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Ε Θ Ν Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΔΔΓΜΑ 
ΤΗΣ 28Πς ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

‘Υπό του κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
Τακτικού ΚαθηγητοΟ της Πολίτικης ‘ Ιστορίας έν τη Π.Α.Σ.Π.Ε.. Γεν. Διενθυντου των Γεν. ’Αρχείων τοί>'Κράτους

Λημοσιεύοντες κατωτέρω την ύπό τον τίτλον «Το νόημα καί τό δίδαγμα της 28ης ’Οκτωβρίου 
1940» ιστορικήν έπιστημονικήν εργασίαν, δραττόμεθα της ευκαιρίας νά παρου^σιασω- 
μεν άπό των στηλών του περιοδικού μας τον τακτικόν Καθηγητην ιταρα τή ΙΤαν 
τείω Άνωτάτη Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών της έδρας τής Πολιτικής Ιστορίας 
κ. Έμμ. Πρωτοψάλτην.

Ό  κ. Πρωτοψάλτης παρέσχεν ήμΐν, λίαν εύγενώς, τά χειρόγραφα τής άνω ερ
γασίας, ώς καί τό δικαίωμα τής άπό τών στηλών τοϋ περιοδικού μας παρουσιάσεως 
αύτής, ώς δείγμα τής προς τό Σώμα τής Άστυμομίας Πόλεων έκτιμήσεως του.

'Η δημοσιευομένη εργασία άπετέλεσε τόν πανηγυρικόν λόγον τον ήποϊον ο κ. 
Πρωτοψάλτης έξεφώνησε κατά τόν έορτασμόν τής 28ης ’Οκτωβρίου εις την Πάν-
τειον Σχολήν. _ ,

Ό  ουτω συγκαταλεχθείς μεταξύ τών εκλεκτών συνεργατών μας κ. Ιίρωτοψαλ- 
της, έκ Καρπάθου—Δωδεκάνησου, έσπούδασε φιλολογίαν εις τό Πανεπιστήμιο» Α- 
θηνών, του όποιου τυγχάνει διδάκτωρ καί διηκουσε μαθήματα Ιστορίας ε̂ ς το Πάνε- 
πιστήΰιιον τών Παρισίων. Διευθύνει άπό πολλά έτη τήν 'Υπηρεσίαν Γενικών Αρχείων 
τοϋ Κράτους καί έδίδαξεν Ιστορίαν ώς εντεταλμένος 'Υφηγητής είς^τήν Φιλοσοφικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. ’Ήδη διδάσκει Πολιτικήν Ιστορίαν είς τήν 
Πάντειον Σχολήν, είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν Βύελπίδων καί είς τήν Σχολήν 
Γενικής Μορφώσεως τοϋ Γενικού ’Επιτελείου. Συνέγραψε πολλάς μελετάς ιστορικας 
καί έξέδωκε πολλάς πηγάς τής 'Ιστορίας τοϋ Άγώνος τοϋ 21 καί Γενικώς τής 
ιστορίας τοϋ νεωτέρου 'Ελληνισμοΰ. _ Λ. , η ,

Έν τή κατωτέρω δημοσιευομένη θεωρήσει τοϋ Ιστορικού έπους του 1949ο κ. 
Πρωτοψάλης έπέτυχε νά άποδώση τό νόημα τής νικηφόρου έξορμήσεως τοϋ Έθνους 
κατά τήν κρίσιμον διά τήν άνθρωπότητα εκείνην καμπήν τής ιστορίας καί να επιση- 
μάνη τούς ποικίλους παράγοντας τής τοιαύτης έξάρσεως. ’Απέδωσε τω όντι την οφει- 
χομένην τιμήν καί άναγνώρισιν είς τούς πρωτεργάτας τής νίκης, τους οποίους καί 
κατονομάζει. Δι’ άκαταμαχήτων δέ ιστορικών καί φιλοσοφικών επιχειρημάτων ανε- 
ζήτησε καί άνέλυσε τάς ομοιότητας άκμής τής πατρίδος μας κατά τε τήν ̂ εποχήν του 
1940 καί τήν ήδη διανυομένην καί κατέληξεν είς θετικάς διαπιστώσεις ως προς ξήν 
ιστορικήν άναγκαιότητα τής έπελθούσης άπό τής 21ης ’Απριλίου 1967 μεταβολής.

«Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »

1 7  ΟΡΤΑΖΟΜΕΝ σήμερον τήν επέτειον ενός κοσμοϊστορικοΰ γεγονότος, τό όποιον, 
Γ ίι λόγω τής έξοχου σημασίας του, αποτελεί μέγαν σταθμόν όχι μόνον τής Ιστο
ρίας τής ‘Νεωτέρας" Ελλάδος, άλλα καί τής Παγκοσμίου Ιστορίας τών Νεωτερων
χρόνων, ύπό εύρυτέραν θεώρησιν. , ,
’ Ή  28η ’Οκτωβρίου δεν συμβολίζει μονον τον υπέρ τής Εθνικής και πολίτικης 
ελευθερίας άγώνα τοϋ άρχαίου καί ένδόξου Εθνους μας, άλλα καί τήν αποτελεσμα
τικήν προσφοράν αότοϋ είς τήν ύπόθεσιν τής παγκοσμίου ’Ελευθερίας.

" Τό ιστορικόν φαινόαενον ένός ’Έθνους, άγωνιζομένου εις την διαδοχήν των 
αιώνων διά τήν υπαρξιν του καί συγχρόνως διά τήν Ελευθερίαν καί τόν πολιτισμόν 
τοϋ υπολοίπου κόσμου, άποτελεϊ τήν ιστορικήν μοίραν τής Ελλάοος. ^

Πράγματι είς τό γενικόν σχέδιον τής ιστορίας τοϋ κοσμου, το οποίον συντάσ-

«’Αστυνομικά Χ ρ ο ν ικ ά »  -  ΤεΟχος 372ον 15/11/1968
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βεβαίως ή Θεία Πρόνοια, τό_ Ελληνικόν Έθνος κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν διότι 
α.-ο αρχαιότατων χρόνων δεσπόζει εις τό προσκήνιον της ιστορίας καί ίστάμενον ά- 
κλονητον εις κρίσιμον καί προνομιοΰχον γωνίαν της υδρογείου, ύπεχρεώθη νά άγω- 
νισΰη πολλακις εναντίον ποικιλώνυμων επιδρομέων καί μεγάλων καταχτητών, διά νά 
οιατηρηση την γην του καί τήν ελευθερίαν του, τήν Ελληνικήν ’Ελευθερίαν. Εϊχεν 
όμως το τραγικόν προνόμιον «άπαμυνόμενον τήν δεσποσύνην» ('Ηρόδοτος Π Ι 102) 
να προμαχή τής Ευρώπης. Έφιστώ τήν προσοχήν των ακροατών μου επί τού ίδιά- 
ψοντος τουτου χαρακτήρος των έλληνικών αγώνων. Ή  Ελληνική 'Ιστορία δέν τιμά 
την επετειον καταχτήσεων, αλλά προβάλλει καί εγκωμιάζει τήν επέτειον απελευθε
ρωτικών αγοονων, οί̂  όποιοι είχον γενικωτέραν, σχεδόν παγκόσμιον, σημασίαν. Ό ά-

,ε ς̂ Μαραθώνα, εις τήν Σαλαμίνα, εις τάς Πλαταιάς δέν έσωσε μόνον τήν 
^Αλαοα^ αλλα^ τον Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν καθόλου. Διότι, ποιον θά ήτο τό μέλλον 
ιψς^ήυρωπης εάν δ ειερξης, κατακτών τήν Ελλάδα, έγκαθίστα Περσικήν φρουράν 
επι^της Ακροπολεως των ’Αθηνών από του 5ου π.Χ. αίώνος; Έ το δυνατόν νά άναπτυ- 
χ η ο πολιτισμός των Αθηνών υπό τήν Περσικήν κυριαρχίαν ; Καί ,άν οί ’Άραβες κατε- 
λαμόανον την Κωνσταντινούπολιν κατά τάς μεγάλας έπιδρομάς τοϋ 678 ή 712, ποια 
ουναμις θα ηουνατο νά σώση τήν Ευρώπην από τάς Άσιατικάς έπιδρομάς τοϋ Με- 
σαιωνος; Επι χίλια περίπου έτη. όρθοΰτο τό Βυζάντιον ώς γιγάντιον τείχος επί τοϋ 
οποίου εθραυετο η κατακτητική κατά τής χριστιανικής Ευρώπης έπίθεσις'τοΰ ’Ασια
τικού κοσμου και τής Ασιατικής κοσμοθεωρίας. Ό μεγάλος απελευθερωτικός άγων 
ιου 2ίΙ ειχεν, ως γνωστόν, παγκοσμίους εύεργετικάς συνέπειας.
«ρ,,, Ε^μ 'όνευσα  επί τροχάδην ολίγους μόνον από τους μεγάλους σταθμούς τής 
Πλληνικης Ιστορίας κατα τούς όποιους τό ήμέτερον Έθνος, ύπερασπιζόμενον εαυτό 
εν ,π , σιν  τής κοσμοϊστορικής του αποστολής, προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρε- 
σιας εις τον πεπολιτισμένον κόσμον καί εύηργέτησε τήν ανθρωπότητα.

Εις τους μεγάλους τούτους σταθμούς τής εθνικής μας καί τής Παγκοσμίου Ί- 
! τ^ ’ ° εικοστο? αιών προσέθεσεν ακόμη ένα καί δή θεμελιώδη: Τήν έποποιίαν 
’Τ  ο - κα-α τ.γ]ν °™iav οί Ελληνες προσέφερον εις τήν μεγάλην ύπόθεσιν τής 
ελευθερίας του κοσμου τους θησαυρούς τής ψυχής καί τοϋ πνεύματός των καί επί 
πλέον την ζωήν των ή τήν πνευματικήν των ακεραιότητα. Διά τής ύπερόνου έκεί» 
νης ανατασεως των οιέρρηξαν, ώς έτυφλωτική αστραπή, τό πυκνόν σκότος τής άπο- 
γνωσεως εις το̂  οποίον είχε βυθίσει, κατά τήν έποχήν εκείνην, τήν ανθρωπότητα ή 
ι-ραχεια μουσική^ του Αρεως και ή ώμή βία μισελευθέρων καί κακοποιών ήγετών.

U ωραίος εκείνος αγών έτραυμάτισε θανασίμως τό φασιστικόν καθεστώς, έκλό- 
νισε σοοαρως την Χιτλερικήν δύναμιν καί, τό σπουδαιότερο'/, έπεβράδυνε τήν γερμα
νικήν προς ανατολας προέλασιν. Καί εις τούτο ακριβώς έγκειται ή κοσμοϊστορική ση
μασία ιου, την οποίαν ανεγνωρισαν καί ύπεγράμμισαν οί παράγοντες εκείνοι τοϋ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι, λόγφ τής θέσεώς των, ήδύναντο νά έχουν σαφή έ- 
ποπτειαν των παγκοσμίων πραγμάτων. Υ
. Ρ ,  Στρατάρχης Ουέϊβελ, αρχηγός τών στρατευμάτων τής ’Ανατολής έγραψε πε

ρί του ιστορικού γεγονοτος, τήν έπέτειον τοϋ όποιου έορτάζομεν σήμερον: <Άπό τήν 
μακραίωνα και λαμπραν ιστορίαν της ή Ελλάς, δύναται νά εορτάζη πολλάς έπετεί- 
ους και να τας ενθυμήται μέ υπερηφάνειαν. Καμμία όμως δέν είναι λαμπροτέρα τής 
^ η ς υ/“τ,ωβΡιου’ *ατα τγίν 07XOtav> εις τήν τελείως άπρόκλητον έπίθεσιν ενός άο- 
παγος τυραννουκαι ενός κενοδόξου λαοΰ, ή Ελλάς σύσσωμος προέταξε τό θρυλικόν 
«ΘΧΙ» χωρίς να οισταση ουοε στιγμήν, όπως καί εις τό παρελθόν, νά άγωνίσθή ύ- 
περ της ελευθερίας. Αψηφησασα τάς θυσίας καί άδιαφοροΰσα διά τήν τεραστίαν ύ- 
λικην υπεροχην του αντιπάλου της, άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τής παναρναίας ί- 
στοριας της». r/v* *

ΙΙοια όμως ήτο ή Ελληνική πολιτική πραγματικότης καί πώς ώδηγήθη τό Έ 
θνος μας εις την αποκορυφωσιν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940;
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Ή  Εθνική συμφορά τής Μικρασιατικής καταστροφής, ή οποία έσφράγισεν εν
τός τάφου τό πολιτικόν δνειρον τής Μεγάλης Ιδέας, ώδήγησε τό Ελληνικόν Εθνος 
εις περίοδον όξυτάτης κρίσεως. Ίο Εθνος μας έστερήθη τοϋ κυρίου ιδεολογικού 
προσανατολισμού του καί μολονότι ήγωνίσθη καί έπέτυχε νά περισωση εκ τών ερείπι
ων δ,τι ήτο δυνατόν νά σωθή, δ δημόσιος βιος εχρωματισθη βαθύτατα απο την εθνι
κήν καταστροφήν καί τάς θλιβεράς συνέπειας της. Ητο καταφανής ή ηθική κάμψις 
του λαοΰ, έπιγέννημα τής οποίας ύπήρξεν ή μείωσις των πάσης φύσεως εθνικών δυ
νάμεων, ή πολιτική σήψις, ή άγονος καί φθοροποιός πολιτική συναλλαγή. Τά νεα 
πολιτικά καί πολιτειακά σχήματα, διά των οποίων η πολιτική ηγεσία τοϋ τόπου,, ε
πηρεαζόμενη καί από τά. ασταθή μεταπολεμικά διεθνή ρεύματα, έπεχειρησε νά άντι- 
δράση, υπήρξαν τεχνικά κατασκευάσματα, δεν ένηρμονίζοντο προς τόν ψυχικόν πόθον 
τοϋ "Εθνους, δέν έξεπροσώπουν, προφανώς, τήν αληθή πολιτικήν του βούλησιν. Διά 
τούτο καί άπέτυχον καί έν συνεχεία συνετρίβησαν. Ολόκληρος ή περίοδος απο τό 19ε2 
μέχρι τό 1939 ύπήρξεν έποχή διατακτικών αναζητήσεων, πολιτικών πειραμάτων καί 
πνευματικής άσταθείας. 'ϊπ ή ρ ξε  περίοδος ουσιαστικώς μεταβατική.

Ό  έκραγείς κατά τό 1939 Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος, έπέτεινε τήν σύγχυσιν εις 
τό εσωτερικόν τής Ελλάδος, παρά τήν σώφρονα πολιτικήν τής Ελληνικής Κυβερ- 
νήσεως. Ή  πείρα τού Α Παγκοσμίου Πολέμου και αι διαμορφωθείσαι κα ια  ιην ε 
ποχήν εκείνην διεθνείς συνθήκαι άπετέλουν τεκμήρια σαφή δτι δ πόλεμος δέν θά έ- 
βράδυνε νά κρούση τάς θύρας τής Ελλάδος. Επομένως ήτο εύλογος ή ανησυχία τοϋ 
Ελληνικού λαοΰ προσδοκώντας άφεύκτως συνταρακτικά γεγονότα.

Ά λλ ’ άφ’ δτου διεγράφη σαφώς εις τόν ουρανόν τής Ελλάδος ή σκιά τοϋ πο
λέμου, έξέλιπεν, ώς διά μαγείας, ή πολιτική σύγχυσις καί ή πνευματική ταραχή. Ό 
εθνικός προσανατολισμός ύπήρξεν ενιαίος καί σχεδόν καθολικός καί ή εθνική ένο
χης, υπέρ τής οποίας είχε πράγματι έργασθή ή κυβερνητική ήγεσία τής εποχής έ-ί 
κείνης, σφυρηλατηθεΐσα ύπό τής εθνικής ανάγκης προ τοϋ θανάσιμου κινδύνου, έσω
σε τό'Έθνος. ; , , Q,

Ό  θανάσιμος κίνδυνος προήρχετο έκ τής απρόκλητου κατα τής Ελλάδος επιθε- 
σεως τών Ιταλώ ν, ενός ’Έθνους, μετά τοϋ όποιου ή νεωτέρα Ελλάς συνεδέετο από 
τών χρόνων τής μεγάλης έπαναστάσεως τοϋ 21, διά στενότατης φιλίας καί αμοιβαίας 
κατανοήσεις. Οί δεσμοί τών δύο γειτονικών εθνών έφαίνοντο άρρηκτοι. Ή  κοινή πί- 
στις τοϋ Χριστού, δ κοινός Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός καί επί πλέον έν είδος 
επαναστατικής άλληλεγγύης, διότι καί τά δύο έθνη, τό Ελληνικόν καί τό Ιταλικόν 
άλληλοβοηθούμενα διεξήγαγον τούς απελευθερωτικούς των αγώνας, το πρώτον κατα 
τή ' Τουρκίας, τό δεύτερον εναντίον τής Αυστρίας, κατά τόν 19ον αιώνα.

Είναι γνωστόν τό ρεϋμα τών ’Ιταλών φιλελλήνων, οί όποιοι έπολέμησαν υπέρ 
της Ελληνικής ανεξαρτησίας καί μέ τόν Σανταρόζα επί κεφαλής έπότισαν μέ τό αΐ- 
μά των τό δένδρον τής ελληνικής ελευθερίας. Κατά τήν έποχήν έκείνη'ή όλόκληρον 
-ό Ιταλικόν Έθνος έθαύμαζε καί προσήγγιζε ψυχικώς τήν έπαναστατημενην Ελλά
δα, δ άγων τής όποιας ένίσχυεν εις τήν ’Ιταλίαν τό αίσθημα τής εθνικής ενότητος καί
τόν πόθον τής πολιτικής ελευθερίας. , s

Ό μέγας εθναπόστολος τής ’Ιταλίας, ό Mazzini οεν επαυσεν επι δεκαετηρί
δα- ολοκλήρους νά προβάλλη συνεχώς πρός τήν Ιταλ ικήν νεότητα τόν ύπέρ τής α
νεξαρτησίας αγώνα τών Ε λλήνων, πρός μίμησιν. «Κοιτάξετε — έλεγε —  το μεγα- 
Αϊον τής άναστηθείσης Ελλάδος. Δέν ήμπορειτε να είσθε και σείς μεγάλοι όπως ε
κείνοι · 0 ; Έ λληνες ήσαν έν έκατομμύριον εναντίον έχθροϋ δεκάκις ισχυρότερου. 
Ά )λ ’ ώπλίσθησαν δλοι, ώρκίσθησαν νά ταφούν ύπό τά ερείπια τών πόλεών των,, πα
σά νά ύποκύψουν εις τήν Ημισέληνον’ έκράτησαν τόν δρκον των εις τό Μεσολόγγι 
καί ένίκησαν Κάμετε καί σείς δπως εκείνοι καί θά νικήσετε».  ̂ %

Τάς θυσίας τών ’Ιταλών φιλελλήνων ουδέποτε έλησμόνησεν ή μικρά Ελλάς του 
παρελθόντος αίώνος. Κατά τόν άγώνα τής ’Ιταλικής ανεξαρτησίας περιέθαλψε πλή-
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0ος Ιταλώ ν προσφύγων, θυμάτων της ξενικής κυριαρχίας, ενώ έκατοντάδες ένθου*- 
σιωοών Κλλήνων πολεμιστών, μεταξύ των οποίων καί παλαίμαχοι οπλαρχηγοί τοϋ 
i» -Q £Xfe^aaV ^  εθελονταί εις την Ιταλίαν κατά την διάρκειαν των γεγονότων τοϋ 
lho9 - 1861 καί κατετάγησαν ως ιδιαίτερον στρατιωτικόν σώμα, διά νά ένισχύσουν 
τον άγώνα τής Ιταλικής ανεξαρτησίας, άποδίδοντες ουτω τό παλαιόν των χρέος.

Αλλά τό ν̂έον Ιταλικόν κράτος δεν παρέμεινε σταθερόν εις τάς άρχάς τής ει
ρηνικής συμοιώσειυς τών μεσογειακών λαών καί τοΰ αμοιβαίου σεβασμού τών ελεύ
θερων εθνών. Τό άναζωογονηθέν μετά τήν έπίτευξιν τής Ιταλικής ένότητος αυτοκρα- 
τορικον πνεύμα τής Ρώμης καί ή προκύψασα Ιταλική μεγάλη ιδέα, άπέβλεπε πρός 
τόν ελληνικόν χώρον ως πρώτην κίνησιν πρός τήν ’Ανατολήν, δπου άνεζήτει τον 
Ρώμην Χ0υ χώΡ°ν λα°ζ’ καυχώμενος °τι πΡ°ήΡΧετο κατ’ ευθείαν άπό τήν άρχαίαν

Γνωρίζομεν ήδη, δτι πολύ πρό τοΰ Β ΙΙαγκοσμίου Πολέμου, ή ’Ιταλία ετρεφε 
κατακτητικάς βλέψεις, δυσκόλως άποκρυπτομένας, πρός τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον 
και την Βγγυς Ανατολήν. Ένέργειαί τινες του ’Ιταλικού κράτους κατά τάς πρώτας 
δεκαετίας του 20οΰ αίώνος υπήρξαν ένδεικτικαί τών προθέσεων τής ’Ιταλικής έ^ωτε- 
ρικής πολιτικής: ή κατάληψις' τής Δωδεκάνησου τό 1911, ή έξασθένησις τής’ συν- 
θηκης των Σεβρών άπό τής επομένης τής υπογραφής της δι’ ένεργειών τοΰ κόμητσς 
^φορτσα,^ ή βαθμιαία πολιτική διεΐσδυσις ε'ίς τήν ’Αλβανίαν, ή διεκδίκησις τής Σμύρ
νης και^άλλων^Μικρασιατικών εδαφών κατά τήν περίοδον 1921 - 1922, δ βομβαρδι
σμός καί ή επιδρομή κατά τής Κερκύρας τό 1923, ή κατάληψις τής ’Αλβανίας τόν ’Α
πρίλιον τοΰ 1939, άποτελοΰν σαφείς ενδείξεις τοΰ έπεκτατικοΰ σχεδίου τής ’Ιταλίας 
ιο οποίον ένεκολπώθη καί διηύρυνεν ό Μουσολίνι έν τή καισαρική μεγαλομανία του.

