Ζησιμόπουλος, δ 
Διοικητής τής Πυροσβεστκής Υπηρεσίας Πειραιώς κ. Σβολόπουλος, δ Πρόεδρος τοΰ 
Ροταριανού Όμίλου Πειραιώς, ’Ιατρός κ. Τσιγγούνης, δ Πρόεδρος τής Πανελληνίου 
Ένώσεως Ασυρματιστών Ε.Ν. κ. Κροκιδάς καί πλεϊστοι άλλοι έπίσης καί φίλοι τής 
Αστυνομίας.

Τό γλέντι διήρκεσε μέχρι τών απογευματινών ωρών.
Καί μέ τό Ειδικό Άνακριτικό Τμήμα τής ΕΣΑ καί τήν Διεύθυνση Αστυνομί

ας Πειραιώς τελειώνουμε τις γιορτινές σημειώσεις μας, άφοΰ στείλουμε καί πάλι σέ 
όλους τούς ευγενικούς φίλους αναγνώστες μας τις καλύτερες καί θερμότερες ευχές 
μας...

Καί τοΰ χρόνου, λοιπόν...
ΣΠ ΥΡΟ Σ Κ. ΠΗΛΟΣ



Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ ΙΑ

ΛΠΟΦΑΣΙΣ

«Πεοί τρόπου εφαρμογής τοΰ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 170) 30.1.0.6 ι περί τροπου 6c.5aio')- 
σεως παραβάσεων καί επιβολής ποινών σχετικώς μέ την σταθμευσιν ^οχημάτων, 
κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων, ώς καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντες ύπ’ δψιν τάς διατάξεις: 1) τοϋ Α.Ν. 65) 67 «περί_τροποποφεως, 
συμπληρώσεως καί κ,ωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον των διαταςεων των Α.Ν.
4)67 καί 19)67 «περί άποκαταστάσεως ευρυθμίας εις την λειτουργίαν των Δημο
σίων Υπηρεσιών, Ν.ΐί.Δ.Δ. κλπ., 2) τοϋ Α.Ν. 1671)51 «περί Υπουργικού Συα- 
βουλίου καί 'Υπουργείων», ώς ετροποποιήθη υπό τοϋ Ν. 3076) 54, 3) τοΰ Ν.Δ. 
4426)64 «περί συστάσεως 'Υπουργείου Δημοσίας Γαξεως» και 4) τας διαταςεις 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ Α.Ν. 170) 30.10.67.

Ά  π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν
Καθορίζομεν την διαδικασίαν εφαρμογής των διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τοΰ Α.Ν. 170) 
1967 ώς ακολούθως:
Πεοίπτωσις Α '. Αυτόφωρον. Εφικτή ή επίδοσις κλήσεως.

1. ΈπΙ τών επ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενων πταισματικών παραβάσεων, 
περί ών προβλέπει τό άρθρον 4 τοΰ Νόμου τουτου, επιδίδεται υπο τοΰ αστυνομικού 
οργάνου κλήσις, συμπληρουμένη επί εντύπου μπλοκ, τουλάχιστον εις τριλοΰν, περιε- 
χουσα τά στοιχεία τοϋ παραβάτου καί τοΰ αυτοκινήτου αυτοΰ, τον τοπον και χρόνον 
τής παραβάσεως καί τό είδος αότής, πρός δέ καί τα στοιχεία τοΰ επιδίδοντας την 
κλήσιν άστυνομικοΰ οργάνου καί τής Υπηρεσίας, εις ήν τοΰτο ανήκει.

Έπί πλέον έν αυτή ορίζεται τό Δικαστήριον εις τό οποίον δέον να προσέλθη 
ό παραβάτης πρός εκδίκασιν τής ύποθέσεως καί ό τόπος και ό χρονος συνεδριασεως 
οού-οΰ.

'Η κλήσις υπογράφεται ύπό τοΰ επιδίδοντας αυτήν οργάνου και τοΰ παραλαμ- 
βάνοντος παραβάτου, έν άρνήσει δε αυτοΰ όπως παραλαβή την κλήσιν ή υπογραψη 
διά τήν παραλαβήν, σημειοΰται ότι ήρνήθη την παραλαβήν ή υπογραφήν.

Έν τή ιδία κλήσει σημειοΰται δτι ο παραβάτης απαλλάσσεται πάσης ποινής, 
εάν ό ίδιος ή δι’ άλλου προσώπου καταθέση εις οίονδήποτε Δημόσιον Ταμείον τό ύπό 
τοΰ Νόμου, διά τήν παράβασιν αυτοΰ, δριζόμενον ποσόν μεταλλικών δραχμών καί 
προσαγάγη ή άποστείλη τό διπλότυπον πληρωμής τοΰ Ταμείου εις τον Δημόσιον Κα
τήγορον, μέχρι τής στιγμής τής ένάρξεως τής έπ’ ακροατήριο) έκδικάσεως τής ύπο- 
θέσεως αυτοΰ.

2. Πρός διευκόλυνσιν τών επιθυμούντων, δπο)ς καταβάλουν τό αντιστοιχούν 
εις τήν παράβασιν ποσόν τών μεταλλικών δραχμιον, τοΰτο δυναται να κατατίθεται καί 
εις τό παρά τώ Πταισματοδικεία) λειτουργούν Δημόσιον Ταμείον ή ακόμη καί ε̂ίς 
τόν Γραμματέα τού Δικαστηρίου ή καί εις ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν, όριζομένην ύπό 
τών ’Αστυνομικών Δ) νσεο)ν ή Δ) σεων Χωροφυλακής.