Πράγματι, το ανελευθερον πολιτικόν καθεστώς τής ’Ιταλίας τοΰ 1940, έν τή 
μεγαλομανεί προσπάθεια του νά άναβιώση τήν παλαιάν Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν, τό 
Impenum Romanam ώραματίσθη καί έπεδίωξε νά καταστήση τήν Ελλάδα Pr’ov 
Rom. καθώς είχε πράξει τόν 2ον π.Χ. αίώνα^ή άρχαία Ρώμη, ή όποια εις διάστημα 
πεντήκοντα έτων ύπεδούλωσε τήν άρχαίαν Ελλάδα (άφοΰ ένίκησεν εις τρεις μάνας· 
εις τας Ινυνός Κεφαλάς τής Θεσσαλίας τό 197, εις. τήν Πύδναν τής Μακεδονίας τό 
168 και τελικως και οριστικώς εις τήν Κόρινθον τό 146 π.Χ.) . Κατά τήν επο
χήν εκείνην ή Ελλάς, δέν έφάνη αξία τοΰ παρελθόντος της, διότι ή ήθική παρακμή 
και  ̂η ολιγανθρωπια ειχον διάβρωσες τό εθνικόν της δυναμικόν. Ό ιστορικός Πολύ- 
οιος οιέσωσε ιό̂  άνά τό στόμα τών Ελλήνων περιφερόμενον τότε λόγιον: «Ούκ άν 
εσώθημεν, εί μή άπωλόμεθα». ‘

, ^-λλ °’L καΦ0'1 εκείνοι καί αι τραγικαί έκεΐναι συνθήκαι τοΰ έθνους μας παρήλ- 
θον ανεπιστρεπτί. Ή  μεγαλαυχούσα Ρώμη καί οι φωροφιλόδοξοι άρχοντές της κατά 
το 1940, ηγνοουν ότι η Ιστορία είναι άμετάκλητος καί άνεπανάλληπτος διαδικασία 
και ουδέποτε τα ιστορικά γεγονότα επαναλαμβάνονται δίς τά αύτά.

(  Συνεχίζεταί)
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f  Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου κα ί τέλος)

Ψύχωσις των παίδων

’Ανάλογος προς τήν ψύχωσιν των ύστερικών γυναικών καί πολλάκις πλέον ε
πικίνδυνος είναι ή ψύχωσις των παίδων προς καταγγελίαν ξένων συνήθως προσώ
πων καί ούχί εαυτών ώς δραστών διάφορον; εγκλημάτων, διαπραχθέντων ύπ αυ
τών τούτων. _ ^

Τ ’ αδικήματα, τά όποια ώς επί τό πλεΐστον διαπράττονται εις βάρος  ̂ παίδων, 
είναι τά των ηθών, άλλα καί τά παραπτώματα, εις τά όποια υποπίπτουν οι παίδες, 
είναι"έπίσης τ’ αναγόμενα εις τάς γενετησίους έπιθυμίας. Περί τά ήθη λοιπόν συνή
θως στρέφονται αί φανταστικαί κατηγορίαι τών παίδων κατά προσώπων τελείως ξέ
νων, έκλεγομένων δέ κατά προτίμησιν μεταξύ εκείνων, τά όποια ενεποίησαν εις αυ
τά εξαιρετικήν έντύπωσιν δι οιονδηποτε λογον. _ ^

Εκτενέστατα αναπτύσσει τό ζήτημα τούτο ό G. Guilhermet εις τό βιβλιον του 
«Δικαστικαί πλάναι», δπου παραθέτει πλήθος πραγματικών γεγονότων, πού πείθουν 
περί τής εκπληκτικής τάσεως τών ύστερικών παιδιών νά κατηγορουν ξένα πρόσω
πα εις βάρος αύτών, καί περί τής καταπληκτικής ίκανότητος νά επιτυγχάνουν ώστε 
νά γίνωνται πιστευταί α'ι καταθέσεις των, μεταχειριζόμενα πρός τούτο το θαυμασιω- 
τερον ύφος πειστικής ειλικρίνειας καί άναπαριστώντα, ώς λέγε_ι ό ιατρός Motet, «κα
τά τρόπον συγκινητικώτατον τάς λεπτομέρειας εγκλήματος, ούτινος ισχυρίζονται οτι 
υπήρξαν μάρτυρες καί θύματα. Κατορθώνουσι δέ μέ τήν Απλότητα τής γλωσσης και 
τό πλήθος τών λεπτομερειών ν’ αύξάνωσι μεγάλως τό ενδιαφέρον τού άκροατοΰ καί 
νά παρασύρωσι τήν πεποίθησιν αυτών».

Τά κατωτέρω γεγονότα, άτινα άναφέρονται ύπο τού G. Guilhermet προκαλουν 
βαθεΐαν θλϊψιν καί αναγκάζουν πάντα συμβαλλοντα οπωσδήποτε εις τήν  ̂ άπονομήν 
τής δικαιοσύνης νά δέχηται καί νά έρευνα μετά μεγάλου σκεπτικισμού τάς καταθέ
σεις καί είδικώτερον τάς κατηγορίας τών ύστερικών παίδων. _

«Οί σύζυγοι Υ... υιοθέτησαν εγκαταλελειμμένον τι κοράσιον, το̂  οποίον δια τους 
ευγενικούς του τρόπους ήγάπησαν ωσάν νά ήτο ίδια αύτών κόρη. Κατα τήν εποχήν 
ταύτην, ευρύς λόγος έγένετο περί σκανδάλου λαβόντος χώραν εις γειτονικήν μεγαλην

1. G. Guilhermet, «Δικαστικαί πλάναι», μετάφρ. Γεωργιάδουήσελ. 125_καΙ_έ.
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πόλιν καί εξελισσόμενου ενώπιον τοΰ εκεί κακουργοδικείου. Της δίκης ταύτης ό Γ... 
ανεγνωσεν εις την σύζυγόν του λεπτομερή περιγραφήν, έν ή, κεκαλυμμένως κάπως, 
α;α;,αρισιανιο ανηθικωιαται σκηναί. Αλλ ούοεις εξ αυτών έδωσε προσοχήν είς 
την παρουσίαν τής μικρής υιοθετημένης, ήτις κατά την στιγμήν εκείνην έπαιζε μέ 
την  ̂κούκλαν της έν τω αύτώ δωματιφ, διότι έφρόνουν άμφότεροι δτι οέν ήδύνατο 
να εννοήση τα άναγινωσκόμενα.
, <<ΔεΤ παρήλθεν δμως πολύς χρόνος από τής ημέρας ταύτης, δτε πρωίαν τινά 

εισερχόμενη αιφνιοιως είς τήν αίθουσαν ή κ. Γ... έμεινε κατάπληκτος προ τοΰ θεά
ματος τής μικρής κόρης, ήτις έφίλει μετά'ζωηρότητος τό άνω μέρος των ποόών τής] 
κούκλας της, ής τά φορέματα είχεν ανεγείρει. Εις τάς ερωτήσεις των γονέων της, ή 
νεαρα υιοθετημένη άπήντησε μετά πάσης ψυσικότητος «δτι έκαμεν είς τήν κούκλαν, 
ο,τι ειχον κάμει καί είς αυτήν τήν ιδίαν». ΤΗτο ακόμη παρά τή τροωώ της, ώς ελεγεν, 
όταντην  ετοποθετησαν πλησίον μικρού αγοριού, τό όποιον, έκάλει «σύζυγόν της» 
και οπερ εφερετο πρός αυτήν ώς είς σύζυγον. ’Αλλά καί αυτός δ σύζυγος τής τρο- 
φου, τέλος δέ καί αυτός δ πατήρ του μετεχειρίσθησαν αυτήν ώς δ μικρός εκείνος Δόν 
Ζουαν,  ̂οστις ήτο μόλις δεκαετής, ενφ αΰτη καθ’ δν χρόνον έλάμβανον χώραν αί έν 
λογω ανήθικοι πραςεις, ήτο μόλις πενταετής. " '

, <; Ε™ τούτ<ή,ς ° κύριος καί ή κυρία Γ.. μηνύουσι τον σύζυγον τής τρο®οΰ καί τον 
πατέρα αυτου, οιτινες μετά τού μικρού Δόν Ζουάν διεμαρτυρήθησαν έντόνως. Άπε- 
οειχθη άλλως τε ιατρικώς δτι ή μικρά ήτο εντελώς υγιής καί δτι ουδέποτε' ύπήοξε 
θύμα προσβολής κατά τής τιμής της. a b

<<Είς επιμόνσυς^δ’ ερωτήσεις τών αρμοδίων ή νεαρά υιοθετημένη ώμολόγησε 
-έλος, οτι εψευσθη και οτι ήθέλησε καί αυτή νά κάμη «δπως αί κυρίαι πού ήσαν είς 
τας εφημερίδας». 1

Ύ π ό θεσ ις  τού 
βουλευτοϋ Rouvier

μ-ο- " Τ ? ,18? 8 δ βουλευτής Rouvier κατηγορεΐτο έπί προσβολή τών δημοσίων ήθών. 
■ _ ,ς ° ,ως “πγΪΤΤελθη κατ αυτου ή ως άνω κατηγορία, διεμαρτυρήθη έντόνως ύπέρ 
της αθψοτητος του και, δταν δ Πρόεδρος τής Βουλής κ. Dufaure άνήγγειλεν δτι έ- 
ζητειτο η αοεια τού Κοινοβουλευτικού Σώματος πρός. ένέργειαν δικαστικής καταδιώ- 
ςεως ενάντιον συναδέλφου, ούτινος τό δνομα άπεσιώπησεν, δ αντιπρόσωπος τών «Ναυ- 
τικων Αλπεων» έπήδησεν είς τό βήμα καί μετά φωνής, ής τό ειλικρινές ύφος ού- 
?μ ' αμφιβολίαν άφηνε περί τής αθφοτητός του, έζήτησεν αύτός δ ίδιος «τήν έ- 

νεργειαν ανακρισεως, ήτις θά έθετε τέρμα είς γελοΐον καί βδελυρόν μύθον ’Όντως 
ο κ. Rouvier ήτο άθφος τά δέ δηλώσαντα παιδία δτι άνεγνώρισαν αύτόν ύπήκουον’
ας, °tSeV π0ΐαν ,υποβολην· Ε'' τό δικαστήριον ήθώωσε μέν τον κατηγο-
ρουμενον π λ ψ  μετά .πολλής δυσκολίας καί βασίζον τήν άπόφασίν του έπί τής άμ- 
φιοολιας άφηνε να ιπτανται ύπεράνω τής κεφαλής τού εντίμου κ. Rouvier αί μάλλον 
προσβλητικαι υπονοιαι. Οτι δέ όντως ήτο οϋτος έντελώς άθψος άπεοείχθη τρανώς
ΕΧ, Χ\ζ ανακαλυψεως τού πραγματικού ένοχου, δστις ώμολόγησε τό έγκλημά-ου μετά 
παροδον τριετίας απο τής πράξεως, δηλαδή άφοΰ αύτη παρεγράφη.  ̂ ^  ' μ

,*EV Ρ^θείση κατά τών ήθών προσβολή τά θύματα άτινα ήσαν, ώς είπομεν 
μικρά παιοια, προσεβληθησαν όντως παρά φρενοβλαβούς ή έγκληματίου τινός πλήν
δέδ-ιΡ-όα Ηων των δΡαστών υπήρξε τυχαία καί έπιπολαία. Φαντάζομαι
% J : 10 αξΐωΓ  ζ°? κατηγορουμένου ηνάγκασε τον άνακριτήν καί τούς δικαστάς^ά 
εξετασωσι μετά πλειονος. τής συνήθους προσοχής τήν προκειμένην ύπόθεσιν καΓ δ ι ί
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φυγεν ούτως άθώός τις καταδίκην, ήτις ήθελεν είσθαι φοβερά δικαστική πλάνη καί 
ήτις θά έστερεί την Γαλλίαν Ινδς έκ των κρατίστων αύτής πολιτικών ανδρων» ·

Τά γεγονότα ταΰτα καί πλεΐστα άλλα άναφερόμενα εις σχετικά συγγράμματα 
των έγκυώάντων είδικώς εις την μελέτην τής ψυχολογίας των ύστερικών Ατόμων κα
ταδεικνύουν δτι ή μαρτυρία των παίδων είναι τό «επισφαλέστερος στοιχειον αποδει- 
ξεως, ώς επί τό πλεΐστον δέ σοβαρός παράγων πλάνης», καί δτι, «όταν ος άνακριτικοι 
καί δικαστικοί υπάλληλοι αγνοούν τούς σπουδαίους ψυχολογικούς κανόνας ή, ένω 
γνωρίζουν αυτούς, δέν τούς παρακολουθούν, δυνάμεθα νά εύρεθώμεν προ φρικωοων
δικαστικών δραμάτων». , .  „

«Είναι δέ γεγονός δτι τό παιδίον εκτός τής εκπληκτικής αυτου ικανοτητος εις 
τό περιβάλλει-; τό ψεύδος του διά τού πέπλου τής πειστικωτέρας ειλικρίνειας, κατε- 
γει προσέτι θαυμασίαν μαντικήν δύναμιν. Μαντεύει, αισθάνεται οτι καταθετον ωρι- 
σαένα γεγονότα άνταποκρίνεται είς τήν μυστικήν επιθυμίαν του δικαστου. Εις τας 
άποτεινομένας έρωτήσεις. είς τήν Ικφρασιν τής επιθυμίας^ τού ανακριτου, ευρίσκει 
δ νεαρός μάρτυς τά στοιχεία τής παρά τού εξετάζοντος αυτόν αναμενόμενης απαντη- 
σεως .δημιουργεί μύθον τινα σύμφωνον πρός τήν επιθυμίαν του δικαστου και, αυθυ- 
ποβαλλόμενος, πιστεύει τού λοιπού καί αυτός άκραδάντως εις τον^μύθον του, ουνα- 
μενος οΰτω νά Ιπιφέρη άσυνειδήτως φρικώδεις καταστροφας,. τας οποίας μονον όταν 
ήλικιωθή θέλει ίσως, πλήν πολύ άργά κατανοήσει».

’ Αμνησία υστερικών

Δέον νά παοατηρήσωμεν δτι, έκτός των ανωτέρω ψυχώσεων των υστερι
κών ατόμων δέν είναι Ασυνήθης καί ή Α μ ν η σ £ α , ητις ενίοτε προσβάλλει αυτα 
καί ήτις είναι λίαν διάφορος, ύφισταμένη τήν Ιπιδρασιν του περιβάλλοντος. Αικη 
δέν είναι απόλυτος, άφοΰ δ πάσχων δύναται ν’ άνευρη ίχνη τινα απολεσθεισων ανα
μνήσεων καί ομοίως αφού χρησιμοποιή ταύτας χωρίς V αντιλαμβάνεται απολύτως 
αύ-ά" Ενίοτε μάλλιστα ή διαταραχή τής μνήμης λαμβάνει την μορφήν της αμνησίας, 
ήτις έπαναφέρει τό δτομον είς έποχήν πολύ προγενεστεραν τής υπαρςεως αυτου.

' Εύνόητον δτι μία τοιαύτη διαταραχή τής ανηαης ουναται πο^κιλοτροπως ;α 
παίξη ρόλον είς μίαν ύπόθεσιν έφ’ δσον δέν κατορθωθή να εξακριβωθη οτι αυτή οφεί
λετα ι Γις υστερικήν προσβολήν καί άποδοθή είς πρόθεσιν τού πασχοντος ν απόκρυ
ψη ή διαστρέψη τήν αλήθειαν.

Εξωτερικού ύποβολαί 
επ ί υστερικώ ν

Ανωτέρω Ιξητάσθησσν α! περατώσεις των ύστεριχών σύθυ,ιοδολων Ισης ο- 
μ κ  σπουδαιότητος εΐνσι χσί a! έξωτερ,χσ.ί 4πο6ολ«ί σι προχσλοσμενσι επ. σσ,εριχων
άτόμων ιδία γυναικών καί παίδων. , Ί ,

«Ό Brouardel έξετέλεσεν έπί παιδιών μόλις ούο ετών, παθοντων εκ^φλογώσε
ων το0 κόλπου κατόπιν Αμοιβαίων ψαύσεων, τό έξης πείραμα: Ερωτα τα κορασια
τούτα τ£ς ήτο δ προξενήσας τό έν λόγω κακόν, δταν δέ έοίσταζον να απαντησουν,, τοις 
αυχα τις η ι  Κ - ι , διπλωμάτου, αύτά δε απηντων παραυτα:

« ο ί τ ώ Z i i ^
Γ σ .  Guilhermet, «Δικαστικού πλάναι», μετάφρ. Γεωργιάδου,' σελ. 120 καί 137,
2. Κ. Μιταυτση, «Ψυχιατρική», σελ. 347.
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5  ?  5 ,“  * * "  »° l έ™ λάμ6ανον
Mn (<t0  BeriUon^ χωρίς νά καταφυγή εις υπνωτισμόν έξετέλεσεν είδικώς πειοά 
! .μ  υποβολών επι παιδιών καί επέτυχε τήν παραγωγήν διαδοχικής: * Ρ '

1) Μερικών αμνημοσυνών,

4 v . « p ? 6 s i f ^ ^ V) 2 T O 5 ’γ^ ^ Γ l>0,’®,  άναπαΡαϊ ουσών

ν4τ»»31 4 ίχ “ ων' 2  S S T  ”P°S ^  δΐ4ρ” “ ν *“  X fW  ϊ<ϊ«·
4) Παρακρουσεων τής μνήμης, άποτελουμένων έκ ψευδών Αναμνήσεων ήτοι A 

καλλιτερον παντός άλλου, δεν θά δυνηθής νά τό είπνίε δ,Λ-, οα ^  » ·? Γ Ρ>εις

£ τ ο μΞ ν’ θ ’ τ ν Γ · ζΓ ήτ ε?ς V * 5
θ ϊ Λ Τ * ·  Kai τ&, παι8ίον. ^  ™ «ς στιγμάς εις μάτην προσπαθεί νΓένθυμη- θη το ονομά του καί αί προσπάθειαι αδται δέν είναι πλασταί R

« ωσαύτως Απευθυνόμενος πρός ΙΟετές παιδίον συνοδευόμενον παρά τής 
τρός του δ αυτός ιατρός βέβαιοί τοΰτο, δτι δήθεν ό κ. X. δέν προεγευμάτίσεν άλλΠ
3 “  Π “ ·τΛν T°Vi-“ V ^  * e ' 4 i v , « t e 2  J “ S , 0  2 ώρ, ί
ϊ “λ“ ί  "“ “ 'Ι1™ '' ™  πειράματος. Καί τό ττραδίον μετέβαλε τήν διήγησιν to' 0 
ανωτέρω γεγονοτος συμφωνως πρός τάς ύποδείξεις τού ιατρού.  ̂ W
S a in t - SDenkV £?θγ)τήν 5 ,Berillon λέγει δτι διερχόμενος τήν όδόν
, a / παρετηρησε μεγάλην συγκεντρωσιν, έπλησίασε ταύτην καί Ζ̂δε δι'
Ανθρώπους παλαίοντας, Ιξ ών δ εις εφόνευσε τον ετερον διά μ α ν Χ ς  -
ητο υφηλου αναστήματος Ιφερε ξανθήν γενειάδα καί λευκόν ΙνδυμαΓ Καί τό πα ιδ ί 
ον διηγείται ταΰτα μετ’ Αδιάσειστου βεβαιότητος. Τοιαύτη δέ Κ α ι ή β ε β α ^ ς  
του, ώστε ερωτωμενον εκ νέου θά έπιμείνη εις τάς δηλώσεις του καί θά β εβ α ιώ σ τε  
icc της μεγαλυτερας ειλικρίνειας δτι ήτο παρόν κατά τήν πάλην καί δτι είδε ϊδί 
οφθαλμοΐς τό θύμα, τήν μάχαιραν καί τον φονέα η ε1δε ίδί0ΐς

ράσματα: ^  W0TOV 6 Ιατ^  Berfllon ^ ά γ ε ι  τά Ακόλουθα συμπε-

1) Παρά παιδίοις 6 - 15 ετών είναι εδκολον δι' άπλής βεβαιώσεων ο,’,
o i v l ^ X''V̂  κ“ταστ1 ^ ’ ?'λλά κα1 έν έγρηγόρσει, νά παράγη τις αύταπάτας με 
ρίκας αμνημοσυνας, Αλλοιώσεις τών Αναμνήσεων καί παρακρούσεις τής χνήκης'

, „ ^ ^ Η ρ ^ ^ εσ μ α τ ικ ό τη ςτώ ν  έπί παιδιού γενομένων ύποβολών άποτελεί τόν κα- 
/ό ;α, Ινψ η μή άποτελεσματικοτης αύτών άποτελεί εξαίρεσιν Έκ τών ιΥττοδΑϊ ~ »' 
τούτων δυνατόν νά παρανθώσιν ψευδείς μαρτυρίαι. Ρ ' υποβολων

·* μ » λ ι * » » „ τ4

r . Γενικ®ς „α! ύστερικαί γυναίκες καί τά παιδία υποβάλλονται εδκολώτατά" τγβ- 
τάζόμενα τα^ατομα αυτά παρ’ άνακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών τοιού-ον ηΛν)~ 
μετά προσοχής ή καί πολλάκις μέ άσύμωορον διά τήν έννοιαν τής δικαιοσύνης Ιπι 
τηδειοτητα, δυνανται νά δώσωσι τάς πλέον Ικπληκτικάς Απαντήσειr <
την επιθυμίαν τού Ιξετάζοντος. Καί είναι άναμφισβήτητον δτι αί ύποβ’ολαί αδ ταΤ Χ

1. G. Guilhermet, «ΔικαστικαΡπλάναι, σελ. 124, 133.
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προσώπων των εντεταλμένων τήν άνεύρεσιν της αλήθειας καί την άπονομήν της δι
καιοσύνης, γινόμενα εις υστερικά παιδία καί γυναίκας, είναι αί περισσότερον όλων 
έπικίνδυνοι, διότι, ως έξετέθη ανωτέρω, περιβάλλονται μέ τήν δαιμονιώδη ικανότη
τα αληθοφανούς διηγήσεως, μέ ασυνείδητον ψυχολογικόν tact καί μέ τήν γοητείαν 
της ψευδούς ειλικρίνειας.

Καταλογιστόν
έγκληματούντων
υστερικώ ν

'Ως πρός τό ζήτημα τής υπαιτιότητας καί τού καταλογιστοΰ επί των αδικημάτων 
τών διαπραττομένων υπό ατόμων υστερικών παρίσταται ανάγκη όπως κατόπιν λε
πτομερούς καί ειδικής έξετάσεως διαπιστούται ότι πράγματι το τελεσθεν αδίκημα 
εχει αΐτιολογικόν σύνδεσμον μέ τήν υστερικήν κατάστασιν τού ατόμου, οπότε καί ή 
ύπαιτιότης ή τό καταλογιστόν κρίνεται κατά τά εν τφ  προηγουμένω κεφαλαίω έκ- 
τεθέντα. "Οταν όμως άδιαφιλονικήτως προκύπτη ότι καθ' όν χρόνον έτελέσθη τό 
αδίκημα δ δράστης αυτού έτέλει ούχί έν ήρέμψ φαινομενικώς καταστάσει, αλλά εις 
ψυχικήν ισορροπίαν έπιτρέπουσαν να σταθμίση τήν έκτελουμένην πράξιν, ύφίσταται 
ελευθερία βουλήσεως, δι’ ήν υπάρχει ύπαιτιότης καί καταλογιστόν καί θέλει λειτουρ
γήσει δ Νόμος πλήρως.