Ή  Υπηρεσία αυτή ενεργεί διά λογαριασμόν τοΰ αρμοδίου Ταμείου, παρ’ ο5 
εφοδιάζεται διά σχετικών τριπολτύπο)ν αποδείξεων καί εις ο παραδιδει τα εισπρατ-
τόμενα. _ __ ,

Τό διπλότυπον είσπράξεως άποστέλλεται, μεριμνη τοΰ ενδιαφερομένου, εις τον
Δημόσιον Κατήγορον διά τήν παΰσιν τής ποινικής οιωξεως.
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3. Τό οεύτερον_ απόκομμα (άντίτυπον) της κλήσεως, κατατίθεται υπό τοϋ ά- 
στυνομικοΰ οργάνου είς τον Δημόσιον Κατήγορον.
•r  Q ^Δημόσιος Κατήγορος, παραλαμβάνων τό απόκομμα, ύπογράφει καί σφοα- 

γι^ει το επι τοϋ στελέχους παραμένον αντίστοιχον τοιοΰτον.
, Ο ^Δημόσιος Κατήγορος, λαμβάνων τό διπλότυπον πληρωμής τοϋ άντι- 

στοιχου ποσού, εν τώ όποίω θά μνημονεύεται ό αριθμός τής κλήσεως, ή ημερομηνία
* Χαΐ, λθΐπ“ επισυνάπτει τούτο είς τό παρ’ αυτού τηρούμενον άντίτυ-

κον και θετει την υποθεσιν είς τό άρχεϊον, σημείων επ’ αυτής τον άοιθμόν τού δ·- 
πλο,υπου^πληρωμής,^ την ημερομηνίαν καί την έκόοΰσαν αυτό Ιημοσίάν Υπηρεσίαν'. 
_ , .°λ ,Εν πεΡιπτώ3ε- μή προσαγωγής διπλοτύπου πληρωμής, εισάγει τήν υπόθεσιν
ap°S ‘ ? 0ι*“3ιν τά? διατάξεις τού Κωδικός τής Ποινικής Δικονομίας καί των
σχετικών ecocxcov Νομών.

, 6· Τό τρίτ°ν απόκομμα (άντίτυπον) τής κλήσεως, παραμένει είς τό στέλεχος
χονδρών*33” 0" U7t0 άρμ°5ίας Τπγ)Ρε3ία?> προς έλεγχον τοϋ έργου των τρο-

7. Εαν γίνη οίονδήποτε λάθος κατά τήν συμπλήρωσιν τοϋ έντυπου τής κλή
σεως, ακυρουται τούτο ύπό τοϋ αστυνομικού οργάνου καί συμπληροϋται τό άμέσως 
επόμενον εις αυςοντα αριθμόν, μή έπιτρεπομένης τής έξαφανίσεως τοϋ άκυρωθέντος.

Περίπτωσις Βλ Καθ’ ην είναι παρών ό παραβάτης, άλλα καθίσταται ανέφικτος ή 
ιΐνΐ̂ οοσις κλήσεως οι οίονδήποτε λόγον (ταξίοιον εκτός έδρας, κώλυμα άστυνομι- 
κου οργάνου να εμφανή σθ η, είς τό αυτόφωρον κλπ.) .

Το άστυνομικόν δργανον, συντάσσει εκθεσιν βεβαιώσεως παραβάσεως είς τρι- 
ιι- .ουν ~πί εντύπου μπλοκ, περιέχουσαν πάντα τά στοιχεία τά άναφερόμενα καί είς 
ιην^κ ιήσιν (περίπτωσις Α') , μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι δεν καλεΐ τον παραβάτην 
να εμφανισθή^ είς to αυτόφωρον, άλλα ειδοποιεί τούτον ότι θά διωχθή ποινικώς καί 
ο.ι, αν καταοάλη τό ύπό τού νόμου προβλεπόμενον ποσόν είς τό Δημόσιον Ιντός 
τριών ημερών, μή συμπεριλαμβανομένης τής ημέρας τής διαπράξεως τής παραβά
σεως, απαλλασσεται πάσης ποινής.

Εν άντίτυπον τής έκθέσεως ταύτης επιδίδεται, ώς καί ή κλήσις, είς τον παρα- 
οατην^ εν κατατατίθεται είς τον Δημόσιον Κατήγορον καί τό έτερον παραμένει είς 
-ο σ.σλεχος, οπερ, άμα τή εξαντλήσει του, παραόίδεται είς τήν Υπηρεσίαν είς ήν 
ανήκει τό άστυνομικόν δργανον.
, , ^  Δημόσιός Κατήγορος, λαμβάνων εντός 3ημέρου άπό τής ήμερομηνίας τής
εκθεσεως βεβαιώσεως τής παραβάσεως, διπλότυπον πλρωμής είς Δημόσιον Ταμείον 
του άντιστοίχου ποσοϋ, θέτει τήν υπόθεσιν είς τό άρχεϊον, ενεργεί τάς άναγκαίας 
σημειώσεις, ώς είς τήν περίπτωσιν Α ' παρερχομένης όέ τής προθεσμίας άπράκτου, 
ενεργεί ως επί μηνύσεως.

Περίπτωσις φ  . Παραοάσεις σταθμεύσεως είς τάς οποίας ό παραβάτης είναι απών 
καί ώς εκ τούτου δεν δύνανται άμέσως νά ληφθοΰν τά στοιχεία τής ταυτβτητος 
αυτού. '

Τό άστυνομικόν δργανον συντάσσει εκθεσιν βεβαιώσεως παραβάσεως, κατά τό 
άνωτέρω ύπόδειγμα, είς τριπλοϋν, είς τό όποιον όμως δεν συμπληρώνει τά στοιχεία 
τού^παραβάτου, άλλά μόνον τόν άριθμόν τού αυτοκινήτου καί τό είδος αυτού, προς" δε 
τά ίόικά του στοιχεία, τό είδος τής παραβάσεως, τόν τόπον καί τόν χρόνον αυτής.
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_ sv, άντίτυπον τίΚ τοιαύτης έκθέσεως έπικολλάται επί τοΰ άνεμοθώρακος
του αυτοκίνητου, επί σκοπώ όπως δ παραβάτης, έφ’ όσον έπιθυμή, καταβάλη εντός 
οημερου  ̂το αντίστοιχον ποσόν καί απαλλαγή της περαιτέρω διώξεως.
„ _ ,T° .gl t pov “ντίτυπον κατατίθεται εις'την Υπηρεσίαν τοΰ αστυνομικού οργάνου, 
ητις αφοΰ εξακρίβωση τα στοιχεία τοΰ πραγματικού παραβάτου (λ.χ. επί προσφά
του μεταβιβάσεους τοΰ αυτοκινήτου νά μή καλήται ό παλαιός ιδιοκτήτης) , συμπλη
ρώνει επί των δύο αντιτύπων τά στοιχεία ταΰτα καί αποστέλλει τό εν εις τον Δη
μόσιόν Κατήγορον, ί'να χρησιμεύση ώς έκθεσις βεβαιώσεως παραβάσεως, προκειμέ- 
νου οΰτος νά ενεργήση ώς εις την περίπτωσιν Β '.