Τονίζομεν όμως ότι είναι υποχρέωσις τών άνακριτικών υπαλλήλων εις πάσαν 
περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν  τον κύριον ρόλον παίζει υστερικόν άτομον, νά προσφεύ- 
γωσιν εις ειδικούς ίατρογνώμονας, ίνα μή, καθώς γράφει καί δ Umberto Fiore,^ κα
τειλημμένοι υπό τού φάσματος υποθέσειυς τίνος περί εγκλήματος,, κυριαρχούσες 
τελείως έν τή συνειδήσει αυτών, αποδώσουν στοιχεία ενοχής εις κούφους σκιάς,, δια
λυόμενες είτά υπό κριτικής λεπτολόγου καί απαθούς, ή παρασυρθοΰν εις ολισθήμα
τα τά όποια θ’ αποτελόσουν τά φρικωδέστερα τών δικαστικών δραμάτων, πρός βλά
βην τής παρ’ ανθρώπων απονομής αληθούς δικαιοσύνης.

f  Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ

Οί ’Α στυνομ ικο ί οί όποιοι μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν 
μεγάλην υπηρεσίαν ε ις τήν κο ινω νίαν κ α ί είς τον εαυτόν τ ω ν .

Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »  σ α ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  ε κ λ ε κ τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  ύ λ η ν .
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ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  +

Τοϋ κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, ‘Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β' έ. σ.

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

, ,Επ.1 ,LWV /"ίμερων μας εις τήν Γαλλίαν δ Locard, εις τήν Γερμανίαν δ Schneigkert,
εις την Αυστρίαν ο Gross, είρ τήν ’Αγγλίαν δ Mitchell καί δ Harisson, εις τήν Άμε- 
ΡίΧΎ1ν ° Osborn καί δ Hilton κ.λ.π. (αναφέρω μόνον ελάχιστους από τούς διεθνώς 
γνωστούς οικαστικους γραφολόγους) , τήν επί εκατονταετηρίδας εμπειρίαν των έγγοαμ- 
ματων και αγράμματων ατόμων, νά αναγνωρίζουν τήν γραφήν των, τήν γραφήν των 
οικείων των, των συνεργατών των, τήν έθεμελίωσαν επί επιστημονικών καί τεννικών 
ρασεων. Λ

. 0  έμπειρογνώμων σπουδάζει πρώτον τα αναμφισβήτητου γνησιότητος κείμενα 
όυο εως πεντε_ ημέρας, άν είναι πολλά καί περισσοτέρας. Ή  έξέτασις δεν πρέπει νά 
γίνεται δια μιας και μονής μελέτης, ουδέ διά μιας παρατεταμένης μελέτης, άλλα κατά 
μικρά ^και μεγαλα διαλείμματα, καί εις διαφόρου; ημέρας.
.  ̂ Καί ναι μέν αί τυχόν καταφανείς διαφοραί, ώς λ.χ. του τύπου, του μεγέθους, τής 

κλισεως, τής συνδεσμώσεως η μή, τό εύανάγνωστον ή δυσανάγνωστον, προκαλοΰν άμέ- 
σως πΡ°σοΧή'Λ αλλά μεθ εκαστην εξετασιν, πάντοτε θά έπισημαίνωνται καί νέα 
σιοιχεϊα και τα πλέον ουσιωδέστερα καί επί πλέον έξοικειοϋται πλήρως μέ τον τύπον 
‘•ής γραφής εις ολας τας λεπτομέρειας του καί επομένως δυσχεραίνεται κατά πολύ ή 
μελλουσα να επακολουθήσω συγκριτική έξέτασις, μετά τοϋ ήμφισβητουμένου ή έπιλη- 
ψιμου κείμενου. n 1 1

,« ?  συΤκριτική μελέτη δύο κειμένων απαιτεί βαθείας γνώσεις καί πείραν, άλλως 
ομοιαςει με ατομον τό όποιον αναλαμβάνει τό επιστημονικόν εργον τοϋ εργαστηρίου" 
ανευ τής καταλλήλου έξιδικεύσεως ή εισερχομένου εις. βιβλιοθήκην, άτομον ήμιαγράμ- 
ματον. ^Ησον μικροτεραι είναι αί γνώσεις ενός ατόμου, τόσα περισσότερα πράγματα τά 
θειορεϊ ομοια και ίσα.

Τά έγγραφα εξετάζονται, κρίνονται, συγκρίνονται καί ταξινομούνται κατόπιν επι
μελημένης παρατηρήσεως καί λογικού συλλογισμού των έπισημανθέντων «διαφορών» 
και των «ομοιοτήτων». Τ r

, ^  τροπος τής συγκρίσεως δέν είναι απλή εργασία, δσον φαίνεται καί ή αναλυ
τική γραφική σύγκρισή δέν δμοιάζει πρός τήν σχεδιαγραφίαν.’ Είναι λάθος-νά έκτι- 
μωνται ολα, τα ιχνηψσοτίμως, δπως καί ή αδυναμία νά επισημάνη τά ελαττώματα μιας 
γραφής και τήν αιτίαν εκ τής οποίας εδημιουργήθησαν.

Μια γραφική κινησις εις έν άτομον μέ ώριμον γραφικόν χαρακτήρα, συνεπεία τής 
μακρας_ επαναληψεως, εχει καταστεί τελικώς, ακούσια ίσόβαθμος κινησις, ώς άποκα- 
λείται υπο τής επιστήμης τής ψυχολογίας. ’ 1

_ Πολλά λάθη εις την έξέτασιν των εγγράφων δέν οφείλονται εις τήν ανικανότητα 
της επισημανσεως των ιδιορρυθμιών ή εις τήν κακήν αυτών έκτίμησιν, αλλά καί εις
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τήν ανικανότητα της ορθής αυτών περιγραφής. Δύο συγκρινόμενα κείμενα Υποδεικνύουν 
οτι προέρχονται από τήν );εΐρα ενός καί τοΰ αύτοϋ γραφεως, όταν πιστοποιηθή η αο,ου- 
σία ουσιωδών άποκλήσεων καί συνταυτίζεται μεγάλος αριθμός ομοιοτήτων.

Τό σύνολον τής ποιότητος καί τοΰ αριθμού των ιδιορρυθμιών καί των ομοιοτήτων 
μιας γραφής αποτελούν τά διαγνωστικό, τής ταυτοτητος τοΰ γραφεως ιης. Αλλ είναι 
άκατόρθωτον νά προσδιορισθοϋν καί δλως ιδιαιτέρως να περιγράφουν καί νά κατονο- 
μασθοΰν δλαι αί ίδιορρυθμίαι καί αί ομοιότητες τής γραφής, διότι είναι τοσαι, όσοι και 
οι γραφείς. Πλεΐσται ίδιορρυθμίαι καί άπλαΐ όμοιοτητες έχουν τήν αυτήν μορφήν, τας 
αύτάς γραφικάς κινήσεις εις αριθμόν και εις σημεία εναρςεως και απολήςεως και ε/ 
τούτοις εις τας μικρολεπτομερείας των, μία έκαστη, είναι διάφορος των όμοιων της, 
έχει ίδικήν της ατομικότητα. Ά λλ ’ έτι, μία ώρισμένη ιδιορρυθμία δυνατόν νά έχη μεγα
λύτερα'/ αποδεικτικήν αξίαν εις μίαν ώρισμένην περίπτωσιν, ένψ ή ιδία είς μίαν άλλην,
νά έχη μικροτέραν. ,

Έντονος ύποπτος, αν ούχί αυταπόδεικτος, πρέπει να θεωρήται ή πλαστοτης, όταν 
διαπιστοϋται ΣΓΝΤΑΓΤΙΣΙΣ, κατ’ εκτασιν, κατά πλάτος καί είς δλας τάς ιδιορρυθμίας 
των γραμμάτων καί λοιπών παραστάσεων μιας υπογραφής αμφισβητούμενης, μετά αναμ
φισβήτητου γνησιότητας, διότι ή απόλυτος αυτή μεταξύ των συνταυτισις δύναται νά 
έπιτευχθή ΜΟΝΟΝ διά δουλικής άπομιμήσεως, τούτέστιν αντιγραφής διά ΔΙΑΦΑ
ΝΕΙΑΣ, ώρισμένης υπογραφής ή βραχέως κειμένου.  ̂ f t , , ,

Ή  συνειδητή μεταβολή ένίον φυσικών η επικτητιον ιοιοτητον ενός άνομου είναι 
κατορθωτή, αλλά μέχρις ώρισμένου βαθμού, λ.χ. οι’ αισθητικής έγχειρήσεως νά μετα- 
βληθή τό σχήμα τής ρινός, τών χειλέων, των οφθαλμών, τών δακτ. αποτυπωμάτων κ. λ .π.

Τό αυτό δύναται νά γίνη καί εις τήν γραφήν, υφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις, εκ τών 
όποιων αί κυριώτεραι είναι : α) Βραχύ κείμενον, β) απλός — κοινός — τύπος γρα
φής ή υπογραφής καί γ) μακρά, προς τούτο, άσκησις.

Δείγμα γραφής του φερομενου ο̂ ς 
συντάκτου τής πλαστής διαθήκης.
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, επιτυχής πλαστογράφησή, είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις, σημαίνει έπι-
LjXrii 2 ο,ιοια όμως προϋποθέτει ΑΠΟΒΟΛΗΝ των ιδίων γραφικών στοι
χείων^ και 1ΠΟΔ1ΣΙΝ ξένων. Ά λλ ’ είναι άποδεδειγμένον, ότι αί ΐδιορρυθμίαι τής 
γραφές, ημιουργοΰνται, ύφ ενός έκαστου γραφέως άνεπιγνώστως, άνευ βουλήσεως 
ανευ^ενσυνειοητου ενεργείας, αύθορμήτως καί έπομένως δεν δυνάμεθα νά άποφύγωμεν 
ο,α οεν βλεπομεν, δεν δυνάμεθα νά άπομιμηθώμεν έπιτυχώς ό,τι άδυνατώμεν νά έρμη- 
νευσωμεν ορθως, οεν ουνάμεθα νά παραλείψωμεν έκουσίως ό,τι άγνοοΰμεν ότι κατέχο- 
μεν και γενικωτερον, ταϋτα πάντα δέν δυνάμεθα νά τά καταπνίξωμεν είς τό σύνολόν 
των και ολως^ιδιαιτέρως είς έκτεταμένον πως χειρόγραφον κείμενον ή πολύπλοκον καί 
εκτεταμενην υπογραφήν, διότι τήν προσπάθειαν τής δημιουργίας ξένου τύπου γραφής 
την αντΐ|ΐαχονται^σφόδρα^καί αί ί'διαι αί φυσικαί γραφικαί συνήθειαι τοΰ πλαστογρά- 
? 0υ;, °ε εν ατ°μΌν ημιαγράμματον ή εγγράμματον, στερούμενον όμως γραφικής 
ικανοτητος, είναι φυσικώς αδύνατον νά άπομιμηθή μίαν ξένην, ταχείας φοράς γραφήν 
η εν ατομον με φυσιολογικήν γραφήν νά άπομιμηθή μίαν αταξικήν τρομώδηγραφήν, 
ενεχ,α παθολογιχ^ς αίτιας του γραφέως zyjc.
„ V «ποπειρόμενος νά μιμηθή μίαν ξένην γραφήν δέν δύναται, ούτε νά έπισημάνη 

ούτε να άναπαραστηση όλους τούς τύπους καί τάς ιδιορρυθμίας της α) διότι ή νείρ του 
στερείται τής πρός τούτο συνήθειας σχηματισμού τοΰ ώρισμένου τύπου των ν ραππά- 
των και τής  ̂διαπλοκής των, β) διότι ή χειρ του είναι ειθισμένη είς διάφορον τρόπον 
σχηματισμού γραμμάτων, γ) διότι αί ΐδιορρυθμίαι έκάστης γραφής δέν είναι όλαι έμφα- 
νεις και έπομένως δεν ύποπίπτουν είς τήν άντίληψιν τού πλαστογράφου, δ) διότι αί 
ΐδιορρυθμίαι έκάστης γραφής είναι δημιουργήματα ακουσίων γραφικών κινήσεων καί 
ε) αν δεχθώμεν ότι είναι δυνατόν νά άπομιμηθή τις Ιπιτυχώς καί τάς άνεπιγνώστως 
δημιουργουμενας ιδιορρυθμίας μιας γραφής, διατί θά πρέπει νά άρνηθώμεν ότι καί δέν 
α εγκαταλεανη και τας ίδικάς του, δηλονότι θά κατορθώση νά καταπνίξη καί τά άπο- 

τελεσματα των αΛ/ουσιων ένεργείών του.
Τούτο, άναντιλέκτως, είναι ΑΦΓΣΙΚΟΝ.
Ό,τι δήποτε Υποδεικνύει ότι ό γραφεύς «δέν έσκέφθη», δέν κατέβαλεν ιδιαιτέραν 

προσπάθειαν δια την γραφήν, όταν ή γραφή είναι συντετμημένη, δυσανάγνωστη άλλ’ 
ελευθερας καί ταχείας γραφικής φοράς, ότι είναι προϊόν άνεπιγνώστου συνηθειν’ άπο- 
τελει ίσχυραν ενδειξιν γνησιότητος, διότι ή πλαστή γραφή άπαιτεΐ καί σκέψιν καί ικα
νότητας. Βλλειψις ελευθερίας καί «ρώμης» είς τάς κινήσεις τής γοαφΐδός, ελλειόις 
έλεγχου των γραφικών κινήσεων (ζίκ - ζάκ) , έναλλαγή τής γραφικής πιέσεως, δη̂  
λαοη διάφορά εις το εύρος των γραμμικών γραμμών καί ιδιαιτέρως είς τάς καμπυλώ- 
σεις, είναι ενδεικτικά γραφικά στοιχεία τής βραδείας γραφικής κινήσεως, διά νά έπι-
τυχη ο πλαστογραφος μειϋονα ομοιότητα κατά τήν άπομιμητικήν ή διαστρεβλωτικήν 
προσπάθειαν του. 1

Ρ '}  απο πρακτικής ; άπόφεως, πρωταρχικήν σημασίαν εχει καί ή ποιότης καί 
κατα δεύτερον λόγον καί ή ποσότης τών ιδιορρυθμιών έκάστου γραφικού χαρακτήρος 
και έπομένως είς μιαν ύπογραφήν ή είς ένα πολύ βραχύ κείμενον, δ άριθμός ιδίως θά 
είναι πολύ μικρός, ώστε εμπειροτέχνης, σεβόμενος τόν Ιαυτόν του, νά μή δύναται’ νά 
μη του^επιτρεπεται, νά καταλήξη είς ένα τελικόν καί σαφές συμπέρασμα, είτε κατά τήν 
μιαν, είτε κατα την άλλην Ικδοχήν.

έ Συνεχίζεται)
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ  
ΕΙΣ ΠΟΖΝΑΝ 
ΠΟΛΩΝΙΑΣ

'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ

λ Q H  ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 1956 — 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 1968: Δώδεκα χρόνια πέρασαν 
XJr από τότε πού ή μαρτυρική Πολωνία, ή Χώρα των εκατόν επαναστάσεων καί 
των τριών διαμελισμών, άνώρθωσε τήν κεφαλήν εις τήν εξοντωτικήν καί βάναυσον δε
σποτείαν τής Μόσχας. Υπόδουλος του κομμουνισμού από τού 1947 ό εύγενής καί 
ηρωικός Πολωνικός λαός, τοΰ ήρκεσεν ολίγη προσχηματική χαλάρωσις των δεσμών 
τής δουλείας καί έσπευσεν, Iκείνον τον ’Οκτώβριον τοϋ 1956, να έκδηλώση εμπρά- 
κτως τον πόθον τής ελευθερίας του. Ή  αρχή έγινεν εις τάς 19 ’Οκτωβρίου 1956, ό
ταν μετά οκταετή άφάνειαν καί τετραετή φυλάκισιν μέ τήν κατηγορίαν τής κατα
σκοπίας, τό κομμουνιστικόν κόμμα Πολωνίας άποκατέστησε τόν «Τιτοϊστήν» Βλαντι-

στασις έλαβε χώραν εις τήν αίθουσαν τοϋ «Τπουργικοΰ Συμβουλίου», παρά δέ τήν ελ 
λειψόν τυμπανοκρουσιών, σημαιοστολισμών καί μεγάλων λόγων, σΰσσωμον τό Πολω 
νικόν ’Έθνος είχεν έστραμμένους τούς Οφθαλμούς εις τό μικρόν κτίριον τής ήσυχου 
όδοΰ, εις τό κέντρον τής Βαρσοβίας, όπου, ίσως ετίθεντο αί βάσεις διά μεγάλας μελ- 
λοντικάς εξελίξεις. Καί πράγματι ετίθεντο αί βάσεις μεγάλων μελλοντικών εξελίξε
ων, άφοΰ από άκρου εις άκρον τής Πολωνικής γής, σύσσωμος δ λαός, έν έξαλλο;) έν- 
θουσιασμψ, έπανηγύριζε τήν εκλογήν τοΰ Γκομούλκα ώς άρχηγοΰ τοΰ Πολωνικοΰ 
κομμουνιστικού κόμματος, είς πείσμα των απειλών τής Μόσχας...

Διά πρώτην φοράν, άφ’ ότου πρό οκταετίας οί Γιουγκοσλάβοι κομμουνισταί έ- 
θηγέρθησαν έναντίον τοΰ Στάλιν, μία δορυφόρος χώρα έβάδιζεν επί τά ίχνη τοΰ Τι
τοϊσμού. Μέ ψηφίσματα καί μηνύματα, μέ συγκεντρώσεις Ιργατών καί φοιτητών καί 
μέ συγκρούσεις είς τούς δρόμους μέ τήν ’Αστυνομίαν, ή Πολωνία τοΰ ’Οκτωβρίου 
1956 διετράνωνε τόν πόθον τής ελευθερίας καί τής άποκολλήσεως από τήν Μό- 
σχαν, διά τής άποκαταστάσεως τοΰ Βλαντισλάβ Γκομούλκα καί τών σύν αύτψ τρι
ών κομμουνιστών ηγετών. Ή  Πολωνία έξεγείρετο καί ήνοιγε τό πρώτον ρήγμα είς 
τήν έρυθράν αυτοκρατορίαν μετά τόν θάνατον τοΰ Στάλιν. ’Αλλά ή Σλαβοκομμουνιστική 
αυτοκρατορία τής μετασταλινικής εποχής, επραςεν ο,τι ακριοώς θα επραττε και επι 
Στάλιν: Καθ’ ήν στιγμήν δ Γκομούλκα, δ έπονομαζόμενος «Τίτο τής Πολωνίας», άπο- 
καθίστατο καί δ Πολωνικός λαός έπανηγύριζεν, αίφνιδίως ή ρωσική ηγεσία, μέ επικε
φαλής τόν ίδιον τόν Νικήτα Κροΰτσεφ, κατέφθασεν είς τήν Βαρσοβίαν. Ή το ακόμη 
ή πρώτη ήμερα τής Πολωνικής έξεγέρσεως, ή εσπέρα τής 19ης ’Οκτωβρίου 1956, καί
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ή συνάντησις των άφιχθέντων Ρώσων ηγετών μέ τά μέλη της Κεντρικής Επιτροπές 
του Κ.Κ. Πολωνίας υπηρςε δραματική. Οί Ρώσοι ήγέται, μεταξύ τών όποιων καί ο 
Στρατάρχης Κόνιεφ, μετέβησαν αμέσως εις την συνεδρίασιν τής Όλομελείας τοϋ Κ. 
Κ. Ιιολωνίας ενω ή συνεορίασις διεκόπτετα, ήκούετο ταύτοχρόνως καί δ βρόντος 
τών έρπυστριών τών ερυθρών αρμάτων μάχης εις τάς οδούς τής Βαρσοβίας... Ό Ρω- 
σικος στρατός του Κων).νου Ροκοσόφσκυ είχεν έξέλθει τών στρατώνων καί έπλημμύ- 
ριζε τους δρόμους μέ τά τάνκς και τά πολυβόλα, ενώ ο Ζούκωφ έγκαθίστατο έπιδεικτι- 
*ώς εις τά  ̂σύνορα τής άγωνιώσης χώρας... Ένα τελεσίγραφο'/ ιταμόν φαίνεται ότι 
έπέδωσεν εις τό Κ.Κ. Πολωνίας ό Κροϋστσεφ, επισείων τούτο εις τήν άκρην τήε κάν- 
ν/]ς ενό* άρματος. Καί ή δυστυχής Πολωνία τών 100 επαναστάσεων, απαράσκευος 
ακόμη δι’ άντίστασιν μακράς πνοής, ανοργάνωτος εΐσέτι διά μίαν επανάσταση/, μή 
εχουσα τά γεωγραφικά καί πολιτικά πλεονεκτήματα τής Γιουγκοσλαβίας — όπως καί 
ό Γκομούλκα δεν είχε τήν αίγλην καί τό σθένος τοϋ Τίτο — ήναγκάσθη νά κήώη’προ- 
σωρινώς τον αυχένα... ' ‘ Ί

***

ΤΜΪ ΕΣΑ ΕΙΣ όλον τό χρονικόν τής Πολωνικής έξεγέρσεως, κατά τόν ’Οκτώβριον 
•L ■■■ 1956, ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει ή έςέγερσις τών εργατών τής Πόζναν. Μία τών 
αρχαιότερων πόλεων τής Πολωνίας η Ποζνα, έδρα τών Πολωνών Βασιλέων μέχρι τού 
1926 καί άπό τού οεκατου αιώνος έορα τοϋ Ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου, πρωτεύουσα 
3c, τής πρωσσικής Πολωνίας απο τοϋ 1815 μέχρι τοϋ τέλους τοϋ Α ' Παγκοσμίου Πολέ
μου, οπότε περιεληφθη εις τό νεον Πολωνικόν κράτος, είδε τόν πληθυσμόν της νά έξεγεί 
ρεται οι’ όλων τών δυνάμεών του, άπό τής αύγής τής 19ης ’Οκτωβρίου 1956. Πρώτοι 
εξηγέρθησαν ο- έργάται, αυτοί, πού κατά τούς κούφιους ισχυρισμούς τοϋ Μάρξ καί τών 
άλλων αρχιερέων τοϋ κομμουνισμού, αποτελούν...πάντοτε «τήν εμπροσθοφυλακήν» καί 
«τό βαρύ πυροβολικόν» τοϋ κομμουνισμού κατά τοϋ φιλελευθέρου αστικού συστήμα- 
ίΟς..; Αυτοί, οι πραγματικοί πρωτοπόροι όλων τών υπό κομμουνιστικόν ζυγόν χωρών 
εις τόν αγώνα πρός άποτίναξιν τοϋ επαχθούς κομ) κοϋ ζυγού, ύψωσαν πρώτοι τά λάβα
ρα ιής επαναστάσεως στην Πόζναν καί έξεχύθησαν ατούς δρόμους, ακολουθούμενοι άπό 
ίθυς φοιτητάς καί^τους άγρότας καί όλόκληρον τόν πληθυσμόν. Αυτοί έπετέθησαν 
οιά τών όπλων κατά τών σοβιετικών στρατευμάτων, κατέλαβον κτίρια καί τάνκς εκαυ- 
σαν ρωσικά οχήματα καί άρματα μάχης μέ «κοκταίηλς Μολότωφ», έλυντσάρησαν έρυ- 
θρους αξιωματικούς καί πράκτορας τής Μυστικής ’Αστυνομίας καί ,γενικώτερον, κατε- 
ςευτέλισαν τόν μεγάλον ήττημένον, τόν Ρώσον Στρατάρχην Κωνσταντίνον Ροκοσόφσκυ 
ο οποίος άπό τοϋ Νοεμβρίου 1949 είχεν έπικαθήσει βαναύσως επί τοϋ Πολωνικού 
λαού, ώς υπουργός Εθνικής Άμύνης τής Πολωνίας...

Οί έργάται, οί φοιτηταί καί ολόκληρος ό λαός τής Πόζναν, τήν 19ην ’Οκτωβρίου 
1956 επανέλαβαν μέ^μεγαλύτερον ψυχισμόν, μέ μεγαλύτερον μίσος καί περισσοτέραν 
πιστιν εις τήν νίκην, εκείνο πού είχαν πράξει οί ίδιοι προ τριών μηνών, τήν 29ην ’Ιου
λίου 1956. Είχαν επαναστατήσει καί τότε κατά τοϋ ρωσικού δεσποτισμού, είχον ενερ
γήσει — όπως προ τριετίας οί Γερμανοί έργάται — ενόπλους επιθέσεις, είχαν'λυντσά
ρει Ρώσους αξιωμ) κούς καί μυστικούς αστυνομικούς. ’Αλλά, όπως ειπομεν, ή Πολωνία, 
ή μεγάλη αυτή χώρα τών 32 εκατομμυρίων κατοίκων, πού άπετόλμα τό μέγα άλμα 
ύπεράνω joO Παραπετάσματος, τό πήδημα πρός τήν ελευθερίάν, δέν ήτο παρασκευα
σμένη δΓ άντίστασιν καί, τό κυριώτερον, εστερείτο επαναστατικής ηγεσίας.'Ή  άμε
σος, απεγνωσμένη καί άγρια ̂  άντίδρασις τής Μόσχας, ήνάγκασε τούς έργάτας τής 
Πόζναν καί ολόκληρον τόν λαόν τής Πολωνίας νά κύψουν προσωρινώς τόν αυχένα. Ό 
-σταλινισμός, μεταμορφωμένος εις τήν περίφημον «συλλογικήν ηγεσίαν» τής μεταστα- 
λινικής οποχής, είχεν επιβληθή και παλιν οια τής βίας. Καί ή άποσύνθεσις τής κομ
μουνιστικής αυτοκρατορίας ώλοκληροΰτο μέ τόν συμβιβασμόν τοϋ Γκομούλκα καί τής
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Μόσχας, ένα συμβιβασμόν πού είχεν ώς αποτέλεσμα νά λάβη δ Πολωνός ηγέτης, την 
επαύριον τής καταστολής της έξεγέρσεως, την οδόν προς την «Μέκκαν» τοϋ Κομμου
νισμού, τήν Μόσχαν, διά «πληρεστέρας συνομιλίας»...

**

Α ΛΛΑ Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ της Πόζναν καί ολοκλήρου τού Πολωνικού λαού — μία 
έξέγερσις πού είχε τήν ηρωικήν συνέχειαν τής Ουγγαρίας καί μόλις έσχάτως τής 

Τσεχοσλοβακίας — δεν άπέβη επί ματαίψ. ’Απέδειξε τήν άποσύνθεσιν τού κομμου
νιστικού συστήματος καί έδωσεν ε’ίς τήν έλευθέραν ανθρωπότητα νωπά, αποφασιστικά 
καί σωτήρια συμπεράσματα διά τήν «νέαν», δήθεν, ρωσικήν πραγματικότητα τής μετά 
τον Στάλιν εποχής. Ή  άνθρωπότης συνεπέρανεν, δτι τίποτε δεν μετεβλήθη εις τον 
μηχανισμόν τοϋ Σοβιετικού συστήματος, παρά τήν ήχηράν πτώσιν τού Στάλιν καί τήν 
ήχηροτέραν άποσταλινοποίησιν. ’Αντί τοϋ ενός δικτάτορος, υπάρχει μία δμάς — ή επί 
το όρθώτερον σπείρα — δικτατόρων, ή περιλάλητος «συλλογική ηγεσία», ή οποία πράτ
τει όμαδικώς δ,τι επραττεν δ ένας δικτάτωρ άτομικώς. Συνεπέρανεν επίσης ή άνθρω
πότης, δτι δ ιμπεριαλισμός τής Μόσχας ευρίσκεται πάντοτε έν πλήρει οργασμώ. Ή 
Σοβιετική Ρωσία, ή δποία ρίπτει μέ τόσην μανίαν λίθους αναθέματος εναντίον τών 
«άποικιοκρατών», επέβαλλε καί επιβάλλει τον πλέον ωμόν αποικιακόν ζυγόν εις τούς 
λαούς πού είχαν τήν τραγικήν μοίραν νά εύρεθοΰν εις τό έλεος της. ’Ακόμη συνεπέρα
νεν ή άνθρωπότης, δτι ή δύναμις τής ελευθερίας είναι πανίσχυρος εις δλους τούς 
λαούς. Αύτή έξήγειρε τήν Πολωνίαν καί ιδιαίτερα τήν Πόζναν, δπως καί τούς Ούγ
γρους καί τούς Τσεχοσλοβάκους. Αύτή γεννά καί αναγεννά τό άσβεστον απελευθερω
τικόν κίνημα, πού είτε συγκεκαλυμμένως, είτε όλοφάνερον, ύφίσταται έπί Στάλιν καί 
μετά τον Στάλιν καί συγκλονίζει τήν κομμουνιστικήν αυτοκρατορίαν. Ή άνθρωπότης 
έδιδάχθη άκόμη, δτι δ Τιτοϊσμός, ώς ιδεολογική καί υλική εκφρασις τής τάσεως προς 
ανεξαρτησίαν τών κομμουνιστικών κρατών από τήν Μόσχαν, ουδόλως άπερρίφθη μέσα 
εις τό «νέον πνεύμα» καί τήν «νέαν πολιτικήν», πού δήθεν άκολουθεϊ ή μετασταλινική 
Ρωσία. Οί δορυφόροι γνωρίζουν καλύτερον από ημάς, τούς ζώντας έν ελευθερία, τήν 
«σοβιετικήν πατρίδα». Καί μάς διδάσκουν διά τής έξεγέρσεως των, άπαντώντες ούτως 
εις τήν έπίθεσιν τών μειδιαμάτων καί εκδηλοΰντες τό άσβεστον μίσος των πρός τούς 
έρυθρούς κατακτητάς.

’Ιδιαιτέρως δι’ ημάς τούς "Ελληνας, ή πολωνική έξέγερσις καί έν συνεχεία ή 
ούγγρική καί ή τσεχοσλοβακική, άπέδειξαν δτι τό Κ.Κ.Ε.Χτό όποιον είναι έκπρόσω- 
πος καί ύποκατάστατον, άλλα καί φερέφωνον τής Μόσχας, άποτελεΐ τήν ένσάρκωσιν 
τής υποκρισίας δταν δμιλή περί έθνικής ανεξαρτησίας καί έλευθερίας τών λαών. Τί 
μάς αναμένει, άν έπεκράτει κάποτε δ κομμουνισμούς εις τήν Ελλάδα, τό έγνωρίζαμεν 
πάντοτε. ΤΙ τραγωδία τής Πόζναν, τής Πολωνίας ολοκλήρου καί όλων τών άλλων δο
ρυφόρων μάς τό υπενθυμίζει κατά τόν πλέον δραματικόν τρόπον. Καί ή τύχη τής Ε λ
λάδος θά ήτο άπείρως χειροτέρα τής Πολωνίας, τής Ουγγαρίας καί τής Τσεχοσλοβα
κίας. Διότι έκεΐ τουλάχιστον, τά κομμουνιστικά κόμματα άντιδροΰν εις τήν έρυθράν 
άποικιοποίησιν, ένψ τό Κ.Κ.Ε., άθεραπεύτως υποδουλωμένον είςτό Κρεμλΐνον πρό καί 
μετά τόν Στάλιν, προ καί μετά τόν Ζαχαριάδην, πρωτοστατεί εις τήν τυφλήν ύποδού- 
λωσιν εις τήν Μόσχαν...

Αύτά τά συμπεράσματα άπορρέουν άπό τήν τραγωδίαν τής Πόζναν, ολοκλήρου 
τοϋ Πολωνικού λαού καί δλων τών οορυφόριυν. ”Ας τά ένστερνισθώμεν, διά νά άφο- 
μοιώσωμεν άπαξ ετι τήν όδυνηράν πείραν τών ατυχών αυτών λαών, πού κύπτουν υπό 
τόν ερυθρόν ζυγόν. Θά μάς είναι λίαν χρήσιμα εις τάς ημέρας τού παρόντος καί τού 
μέλλοντος.

ΧΑΡ. Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ
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'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τ έλο ς )

„ Η Φούλα συνεχίζοντας τήν απολογία της άπεκάλυψεν δτι δ σύζυγός της ήτο 
έκφυλος, χαρτοπαικτης καί ακόμη αβανταδόρος σέ διάφορα χαρτοπαίγνια, κατασπα
ταλήσεις ολόκληρον την προίκα της, άποτελουμένην από 800.000 δραναές, ποσόν 
αρκετα μεγάλο για τήν εποχήν εκείνην. Επίσης δ σύζυγός της αφού κατεσπατάλη- 
σε αυτό το ποσο, εοανεισθηκε κατόπιν από τήν Κάστρου άλλα 2/2 εκατομμύρια οργ 
για να κάνη επιχειρήσεις. Επίσης τής άπέσπασε καί τής έπώλησε τά βαρύτιμα κο
σμήματα της, τα οποία τής είχε χαρίσει δ πατέρας της. Έπέμεινε κατόπιν δτι δ Ά- 
θανασοπουλος εδερνεν αγρίως αυτήν καί τήν μητέρα της καί μετά τάς σκηνάς καί 
τα ξυλοκοπήματα αναγκάσθηκε πλέον να φύγη κρυφά μέ τήν μητέρα της από τό 
σπίτι οπού εμενε με τον σύζυγό της καί να εγκατασταθούν στό κάτω πάτωμα τής οι
κίας του συγγενούς των δικηγόρου Παπαδάκη στοΰ Χαροκόπου, δπου συνέβη τό 
όραμα. 1

Ανέφερεν έν συνεχεία, δτι μετά έξάμηνον άνεκάλυψε τό κρησφύγετό των δ Ά - 
θανασόπουλος καί^συνεφιλιώθη μαζί του, άλλ5 αύτός προεκάλεσε νέας σκηνάς καί ξυ
λοκοπήματα Ο Αθανασόπουλος, μετά τις σκηνές αυτές, έφυγε καί έγκατεστάθη 
σ ενα ξενοδοχεΐον τής οδού Έμμ. Μπενάκη. Τήν 1η πρωινήν τής 4ης Ιανουάριου 
ο ανορας της επεστρεψε ,αίφνιδίως στό σπίτι των γιά νά κοιμηθή. Τό πρωί λόγω 
του εκφυλισμού τοϋ συζύγου της, προεκλήθησαν μαζί του νέες σκηνές καί ή Φούλά 
έςήλθε με λυγμούς από το ύπνοδωμάτιο καί εισέβαλε στής μητέρας της, λέγοντας:

— Δέν αντέχω σ' αυτό τό μαρτύριο. Λυτρώστε με!
, ,Λέϊ ει ,εν ^ νεχεία  δτι πέρασε μιά ρόμπα καί βγήκε από τό σπίτι γιά νά πάρη 

την εφημερίδα από τό πρωινό περίπτερο καί γυρίζοντας, μόλις εφθασε στήν έξώπορτα 
ακούσε ενα πυροβολισμό. Κατάλαβε άμέσως δτι κάτι φοβερό συνέβη και άρχισε νά 

δονατάξήν εσωτερική έξώπορτα τού διαμερίσματος. Βγήκε ή μητέρα της καί 
τής εοωσε να έννοήση δτι δ άντρας της είχε σκοτωθή. Πρός στιγμήν, επιμένει, θέλησε 
να τρεξη στην Αστυνομία καί νά καταγγείλη τό έγκλημα, άλλά έσταμάτησε προ των 
ικεσιών τής μητέρας της, πού τής έλεγε δτι θά τήν έστελεν έτσι φυλακή. Καί έτσι έσώ- 
πασε. Συνεχιζουσα, επιμένει δτι δέν άνεμίχθη, ούτε στό κάψιμο, ούτε στό κόψιμο τού 
πτώματος καί δτι αυτά τά έκαναν δ Μοσκιός καί ή Γιαννούλα. Γιά τό Μοσκιό λέγει 
δτι είναι λίγο άνισόρροπος καί απότομος. "

^τ° σ?^εΐο έτελείωσε τό απομεσήμερο ή απολογία τής Φούλας καί τό από
γευμα ι.ής ίδιας ήμέρας άπελογηθη δ άναμιχθείς στήν μεταφορά τών πακέττων μέ τό 
κομματιασμένο πτώμα Σπΰρος Μαγουλόπουλος, πρώην χρυσοχόος.

Ό Μαγουλόπουλος άρχισε τήν απολογία του λέγοντας δτι έχώρισε τήν γυναίκα του
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γιατί αυτή τοΰ έκανε μάγια καί τον τάισε... ανθρώπινο πτώμα, πού το είχε ξεθάψει 
άπο τό νεκροταφείο. Επίσης, τον είχε ταΐσει και με κεφάλι ενός σκυλου, πού τον

αύτά, αμέσως χώρισε τή γυναίκα του καί διέλυσε πιάείχε σκοτώσει. Μόλις τά έμαθε αύτά, 
καί το χρυσοχοείο, πού είχε στην οδόν Αιόλου, για νά μή βρή τίποτε καί τοΰ π> 
διατροφή. Συνεχίζοντας, λέγει οτι τον Άθανασόπουλο είχε γνωρίσει ως πελάτη 
νουσονοείου του καί από αυτόν έγνώρισε τήν γυναίκα του Φούλα καί την πεθερά

αρη
τοΰ
τουχρυσοχοείου του και απο αυτόν εγνώρισε τήν γυ

εμι Κάστρου. Για τήν τελευταία εΐπεν ότι εγνωριζε την Κυρά - Λένη τή μάγισσα
1 1 ■ ........................................ ...... ' ’ ’- -1 -'·■ Κα-

Άρτ

rqi,
κοσμημάτων. _ ; ,

Συνεχίζοντας τήν απολογία του, είπεν οτι το πρωί τής Δευτέρας 5ης Ιανουα-

ο γαμπρός έλειπε ταξίδι στην Τρίπολι. Φαινόταν, δμως, πολύ συγχυσμένη καί 
ταραγμένη καί δταν δ Μαγουλόπουλος την ρώτησε τί τής συνεβαινε και τότε, αφού ιόν 
ώρκισε πρώτα, τοΰ είπεν οτι θά τοΰ έξομολογηθή ένα τρομακτικό μυστικό, για τό όποιο 
δέν έπρεπε νά πή λέξι σέ κανένα. Τής ώρκίστηκε καί τότε τοΰ άπεκάλυψε δτι δ μι
κρός της έξάδελφος, ό Μοσκιός, σκότωσε τον Αθανασοπουλο καί οτι για να απαλλα
γούν από τό πτώμα τον παρεκάλεσε νά τις βοηθήση γιά τή μεταφορά. Αυτός ήρνήθη 
και τότε αυτή τον παρεκάλεσε νά πή τήν άρνησί του στό Μοσκιό, γιατί αυτός τις απει
λεί οτι θά σκοτώση καί αυτές.

Εκείνη
Μοσκιός έσκότω
τοΰ πτώματος. Άρνήθη' . .
άπολύτως τίποτε από τά όσα τοΰ έςωμολογήθηκαν. Κατόπιν^ Μαγουλοπουλος ισχυ- 
ρίσθη ότι έφυγε από τό σπίτι πού είχε γίνει τό φοβερό καί γι αυτόν έγκλημα καί ότι 
δέν ξαναγύρισε πιά.

cO Μαγουλόπουλος περιέργως και διαψευοων ολους τους άλλους και^γορουμε- 
vow  άρνήθηκε κατηγορηματικώς δτι άνακατεύθηκε στή μεταφορά, δτι βρήκε καρ-
ραγωγί .......! ’-----
Ο'
λ .. . . : ____ _
δπου καί κοιμήθηκε. Τέλος, αρνηθηκε κατηγορηματικώτατα οτι ήταν ποιε εραστής
τής Κάστρου. , ,

Κατόπιν δμοφωνίας είσαγγελέως και ανακριτοΰ επροφυλακισθησαν ως συναυ- 
τουργοί φόνου ή Κάστρου, ή Φούλα καί ή υπηρέτρια καί άπεστάλησαν εις τάς γυναι
κείας φυλακάς Άβέέρωφ. Επίσης έπροφυλακίσθη ώς αυτουργός φόνου εκ προμελέτης 
καί ό Μοσκιός, δ δποίος, λόγω τοΰ νεαρού τής ηλικίας του, ενεκλείσθη εις τό Έφη- 
β'εΐον Άβέρωφ. Τέλος, έκρίθη προφυλακιστέος καί δ Σπ. Μαγουλόπουλος εις τάς φυ
λακάς τοΰ Παλαιού Στρατώνας. , , .

Ό Μοσκιός, πριν ή μεταφερθή από τήν I ενικήν Ασφαλείαν εις το Κφηβειον 
Άβέρωσ, έγρα-ψεν ένα σημείωμα προς την Φουλαν, δια τοΰ οποίου οηλοί ότι είνοοι 
πρόθυμος νά πράξη δ,τι θέλει, ύπονοών δτι διά συμπληρωματικής απολογίας του θά 
τλν υποστήριξή. Τό σημείωμα, τό δποίον κατεσχέθη καί άπεστάλη ώς συμπλήρωμα 
τής δικογραφίας εις τον ανακριτήν, είχεν επί λεξει ως εςής .

«Αγαπητή μου Φούλα,
»Μοΰ είπε δ κ. Βαλσαμάκης (συνήγορός του) σγετικώς μέ την ανάκρισιν περί 

τής στάσεως τήν δποίαν έτ,ήρησα Ιναντίον σου. Αυτό Φούλα μου δέν τό περίμενα να
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to στόμα τό δικό σου, άφοΰ γνωρίζω ότι μπορείς νά κατα- 
ή όχι. Καί τώρα εν πάση περιπτώσει την στάσιν όπου

ακούσω από σένα καί από
λάβης άν^ενδιαφερομαι δι εσέ ή όχι. Ιναί τώρα έν πάση περιπτώσει την στάσιν οπού 
ήκουσες ότι τηρώ εναντίον σου, αΰριον πιθανόν νά άπολογηθής καί σΰ πού είσαι πιό 
ψύχραιμη^ θά μπόρεσης νά περιγραφής τά πράγματα εύνοίκά. Τέλος γράψε μου τί 
θελεις άπό μένα. Είμαι πρόθυμος εις ό,τι μοΰ ζητήσης. Γράψε μου ώς αδελφή ειλικρι
νής και θά μέ δοκιμάσης.

(Ππογρ.) Δημ. Μοσκιός»
Εγνώσθη χθες εις τούς δημοσιογραφικούς κύκλους ότι ή Φούλα, νόμιμος έπίτρο- 

π? 1* τ®ν άπορφανισθέντων τέκνων της. διά πληρεξουσίου δικηγόρου άπεπειράθη νά 
εισπράςη άπό τήν Τράπεζαν των ’Αθηνών τάς κατατεθείσας έπ’ όνόματι τού συζύγου 
της ΪΙΟ^χιλιάδας δραχμών τής Εταιρείας Άθανασοπούλου - Γυφτέα. Ή  Τράπεζα, 
Ι̂Αωζ> ειδοποιημένη καί άπό τον I υφτέαν καί άπό τον πληρεξούσιον τής μητέρας τού 
Αθανασοπούλου, ήρνήθη νά άποδώση τά κατατεθέντα χρήματα. Συγχρόνως ή μητέρα 

τού Αθανασοπούλου, πληροφορηθεϊσα τό γεγονός, συνεκάλεσεν υπό τήν προεδρίαν τοϋ 
Ειρηνοδικου συγγενικόν συμβούλιον, τό όποιον έκήρυξεν έκπτωτον τήν Φούλαν τής νό- 
μψ επιτροπείας των τέκνων της ώς δολοφόνον τού συζύγου της. Ό  συνήγορος τής μη- 
τερας τού ’Αθανασοπούλου δι’ αίτήσεώς του προς τό Πρωτοδικεϊον έζήτησε νά έπικυ- 
ρωθη το διάσκεμμα τού συγγενικού συμβουλίου ή.δέ αί'τησίς του παρεπέμφθη εις ειση
γητήν δικαστήν πρός έκδοσιν τής σχετικής άποφασεως. Έκ τής άνωτέρω ενεργείας 
της^Φουλας αποδεικνύεται ότι τό βιβλιάριον τής Τραπέζης ’Αθηνών μέ τάς 710 χι- 
λιαοας δραχμών εύρίσκετο εις τάς χείρας τής συζύγου τού θύματος.

, Ο άνακρίιής κ. Παναγ. Ρουμελιανάκης, άναρρώσας, επαναλαμβάνει άπό αϋριον 
την κυρίαν ανακρισιν κατά τών φονέων τού ’Αθανασοπούλου.

Ε,  ̂άλλου εγνώσθη χθες ότι, έπειδή έκ τής ύποβληθείσης ιατροδικαστικής έξε- 
τασεως διεπιστώθη ή ΰπαρξις πολλών άκαθορίστων σημείων, ή άνάκρισις θά ύποβάλη 
εις τους ιατροδικαστάς^ συμπληρωματικά ερωτήματα καί ιδίως θά τούς ζητήση νά 
καθορίσουν αν δ Μοσκιός καί ή υπηρέτρια μόνη ήδύναντο νά προβοΰν ε!ς τόν τεμαχι
σμόν του πτώματος ή άπητεΐτο ή σύμπραξις καί άλλου προσώπου καί οή άνατόμου 
ιατρού, όπως είχε διακηρύξει ό καθηγητής Γεωργιάδης εις τάς πρός τούς δημοσιογρά
φους ανακοινώσεις καί συνεντεύξεις του.
, Μόλις ανελαβε τά καθήκοντα του καί πάλιν δ τακτικός άνακριτής Παν. Ρουμε- 
λίανακης έκάλεσε^πρός εξέτασιν τήν μητέρα τού φονευθέντος εργολάβου Αικατερίνην 
Αθανασοπούλου, η οποία άνεφερε τα τής συμβιώσεως τού υιού της μέ τήν Φούλαν 
άνασκευάσασα τούς Ισχυρισμούς τής κατηγορουμένης συζύγου ότι δ φονευθεί- υιό'- της 
ήτο έκφυλος καί έπέμεινεν ότι τό έγκλημα είχε τελείως προπαρασκευασθή διά λό
γους καθαρώς περιουσιακούς.
, Χθέ? τύ απόγευμα προσήλθεν ενώπιον τού άνακριτοΰ δ άδελφός τού Μοσκιοΰ καί 
ανεκοινωσεν εις αυτόν ότι δ άδελφός του ίσχυρίσθη εις αυτόν ότι πιεσθείς ( ; ! )  έψεύσθη 
καί ότι δέν μετέσχεν εις τόν τεμαχισμόν τού πτώματος τού ’Αθανασοπούλου, ούτε εις 
την μεταφοράν τών τεμαχίων τού πτώματός του καί έπέμεινεν ότι δ άδελφός του ίσγυ- 
ρισθη ότι όταν έγένοντο αί πράξεις αύταί αυτός διεσκέδαζε μέ φίλους του εις ένα κέν 
τρον τού Ποδονύφτη (έλέγετο τότε τό παρά τό τέρμα τής όδοΰ Πατησίων τμήμα τού 
ποταμού Κηφισσου) και παρεμεινε μετ’ αυτών εκεί μέχρι τής 3ης πρωινής Είς έοώ-

^ημειωτεον, οτι ο Μοσκιος μόνος του εΐχεν είπει ότι έλαβε μέρος μέ τήν υπηρέ
τριαν εις τόν τεμαχισμόν τού πτώματος τού θύματός του καί μέ τόν Μαγουλόπουλον 
εις την μεταφοράν τών πακέττων μέ τά τεμάχια τού πτώματος.