Εν ιούν,οις, προς πρόληψιν ενδεχόμενης αδικίας (περίπτωσις καθ’ ήν ή έπι- 
κολληθεΐσα επί τοΰ άνεμοθώρακος εκθεσις δεν έλήφθη υπό τοΰ κατόχου), δ Δημό
σιος Κατήγορος καί μετά την εκδοσιν τοΰ κλητηρίου θεσπίσματος, εάν εντός 3ημέρου 
από τής επιδόσεως αύτοϋ, λάβη διπλότυπον πληρωμής εις Δημόσιον Ταμείον τοΰ αν
τιστοίχου ποσοϋ, θετει καί πάλιν την ύπόθεσιν εις τό άρχεΐον, τεκμαιρουμένου δτι δ 
οδηγός δέν ελαβε γνώσιν τής πρώτης είόοποιήσεως.

ΓΓεριπτωσις Δ . Παραβασις αυτόφωρος έν κινήσει καθ’ ήν καθίσταται ανέφικτος ώς 
έκτω ν συινθηκών^κυκλοφορίας ή στάθμευσις οχήματος καί ή λήψις των στοιχείων 
ιαυ ι,οτη ιος τοΰ οδηγοΰ υπο τοΰ αστυνομικού οργάνου πρός έπίοοσιν κλήσεως η 
έκθέσεως.

Εις tήν περίπτωσιν αυτήν, λαμβανεται δ αριθμός τοΰ αυτοκινήτου καί σημειοΰ- 
ται^δ τόπος, 6 χρόνος καί τό είδος τής παραβάσεως υπό τοΰ αστυνομικού οργάνου, έξα- 
κριβουμένων δέ των στοιχείων τής ταυτότητος τοΰ παραβάτου μερίμνη τής Ύπηρε- 
υΐας του, συμπληροΰται έντυπον εκθεσεως βεβαιώσεως παραβάσεως τοΰ τύπου τής πε- 
ριπτώσεως Β ', φέρον μόνον διακριτικήν ενδειξιν, ότι άντίτυπον δέν έπεοόθη εις τόν 
παραβάτην.

Το εν αντιτυπον διαοιοα^εται εις τον Δημόσιον Κατήγορον, ίνα άσκήση ποινι
κήν άγωγήν. Ό κατηγορούμενος εις τήν περίπτωσιν αυτήν, δικαιούται εντός 3 ημε
ρών από τής επιδόσεους αύτώ τοΰ κλητηρίου θεσπίσματος, νά καταβάλη τό αντίστοι
χον ποσόν, ότε, προσάγων ή αποστέλλουν εις τόν Δημόσιον Κατήγορον εμπροθέσμους 
τό διπλότυπον, απαλλάσσεται τής περαιτέρω διώςεους, τιθέμενης καί πάλιν τής δικο
γραφίας εις το άρχεΐον.
Άθήναι, 5 Φεβρουάριου 1968

Ό Υπουργός
77. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Μ Η Ν Ω Ν  Φ ΕΒ Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  ΚΑΙ Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  1968

293.373
782.302

Κ075.675
1.117.519

41.844

2.337 Μέλη 
3.446 »

Α) Γνωρίζεται ύμίν δτι:
α) Κατά τον μήνα Φεβρουάριον το Ταμεΐον επραγματοποίησεν.
’Έσοοα τακτικά ^Ρ/.·

» εκ συμ) χής Δημοσίου
Σύνολον Εσόδων
Έξοδα
’Έλλειμμα

6) Κατά μήνα Μάρτιον 1968 μερίμνη του Ταμείου.
1) Έξητάσθησαν ι) υπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι

α) εις ιατρεία τής εκλογής των 
ιιι) εις ιατρεία καί εργαστήρια τής 'Γγειον.

Υπηρεσίας τοΰ Άρχηγ. Αστυν. ΙΙολεων και 
τον Κλάδον 'Γγείας ’Αθηνών - Πειραιώς (εζε- 
τάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί) 2.664 »

ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί ιατρούς 
κατόπιν παραπομπής ύπό τοΰ Ταμείου 
προς παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέ- 
τασιν ή θεραπείαν.

2) Ύπεβλήθησαν εις οδοντιατρικήν θεραπείαν εν Πάτραις 
καί Κέρκυρα

3) Είσήχθησαν εις Νοσ) μεΐα & Κλινικάς τής εκλογής των
4) » εις Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.255 Ορχ. εις

’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν 10.036

6) Έξετελέσθησαν εις Φαρ) κεϊα τής εκλογής τών μελών 7648 συνταγαί.

1.324

33
199
31
2

Β) Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω ώς έχει τήν ύπ’ άριθ. Γ103) 5401) 81 απο 16.1.68 
έγκύκλιον Διαταγήν Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας «περί τροπου καταχωρίσεως 
Οδοντιατρικών εργασιών εις βιβλιάρια νοσηλείας», προς γνώσιν.
Λαβόντες αφορμήν έξ ελέγχου βιβλιαρίων ήσφαλισμένων τοΰ Δημοσίου, παρε

χόμενων εκ διαφόρων περιφερειών, ένθα ισχύει ή παροχή εξωνοσοκομειακής περι- 
θάλψεως διά τών βιβλιαρίων, καθ’ ήν διεπιστώθη ή έκ μέρους ένίων εκ τών κ. κ. !- 
λεγκτών, πλημμελής ένημέρωσις τών οικείων σελίδων τοΰ βιβλιαρίου τών άφορωσών 
τήν οδοντιατρικήν νοσηλείαν, γνωρίζομεν ύμίν τά κάτωθι καί παρακαλοΰμεν διά τήν 
πιστήν εφαρμογήν.