Τό Σάββατον 28 Μαρτίου έδημοσιεύθη άπόφασις τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών διά
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της όποιας ή Φούλα έπαύθη της επιτροπείας ώς προφυλακισθεΐσα^διά τήν δολοφονίαν 
του συζύγου της. Δια της ιδίας άποφάσεως ή επιτροπεία αυτή τών άπορφανισΚντων 
τέκνων τοϋ έργολάβου άνετέθη εις τήν μητέρα τοϋ θύματος. Κατίναν Άθανασοπουλου.

Ή  Γενική ’Ασφάλεια διελεύκανε πλήρως τήν δολοφονίαν τοΰ̂  εργολάβου Δη μη
τριού Άθανασοπούλου καί άνεκάλυψε τούς δράστας. Ο διοικητής αυτής δμως κ. Αρι
στοτέλης Κουτσουμάρης δεν ήτο ευχαριστημένος έφ’ δσον δεν είχεν άνακαλυφθη και 
διέφευγεν ένας έκ τών συνεργών τοϋ εγκλήματος, ό άγνωστος πάντοτε καρραγωγευς, 
ό όποιος μετά τοϋ Μαγουολοπούλου είχεν άναμιχθή εις τήν μεταφοράν τοϋ πτώματος. 
Και οι άλλοι μέν κατηγορούμενοι διά τό έγκλημα δικαιολογημένος έλεγαν οτι^όεν τον 
γνωρίζουν, διότι καί πράγματι δεν τόν έγνώριζαν. Ό  Μαγουλόπουλος, όμως, ο οποίος 
τόν έξεΰρε καί τοϋ έδωσε μάλιστα καί μεγάλην αμοιβήν διά να έξασφαλισθή απο την 
προδοσίαν του, δέν έδικαιολογεΐτο. Έ φ’ δσον δμως καί αύτός ήρνήθη ότι έλαοε μέρος 
εΙΓ τήν μεταφοράν, ήρνεΐτο καί να- κατονομάση τόν καρραγωγεα. Ο τότε οιοικητης, 
λοιπόν, τής Γενικής ’Ασφαλείας, μή ανεχόμενος τήν τοιαύτην διαφυγήν τοϋ καρραγω- 
γέως άνέθεσεν εις δλους τούς διοικητάς τών παραρτημάτων τής Ασφαλείας να κινη
τοποιήσουν γήν καί ουρανόν καί νά προσπαθήσουν να άνακαλύψουν τον καρραγωγεα
αυτόν. r . , __ ~

Σημειωτέον, δτι δταν διεπράχθη τό έγκλημα η υπηρέτρια του γειτονος του μακα-
οίτη τοϋ Άθανασοπουλου, συνταγματάρχου της Χωροφυλακής Παπανικολαου ειχεν εί
πε' δτι τήν έπομένην νύκτα τής έξαφανίσεως τοϋ Άθανασοπουλου είχεν ιοει ενα καρ- 
ρον νά σταθμεύη πρό τοϋ διαμερίσματος Άθανασοπούλου καί να εξαγαγουν απ το δια- 
αέοισυια του έργολάβου δύο δέματα, τά όποια προφανώς ήταν τα δέματα με το κομμα- 
-ιοσαένο πτώμια τοϋ Άθανασοπούλου, τά όποια καί τήν έπομένην το πρω είχαν ευρεθη 
εις τό ρεΰμα τοϋ Κηφισσοΰ. Μετά τήν φόρτωσιν τών δεμάτων αυτών το καρρον ανεχω-

Ρησ£Μεταξύ τών κινητοποιηθέντων διοικητών τών Παραρτημάτων Ασφαλείας διά τήν 
άνεύρεσιν τοϋ αγνώστου καρραγωγέως ήτο καί ό τότε διοικητής τοϋ Β Παρ) τος Ασφα
λείας μακαρίτης τώρα Νικ. Αρχιμανδρίτης, ο όποιος ηρχισε τας ερευνάς του με- 
ταςύ δλων τών συγγενών καί φίλων τοϋ πρώην ωρολογοποιου και ηδη μεσίτου Μάγου 
λοπούλου Ό  Αρχιμανδρίτης έξηκρίβωσεν ότι ο Μαγουλοπουλος αυτός είχεν ανηφιον 
συνώνυμον καί σ υ νώ νυ μ ο ν  καρραγωγεα. Ποιον άλλον, λοιπόν, καρραγωγεα ηδυνατο 
νά ευρ-ηδ  Μαγουλόπουλος έμπιστον καί έχέμυθον οια μιαν τοιαύτην εργασίαν άπο τόν 
άνηψιόν του; Συνέχισε, λοιπόν, τήν προσεκτικήν διερευνησιν ο ; Αρχιμανδρίτης εξε- 
τάσα- γνωστούς καί φίλους καί τοϋ μεσίτου Μαγουλοπουλου θειου και του ανηψιου 
Μαγουλοπούλου, καρραγωγέως, καί μεταξύ αύτών μίαν δεσποινίδα ι^νοικον του τε
λευταίου ή οποία καί άπεκάλυψεν δτι ό ανεψιός Μαγουλοπουλος και ένας ακλος καρ 
ραγωγεύς φίλος του, όνόματι Κορνάρος, όκτώ ημέρας μετά το έγκλημα εκλεισθ^σαν 
ε ί ΥτόΓδωαάτιον τοϋ άνεψιοϋ Μαγουλοπούλου και άρχισαν vfc;κουβεντιάζουν. Η συνοι- 
γο - τό ώμολόγησεν, άπό γυναικείαν περιέργειαν «έοαλεν αυτί» και άκουσε τους ουο 

,, J  ?Uvou.i?oOv γ ιά  τό έγκλημα τοϋ Άθανασοπούλου, το όποιον είχε κάμει κρο- 
-Γν καΓνά /ΐλοΰν κατόπιν είς τό δωμάτιον μίαν μάγισσαν. Εις αυτήν εςωμολογηθη-

-Ί, ' t./c,v άνααιγθή είς τήν μεταφοράν τοϋ πτώματος και την παρεκαλεσαν να.ταύς σαν οτι είχαν Λναμιχυη εις ς  Ρ .. Α,Α τά άστοα» νά δτι αν πρόκειται
Ρξ
νά
έςαφαν to
τού,  περίεργον σύνοικον, ή όποια,
Γ ^ θ ί σ α  ά Ϊ ε ώ υ ψ ε  τά άνωτέρω είς τόν Αρχιμανδρίτην ο όποιος εσταθη - 
έρ,νό?θ άλλά καί τυχηρός, διότι άπεκάλυψε τήν τελευταίαν πτυχήν του Εγκλήματος 
7' ' Ά  ’Μ ς καί τούς τελευταίους συνεργούς, τούς καρραγωγεΐς.

Τ6 «Μο* Siv ήτο αύτόφωρον x«l ή ·Α«ρ4λ«<« Λ χ . « Μ »  »

£2
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αναμιγνύεται εις αυτό. Ό ’Αρχιμανδρίτης τότε παρουσιάσθη καί άνέφερεν δλα τά 
ανωτέρω εις τδνχ .  Κουτσουμάρην, ό δποϊος, αφού τόν συνέχαρη θερμότατα διά τ ϊ  
ε,α.υχιαν του και του συνέστησε νά παρουσιάσθη εις τόν ανακριτήν χ .Ρουμελιανάκην 
και να καταγγειλη την ενοχήν τού ανεψιού τού Μαγουλοπούλου καί τού άλλου καρρα- 
γωγεως Κορναρου Ο *. Ρουμελιανάκης έκάλεσε τόν ’Αρχιμανδρίτην καί τού έζή- 
c σε να ιου υποοαλη ίδιαν άναφοράν μέ τάς διευθύνσεις καί τά ονοματεπώνυμα τώ ΐ
Ξ Γ ' π Τ ’ ^  .συν0ΐκ°? ή δπο£α Κ ά λ υ ψ ε  τήν συνομιλίαν των καί τής 

μ-Γ ης. Ο Αρχιμανοριτης υπέβαλε τήν άναφοραν αυτήν, άλλ’ δ μακαρίτης ανα
κριτής ενηργησε μέ τό πάσσο του ή μάλλον δένένήργησε i w  κατ’^ρχάς δΓότ! Vo

“ίτ” 5 ί τ ’  ίν “  “ λο0ν
-ί- άπά ^ Ικδς ή^ρες ποφουσιάσθη ένας ύπολοχαγός καί ύπέβαλεν αναφοράν,
cι. ι /JV Οποιαν ετονιζεν οτι σε μια συγκέντρωσι μιά δεσποινίς άπεκάλυψεν δτι τήν 
ειχεν ανακαλύψει ο τότε υπαστυνόμος ’Αρχιμανδρίτης, δτι τήν είχεν έρωτήσει διά Ζ 
αρρα γωγεα ανεψιόν του Μαγουλοπούλου καί δτι αυτή τού άπεκάλυψεν δσα ήξερε γ ι’

δ ιΓά-Γ '? X0V φ ',λθν,του ^°PW'P=v, επίσης καρραγωγέα, δτι οί δύο τους έξεραν εις τό 
,. μ , °ν '-ους ιη μαγισσα για να τους κάνη μάγια γιά νά μή τούς βρή ή “’Αστυνομία 
οα αυτή τα άπεκάλυψεν δλα καί δτι δεν έγινε τίποτε. Φυσικά έγινε άρίετό σούσουρο 
και με την αναφοραν αυτήν τού υπολοχαγοΰ καί έοέησεν έπί τέλους νά δείξη κάποιο 
ενοιαφερον ο ανακριτής Ρουμελιανάκης, ό όποιος, αντί, ώς ώφειλε, νά καλέσ^ καί νά
ν ά κ ά ν ί  S r i " -  < Αρχιμανδρίτην, έκανε τό χειρότερο πού μπορούσε 
να κα^η, για να δικαιολογηση την πρωτοφανή γκάφα του καί άναξιότητά του. Έκά- 
,εσε^ον εις την Γενικήν Ασφαλείαν ύπηρετοΰντα τότε ύπαστυνόμον Τσιμπιδάοον εις 
ιον οποίον και ανέθεσε νά βρή τήν δεσποινίδα εκείνην καί νά τήν ερώτηση άν άϋτό 
πραγματικά είπε to οσαπείχε δΓ αναφοράς καί προσωπικής κατόπιν είχεν άποκαλύ- 
φει^και οιαλευκανει ο Αρχιμανδρίτης. Δέν έσκέφθη δτι με τήν άχαρακτήριστον 
αυτήν διαγωγήν του μπορούσε νά προκαλέση ζητήματα εις τήν Γενικήν Ασφάλειαν,
κ ϊ ί  Z Z J 1 Γ γωγγ] ·Τ  ^ εθΩΧε π,λ7ίΡω ς ; όν Αρχιμανδρίτην, τού όποιου ή φιλότιμη κα άποδοακη προσπάθεια ετίθετο έν άμφιβόλω καί υπό τόν έλεγχον άλλου όμοιοβάθμοΰ
ιου^του κ Τσιμπιδαρου. Εν παση περιπτώσει ό κ. Τσιμπιδάρος άνεύρε τήν νέαν καί 
αυ^η επεβεβαιωσε τα οσα άπεκάλυψεν εις τόν ’Αρχιμανδρίτην. Τότε ό Ανακριτής 
Ρουμελιανάκης ηθελησε να διόρθωση τήν πρωτοφανή γιά τά έγκληματολογικά χρονικά 
γκαφαν του και εξεοωσε κλήσεις γιά τούς δύο καρραγωγεϊς. Αυτοί, δμως, τήνίγρα- 
φαν εις τα̂  «παληα τους παπούτσια» και δέν ένεφανίσθησαν. Πάλιν μέ τό πάσσο του ό 
1 ουμελιανακης εξεδωσεν εναντίον τους έντάλματα συλλήψεως, άλλα οί δύο καοραγω-
γεις, ανεψιός Μαγουλοπουλος και Ινορνάρος,. έξηφανίσθησαν καί άντε πιάστε τους 
υστέρα,.

Στο Αναμεταξύ οί δημοσιογράφοι έμάθαμε καί έφέραμε εις τήν δημοσιότητα δλον 
σκανύαλον. Ο ανακριτής όμως δεν άντεκατεστάθη καί έσυνέγισε τήν δρά- 

δλουΓ-ού μ,αλ,λθν, τγΑ -  άδράνειάν του. Αυτή περιορίσθη μόνον εις τό νά καλέση 
ς ,υπ° τ̂ ς, Γενικγ)ς Ασφαλείας εςετασθέντας κατά τήν προανάκρισιν πού 

έγινε οια την οιαλευκανσιν του εγκλήματος καί αυτοί νά ανάΐρθοΰν εις τάς καταθέ
σεις των εκεινας. s

Ή  έξιστόρησις τού εγκλήματος ή μάλλον τοΰ «δράματος» διά τόν ®δνον-*οΰ έρ- 
γολαβου Δημητριου Αθανασοπουλου Ιτελείωσεν εις τό σημεΐόν αυτό άφοΰ έτελείωσε 
και η δρασις της Γενικής Ασφαλείας διά τήν διαλεύκανσιν αυτού. Ή  Γενική Άσωά
θ Γ θ ο ^ ϊο ν νδ !Γ μ' Γ " ν-εί? αύΧ0 8ΧΙ< ^ V0V ^  ! πΐτυΧ£αν- ά'Λλά πραγματικά άλη- θη__ θρίαμβον δια τον οποίον πρεπει να ύπερηφανεύεται ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν

Σ. ΛΕΩ ΤΣΑΚ Ο Σ
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‘Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθ. ΑΚΡΙΒΟΥ

Μ Ε ΤΗΝ συνηθισμένη αφορμή, δηλαδή τό πήδημα ενός... ψύλλου, πολλές φορές 
βλέπουμε ανθρώπους πού μαλώνουν στο δρόμο, στο μαγαζί, στην ουρά, ακόμη 

καί στό παγκάκι.
Πότε άθελα μας καί πότε έκ περιεργείας άκοϋμε πολλά καί διάφορα νά εκστο

μίζονται εκατέρωθεν ύπό τύπον προφορικού διαγωνίσματος.
“Οταν τελείωση ό καυγάς οί αντίπαλοι αυτοβαθμολογοΰνται με άριστα, ως κα- 

τατροπώσαντες τόν αντίπαλο καί μέ τήν φαντασία του: άκοΰνε χειροκροτήματα καί 
βλέπουν θαυμαστάς πού τούς τριγυρίζουν γιά... αύτόγραφα. ^

Ό είσπράκτωρ τοϋ λεωφορείου, ξιφομαχεί μέ τόν δύστροπον επιβάτην, ο ο
ποίος, επειδή βλέπει νά τού λείπη από τά ρέστα του μια δεκάρα, τόν άποκαλεΐ κλέ
πτην.’ 'Ο είσπράκτωρ επιμένει νά τά ξαναμετρήση τά ρέστα ενώπιον του, οπότε, αν 
τύχη καί είναι σωστά, το βουλώνει δ επιβάτης και το ανοίγει αυτός και καταλαβαί
νετε τί τοϋ λέγει...

’Άλλος έπωχούμενος άποκαλεΐ «Άκρόπολιν» την παρακαθημενη γεροντοκόρη. 
Α-ύτη-σώνει καί καλά επιμένει ότι την... πείραξε αυτός (ευσεοης πόθος) , όταν απο- 
γοητεύθηκε επειδή ώρισμένοι υπαινιγμοί της περί... σούπας εκ παλαιας κοττας, επεσαν
στό κενόν. , , e .. ,

Ή  Μαρίτσα, πού δέν πρόλαβε τό σχοινί τής αυλής για να απλωση τα ρούχα
της, επειδή τά άπλωσε πρώτη ή Τρισεύγενη, αρχίζει εις βάρος της τόν εξάψαλμο, 
δ όποιος συνίσταται από φοβερές αποκαλύψεις, αφοΰ συνδέονται αμέσως μέ τήν αι
τία τοϋ πλυσίματος τών απλωμένων... έσωρρούχων της.

Ή  τελευταία, δέν' μένει απαθής, ούτε καί κωφεύει στό άκουσμα τής εκτάκτου 
αύτής εκπομπής. Αρχίζει από τό δικό της πρόγραμμα στήν διαπασών καί _ συνα
γωνίζεται θαυμάσια τήν πρώτη... νοικοκυρά, η οποία, άν καί τα οπλυνε «ισα.ρα 
πάτρα», τής βγάζει άλλα άπλυτα στή φόρα.

Έ  πρώτη, βγάζει άφρούς από τό στόμα της, οί όποιοι έπειδή ανέβηκαν ως τα 
αυτιά της,δέν ακούει τίποτα. Τότε αναγκάζεται ή άλλη νά προβή σέ πολύ σπου
δαίες χειρονομίες, ε ί: βάρος δήθεν τής αντιπάλου της. Αρχίζει από τό απλό «μούν- 
τζωμα» καί ωθάνει μέχρι τής άνευ φωτογραφικής μηχανής... φωτογραφήσεις. Στους 
παρευρισκομένους Ικεΐ, περιέργους, καρφί δέ τούς καίγεται γιά τήν... αιδώ, γιατί 
σκοπός τής παρακολουθήσεις τής σκηνής, είναι ή... βελτίωσις τής εγκυκλοπαιοικής 
των μορφώσεως, μέ ζωηρές παραστάσεις. , ,

Ακόμη καί ή «σκυλόωιλος» κυρία, ή συνοδευουσα το τέρας, που της φαίνεται 
δτι είναι' σκύλος, είχε τό θράσος νά άντιμιλήση στόν πανύψηλο διαβάτη, ό δποΐος 8ι- 
καίω- οιεμαρτυρήθη, έπειδή στά καλά καθούμενα ύπέστη τό γνωστόν κατάβρεγμα 
άπό τό τετράποδο, τό όποιον μόνο κατά τοΰτο δμοιάζει μέ τούς κανονικούς σκύλους. 
Τό λεωφορείο περίμενε ό Χριστιανός, δέν παρίστανε τήν... κολώνα, δπως απαθέ
στατα ίσχυρίζετο ή Σουρλουλοΰ! , „ .  , ,

Πολλές λογομαχίες οφείλονται στήν συγκρουσι συμφερόντων καλώς η κακώς εν- 
νοουμένων^Δέν μπορώ δμως νά καταλάβω αύτούς, πού, ενώ πηγαίνουν στήν έκκλη-
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σια γοα νά προσκυνήσουν αφορμή ζητάνε για νά ξεσπαθώσουν καί νά κάνουν τήν yo-
δ - Γ  Va Κ'"°υγεταΐ ώί >ΧΟυσ̂  ύπόκρουσις... Φαίνεται νά πιστεύουν οι αΰεοφοοοι οα ο παραοεισος... κατακτάται διά τής βίας.

S- l7: *V £tV,°“ λ£γ°1 καί έκεΪ70ί πού Επιδιώκουν τήν παρεξήγησι από επιθυμία έπι-
άλλη ματ°ς Ργ?τ°Ρ1̂ ς ^ η - ο ς ,  χωρίς νά υπάρχη ούτε τό ενα, ούτε ή

Σχεδόν πάντοτε ακούεται μεταξύ των άλλων λεκτικών... αριστουργημάτων καί

ίγώ ’ ίμέν“ μέ Μ "  Τ,μολίων ^

θρα ί Γ π άΡχίζεΐ νά τ°° λέγ£1 °τΐ εΓναΐ “π° Κατάκωλον> ^ άπό τήν... Καταβό-

οΕ * °  εχων, κατ“ W0v τ° δίκό ';ου ΧωΡιό> κ<« πιστεύοντας δτι δλοιοι ηΡ_ω.ς ,ης  ̂ Ελλάδος κατάγονται μονον άπό τό χωριό του, άντεπιτίθεται. «Κι’ έγώ 
βρ είμαι απο την Τουρλωτή καί καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό;»...

Απόντους άκούοντες, άλλοι γελούν σαν νά τούς καθαρίζουν... αυγά, άλλοι εκ- 
φραςουν τον θαυμασμό τους γιά τά παληκάρια αυτά τής... φακής καί άλλοι διερωτών- 

κ ενιρομτκ κατα που... πεφτει ή χώρα των Κυκλώπων.
E tm  αλήθεια, δτι στον τομέα τού τόπου τής. καταγωγής μας, έμείς οί Έ λ 

ληνες το εχουμε παραξυλώσει. Έγκωμιάζοντες τό χωριό μας καί τήν γύρω περιο
χή, παίρνουμε ύφος Μεγάλου Λαμπαοαρίου, ψάλλοντας τό... χερουβικόν. Παρουσιά- 
^ουμε εκτάσεις α π ε ρ ψ ε ς  καί προϊόντα τόσον νόστιμα, πού μετά βίας συγκρατοϋμε

μ“Τ Τα ,ξ°υ7α frval-  Ί ΐ^λάϊα μέ πολλές πηγές, δσες εχει περί
που ο.„ Αμαζόνιός, αλλα με νερά τελείως παγωμένα τό καλοκαίρι. Τά δάση μας εί
ναι̂  ζούγκλες, γεμάτα αγριογούρουνα καί άλλα πλούσια θηράματα μέ νοστιμότατο 
κρέας, επειδή  τρέφονται με σπάνια βότανα, τά όποια μόνον εκεί βλαστάνουν...
„ ,ι εΧ°υμε τήν άπαίτησι νά γίνουμε οπωσδήποτε πιστευτοί άπό εκείνους πού 
έχουν τήν υπομονή ή τήν άνοησία νά μάς προσέχουν.

Τσιρίγο ή η Σαντορίνη, γίνονται μέ τήν συζήτησι αυτή Βόρνεο ή Ν. Γουινέα.
Μ Κρη ιη από τούς Κρητικούς, παρουσιάζεται ώς 6η ’Ήπειρος.
Ο Λουπινοφαγέας ισχυρίζεται δτι οί Μανιάτες είναι άπόγονοι τού Μεγάλου 

ΛΙαπολεοντος και οτι η «βεντέττα», δέν είναι κακό πράγμα. Γίνεται πού καί πού άπό 
λόγους... υγείας, για νά ξυπνάνε τά αίματα.
, , 9 Βλοισφτγμαχος, λέγει δτι στό ’Αργοστόλι, πρέπει νά ίδρυθή Θεολογική Σχο-
λη, ενω ο Κερκυραΐος είναι υπέρ τής ίδρύσεως Σχολής Πολέμου, λόγω τής γενναιότη
τας των κατοίκων τής νήσου του.

Ο Καραμπαστούνας άπό τήν Λωρίδα τής Ρούμελης, κόπτεται δτι οι Δωριείς (κυ
ρίως οι Λιδωρικιωτες) ήσαν οί πρόγονοι δλων των Ελλήνων, καί αυτό, τό συμπεραί
νει απο το γεγονος οτι σ δλους άρέσει τό... γάλα καί τό γιαούρτι.  ̂ ?

, °. έκ , υτσούφλιανης συμπαθέστατος στιλβωτής, δταν μπή στά μεράκια του 
α την δι“ρκεια τΉ εΡΤ«σ[ας του, βάφει τά παπούτσια, τού έκ πλατυποδίας πά- 

σχοντος  ̂πελάτου του, κουνώντας τά χέρια του σέ... ρυθμό Καραγκούνας, ενθουσια- 
σμενος επειδή θυμαται τα πόδια τού πατέρα του, τά όποια άπό τήν ξυπολησιά, είχαν 
ανοίξει οπινς το φύλλο τής... κρούστας.
,  Ό Τουλουμοτύρης άπό τό Μέτσοβο, διαδίδει δτι δλοι οί Μεγάλοι Ευεργέτες αας 
ησαν συγγενείς τού πατέρα του Έν τώ μεταξύ αδτός τό Ιρριξε στήν οικονομία καϊ 

κ0ντε’7ε 1\ να ξεχυλ^ση ο μπεζαχτάς του, αλλάζει δρόμο δταν στό πέοασμά του ά- 
κουγεται απο μακρυα η φωνή τού τυφλού, καλώντας τούς Ιλεήμονες. (Δέν εχει ση
μασία ποιος βλέπει καλύτερα άπ’ τούς δυόί . ' Χ ^

Ό Κουρκουτόπουλος δ σερβιτόρος άπό τήν ορεινή Γορτυνία, είναι στά aayai- 
ρ.α με τον συνάδελφο too Μαμαλίγκα άπ’ τά ’Άγραφα. ’Αφορμή δ Κολοκοτρώνης καί 

_ αραισκακης.^ Ο ένας δεν οαζει κανένα μπροστά στό Γέρο τού Μωρηά, Ινώ ό 
άλλο,, θεωρεί μονον τον Στρατάρχη τής Ρούμελης, ελευθερωτή τής Ελλάδος. ‘
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’Ακόμα καί ο! ’Αθηναίο-, λογοφέρνουν, πότε για τα Κάτω Πετράλωνα,^ ποτέ για 
τά "Ανω Πατήσια καί πότε γιά τά Νέα Αιόσια. (Αυτό το «Ν ε α » που γέμισαν τα
προάστια, φαίνεται νά τό πήραν άΒό τήν... Ν έαν'ίορκην) . , , _ , , ,

’Εντός του ’Εθνικού Κήπου καί σέ βάθος 100 μέτρων περίπου απο της εισοδου 
τής λεωφόρου ’Αμαλίας, όπου μικρή πλατεία με καθίσματα, συναθροιζοντο κατα την
εποχή τής φαυλοκρατίας, διάφοροι χαραμοφάηδες. ,

λ  Μέ υψωμένη τήν φωνή καί μέ χειρονομίες μεγάλου ποινικολογου αγορευοΑος 
σέ Κακουργιοδικεΐο, συνεζήτουν διάφορα επίκαιρα πεζοδρομιακα θέματα. Εμιμουν- 
το μέ έπιτυχία καί μερικούς άλλους συναδέλφους των τής εποχής εκείνης, οι όποιοι 
κατά περίεργη σύμπτωσι, έστεγάζοντο στή Βουλή των Ελλήνων και οι οποιοι^μονον 
όταν ήθελαν «σαματά» έβαζαν την Βουλευτική «κονκάρδαν» και έμπαιναν στην «α-

P£Va>>T0 μεσημέρι, συνήθως, «ελύετο» ή συνεδρίασις, γιατί πήγαιναν γιά... «ντερλί-
κωμα» καί τό απόγευμα ξαναγύριζαν. .

 ̂ Σαν μόνιμα θέματα συζητήσεως είχαν τήν πολιτειολογία, την πολίτικη οικονο
μία, τό Σύνταγμα καί τον... Καραμαούνα. , „ .

Τό επιστημονικό επίπεδο των μελών αύτής τής συνελευσεως, εφθανε σε ύψος
στάθμης υπονόμων τής όδοΰ Θεμιστοκλέους... , r  ,

Δέν γνωρίζω άν πέρασε ποτέ άπό έκεΐ δ άειμνηστος Καθηγητης Βεζανης κι 
αν ακούσε αγορεύοντας τούς νέους «Μοντεσκιέδες». , , ,

Αμφιβάλλω όμως, διότι άν συνέβαινε αυτό θα είχε πεθανει από^τοτε.„
Μερικά παράσιτα, πού δέν ήξεραν καθόλου γιατί μαζεύονταν εκεί, όταν κατα

λάβαιναν ότι ό... «ρήτωρ» ήτο έκ τής τάξεως των μπετατζήδων, άρχιζαν τα χειρο- 
κρατήματα, σάν άκουγαν περί «κατεδαφίσεως» περί «ισοπεδωσεως» και περί «λιμπας».

ΤΞσαν τόσες οι «κουκουνάρες» πού Ισερβιροντο απο τους κηφηνες αυτους που 
έάν τήν νύκτα όταν Ικλεινεν δ κήπος, δέν «ξεκουμπίζοντο», υπήρχε φοβος, ακόμα 
καί τά δένδρα νά... πεθάνουν όρθια, άπό τόν καϋμό τους.  ̂ ( , , ,

Δ=ν είχε δυστυχώς τό δικαίωμα ή ’Αστυνομία να τους πιανη και να τους βάζη 
νά σκοτώνουν, έστω καί τις κάμπιες άπό τά πεύκα τού κήπου... _ ,

Μιά ήμερα, δλως παραδόξως, άνέβαλαν την... φιλοσοφική συζητησι πε^ι .η , 
ορθής λύσεως τών πολιτικών μας προβλημάτων καί τό έρριξαν στον τοπικισμό. _

"Ενα- ελεγεν ότι τό Ηράκλειον, άπό τό οποίον κατηγετο, εχει πληθυσμό^ πε
ρισσότερον άπό 150 χιλιάδες. Μόλις τό άκουσε αύτό ένας Πατρινός, τού είπε να ά- 
^  X  «κοτσάνες» γιατί τό Ηράκλειο είναι πολύ μικρότερο απο την Πατρα.  ̂

Ό  «Κοτσάνας», εις άπάντησιν, ανέβασε τόν πληθυσμό σε 200 χιλ. (τι είχε να 
νάστή όπότε δ θίγόμενος Πατρινός, άπεκάλεσε αύτόν «Μινχάουζεν». , _
" Ό ποώτος, Ιπειδή δέν έγνώριζε τίποτε περί «Μινχάουζεν», προσεβληθη και του 

)έγει· «Ισυ είσαι χαζός», τή συνοδεία καί μιας κλωτσιάς Ο άλλος δεν εμεινε βέβαια 
ηέ τά -/έρια σταυρωμένα, γιαυτό καί προσήχθησαν στό Τμήμα.
 ̂ ΤΗσαν έτοιμοι νά άλληλομηνυθοϋν, άλλά παρητήθησαν του σκοπού των μόλις 

στή σκάλα τού Τμήματος, όταν έκεΐ άνεκάλυψαν ότι ήσαν ομοϊδεάτες, οηλαοη Κινε-

ςόφίΛΟ^Κομμουνισ,αι.^ ^  μ,εταξύ των γνωριμία άπεχώρισαν μέ πολλές...
τρυφερότητες γιά  νά ξανασμίξουν άργότερα καί νά ασχοληθούν με την «μορφωτι
κή έπανάσταση» τού Μάο Τσέ Τούγκ καί τά Ιξ αυτής... τεράστια ωφελήματα, τα 
όποια έχουν καταπληκτικήν δμοιότητα, μέ τά προϊόντα που μαζεύει η σκούπα του 
κουοέα, μετά τήν περιποίησι τού τελευταίου πελάτου ,ου̂ . , , ,

' Δέν γνωρίζω σήμερα πού εγίναμε Κράτος, πώς την βολεύουν τα υποκείμενα
I'YViT'y νρθώζ οι ουνοδοιτιόροι  ̂ Τ;Γ·, 9-,

Εκείνο όμως τό όποιον γνωρίζω, είναι ότι τά δένδρα τού Εθνικού Κήπου, αλ
λά καί όλα τά' δάση τής Πατρίδος μας είναι καταπρασινα και με νεα βλαστάρια, γε
μάτα ζωή.



1080 Γεωργ. Άκρίβου: Ή  αύλή την Μαρίτσας...

^  , , f V “Ρ°°β*™με τους εκ της νεοελληνικής Μυθολογίας προερχόμενους αριθμού, 
περί πληθυσμού, εκτάσεως, προϊόντων κ.λ.π., εϊ'μεθα ασφαλώς τό μεγαλύτερο καί πλου- 
σιωτερο Κράτος τού κόσμου, μετά άπό την... Δανία φυσικά, ή ^ ϊο ία  Ιν ία Π ίνα ι
Δημοκρατίας0" ΙνυβεΡ'^τες τ τ ο λ ^° ν  νά μας κάνουν μαθήματα περί...

Ε’ναχ YfT°V0s ότι πολλές φορές είναι χρήσιμα καί τά ύέμματα, άν οέν είναι 
χονδρωτερα από τήν χονδρή του «Θησαυρού* ‘ ^  ' ctVCW

_ Οταν όμως τα ψέμματα είνα. αντίθετα πρός τις στοιχειώδεις γνώσεις uac πεοί 
α'°'Η  Έ ) ) Ζ Γ ί '  Στατιστικής, τότε ό ψευδόμενος προκαλεΐ τήν θυμηδία. 

λ ,w . λληνικη Ιστορία, περιγράφει σαφέστατα τά πρόσωπα τά όποια έδόξασαν
'  καθώζ κ̂α1 τ0ύζ τ0π°υς ^  κ- « ϊ ωγής των. '
ό Μένα. S  ^ λεξαν? Γ και, °  σο? ωτεΡ^ άνθρωπος πού γεννήθηκε στον κόσμο 

ΑΡίστ?τέλϊϊς> Ψ™ Μακεδόνες. "Ο,τι καί νά\άνουν οί Θεσ 
r  , Τχ; δ^ είν„αι δυνα™ν να παρουσιάσουν... ληξιαρχικές πράξεις, ότι γεννήθηκαν
ρ ί ίμ ο  ο ^ Γ ’ £" W % " άπ° δεΐκνύετΚί ° ’ - ώ ύ ς  ί ρ Λ ΐ

Τό γεγο νό ίό ίΓ ό ’^ ^ ^ 7 6 °®ρΐκλ^ς ^σαν Α θηναίο ι, καθώς καί ό Διογένης.
V T V°l 0τ· ° ϋελευταιος είχε καποια συμπάθεια πρός τήν Κορινθία λόνω 

γνωστης αδυναμίας του, τούτο δέν σημαίνει ότι ήτο καί ΚοΡ1νθιοςΡ Ύ ‘ ^
ο Εμπορικόν Δίκαιον, ομιλει καί περί των λεγομένων «όνομαστών προϊόντων» 

Ωρισμενα Ελληνικά προϊόντα, έγιναν όνομαστά, (δέν έγιναν όλα) καί τούτο δ'
£ „ Γ  " ”V ” ΡΟτΙμ·’,σ· » »  ·ΕΧ1ηγν λ ο θ Ϊ |  S  δΧ ο» :

)α , J f . ^ f f ' Tt! - ^ y ^ KaA^ i a v 0  λάδι, είναι οπωσδήποτε άνώτερο άπό τά άλ-

ζ«;4< ν«5 τ®“ Μ ίγΙρΤ " ’ 5 " ” 1 δ“ 9,“ ί  **> * »  « τ - * —  μί τί5...

τ% " Pi t e P °X,S *
Η φέτα του Παρνασσού ή των Άγράφων, διακρίνεται ακόμα, καί άπό εκείνον 

ο όποιος εχασε ̂ τελείως τήν αισθησι τής γεύσεως. ' U V’
, κ“1, «ν_πΡ°σπαθή ό τυρέμπορος νά ίσοπεδώση τόν γέρο Παρνασσό καί νά

π ο Γ τ Ϊ Υ  ? ™υ * *  Κερατέας... άπό τό'δποΐοί Ιφοδι^εται τό Ϊΐδοςπρο της βαπτισεως του, ματαιοπονεί. 1 s ς
, Κρητικά επιτραπέζια σταφύλια, είναι τά υ,οναδικά νιά -ά « ι »

fa6,“ -* «*■> *  ***

Ρ υφηςιά, ισοδυναμει με μια καλή γροθιά τού... Καμπαφλή στά... ώαγνά '
, 0t ^ουΡαμπιεδες όμως τής Λαμίας ή ό χαλβάς τών Φαρσάλων δέν ύπάονει άν 

τιρρησις οτι καταβροχθίζονται άπό όλους μας, «τή βοηθεία άμφοτέρων τών νεφών»
:Είν“  0τ'-· ί  περί ύπεροχής τού τόπου τής κα.ταγωγΓ ια·-

Ιαπτει. Παν μάλιστα, Ικμεταλλευόμενοι μιά θέσι τήν δπο''α καλώ, ί  ν ΐ , ν  ’   ̂ 7 
Ζ»μ«μ στρέψουμε τό 1»&«φ<ρον μ «  πρόζ ττόρ ρ·ρ„7  ,δ ζ Γ μ λ  , " ϊ  S u Z S  S Z  
« 5  δλλους ώρ 4λΧοδ™ !ς... , i , s 6 λ4π τί

μιουργει και έγκλη^ατικη άδικία. ’Ανεβαίνουν οί άξεστοι καί άφανίζονϊσι’οί άξίες

^ νό £ Γ Γ ό σπΐθ^ ή ™  ^  *  μή^εΐναι J & i f i

ώύ,Ο ’Α? Κφ1?σ°υμε λ°ιπόν κατά ΗέΡ°5 τ°'- τοπικισμό, δ δποΐος είναι ουτοπία άν δνι 
/]λιθ.ο»ης και ας βαδίσουμε ενωμένοι τόν δρόμο τών πεπρωμένων μας. Χ"

Γ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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❖  ΑΠΟ ΤΗΝ Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η  ΜΕ ΑΓΑΠΗ
❖  ΐ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Λ/ΝΣΕΩΣ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ  ΑΘΗΝΩΝ 
Φ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ A. Α. ΠΟΛΕΩΝ
❖  ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ Τ Ο Υ  κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ 
<$> ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ Υ  κ. ΥΠ Ο ΥΡ ΓΟ Υ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΦΙΝ ΤΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ο  Τ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

***************************************************

'Υπό τοϋ 'Αστυνόμου Β’ κ. I. ΡΑΐΚΟΥ

’Από τήν Θεσσαλονίκη 
μέ αγάπη

Μ Ε ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ γιορτάσθηκε κι εφέτος στην Θεσσαλονίκη ή εθνική ε
πέτειος τοϋ «ΟΧΙ» τοϋ 1940. Για μια ακόμη φορά Στρατός καί Σώματα^ Άσφα- 

λείας, παρήλασαν μπροστά στις χιλιάδες τοϋ λαοΰ τής συμπρωτεύουσας. Ακόμη μια 
φορά δ Μακεδονικός λαός καμάρωσε καί χειροκρότησε μεστήν ψυχήν του τήν λε
βεντιά, τήν πληρότητα καί τήν ετοιμότητα των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων καί 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Κι Ιννοιωσε εθνική περηφάνεια, γιατί διαπίστωσε καί πεί- 
σθηκε απόλυτα δτι είμαστε πανέτοιμοι γιά νά άντικρούσωμε τήν όποιαδήποτε επι
βουλή, εσωτερική ή εξωτερική. Συνεχισταί τών πολεμιστών τοϋ ’40, γνήσιοι άπόγο- 
vot. τΎ)ζ στρατιάς τών ήρώων τηζ ελλ^νικ-ης ορυλ*?]ς, δεν προΛ/.ειτοιι vcc λυγίσομε. Occ 
συνεχίσωμε νά βαδίζωμε τον ίδιο δρόμο πού εκείνοι χάραξαν.

Προ τής Α.Ε. τοϋ Άντιβασιλέως, Άντιστρατήγου κ. Γ. Ζωϊτάκη,, τοϋ Έξο-, 
νωτάτου Προέδρου τής Κυβερνησεως κ. I . Παπαοοπουλου, τών Αντιπροέδρων κ.κ. 
Σ Παττακοΰ καί Δ. Πατίλη, πολλών Υπουργών, τοϋ Γενικοΰ Γραμματέως τοϋ Ύπουρ- 
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. I. Ααδά καί άλλων κ.κ. Γενικών Γραμματέων, τοϋ ’Αρ
χηγού τοϋ Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Άντιστρατήγου Ό . Ά γγελή , τών Αρχηγών^τοϋΓ.Ε .Α ., 
Γ.Ε.Ν., Ε.Β.Χ., τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, τών πολιτικών Αρχών τής πόλε- 
ως, ξένων διπλωματών καί άλλων επισήμων, την 28) 10) 68, μεταξύ τών άλλων τμη
μάτων πού παρήλασαν, παρήλασε καί ή ’Αστυνομία Πόλεων, εκπροσωπουμένη από 
δυο διμοιρίες τής Σχολής Ύπαστυνόμων, δυο διμοιρίες τής Σχολής Άρχιφυλάκων, 
επτά τζίπς τοϋ Μηχ) του Τμήματος, δέκα επτά μοτοσυκλέττες καί τήν Φιλαρμονική 
τοϋ Σώματος. Ή  έμφάνισις τών Τμημάτων τής Αστυνομίας πρό τοϋ κοινού τής Θεσ
σαλονίκης, έγένετο δεκτή μέ ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα. Δίκαια λοι
πόν τά συγχαρητήρια πού δέχθηκε δ κ. Αρχηγός γ ιά  τό άψογο τής έμφανίσεως καί 
τήε παρελάσεως τών Τμημάτων τής ’Αστυνομίας. Καί τά συγχαρητήρια αυτά ήσαν 
κα'ΐ είναι γιά τήν Αστυνομία Πόλεων, ή καλύτερη άναγνώρισι τών προσπαθειών που 
δλοι καταβάλλομε γιά τήν προκοπή τοϋ Σώματος. Καί τά συγχαρητήρια αυτά άς μάς 
ώθήσουν στήν εντασι τών δλων προσπαθειών μας, έτσι ώστε τοϋ χρόνου νά εχωμεν
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καί πάλιν ^τήν χαρά, καί τήν ίκανοποίησι μιας όικαίας άναγνωρίσεως. Σ’ δλους εκεί
νους πού από τήν όποιαδήποτε σκοπιά τους συνετέλεσαν στήν εξαιρετικά ώραία έκ- 
προσωπισι τής ’Αστυνομίας Πόλεων στις έφετεινές τριήμερες γιορταστικές εκδηλώσεις 
Εγ)ς Θεσσαλονίκης, αξίζουν πράγματι θερμά συγχαρητήρια. Καί θά πρέπει νά άνααέ- 
ρωμε οτι δέν ήτο μόνον ή παρέλασις ανήμερα τής εθνικής επετείου, άλλά καί όλες 
οι άλλες εκδηλώσεις τόσον κατά τήν ήμερα του 'Αγίου Δημητρίου, όσον καί τήν 
επόμενη. 1

Στιγμιότυπα άπό τήν εις Θεσσαλονίκην παρέλασιν τμημάτων της ’Αστυνομίας Πόλεων



Μέ τον φακό της έπικαιρότητος 1083

Ζ' εσωτερικοί σκοπευτικοί 
αγώνες τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας ’Αθηνών

ν '  ΓΜΦΩΝΑ μέ παλιά, διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, διεξήχθησαν κι έ- 
φέτος μέ επιτυχία οί εσωτερικοί σκοπευτικοί αγώνες των τεσσάρων Αστυνομι

κών Δ) νσεων. 'Ως. γνωστόν οί νικηταί τών αγώνων αυτών,ι συμμετέχουν στους κατά 
Νοέμβριο μήνα κάθε χρόνου διεξαγόμενους παναστυνομικους αγώνες, για ιούς οποί
ους καί θά γράώωμε πιο κάτω.

Ινατά τούς διεξαχθέντες τήν 17, 18 καί 1 9 - 1 0 - 6 8  Ζ' εσωτερικούς σκοπευτι
κούς αγώνες τής Δ) νσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών διεκρίθησαν καί επελέγησαν γιά 
τούς παναστυνομικούς οί κάτωθι αστυνομικοί:

α) Στό άεροβόλο τυφέκιον, οι ’Αστυφύλακες κ.κ. Ν. Δροσόπουλος (339)400) , 
Κ. Μιχόπουλος (328) 400) και Α. Πανοπουλος (328) 400) .

β)" Στό άεροβόλο πιστόλιον, οί: Άρχιφύλαξ κ. Σ. Οίκονομόπουλος (210)300) 
καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γ. Ντόκος (204) 300) _ καί Α. Καρράς (185) 300) καί 

γ) Στό * αστυνομικό περίστροφο, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Ν. Μπουρνέλος (255) 
300) , Μ. Καραχάλιος (251) 300) καί ό Άρχιφύλαξ κ. Σ. Οίκονομόπουλος (245)
300) . , , ,γ

Στις 30 - 10 - 68 καί ώρα 11 π.μ., στην λέσχη τής Μηχ) του Ιποο) νσεως, την 
όποια τόσον επιτυχημένα είχε διακοσμήσει 6 Διοικητής^ αυτού, Αστυνομικός Δ) ντής 
Β ' κ. Α. Ντουφεξής, άπενεμήθησαν διάφορα χρηματικά έπαθλα ατούς ως άνω σκο- 
πευτάς, από τόν Δ) ντήν Αστυνομίας Αθηνών, Αστυνομικόν Δ) ντήν Α ' κ. Κ. Τσι-

Στιγμιότυπον άπό τήν εις τήν Μηχανοκίνητον '1„οδ)νσιν τελετήν
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ουγκον. Στη μικρή αυτή τελετή παρέστησαν οί κ.κ. Προϊστάμενοι των ’Αστυνομικών 
Γποο) νσεων, καθώς καί άλλοι αξιωματικοί καί κατώτεροι υπάλληλοι.