Σ'υμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 17 τοΰ ύπ’ άριθ. 665) 62 Β.Δ) τος 
«πεοί Υγειονομικής περιθάλψεως κλπ» ώς καί τής έρμηνευτικής τοΰ ώς άνω Β.Δ) 
τος εγκυκλίου ΠΓΣ 142501) 15.11.62, ο ήσφαλισμένος οφείλει νά προσέρχεται εις 
τόν αρμόδιον ελεγκτήν προσκομίζων ιατρικήν γνωμάτευσιν τοΰ θεράποντος οδοντιά
τρου προ τής ενάρξεως τών εργασιών, ίνα διαπιστοΰται ή ανάγκη εκτελέσεως τού
των. Ό ιατρός - ελεγκτής οφείλει νά άναγράψη επί τής άριστεράς σελίδος το είδος
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τών εργατιών, εις δέ τήν έναντι σελίδα καί επί τής οικείας στήλης, νά θέτη την υπο
γραφήν καί σφραγίδα του. Όμοίως δέον νά καταχωρήται παραπλεύρους δ άριθμδς καί 
ήμερομηνία τής εις διπλοΰν έκδιδομένης εντολής, τοϋ τρίτου αντιγράφου παραμένον- 
τος είς τδ στέλεχος. Ό ήσφαλισμένος μετά τήν έκτέλεσιν των εργασιών δέον ν ά 
π ρ ο σ έ λ θ η ε κ  ν έ ο υ  είς τον ελεγκτήν ιατρόν, άφοϋ δ θεράπων θά εχη θέ
σει τήν υπογραφήν του καί σφραγίδα επί τής οικείας στήλης τοϋ βιβλιαρίου (κάτωθι 
τοϋ «Βεβαιοΰται ή έκτέλεσις») ώς καί νά εχη συμπληρώσει τήν σχετικήν έντυπον εν
τολήν είς τό όπισθεν μέρος ταύτης. Ό ελεγκτής ιατρός ά φ ο ϋ  δ ι α π ι σ τ ώ- 
σ η τήν έκτέλεσιν τ ω ν  ε ρ γ α σ ι ώ ν  δέον νά υπογραφή καί σφραγίζη τό 
βιβλιάριον (δεξιά τής υπογραφής τοϋ θεράποντος οδοντιάτρου) ώς καί νά βέβαιή τήν 
έκτέλεσιν, όπισθεν τής εντολής.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν έχει εγκριθή δαπάνη προσθετικών εργασιών ύπό τής 
οικείας Πρωτοβαθμίου Ύγειον. Επιτροπής, δέον νά καταχωρήται επί τοϋ βιβλιαρίου 
δ αριθμός καί ή ήμερομηνία τής άποφάσεως.

Έφιστάται δθεν ιδιαιτέρως ή προσοχή υμών επί τής τηρήσεως τής έκτιθεμέ- 
νης διαδικασίας καταχωρίσεως των οδοντιατρικών εργασιών είς τάς οικείας σελίδας 
τών βιβλιαρίων, καθ’ όσον ή τυχόν παράλειψις τής καταχωρίσεως τής βεβαιώσειος 
τών εργασιών, γεννά αμφιβολίας ώς προς τήν αιτίαν τής παραλείψεως ταύτης (πα- 
ράλειψις τοϋ έλεγκτοΰ ίατροΰ ή αμέλεια τοϋ ήσφαλισμένου νά έπανέλθη προς τό τε
λικόν έλεγχον καί επομένως άδυναμία τοϋ θεράποντος οδοντιάτρου "να ύποβάλη τήν 
Ιντολήν;) .

’Επιπροσθέτους, ή παράλειψις αϋτη έκ μέρους τοϋ έλεγκτοΰ ίατροΰ συνιστά πα- 
ράβασιν τών κειμένων διατάξεων έπί τοϋ θέματος τής διαδικασίας διά τήν έγκρισιν 
τών οδοντιατρικών έργασιών.

’Ιδιαιτέρως έφιστάται ή προσοχή τών αρμοδίων είς τά Υγειονομικά Κέντρα 
Εύβοιας, Ρεθύμνης καί Χανίουν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΪ'ΘΓΝΤΗΣ ΓΓΙΕΙΝΗΣ 
ΒΑΧ. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Πρόεδρος τ ο ν  Κλάδου 'Υ γ ε ία ς  Α.Π. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΑΛΑΡΙΟΥ



Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Τρουπάκη

Πάροδος τής όοοϋ Λιοσίων 282, στις «Τρεις γέφυρες» κοντά, στον «"Αγιο Δη- 
μήτριο» των “Οπλων.

’Οφείλει τήν ονομασία σέ επιφανή οικογένεια τής Μάνης, τής οποίας δ γε
νάρχης κατήγετο άπδ τούς Παλαιολόγους τού Μυστρά καί ήκμασε κατά τά τέλη τοΰ 
17ου αίωνος. Ό γυιδς αυτού Παναγιώτης, είναι γνωστός μέ το επώνυμο Τρουπάκης 
καί ό τριτότοκος γυιός τοΰ Τρουπάκη Παναγιώτης, επιλεγόμενος Μούρτζινος, άνε- 
δείχθη καπετάνιος τής Άνδρούβιτσας, έμυήθη στά τής Φιλικής Εταιρίας άργότερα, 
έδρασε στο διάστημα τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί άπέθανε στην Καλαμάτα τό 
1822.
Τροψωνίου

Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 99, στην πλατεία «’Αττικής».
Ό Τροφώνιος, μυθολογικός γυιός τοΰ Έργίνου (ή τοΰ ’Απόλλωνος καί τής 

Έπικάστης ή τοΰ Αιός καί τής Ίοκάστης) καί αδελφός τοΰ Άγαμήδους, έθεωρεϊτο 
μεγάλος άρχιτέκτων καί έκτισε μαζί μέ τον αδελφό του διαφόρους ναούς θεών. Σύμ
φωνα μέ τήν παράδοσι κατοικούσε στην Αεβάδεια, μέσα σέ ύπόγειο μαντείο, στό ό
ποιο προσήρχοντο πολλοί γιά τήν λήψι χρησμού ή για νά θεραπευθοΰν από κάποια 
ασθένεια «διά τής έγκοιμήσεως». Τέλος οποίος κατήρχετο στό μαντείο αυτό, δέν γε
λούσε πλέον στό υπόλοιπο διάστημα τής ζωής του.
Τρυγόνος

Πάροδος τής δδοΰ Φαιδριά,δων 77, κοντά στόν «"Αγιο ’Αθανάσιο» τής ’Άνω 
Κυψέλης.