ρο τής απονομής των επάθλων, δ κ. Τσιοϋγκος ώμίλησε οι’ ολίγων ατούς πα- 
ρ υρισκομενους και εςηρε την σπουδαιότητα καί τήν σημασία τοΰ αθλήματος τής σκο-
καθή ίον41-ου° ΤαλΧυν°μ'1κτ  ύ7Ιάλλγϊλο’ ^ ^ «μ ένο υ  νά έκτελή αύτδς καλύτερα τά 
πλ!/?- ~ >' Τ - ? ° κ · Τσιουγκος συνεστησε ατούς άγωνισθέντες δπως, μέσα στά
αλαι.ια της ευγενους πάντοτε αμιλλης, επαυξήσουν τις έπιοόσεις των. Καί ή δλη μι-
^  1 ι·ε.λετ7) « ‘λεισε με τήν προσφορά αναψυκτικών από μέρους τής Διοι-

κησεως της Μηχ) του Ύποδ) νσεως. h Η ς h  01

Σεμιναρίου έπιμορφώσεως 
’Αξιωματικών A. Α. Πόλεων

Γ  ^ ΦΑΜΕ στ° προηγούμενο τεύχος, έπ’ ευκαιρία τής λειτουργίας τού Κέντρου
Α ια ένο^Π είΧ ώ Γ ” Ασ? νΤ 1Γ“ω ν . των Υπηρεσιών ’Αερολιμένας Ελληνικού καί 
-σ 1 _ ° ν Π: ^ Κ ωζ’ ?Τί ,γΐα να ,έπιτυΧωμε στην αποστολή μας καί νά δικαιώσουμε I-
τάλν, θ ί Ρπ 5 π ί εΐς ™  «ΡώΧ°1 π^ραν στ* * έρια τ&υ« ^  αστυνομική σκυ-ί * ώ ’ θ , Ρ\ καθγ?^ρινα να βελτιώνουμε τις θέσεις μας, νά οπλιζόμαστε μέ νέα
νάσ-αθοΟ πλ0^τΐ5°υμε γε'Λ,7'α τίς Τνωσει5 W  μόνον έτσι θά είμαστε σέ θέσι 

σιαθουμε στο ύψος που απαιτούν οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες.
νά α ιλ& Μ Ρ  α̂ θ“ν0μ;αστ)ε: άλν^ νά , ιδιαίτερη χαρά, γιατί μάς δίδεται ή ευκαιρία 

μ λη ~μΛ λίγ° Tta ,τ° Σεμιναριον Επιμορφώσεως των ’Αξιωματικών τοΰ Έπι- 
ιελ.ιου του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, πού ύστερα άπό διαταγή τού y ’Apyn- 
γου μας, άρχισε νά λειτουργή άπό τήν 1 - 1 1 - 6 8 .  P7J1

_ Και ή χαρα^μας αυτή είναι ιδιαίτερη, γιατί διαπιστώνουμε δτι καί στήν Τπη-
Ξ ν Γ β ε ί ΐ , Γ  απθδεκτ°,τά “1 ^ *  συγχρόνου εποχής μας, πού συνίσταται στήν 

χγ) ?ελαωσι, /αή«νανεωσι των πάντων. Επί τέλους, μπορούμε νά πούμε δτι βοί- 
σκομε τον σωστό δρομο, τον δρόμο πού οπωσδήποτε, αργά ή γρήγορα θά δδηνλΟ 
«τήν επιτυχία Είν1 ΰ ή β α α ,8 τ . τ ΐχ .μ , π ί . , , Λ  « f A V α & ί  Τ ώ Τ ΐ  
μως που η Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις διαθέτει δλες τις δυνάμεις της στήν
w i f T S T 1* τδ ς πατρ-δ0? μαςί ^Ρ°νο0μεν δτι «να ι καιρός νά άνασυίτάξωμε κι εμείς το έμψυχο δυναμικό μας και να ριχθοΰμε στήν μάχη. Καί δπως είναι γνωστό 
στην οποιαδηποτε μάχη χρειάζεται προετοιμασία, στρατηγική, πληρότης σέ τεχνικά 
μέσα και αναλογη κατάρτισι. Χρειάζονται πλούσια εφόδια, νέες δυνάμεις, νέες μέθο- 

ι. Χρειάζεται οπωσδήποτε, πάνω άπ’ δλα, πίστις στον τελικό σκοπό, πού δέν μπο
ρεί να είναι άλλος απο τον κότινο τής νίκης, τής επιτυχίας. μ

ν ι κ , Ι : : Ρ0ΐΓ τε £'λΐκρΐνά γΐ“ >τδν δρ0μ° π°ύ τώρα παφνουμε καί πιστεύουμε δτι θά νικηνουμε. Οα νικήσουμε, γιατί εχομε πιστι σέ εκείνο πού επιδιώκουμε, καί πού δέν
* V τΐ™τε αλλ° π“Ρα ·Ί πΡοκοπγ] Σώματος πού ύπηρετοΰμε. Χαιρόμαστε γιατί 
διαπιστώνουμε την έμπρακτη διάθεσι τής ήγεσίας μας νά μάς δώση, δσο τής είναι 
δυνατόν, ολα εκείνα τα εφόδια πού θά μάς χρειασθοϋν στήν αναδημιουργική μας προ
σπάθεια. Και θα πρεπει να εκφρασουμε ταπεινά τις θερμές μας ευχαριστίες δλοΛ

έμα υ ^ νΐ Γ Κ , , Γ : :  λ  μ«ς

ν / ι υ , υ ς υ ι ,  VvU V i p u t t

εμείς εξ ολοκλήρου.

θά λ η ΐ ΐ Γ τ ^ Ι ?  i f  βδμΐΐ Ρ’0ϋ’ τ ώ ν ·,Αξ’ωματΐκ®ν Τ0° ^ΡΧ^Τ^ου ’Αστυνομίας «α λήξουν την 1 8 - 1 1 - 6 8 .  Επ ευκαιρία ευχαριστούμε θερμά καί τό Πολυτεχνείο,
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πού εύγενώς μάς παρεχώρησε μια άπό τις αίθουσες του, καί δλους τούς κ.κ. όμιλη- 
τάς πού πρόθυμα δέχθηκαν νά μας δώσουν κάτι άπό τις πολύτιμες γνώσεις των. Ει- 
δικώτερα θά πρέπει ν’ αναφέρουμε τούς κ.κ. Δ. Οικονόμου, Πάρεδρον τοΰ Α.Σ.Δ.Υ.,, 
Σ. Ταμβακάκην, Ταγματάρχην, Γ. Άλεξανδρήν, Δ) ντήν Στατιστικής 'Υπηρεσίας, 
Κ. Κούρτην, Δ) ντήν Ι.Κ.Α., Η. Γεωργόπουλον, Επιμελητήν Πολυτεχνείου, Σ. Ζομ- 
πανάκην, Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων Εμπορικής Τραπέζης, Ε. Κατσιούλαν, 'Υ
φηγητήν Ψυχολογίας καί Σ. Νικολάου, Πάρεδρον Συμβουλίου Επικράτειας, οί όποι
οι διέθεσαν μέρος πολυτίμου γ ι ’ αυτούς χρόνου, προκειμένου νά μάς μυήσουν στις 
σύγχρονες αρχές τής Διοικήσεως καί όργανώσεως. Θά ήτο αδικαιολόγητη ή παρά- 
λειψίς μας, αν τις ίδιες ευχαριστίες δεν απευθύναμε καί στούς Άστυν. Δ) ντάς Β' 
κ.κ. Θ. Σκάρπα, Β. Κρύο, Γ. Πετόσογλου καί Α. Παπαποστόλου, ώς καί στον Προϊ
στάμενο τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, ’Αστυνόμον 
Α ' κ. Α. Ντόντον, οί όποιοι καί αυτοί, καθένας άπό τήν σκοπιά του, πολλά μάς 
προσέφεραν.

Τήν έναρξι των μαθημάτων τοΰ ώς άνω Σεμιναρίου, τό όποιον παρακολουθούν 
ύποχρεωτικώς όλοι οί άξιωματικοί τοΰ ’Αρχηγείου, άπό -τον βαθμό τοΰ Ύπαστυνόμου 
Β ' μέχρι καί τοΰ Άστυν. Δ) ντοΰ Β ', κάθε μέρα 6 - 8 μ.μ., πλήν Σαββάτου καί Κυ
ριακής, έκήρυξε προσωπικώς δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, 
παρισταμένου καί τοΰ Ύπαρχηγοΰ κ. ’Αθανασίου Στρατή. Ό κ. ’Αρχηγός, κηρύσσων 
τήν εναρξιν τοΰ Σεμιναρίου καί άπευθυνόμενος πρός τούς παρακολουθοϋντες αυτό, 
είπε τά εξής:

«Κύριοι,
'Ως γνωστόν, διά τοΰ Α.Ν. 318) 68 παρεσχέθη ή δυνατότης εις τον κ. 'Υπουρ

γόν Δημοσίας Τάξεως, δπως έκδώση άπόφασιν άποσκοποΰσαν εις τήν άναδιάρθρωσιν 
των 'Υπηρεσιών τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.

Καί δ Νόμος καί ή σχετική Άπόφασις προεκλήθησαν, υπό τής 'Υπηρεσίας., επί 
σκοπφ προσαρμογής τοΰ τρόπου λειτουργίας τής ’Αστυνομίας πρός την κρατοΰσαν 
’Εθνικήν καί Κοινωνικήν πραγματικότητα. Έν ύστάτη δέ αναλύσει έπεδιώχθη ή 
εκπλήρωσις τής αποστολής τοΰ Σώματος κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα, άπολύτως, τάς 
άνάγκας τοΰ ’Έθνους, τής Έπαναστάσεως καί τής Κοινωνίας.

'Ο θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι, κατ’ εξοχήν, προοδευτικός. Ή  ΐδρυ- 
σις τοΰ Σώματος οφείλεται εις τήν μετά τον Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον άναφυεΐσαν επι
τακτικήν ανάγκην άντιμετωπίσεως, άπό πλευράς ’Αστυνομικής, τών τεραστίων προ
βλημάτων, τά όποια υπήρξαν άπότοκα τών μεγάλων κοινωνικών άνακατατάξεων καί 
οικονομικών μεταβολών, αί όποΐαι άπέρρευσαν, άκριβώς, έκ τής πολεμικής περι
πέτειας.

Ή  τοιαύτη προέλευσις τοΰ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνιστώ μίαν μόνι
μον ηθικήν επιταγήν, ή όποια οφείλει νά άποτελή τον άδιαφιλονίκητον γνώμονα πλεύ
σεως τοΰ Σώματος. Ή  επιταγή αΰτη συνίσταται εις τήν διαρκή φροντίδα δπως το 
Σώμα, ώς ’Αστυνομικός θεσμός, δικαιώνη, πάντοτε,, διά τοΰ τρόπου λειτουργίας καί 
άναπτύξεως τής δραστηριότητός του, τόν χαρακτηρισμόν του̂  ως προοδευτικού.

Δέν δικαιούμεθα νά άρκούμεθα εις τήν διαπίστωσιν καθ’ ήν δταν τό πρώτον συ- 
νέστη ή Αστυνομία Πόλεων έξέφρασε μίαν πρόοδον εις τήν περιοχήν τής Άστυνο- 
μεύσεως. Διά νά καταξιώσωμεν τάς προσδοκίας καί τάς ελπίδας τών ιδρυτών καί 
πρώτων σκαπανέων τοΰ Σώματος, ανάγκη πάσα δπως διατηρώμεν, πάντοτε, αύτό, εις 
τήν πρωτοπορίαν τών προοδευτικών πολιτειακών θεσμών εκείνων άκριβώς, οί όποιοι 
δχι μόνον εκφράζουν αύθεντικώς, αλλά καί ικανοποιούν πλήρως τάς Ιθνικάς καί κοι- 
νωνικάς άνάγκας έκάστης έποχής.
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Αποτελεί, δι ήμας δλους, χρέος τομής, δπως διατηρώμεν τό Σώμα ώς διαρκώς 
νέον, σφριγηλόν καί πρό παντός σύγχρονον θεσμόν.

Ινα το εποτυγχάνωμεν δεν απαιτείται είμή μόνον αέναος καί έργώδης ανανεω
τική προσπάθεια, ενισχυομένη υπό ίκανότητος πράς προσαρμογήν καί έναρμόνησιν 
πρός τήν εκάστοτε πραγματικότητα καί τάς υγιείς καί έθνωφελεΐς απαιτήσεις της.

Αναγκαΐον υποβαθρον, βασική προϋπόθεσις τής ανανεωτικής βουλήσεως καί τής 
προσαρμοστικής ίκανότητος είναι ή υψηλή συνείδησις ευθύνης έναντι του ’Έθνους, τής 
Πολιτείας καί τού Κοινωνικού συνόλου έν συνδυασμώ πρός τήν ορθολογιστικήν όρ- 
γάνωσιν τού Σώματος καί τήν επαγγελματικήν καί γενικωτέραν μόρφωσιν καί έπιμάρ- 
φωσιν, προεχόντως, των στελεχών του, εν συνεχεία δέ καί τών κατωτέρων οργά
νων αυτού.

’Ακριβώς πρός αυτούς τούς στόχους έσκοπεύσαμεν διά τής ύπ’ άριθ. 634) 25 - 3 - 
1968 Εγκυκλίου μας, ην εξεδωσαμεν, εις εκτέλεσιν τής έν αρχή άναφερθείσης 'Υ
πουργικής Άποφάσεως καί πρός καθορισμόν συνθέσεως τών Υπηρεσιών τού ’Αρχη
γείου καί τών αρμοδιοτήτων των.

^Διά τής έπιχειρηθείσης διαρθρώσεως επεδιωχθη δπως, διά τής συγχωνεύσεως 
τών 'Υπηρεσιών τής παρά τφ Τπουργείω Δημοσίας Τάξεως Γενικής Διευθύνσεως ’Α
στυνομίας Πόλεων καί εκείνων τού ’Αρχηγείου, δημιουργηθή εν νέον ’Όργανον Με- 
''-ετης, Προγραμματισμού, Οργανωσεως καί Διοικησεως, το όποιον αποτελεί τό Γε
νικόν Έπιτελεΐον τού Σώματος.

Φιλοδοξοΰμεν όπως, τό 1 ενικόν τούτο Επιτελεΐον, άποτελέση τό όρμητήριον πά- 
σης̂  ανανεωτικής, ώς προελέχθη, καί δημιουργικής προσπάθειας. Διά τούτο δέν έπε- 
τρεψαμεν την αντιμετωπισιν τού ο/,ου θέματος κατα τροπον πρόχειρον καί εμπειρικόν.

Έστηρίχθημεν, κατά τήν μελέτην τής νέας διαρθρώσεως, επί υγιών καί ορθολο
γιστικών βάσεων τής συγχρόνου οργανωτικής.

Παρά ταΰτα και τούτο αποτελεί μίαν είσετι άπόδειξιν τής άκρας σοβαρότητος 
μεθ’ ής άντεμετωπίσθη τό πρόβλημα — διά τής προαναφερθείσης Εγκυκλίου ώρίσθη 
δτι ή μορφή τής^ διαρθρώσεως τών ’Υπηρεσιών τού Γενικού ’Επιτελείου τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων δέν ήτο οριστική, άλλα προσωρινή.

Δι^υκρινισθ/] οτι η οριστική μορφή τής οιαρθρωσεως ήθελε καθορισθή αφού 
πρώτον διανύσωμεν έν πειραματικόν στάδιον εξαμήνου, περίπου, διάρκειας, ούτως ώ
στε, ύπό  ̂το̂  φώς τής εξάμηνου ταύτης εμπειρίας, νά έπισημάνωμεν τάς τυχόν άτε- 
λείας καί τά μειονεκτήματα έκ τής εφαρμογής τής νέας καί προσωρινής διαρθρώσε- 
ως, ίνα άπκλείφοντες ταΰτα, χωρήσωμεν, βάσει υπευθύνων αναφορών τών Προϊστα
μένων Διευθύνσεων καί Τμημάτων, εις τήν συγκρότησιν τής οριστικής διαρθρώσε- 
ως τών 'Υπηρεσιών τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων,

, εχομεν μελετήσει, μετά τού κ, Ιπαρχηγού, τάς ύποβληθείσας άναφοράς.
Καί πάλιν όμως δέν ήθέλησα νά προβώ εις τήν τελικήν διάρθρωσιν πριν ή παρακολου
θήσουν δλοι οί Επιτελείς μου, ένα ειδικόν καί ιδιαιτέρως σημαντικόν κύκλον επιμορ
φωτικών σπουδών. r  r
, Κύριοι, είπον προηγουμένως, δτι τό Άρχηγείον ’Αστυνομίας Πόλεων κατέστη 

το 1 ενικόν Έπιτελεΐον τού Σώματος. 'Ο δρος «ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΑΕΙΟΝ» έλήφθη 
εκ τού ’Εθνικού μας Στρατού, εις δν άπετέλεσε τήν έκφρασιν μιας μεγάλης δμάδος 
ανθρώπων, οί οποίοι συνέθεσαν έν συλλογικόν όργανον, τό όποιον δχι απλώς ηύδοκί- 
μησεν έν τή πραξει, αλλ εοωσε την πλέον ολοκληρωμένην μορφήν επιτυχίας καί υ
λοποίησε τάς πλέον άπαιτητικάς τών προσδοκιών’ ώδήγησε δέ τον ’Εθνικόν μας 
Στρατόν, εις απροσίτους κορυφάς δόξης καί αίγλης,

^ τττ̂ 1λ |ετβ̂ λτωσιν τ° νά ίσΧυρισθ® δτι τήδ μεταφοράς τού δρου «ΓΕ
ΝΙΚΟΝ ΕΠΙ 1ΕΛΕΙΟΝ» καί παρ’ ήμίν, άποσκοποΰμεν εις τό αυτό καθολικόν απο
τέλεσμα.
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"Ομως δύναμαι και Οφείλω νά αξιώσω δπως έπιτύχωμεν μίαν ικανοποιητικήν 
μιμησιν εις τα επί μέρους καί εφικτά δι’ ημάς σημεία, ώστε να συμβάλιϋμεν, εν τώ 
μέτρφ των ίδικών μας αρμοδιοτήτων καί δυνατοτήτων, εις την προσπάθειαν προα- 
σπίσεως τής Εθνικής ’Ασφαλείας άπό των επιβουλών εσωτερικών εχθρών.

Δηλαδή εχω την δικαίαν καί εύλογον, νομίζω, άξίωσιν δπως τδ ίδικόν μας Γε-

Ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας κ. Βασ. 
Σακελλαρίου όμιλών κατά τήν 
έναρξιν τοϋ Σεμιναρίου. -

Αξιωματικοί τοϋ Α.Α.Π. κατα 
τ ην εναρξιν του Σεμιναρίου.

Ψ
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νικάν Επιτελεΐον επιτύχα είς τάς θεμελιώδεις, τουλάχιστον, αντιστοίχους επιδιώ
ξεις τοΰ Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Τοΰτο σημαίνει δτι όφείλομεν νά άποτελέσωμεν εν νευραλγικόν δργανον άρτιας 
οργανωσεως, το οποίον θά είναι ικανόν οι’ ενδελεχή έρευναν καί εμπεριστατωμέναν 
μελέτην των υπηρεσιακών προβλημάτων, ίεραρχικήν άξιολόγησιν καί κατάταςιν αυ- 
-ών. Διά προγραμματισμόν είς βάθος μακράς προοπτικής χρόνου. Καθορισμόν στό
χων καί δια τό απωτερον εισέτι μέλλον. Καθορισμόν γραμμής της δραστηριότητας 
των επί μέρους Ιπηρεσιών καί Οργάνων. Μεθόδευσιν προσπαθειών. Καί προ παν
τός καί κυρίως τό Γενικόν Επιτελεΐον οφείλει νά έμπνευση είς τούς εργαζομένους 
έν αύτφ τό πνεύμα ομαδικής καί συντονισμένης έργασίας.

Θά επεθυμουν, Κύριοι, να σάς παρακαλέσω, έντελώς ιδιαιτέρως,, δπως ένστερνι- 
σθητε απολύτως τήν άδυσώπητον ανάγκην άναπτύξεως μεταξύ σας πνεύματος «ομα
δικής εργασίας». Ισως δεν θά είναι υπερβολή νά λεχθή δτι δ παράγων «ομαδική ερ
γασία» είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τής επιτυχίας ενός συλλογικού ’Οργάνου.

Θά έτόλμων νά θεωρήσω τον παράγοντα τούτον ώς ισοϋψή, περίπου, πρός τήν 
μόρφωσιν, επαγγελματικήν καί εύρυτέραν, των ’Αξιωματικών Επιτελών, από άπό- 
ψεως τελικού αποτελέσματος και ίκανοποιήσεως των προσδοκιών τής ηγεσίας.

, επειδή δ λόγος περί μορφώσεως τών Επιτελών ’Αξιωματικών επιθυμώ νά 
ιονισω^οτι, παρά τό γεγονός, κατά τό όποιον τελώ έν πλήρει γνώσει τοΰ υψηλού έπι- 
κεδου  ̂επαγγελματικής, ^επιστημονικής, άλλά καί εύρυτέρας εγκυκλοπαιδικής μορ- 
φωσεως σας,, εν τούτοις έκρινα σκοπιμον την λειτουργίαν τού σήμερον άρχομένου τών 
εργασιών του, Σεμιναρίου.

Θεωρώ ύποχρεωσιν μου να τονίσω οτι σάς έπέλεξα ώς επιτελείς μου, μέ γνώμο
να, ακριβώς, τήν εξέχουσαν θέσιν σας μεταξύ τών διακεκριμένων ’Αξιωματικών τοΰ 
Σώματος.

Παρά ταϋτα, φρονΰςδτι, πρός άξιοποίησιν τών πλεονεκτημάτων τά όποια προκύ
πτουν ε̂κ τής αναδιαρθρωσεως τών Ιπηρεσιών μας, επιβάλλεται ή μύησις δλων έπί 
..ών νέων κατακτήσεων τής Διοικητικής Επιστήμης καί τής ’Οργανωτικής.

Ες άλλου, οφείλομεν νά πειθαρχήσωμεν πρός τήν εύλογον άξίωσιν τού κ. Πρω
θυπουργού περί εκσυγχρονισμού τών μεθόδων Διοικήσεως καί Έπιμορφώσεως τών 
στελεχών της. 11

Είμαι βεοαιος δτι το Σεμιναριον τοΰ δποίου μετέχετε θά συμβάλη, άποφασιστι- 
κώς, είς τήν ίκανοποίησιν τής Πρωθυπουργικής άξιώσεως. Όφείλομεν τήν ικανοποίη
σή τή5 άξιώσεως ταύτης πέραν τών, έξ αντικειμένου, ουσιαστικών λόγων, οϊτινες 
τήν στηρίζουν καί διά λόγους ευγνωμοσύνης πρός τόν έμπνευσμένον ’Αρχηγόν τής 
Επαναστάσεως καί ρηξικέλευθον ’Εθνικόν Κυβερνήτην κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, 

ο όποιος απεκατεστησε τά̂  κύρος τού Κράτους τοΰ Νόμου,, άρα καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, μάς επανέφερε τήν ψυχικήν γαλήνην καί μάς επανέδωσε τήν πίστιν δτι ύ- 
πηρετοΰμεν υψηλούς Εθνικούς και Κοινωνικούς σκοπούς καί έπιτελούμεν σπουδαίαν 
αποστολήν μεταξύ τού δλου Κρατικού μηχανισμού.

Διακεκριμένος επιστήμονες καί εκλεκτοί ’Αξιωματικοί τοΰ Εθνικού μας Στρα- 
ο̂ΰ, άλλα ςιαί τοιοΰτοι τού Αστυνομικού Σώματος, θά σάς αναπτύξουν τά έπί μέρους 

θέματα. Είμαι δε απολύτως βέβαιος δτι θά τούς τιμήσητε μέ δλην εκείνην τήν προ
σοχήν τής όποιας είναι άξιοι.
, Τ° χατ ’ έμέ,^άρκοΰμαινείς δσα μέχρι τοΰδε ειπον καί είς ολίγα τινά τά-όποΐα 
επιθυμώ νά προσθέσω, έν είοει παρακαταθήκης, άπευθυνομένης, από τής θέσεώς μου 
ως υπευθυνου ηγέσου τοΰ κώματος, προς υμάς και προς τούς έπιγενομένους.