Ή  Τρυγών, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν τροφός τοΰ ’Ασκληπιού καί ό 
τάφος της ετιμάτο κοντά στό ναό τοΰ ’Ασκληπιού στήν Αρκαδία.
Τρωάδος

Πάροδος τής δδοΰ Δημητσάνης 54, κοντά στό 430 στρατιωτικό νοσοκομείο.
Ή  Τρωάς, αρχαία χώρα τής ΒΔ. Μ. ’Ασίας, κατωκεΐτο από άρχαιοτάτων χρό

νων από τούς Τρώες, οί όποιοι, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, προήρχοντο από τήν Θρά
κην καί άνεμείχθησαν μετά των εντοπίων Φρυγών. Σημαντικωτέρα πόλις τής Τρω-
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άδος,.ήταν ή /περίφημη Τροία. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προά,στια των Αθηνών) . 
Τρώων

Πάροδος της όδοΰ Παλληναίων 26, κοντά ατούς «Τρεις Ιεράρχες» των Πε- 
τραλώνων. ‘ ' ’
- , Οφοίλίΐ ι,ήν ονομασία ατούς κατοίκους της Τροίας, για τούς οποίους γίνεται 
Λογος στην προηγούμενη οδό.
Τσαγγάρη Σπύρου

ΙΙάροδος της λεωφόρου Αμαλίας 36, απέναντι στις 3τύλες τοΰ ’Ολυμπίου Διός. 
Ό Σπΰρος Τσαγγάρης (1852 — 1931) , ιδρυτής καί οργανωτής τοΰ πρώτου 

πρακτορείου τύπου ατήν Αθήνα («Κεντρικόν Πρακτορείον Εφημερίδων») , κατή- 
γειο από την Γαστούνην. Ανέπτυξε τήν κυκλοφορία τοΰ αθηναϊκού τύπου ατήν έπαρ- 
χία καί συνέβαλε σημαντικά ατήν έξέλιξι τής ελληνικής δημοσιογραφίας. Γιά τις 
υπηρεσίες του αυτές τιμήθηκε μέ τόν Σταυρόν τοΰ Συπήρος καί εξελέγη βουλευτής 
’Αρκαδίας στήν ’Αναθεωρητική Βουλή τοΰ 1911.
Τσαγγαράδας

Πάροδος τής οδοΰ Ευρυτανίας 54, κοντά στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμ
μής «"Αγιος Δημήτριος».-’Αμπελοκήπων.

Η Τσαγκαραδα, χωριό τής επαρχίας Βολου κοντά στις ανατολικές παρυφές 
τοΰ Πηλίου, έχει περί τούς 900 κατοίκους καί λόγω τής θέσεώς της παρουσιάζει 
ζωηρότατη τουριστική κίνησι.
Τσακάλου Κων)νου

Πάροοος τής οδοΰ Βελισαριου, κοντά στήν «Ά για  Παρασκευή» τής Νέας Σμύρ
νης.·-

Ό Κων) νος Τσάκαλος (1882 — 1922), συνταγματάρχης τοΰ ΙΙεζικοΰ από 
το Μεσολόγγι, μετέσχε των Βαλκανικών πολέμων τοΰ Α ’ Παγκοσμίου πολέμου στό 
Μακεδονικό μέτωπο καί τής Μικρασιατικής εκστρατείας ώς διοικητής συντάγματος 
οπού καί έφονεύθη τόν Αύγουστο τοΰ 1922, μαχόμενος στά ύπερκείμενα τοΰ Τσάλ- 
κ.ιοϊ ύψώματα.
Τσακάλωφ ’Αθανασίου

Πάροδος τής πλατείας «Φιλικής Εταιρίας» (Κολωνακίου) .
Ό ’Αθανάσιος Τσακάλωφ, ένας έκ τών τριών ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρίας, 

γεννήθηκε στά Ίω ίννινα το 1788. Τπήρξεν δ κυριώτερος πρωτεργάτης τής διαδό
σεων τών σκοπών τής Εταιρίας κατά τήν προεπαναστατική περίοδο. Κατά τήν εναρ- 
ξιν τής Έπαναστάσεως, διετέλεσεν υπασπιστής τοΰ Ά λεξ. Τψηλάντου καί αργότερα 
έπολέμησε στήν Πελοπόννησο. Ύπηρέτησεν επίσης στήν γραμματεία τήν εποχή τοΰ 
Καποόιστρίου, αλλά μετά τήν αφιξι τοΰ ’Όθωνος, επέστρεψε στή Ρωσία, οπού καί 
άπέθανε το 1851. Τ) Τσακάλωφ (πρόκειται γιά ψευδώνυμο) ήτο δ «φρόνιμος» τής 
Φιλικής Εταιρίας, γράφει σχετικά δ αείμνηστος ακαδημαϊκός Σπΰρος Μελάς. 
(Συνώνυμη δοός υπάρχει σέ προάστια τών Αθηνών) .

Τσακασιανοϋ Ίωάννου
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 43, στό Γαλάτσι.
Ό Ιωάννης Τσακασιάνος (1854 — 1908) , σατιρικός ποιητής καί συγγρα- 

φεύς από τήν Ζάκυνθο, μαθητής τοΰ Λασκαράτου, έξέδωκε τό περιοδικό «Ποιητικός 
ανθών», καί τις συλλογές «Σπουργίτες» καί «Σπίθες».

(  Συνεχ ίζεται,)
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ΑΙΙΟΑΓΣΕΙΣ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Άπελύθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος α) διά λόγους υγείας, οί ύπαρχιφύ- 
λακες κ. κ. Άναστασόπουλος Φώτιος καί Ινατής Σωτήριος καί ο αστυφυλας κ. Τσο 
τάκος Παναγιώτης καί β) διά λόγους πειθαρχίας οί αστυφύλακες κ.κ. Βασιλείου Δη- 
μήτριος, Παπαγιάννης Μιχαήλ καί ό μαθητευόμενος Καρακασης Παντελής μή κρι- 
θείς κατάλληλος πρός μονιμοποίησιν.

— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οι υπαρχιφυλακες κ. κ. Κορομ/ιί
λης Πέτρος καί Κονισπολιάτης Γεώργιος καί οί αστυφύλακες κ. κ. Κουτσαυτάκης 
’Ιωάννης, Πασσάρας Δημήτριος, Θεοφα,νόπουλος Δημήτριος καί Θεοοωρακόπουλος ή 
Κρίλης Χρηστός.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οί τήν 25) 4) 1968 όρκισθέντες νέοι Άρχιφύλακες, ετοποθετήθησαν ώς ακο
λούθως : ;

Α ) Εις τήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Αθηνών οι κ. κ.: Τουμπα, Γ., Αλεςο- 
πουλος Γ., Κακαλέτρης Κ., Δουλάμης I., Μάρας Α., Ινοτσαύτης Δ., Κοντογιαννης 
Α., Αιακόπουλος Θ., Μανώλης Α., Άθανασακος Π., Κουκιάσας Δ., Τσατσαραγκος 
Ε., Κωνσταντόπουλος X., Κρίκας Θ., Κολαζάς X., Άγγελόπουλος^ Η., Κακκαβάς 
Φ., Κρητικός Κ., Κασιάρης Α., Λάππας Β., Μαρλαντής Κ., Μπονατσος Κ., Σκού
ρας Α., Καψάλης Η., Βεκύρης Σ., Παπασπηλιου Κ., Κουτσοΰκος Δ., Βήτας Γ., Αγ- 
γελάκης Σ., Ντάλιας Κ., Κυριακουλέας Σ., Τριανταφύλλου Ν., Μάστορας Α., Φώ
της X. Σταθόπουλος Κ., Σουλιμιωτης Κ., Πρανταλος I., Ραγκό, Δ., Φαθάς Κ., 
Καμπίτσας Μ. Φράγκος Γ., Κουλουκάκης Μ., Άναϊπάκος Ε., Σταματογιαννάκης Α., 
Υφαντής I., Κουτουβάλας Κ., Μωραΐτης Κ., Αντωνίου Π., Ζαμπακης Α., Αλε- 
ξόπουλος I., Λαλιώτης Θ., ΙΙουλίόας X., Σίνης I., Σκούρας Β., Ζάχος I., ^καρα- 
φίγκος I., Ζαμπάρας I., Κάνταρος X., Ταταρακης Κ., Τασιγιώργος Γ., Τριαντάφυλ- 
λος Β., ΆνδρίτσοςΓ., Ζάχος Α., Καλογερόπουλος Ν., Καλδάνης Π., Κουρνιάκης Α., 
Κωνσταντακόπουλος I., Βαχαρέλης Α., Κατσαρας Ν. Ανοριοπουλος Ν., Αγγελακος 
Θ., Ζιάκας Ν., Κωστόπουλος Ν., Αάμπου Δ., Κατσαρέας Σ., Ξανθέας Η., Άνοριόπου- 
λος 11., Παλαντάς Δ., Άλεςάκης I., Μπίσιας Α., Καρκάνης Γ., Μονόπωλης Κ., Ράϊ- 
κος Π., Πολύζος Κ., Βάλας Α., Βεργής Α., Σταματόπουλος Ι\, Παππάς Γ., Κιοΰλος 
θ ., Δούκας Γ., Πιτσογιάννης Κ., Ντάνασης I., Ψαρουδάκης Σ., Καϊτσιώτης Ν., Λια- 
σής Κ., Σκόνδρας I., Πολιτόπουλος Α., Κοκκαλης Κ., Μπιλισης Η., Γλυμιδης Γ., 
Κονιδάρης Α., Καραμπάς Ν., Σαγροπουλος Α., Τσιακουμακης Π., Τζαγκαρακης Δ.,
Σπυρόπουλος Κ., Παπαγεωργίου Κ. καί Φραγκιάς Λ.

Ν., ΦουντικάκοςΒ ') Εις Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πειραιώς οί κ. κ.: Δίκαιος 
I., Άντωνόπουλος Δ., Γιαννακόοημος Γ., Ζάχος Α., Άνδροβιτσανέας Σ., Καργιο- 
πούλης Κ., Άναστασόπουλος I., Τσιμέκας Α., Χυτήρης Μ., Ζήσης Λ., Μητρόπουλος 
Η., Ζελιαναΐος Γ., Γκιλιπάθης Ν., Σκολαρίκης Κ., Γκόλφης Ιν., Τσακνάκης I., Γουρ- 
γούλης Α., Δαρσακλής Γ., Φωτόπουλος Δ., Γεωργαρίου I., Διαμαντάκης Θ., Πολί
της II., Δημητρακάκης Κ., Τουρλής Β. καί Σπηλιόπουλος Β.

Γ ') Εις Διεύθυνσιν Αστυνομίας Πατρών οί κ. κ. : Βάβουλης Α., Βασιλάκης 
Γ., Ζούζουλας Β., Καλαντζής Γ., Καραντζΐκος Ε., Κατσίφης X., Κουλούρης Α., 
Κωστέας Γ., Λιάγκας Β., Μοναστηριώτης Π. καί Μουρελάτος Γ.

Φ
Φ

Φ
Φ

.
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Δ') Είς Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Κέρκυρας οί %, κ. : Καλυκάκης Ε., Κοντο- 
γιώργος X., Κοσμαδάκης Α., Θεοχαρίδης Σ., Μηλάκης I. Νικούδης Γ., Φραγκέας Η. 
καί Φωτόπουλος Γ.

Οί τήν 30) 4) 1968 όρκισθέντες νέοι Ύπαστυνόμοι, έτοποθετήθησαν ώς ακο
λούθως :

Α ') Είς Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας ’Αθηνών οί κ. κ.: Μητσέλος U., Σκούρτης 
Γ., Άναστασόπουλος Κ., Σωτηρόπουλος Σ., Άλεξόπουλος Α., Σταθόπουλος Φ., Τα- 
βουλαρέας Σ., Λιακόπουλος Δ., Κουλαρμάνης θ ., Τσατσανιάς Δ., Λύρας Θ., Θεοδώ
ρου X., Τσιούτσιας Β., Πολυζωγόπουλος Ε., Δημόπουλος I., Πολύζος Α., Στέφος Κ., 
Λαζανάς Α., Τσαντίλας Δ., Γεωργόπουλος Γ., Σπηλιόπουλος Κ., Καραμπίνας Θ., Κω- 
τσόπουλος Κ., Ιναράμπελας I., Άντωνογιωργάκης I., Κατσαούνης X., Καραμπούλης 
Γ., Κιαχτύπης Π., Βότσης Σ. καί Νινάσιος Β.

Β ') Είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πειραιώς οί κ. κ.: Σκοπλάκης Δ., Νίκου 
Α., Μακρής Π., Σκαρβελάκης Μ., Δημόπουλος Δ., Νάτσιος X., Καμαρινός Κ., Μαγ- 
κλάρας Π. καί Μαργαρίτης Ν.

Γ ') Είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πατρών δ κ. Τσαούσης Δ. καί
Δ ') Είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Κέρκυρας ό κ. Κελέσης Κ.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— ΔΤ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως άπενεμήθη έπαινος
πρός:

1) Τήν υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Αθηνών, οι- 
ότι διά τής δλης δραστηριότητός της κατέστησεν εαυτην υπόδειγμα κρατικής υπη
ρεσίας μεριμνώσης άποτελεσματικώς υπέρ τών πολιτών, συμβάλλει τά μέγιστα εις 
τήν- έμπέδωσιν τοΰ αισθήματος ασφαλείας καί τής πεποιθήσεως δτι τδ Κράτος σκεπει 
διά τής στοργής καί τής μερίμνης του τον πολίτην καί τέλος έχει αποσπάσει επαξιως 
τον άνυπόκριτον θαυμασμόν, τήν εμπιστοσύνην, τήν έκτίμησιν καί τήν ευγνωμοσύνην 
τοΰ Άστυνομευομένου Κοινοΰ καί

2) Τούς αστυφύλακας: '
α) Ν 648) 17326 Ποδάραν Δημήτριον τοΰ Χαραλάμπους καί β) Ν 757) 18855 

Κυρσανίδην Κυριάκον τοΰ ’Αλεξάνδρου, διότι δ πρώτος εξ αυτών ιος οδηγός καί δ 
δεύτερος ώς αρχηγός πληρώματος περιπολικού αυτοκινήτου τής ’Αμέσου Δράσεως 
τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθηνών, τήν 21 - 1- 68, καταφθάσαντες τήν 18 ,12 ' 
ώραν, εντός ΐλαχίστου χρόνου από τής κλήσεως, είς τήν επί τής δδοΰ I. Δροσοπούλου 
άριθ. 115 οικίαν παρέλαβον τόν, εξ εκπυρσοκροτήσεως περιστρόφου, σοβαρωτατα 
τραυματισθέντα είς τήν κοιλιακήν χώραν ΔΕΝΔΡΙΝΟΝ Σπυρίδωνα τοΰ Κων) νου 
καί άναπτύξαντες ίοιάζουσαν πρωτοβουλίαν μετέφερον αυτόν τάχιστα, μέχρι καί τοΰ 
χειρουργείου τοΰ θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός», συμβαλοντες ουτω τά- μέγιστα εις 
τήν διάσωσιν αύτοΰ καί προκαλέσαντες δικαιολογημένως αισθήματα ευγνωμοσύνης 
είς τούς οικείους του, άλλα καί τόν θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν τής κοινής γνώμης 
πρός αυτούς τούς ίδιους καί τήν Υπηρεσίαν των.

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημ. Τάξεως άπενεμήθη ηθική καί υλι
κή άμοιβή είς τούς κάτωθι αστυνομικούς:

1) Άστυν. Δ) ντήν Β ' κ. Γιαννακόπουλον Ε., 2) ’Αστυνόμον Β ' κ. Γιαννούλην 
Ί . ,  3) Τπαστυν. Α ' κ. Παπαδόπουλον Δ., 4) Ύπαστυν. Α ' κ. Σβούκαν Ά ., 5) 
Άρχ) κα Λιοννέαν Ί . ,  6) Άστυφ. Πελέκην Γ., 7) Άστυφ. Μαρκομιχάλην Β. καί 
8) Άστυφ. Ντοκάκην Σ. διότι υπό τήν μεθοδικήν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου τών άνα- 
φερομένων, δντος Προϊσταμένου τής 1 ,Γ.Α. Πειραιώς, εργασθέντες μετ εξαιρετικού
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ζήλου καί προθυμίας, πολύ πέραν τής κεκανονισμένης ωριαίας εργασίας, συνετέλεσαν 
εις τήν άνακάλυφιν καί σύλληψιν δραστών διαρρήξεων, σχεδιαζόντων τήν αρπαγήν 
τοΰ τέκνου τοϋ αδελφού τής ηθοποιοί 'Αλίκης Βουγιουκλάκη, προκαλέσαντες διά 
τής επιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχόλια τοϋ κοινού καί τού τύπου, υπέρ τοΰ ’Α
στυνομικού Σώματος.

— Ωσαύτως δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Αημ. Τάξεως έχορηγήθη 
ηθική καί υλική αμοιβή εις τον Άστυφ. Πριάβολον Γ., διότι τήν 11.1.68, άποστα- 
λείς παρά τοϋ Άξ) κοΰ υπηρεσίας τοΰ ΛΕ' Άστυν. Τμήματος ’Αθηνών, εις τήν πα
ρά τήν Πικροδάφνην θέσιν, ένθα είχε καταπέσει εντός τής θαλάσσης τό άνατραπέν 
ύπ’ άριθ. 76729 στρατ. αυτοκίνητου καί έκινδύνευον εντός τής θαλάσσης οι Ιπιβαί- 
νοντες τούτου Λοχίας Τρακάδας Παν. καί στρατιώτης Ρίζος Εύάγγ. καί επιδειξά- 
μενος τόλμην, θάρρος καί αποφασιστικότητα, έρρίφθη φέρων τήν στολήν του εις τήν 
θάλασσαν, άψηφίσας τον έκ τής θαλασσοταραχής κίνδυνον καί κολυμοήσας μέχρι τοΰ 
αυτοκινήτου παρέσχε θετικήν βοήθειαν διά τήν διάσωσιν τοΰ προαναφερθέντος στρα
τιώτου, προκαλέσας διά τής τοιαύτης ενεργείας του τά ευμενή σχόλια των εκεί συγ- 
κεντρωθέντων ατόμων, υπέρ αύτοΰ καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

ΠΕΝΘΗ
Η Μ Α Σ  ΜΠΟΥΡΑΖ

Τήν 29—4—68 άπεβίωσεν εν τώ Νοσοκομείο) 
«Ευαγγελισμός» ο έ. σ. ’Αστυνομικός Δ) ντής Β' Ήλί- 
ας Μπούρας. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπο- 
μένην έκ τοΰ Γ' Νεκροταφείου παρηκολούθησε πλή
θος κόσμου καί αντιπροσωπεία αστυνομικών. Τόν έ- 
πικήδειον τοΰ μεταστάντος έξεφώνησεν 6 ’Αστυνομι
κός Δ) ντής Α' κ. Τσάδαρης Δημ., δστις μεταξύ άλ
λων είπε τά εξής:

«... Ό Ήλίας Μπούρας άπέθανε. Καί υπέ
κυψε στον αδυσώπητο αυτό επίγειο νόμο τοΰ θανάτου. 
Ήταν θέλημα θεοΰ, πού έκρινε αρκετή τήν επίγειο 
πορεία του. Αλλά ή ωραία μορφή του, ή άνάμνησις

...............................................χων έργων του καί τής ζωής του γενικώς, μιας ζωής
γεμάτης από αρετές καί θυσίες, θά μένη πάντοτε στον ’Αστυνομικό κόσμο, ώς σύμ- 
βολον καί ώς ιδέα.

... Ό Μπούρας Ήλίας, εγεννήθη εις Μελιγαλά Μεσσηνίας τήν 3.8.1909. 
Κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τήν 8.9.1931 ώς Άστυφύλαξ καί άπεχώρη- 
σε λόγω ορίου ηλικίας τήν 1.1.1967. Τήν 12.3.43 έξήλθε έκ τής Σχολής Τπα- 
στυνόμων μέ τόν βαθμόν τοΰ Τπαστυνόμου Β '. Τάξεως. Τήν 31.12.46 προήχθη 
εις Τπαστυνόμον Α '. Τάξεως. Τήν 12.8.52 προήχθη εις ’Αστυνόμον Β '. Τάξεως. 
Τήν 2.1.1959 εις ’Αστυνόμον Α ' Τάξεως καί τήν 31.12.1964 εις ’Αστυνομικόν Δ) 
ντήν Β '. Τάξεως. Άνήλθεν σχεδόν εις δλόκληρον τήν ιεραρχίαν τοΰ Σώματος λό
γω τών ικανοτήτων του, τών αρετών του καί τών γραμματικών γνώσεων (ετύγχα· 
νε Πτυχιοΰχος τής Νομικής) .

_ι νθ διάστημά τής τριακονταπενταετοΰς και πλέον σταδιοδρομίας του ύπηρέ- 
τησεν άλληλοδιαδόχως σέ διάφορες υπηρεσίες τής Άστυν. Δ) νσεως ’Αθηνών, ώς



είς Ύποδ) νσιν Γεν. Άσφαλίας, Ηον Άστυν. Τμήμα, ΚΣΤ'., Λ Γ '., Γ '., Ε '., ΙΖ '. 
καί ΣΤ' .  ’Αστυνομικά Τμήματα, καί είς Ύ ποδ) νσιν ’Αγορανομίας.

’Ωσαύτως ύπηρέτησεν είς τήν Δ) νσιν ’Αλλοδαπών, είς τήν Υπηρεσίαν Προ
στασίας ’Εθνικού Νομίσματος, είς τήν Δ) νσιν Τουριστικής ’Αστυνομίας καί είς τήν 
Γενικήν Δ) νσιν Άστυν. Πόλεων παρά τώ Υπουργείο).

Παντού διεκρίνετο διά τήν εντιμότητα, τήν άμεροληψία, τήν εξαιρετικήν ε
παγγελματικήν κατάρτισιν, τήν εγκυκλοπαιδικήν του μόρφωσιν, τήν ενεργητικό
τητα, τό θάρρος, τήν άντίληψιν, τήν πρωτοβουλία, καί γενικά διά τήν ευθύτητα 
τού χαρακτήρος του, καί προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες τόσον είς τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα, δσον καί είς τήν πατρίδα γενικώτερον.

Έτιμήθη μέ πολλούς επαίνους, ευαρέσκειες καί μετάλλια.
Τέλος τού 1966, ο Άστυν. Δ) ντής Μπούρας Ήλίας, άπεχώρησε τού Α 

στυνομικού Σώματος, λόγω ορίου ήλικίας. 'Ο θάνατός του λύπησε βαθύτατα όλους 
εκείνους πού είχαν  τήν ευτυχίαν νά συνεργασθοΰν μαζί του μέ τήν ιδιότητά του 
ώς Αστυνομικού ή νά τον συναναστραφοΰν ως άνθρωπον.

Αγαπητέ συνάδελφε Δ) ντά Ήλία Μπούρα.
Τό θερμό δάκρυ καί ό άπέραντος πόνος των Αξιωματικών τής Αστυνομίας 

άνωτέρων καί συναδέλφων σου καί των κατωτέρων 'Υπαλλήλων μας, αποτελεί τον 
ύστατον χαιρετισμόν καί τήν εκφρασιν τής βαθύτατης λύπης πρός τούς συναδέλφους 
σου, τούς συγγενείς σου καί τούς συμπολίτας του.

_-Καί τό Αστυνομικόν Σώμα είς τήν  δύναμιν τού οποίου υπηρέτησες καταθέτει 
δΓ εμού, τον στέφανον τούτον , είς ενδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης διά τάς είς 
αυτό καί τήν κοινωνίαν προσφερθείσας υπηρεσίας σου καί συμμετέχον είς τό βα
ρύ πένθος, εύχεται δπως & Κύριος, δ καί νεκρούς καί ζώντας εξουσιάζων, κατατά
ξει τήν ψυχήν σου έν σκηναΐς δικαίων, χαρίση δέ είς τήν οίκογένειάν σου τήν έξ 
ύψους θείαν παρηγοριάν.

Ά ς  είναι ελαφρόν τό χώμα τής Α ττικής γής, τό όποιον θά σέ σκεπάση.
Αίωνία θά μείνη ή μνήμη σου».

Ά . X.:
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Κάθε παρασκευή 
"Ωρα 20 30'-21

Παρακολουθείτε την ’Εκπομπή τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό 

σπίτι.
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