Ημείς, ως αιομα, ερχομεθα και παρερχόμεθα. Τό Σώμα δμως καί τά πάγια 
συμφέροντά του μένουν καί πρέπει νά μένουν είς τό διηνεκές. Χάριν τοΰ μέλλοντος 
αυτού καί τοΰ μεγαλείου του, ούδεμία θυσία είναι μεγάλη.
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Ζητώ άπό υμάς δλους νά θυσιάσητε τάς τυχόν ύφισταμενας νοσηράς άτομικας 
φιλοδοξίας καί ματαιοδοξίας, εις τόν βωμόν της προόδου και τής αίγλης τοϋ Σώματος.

Μία μόνη φιλοδοξία είναι δχι μόνον συγγνωστή, άλλα καί επιβεβλημένη. Η φι
λοδοξία ύπερφαλαγγισεως τών λοιπών εις προσφοράν μοχθου, εις δημιουργικήν φαν
τασίαν καί γόνιμον δραστηριότητα.

Όφείλομεν δλοι νά άπολακτίσωμεν τάς άτομικιστικάς μας τάσεις καί νά έθισΟώ- 
μεν εις τήν ομαδικήν προσπάθειαν.

Όφείλομεν νά θεωρώμεν την επιτυχίαν του Επιτελείου εις τας προσπάθειας και 
τάς επιδιώξεις του, ώς κοινήν πάντων έπιδίωςιν.

Δέον δπως προσφέρωμεν τάς υπηρεσίας καί τάς γνώμας μας προς τούς συναδέλ
φους μας προθύμως καί έθελοντικώς. Κατά μείζονα λόγον όφείλομεν τήν συνδρομήν 
μας, δταν αυτή μάς ζητηθή.

'Αλλά, διά νά έπιτύχωμε 
σωμεν μεταξύ μας ψυχικού

< η
ύχωμεν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν, ανάγκη δπως θεμελιω- 

Υ-Λ..-ούς δεσμούς αρραγείς^ εις εύρεΐαν κλίμακα. Εγωισμοί, μικρο- 
φιλοδοξίαι, κρυψίνοιαι δεν έχουν θεσιν μεταξύ μας. Αντιθετως, ειλικρίνεια, εγκαρ- 
διότης, πραγματική συναδελφική αλληλεγγύη και συναντίληψις οφείλουν νά διέπουν 
έν παντί τάς σχέσεις μας, οχι μόνον τάς. ύπηρεσιακάς, αλλά καί τάς μεταξύ μας κοινω- 
νικάς. Ή  δέ έντιμος, ολόψυχος καί δημιουργική συνεργασία οφείλει νά άποτελή τήν 
χρυσήν γέφυραν, τήν ένοΰσαν ημάς άρρηκτως.

Πνεύμα νοικοκυρωσύνης καί ύπευθυνότητος οφείλει νά διέπη άπάσας τάς ύπη- 
ρεσιακάς ένεργείας μας.

Επειδή άνεφέρθην εις τό θέμα τής μεταξύ μας συνεργασίας, επιθυμώ νά τονίσω 
δτι παραλλήλως προς αυτήν, όφείλομεν νά καλλιεργήσωμεν, μετά τοϋ αυτού καί ετι 
μεγαλυτέρου ζήλου, τό πνεύμα τής ειλικρινούς, αρμονικής καί εποικοδομητικής συνερ
γασίας μετά τού αδελφού Σώματος.

’Εάν θά ήδύνατο νά ύποστηριχθή δτι ή μεταξύ μας συνεργασία αποτελεί κλειστήν 
εσωτερικήν ύπόθεσιν, ή συνεργασία μας μετά τού αδελφού Σώματος ενέχει εύρυτέραν 
καί σπουδαιοτέραν, ίσως, σημασίαν, άπτομένη τής σφαίρας τών Κυβερνητικών, άρα 
καί τών Εθνικών ενδιαφερόντων καί συμφερόντων.

Κύριοι, δέν επιθυμώ νά σάς κουράσω περισσότερον, πριν ή δμως περατώσω τήν 
ομιλίαν μου, επιθυμώ νά σάς βεβαιώσω δτι, κατά τήν άντίληψίν μου, δέν θά εΐμεθα άξιοι 
τής Εθνικής καί Κοινωνικής αποστολής μας, άν Σύμβολον Ιίίστεως, δι’ ημάς δέν είναι 
τό τρίπτυχον : «Ηίστις καί απόλυτος άφοσίώσις προς τήν Πατρίδα, τήν Έπανάστασιν 
καί τά Εθνικά ’Ιδανικά».

Μέθοδος δέ επιτυχούς έκπληρώσεως τής αποστολής μας εκείνη, ή οποία στηρίζε
ται επί τών θεμελίων : t , ,

’Επιστημονική ερευνά προβλημάτων — Μελέτη — Ιεραρχισις στόχων — Προ
γραμματισμός — Όργάνωσις — Μόρφωσις — ’Επίμοχθος εργασία — Ειλικρινής καί
αρμονική συνεργασία. ( , χ

Κύριοι, είμαι ευτυχής δτι δι’ αυτής τής βραχείας ομιλίας μου κηρύσσω την εναρ-
Ριν καί δίδω τήν κατεύθυνσιν καί τούς στόχους τού Σεμιναρίου Έπιμορφώσεως ’Αξιω
ματικών ’Επιτελείου τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων».

Τόν πλούσιο σέ περιεχόμενο λόγο τού κ. ’Αρχηγού εκαλυψαν τα ζωηρά χειρο
κροτήματα τών άκροατών - μαθητών τού Σεμιναρίου. Καί τά χειροκροτήματα αυτά 
ήταν ιν ά δπόσχεσις άπ’ δλους μας δτι θά ένστερνισθοΰμε απόλυτα τις σοφές του παραι- 
νέσεις καί δτι θά οδηγήσουμε άσφαλώς τό σκάφος, πού λέγεται ’Αστυνομία. Προσω
πικά τό πιστεύουμε κ ι’ εύχόμαστε νά συνεχισθή δ θεσμός τών Σεμιναρίων γ ιά  δλους 
τού' ’Αξιωματικούς καί τούς κατωτέρους κατά διάφορα διαστήματα.
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Παρασημοφορία κ. ’Αρχηγού καί 
’Αξιωματικών της ’Αστυνομίας

ΤΤ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ εκ μέρους τοΰ Κοινού άναγνώρισις των καταβαλλομένων
προσπαθειών μας, αποτελεί οπωσδήποτε τήν καλύτερη δικαίωσι τοΰ έργου μας. 

ναι αισθανόμαστε, αναμφισβήτητα, ξεχωριστή χαρά καί συγκίνησι κάθε φορά πού μια 
τέτοια άναγνώρισι έρχεται νά έπισφραγίση κάποια προσπάθεια μας. Καί δεν είναι λί
γες οι φορές πού τό Κοινό, επώνυμο ή ανώνυμο, αναγνωρίζει τούς κόπους μας. "Οταν 
όμως, ̂ εϊδικώτερα, ή άναγνώρισις προέρχεται από πρόσωπα, τά όποια, λόγω τής θέ- 
σεως η τής ιδιότητάς των, διακρίνονται μέσα στην Κοινωνία, τότε ή συγκίνησίς μας 
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τότε αισθανόμαστε περισσότερο τήν ανάγκη περαιτέρω έπαυ- 
ξήσεως τών ̂ προσπαθειών μας. Τότε νοιώθουμε ιδιαίτερα τις μεγάλες μας υποχρεώσεις 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Αν θελουμ,ε,^λοιπον, να είμαστε συνεπείς στον δρκο πού δώσαμε καί να μας 
εκτιμά τό Κοινό, είναι επιτακτική ανάγκη νά δώσουμε δλο μας τό Είναι στήν εξυπη- 
ρέτησί του. Θά πρέπει νά αποδείξουμε σ’ δλους τήν πίστι μας στό γεγονός ότι έπιτε- 
λοΰμε ένα λειτούργημα κι δχι απλώς ένα καθήκον. Καί άφοϋ πράγματι έπιτελοϋμε 
λειιούργημα, επιβάλλεται νά βρισκόμαστε στό ύψος πού απαιτεί αύτό τό ιδιόμορφο οδι
κόν μας λειτούργημα.

σκέψεις κάναμε τό πρωί τής 6) 11) 68, καθώς βρεθήκαμε σέ μιά μικρή 
αλλά καί^τόσο συγκινητική τελετή, πού έγινε στό γραφείο τοΰ %. Άρχηγοΰ τής ’Αστυ
νομίας. Κατά τήν διάρκεια τής σεμνής αυτής τελετής, δ έν Έλλάδι Έξαρχος τοΰ 
Παναγίου Τάφου, Αρχιεπίσκοπος Ελευθερουπόλεως κ. Χρύσανθος, άπένειμε, κατ’ 
ενιολήν καΐλες ονόματος τής Α.Θ.Μ. τοΰ Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Βενεδίκτου τοΰ 
A , τον Ταξιάρχην τοΰ Ιάγματος τών ’Ορθοδόξων Σταυροφόρων τοΰ Παναγίου Τά
φου στόν Αρχηγό τής ’Αστυνομίας κ. Σακελλαρίου καί στον Δ) ντήν τής Αστυνομίας 
Αθηνών, Αστυν. Δ) ντήν A , κ. Τσιοΰγκον καί τό παράσημον τοΰ Σταυροφόρου τοΰ 
Παναγίου Τάφου στόν Διοικητή τοΰ ΚΗ' Άστυν. Τμήματος, ’Αστυνόμον Β' κ. ’Α
βραάμ.

Μιλώντας κατα την διάρκεια τής τελετής ό κ. Χρύσανθος, έξήγησεν δτι ή άπο- 
νεμομένη ^ύψίστη τιμητική όιάκρισις οφείλεται στις πολλαπλές καί θετικές υπηρεσίες 
πού προσέφεραν οι τιμηθέντες προς τον Πατριαρχεΐον τών Ιεροσολύμων, τήν Έπανά- 
στασι τής 21ης Απριλίου και τό Εθνος γενικώτερα.

Ό κ. ’Αρχηγός, αντιφωνών, είπε τά εξής :
«Σεβασμιώτατε,

Αν είναι αληθές οτι υπαρχουν περιστάσεις κατά τάς οποίας δ άνθρωπος __ δ
δσονδήποτε πεπαιδευμένος — αδυνατεί νά έκφράση διά λόγων τά αισθήματα υπό τών 
οποίων διακατέχεται ό ψυχικός του κόσμος, τότε είναι έξ ίσου αληθές δτι δ δμιλών ζή 
αυτήν τήν στιγμήν υπό τά κράτος αναλογών περιστάσεων.

Κατόπιν τουτου εξαιτοΰμαι, Σεβασμιώτατε, την Πατρικήν Έμών επιείκειαν, διότι 
ή συγκίνησίς, ή όποια πλημμυρίζει τον συναισθηματικόν μου κόσμον, έκ τής παρουσίας 
καί τών λόγων Σας, καθιστά αδύναμον τήν σκέψιν καί τήν φωνήν διά μίαν άπάντησιν 
αξίαν τής προσλαλιάς Σας.

Αποο=.χομεθα, Σεοασμιωτατε, μετ ευγνωμοσύνης πολλής τήν άκρως τιμητικήν 
διάκρισιν, ήν ηύδόκησεν ή Αύτοΰ Μακαριότης δ Πατριάρχης Ιεροσολύμων, δπως διά 
τής σεπτής χειράς Υμών μάς άπονείμη.
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Αίσθανόμεθα, απολύτως, τό βάρος καί τής τιμής καί τής εξ αυτής απορρεουσης 
εύθύνης. Θά πράξωμεν τό παν ϊνα άποδειχθώμεν άξιοι τής προσγενομένης τιμής.

Αίτιολογοϋντες τήν απονομήν των διακρίσεων, Σεβασμιώτατε, άνεφέρθητε εις τάς 
ύφ’ ημών προσφερομένας υπηρεσίας προς τήν Εκκλησίαν, τό Έθνος καί τήν Επα-
νάστασιν.

Είναι άκρως τιμητικόν καί κολακευτικόν δι’ ημάς τό δτι ή προαναφερθεΐσα διαπί- 
στωσις προέρχεται έκ τής διανοίας τής Α.Θ.Μ. τοϋ ΙΙατριάρχου Βενεδίκτου τοΰ Α' καί 
έκωράζεται διά των χειλέων Υμών.

Επιτρέψατε μου νά Σάς διαβεβαιώσω δτι αί περί ών ο λόγος Ύπηρεσίαι άπor 
τελούν τήν συνισταμένην εύρυτέρων προσπαθειών, προσπαθειών δλων τών άνδρών τοΰ 
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δι’ ο καί παρακαλώ δπως μοϋ έπιτραπή νά θεω
ρήσω τάς άπονεμηθείσας τιμητικάς διακρίσεις ώς άνηκούσας εις δλους τούς άποτελοΰν- 
τας τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν, "Αγιε ΙΙάτερ, δτι θά πράττωμεν τό παν καί ούοεν θα 
παραλείπωμεν προκειμένου νά συμβάλωμεν εις την όλοκλήρωσιν τοϋ Εθνοσωτήριου καί 
άναγεννητικοΰ "Εργου τής Έπαναστάσεως, έν τή βεβαιότητι δτι ουτω πράττοντες έργα- 
ζόμεθα υπέρ τών σκοπών καί ιδανικών τής τε Εκκλησίας καί τοϋ Εθνους.

Σεβασμιώτατε, δεν θά Σάς κουράσω επί πολύ. Φρονώ, όμως, δτι δεν δικαιούμαι 
νά άντιπαρέλθω τήν παρατήρησιν δτι ή άπονεμηθεϊσα εις ημάς έξόχως τιμητική όιά- 
κρισις αποκτά δλως ιδιαιτέραν σημασίαν καί αξίαν ως εκ τοΰ γεγονοτος οι,ι αυτή
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προηλθεν εκ της αγαπης καί της έπιεικοΰς καί άγαθής οι’ ημάς καί τό Έργον μας 
κρισεως του Μακαριωτάτου Βενεδίκτου Α ', του κοσμοΰντος τον περικαλή καί περίλαμ- 
;.ρον Θρόνον των Ιεροσολύμων. Της παναρχαίας αυτής Εθνικής έπάλξεως, ή όποια 
ανεκ αμητούς προσεφερεν Ιπηρεσιας καί εξακολουθεί νά προσφέρη προς τό Θεοσκέπα- 
στον Ελληνικόν Εθνος καί την Εκκλησίαν τοΰ Χρίστου».

Μήνυμα κ. ‘Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως διά την 
τυρόληψιν των ατυχημάτων

Τ Γ ΑΘΕ περίπου εποχή, εδώ καί αρκετά χρόνια, γιορτάζεται ή
O n v JJr^ M r ? μ 5 <<ΕΡ °^άς Προλήψεως ’Ατυχημάτων», πού οργανώνεται από τόν 
Οργανισμό Προληψεως Ατυχημάτων, σε συνεργασία μέ διάφορες άλλες δημόσιε- ύπη-

-αι παρασακακωτερη διαφωτισις του Κοινού στα μέτρα πού πρέπει νά λαμβάνωνται 
ιην προληφι των παντός είδους ατυχημάτων. Σοβαρόν όπωσδήποτε τό θέμα, προ-

ο ν ε ΐ κ ϊ  S r P°V T°Ur KotV°?· ,^ 0 blt ax'Wa τ^ς έβδομώδος αυτής γίνονται διάφορες σχεακ.ς δμιλιες μοιράζονται αναλογα έντυπα καί φέϊγ - βολάν καί τέλος υπό τού ’Αρ
χιεπίσκοπου Αθηνών, ως Προέδρου τού ’Οργανισμού Προλήψεως ’Ατυχημάτων, καί 
νύματα^ 1π°υργων ωΡισ1Αενων Υπουργείων απευθύνονται διάφορα διαφωτιστικά μη-

τήν Μ τεινίΚ Έ^°μάδος Προλήψεως Ατυχημάτων, πού άρχισε
 ̂ ' ) > J  ̂πουργος Δημοσίας ύ αςεως κ. Π. Γζεβελέκος άπηύθυνε την 8) 11) 68

το κατωτέρω μήνυμα: 1

«Είμαι ιδιαιτέρως^ ευτυχής διότι,, επί τή ευκαιρία τής Έβδομάόος Προλήψεως 
τυχηματων, μου παρέχεται ή ουνατότης ν’ απευθύνω, προς δλους, θερμήν Ικκλησιν 

όπως συνδράμουν την υπό των διαφόρων ’Αρχών καί ’Οργανώσεο^ κατα^αλλομεΧην 
φ  σπαθοίαν μειωσειος του αριθμού καί τής σοβαρότητας των πάσης αιτιολογίας καί

^ Γ ν Ι ρ Ξ ο υ ϊ Γ ν ^ ^ 7 Χαί lStatT' PWe ^  ^  καίόχημά-
Θα ήτο παράλειψίς μου αν δέν έπωφελούμην τής ευκαιρίας διά νά έξάρω τό θαυ-

SoO v-rPy°V’’ Τ° επι,τελειται ύπό το° ’Οργανισμού Προλήψεως ’Ατυχημάτων,
y% ’F S την δεξιάν και πεφωτισμενην οιεύθυνσιν τού- προκαθημένου τής Έλληνι-
ρωνύμου Μακαριωτατου Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Τε-

’Ήδη, άφοΰ ύπογραμμίσω τήν συμβολήν των πάσης κατηγορίας οχημάτων καί 
ιδιαιτέρως του αυτοκίνητου εις τήν προαγωγήν τοΰ οικονομικού βίου καί τήν άνάπτυ- 
ςιν του πολιτιστικού επιπέδου ένός λαού, άς μοΰ έπιτραπή νά τονίσω δτι, άτυχώ- ύπό

Xr  *  “ S i:
, κατ“ τ^ν Τνώμην μου, τά αύτοκινητιστικά ατυχήματα οφείλονται εί-

- ε Ι & Τ τ Ι  η  ηΡωτΐ^ ν ^ Αεΐψΐν δία0έσεω-  βέρους ώρΓσμένων οδηγών καί ποςων, προ* συμμορφωσιν εις τους κανόνας τού Κωδικός Όδικής Κ υ κ λ ο α ο ο ία ο -h  
σήματα και τας υποδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών καί τών ’Αστυνομικών τϋιγ Τ 
«  ,„ .θ γ  χχί χρός , » ς ίνδ!ίξίι£ ™ν sS p» v χ Λ δ ^ Κ λ »  
σημανσεινς. επι τοΰ άσφαλτικού τάπητας τών οδών. "
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Δεν θα άπηύθυνα τήν εν αρχή έκκλησίν μου, εάν δεν είχον πλήρη την βεβαιό
τητα , οτι τά ατυχήματα, μέ όλίγην καλήν θέλησιν ή διάθεσιν, είναι δυνατόν να προλη- 
σθοΰν ή τουλάχιστον να μειωθούν σημαντικώς.

Τοΰτο δέ, διότι δεν συμβαίνουν άνευ αιτίας, δέν είναι τυχαία, παρά εις έλαχίστας 
περιπτώσεις. Κατά κανόνα προκαλοΰνται. Και προκαλοϋνται οχι μόνον άπο παραλεί
πεις, αλλά και από θετικάς ένεργείας.

Προκαλοΰνται από παραλείψεις ώρισμένων οδηγών καί πεζών, οί όποιοι δέν λαμ
βάνουν τά προσήκοντα μέτρα όταν κυκλοφορούν εις τάς οδούς. Προκαλοΰνται ακόμη τα 
ατυχήματα από τούς οδηγούς καί πεζούς εκείνους, οί όποιοι, έν γνώσει, παραβαίνουν 
τούς κανόνας άσφαλείας, Ιν τή κυκλοφορία, από εγκληματικήν επιπολαιότητα ή ακόμη 
καί από περιφρόνησιν προς τήν άνθρωπίνην ζωήν.

Σπανίως είναι δυνατόν νά συμβή άτύχημα άπό άγνοιαν των κανόνων τής κυκλο-

ματα προκαλοϋν αιμορραγίαν, εις βάρος τοϋ τόπου, άπαράδεκτον. Πρόκειται περί τών 
βιομηχανικών καί εργατικών, έν γένει, άτυχημάτων, τά όποια, πλήττοντα τό εργατικόν 
δυναμικόν τής Χώρας, προκαλοϋν, εις τελευταίαν άνάλυσιν, δυσμενεστάτας επιπτώσεις 
είς βάρος τής Εθνικής μας Οικονομίας.

Είναι, πάντως, βέβαιον δτι καί αυτής τής κατηγορίας τά άτυχήματα είναι δυνα- 
ι νά μειωθούν καί μάλιστα νά φθάσουν είς έξαιρετικώς χαμηλά έπίπεδα, τόσον άπό 
όώεως αριθμητικής, δσον καί άπό άπόψεως σοβαρότητος, διά τής λήψεως τών άναγ-

τον
άπόψεως άριθμ ,
καίων μέτρων προνοίας, τών καθοριζομένων, δχι μόνον ύπό τών σχετικών νόμων καί 
διατάξεων, άλλά καί ύπ’ αότής ταύτης τής λογικής.

μ, 
σ:
νόμω

Καί είναι μέν γεγονός δτι τά Σώματα Άσφαλείας Αγωνίζονται δι’ δλων τών δυνά- 
εών των, διά.τήν μεγαλυτέραν δυνατήν μείωσιν τών πάσης κατηγορίας καί προελεύ- 
εως ατυχημάτων' χρησιμοποιούν δέ ώς δπλον, οχι μόνον τήν εφαρμογήν τών κειμένων 
όμων, άλλά καί τήν διαφώτισιν, τάς συστάσεις, συμβουλάς καί παραινέσεις, άπευθυ- 

νομένας, πρός τούς πολίτας, διά τοϋ Τύπου, τής διανομής ειδικών εντύπων οδηγιών καί 
τέλος δι’ έπιμεμελημένων ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών εκπομπών.

Είδικώτερον είς τόν τομέα τής προσπάθειας διά τήν μείωσιν τών, έκ τής κυκλο
φορίας πεζών καί δχημάτων, άτυχημάτων, ή Εθνική Κυβέρνησις έξώπλισε τούς άν- 
δρας τών Υπηρεσιών Τροχαίας καί Σωμάτων Άσφαλείας διά τοϋ Α.Ν. 170, δ όποιος, 
ώς άπεδείχθη, κατέστη δπλον άποφασιστικής σημασίας είς τόν άγώνα των εναντίον τών 
αυτοκινητιστικών άτυχημάτων. Ούτως, άπό τής εποχής τής πρώτης εφαρμογής τοϋ έν 
λόγψ Αναγκαστικού Νόμου, παρετηρήθη μείωσις τοϋ άριθμοΰ τών, εκ τής κυκλοφο
ρίας, άτυχημάτων, κατά ποσοστον κυμαινόμενου εις 10 - 15%.

Ά λλ ’ είναι γεγονός δτι δλαι at προσπάθειαι τών πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν 
άόκνως μοχθούντων άνδρών τών Σωμάτων Άσφαλείας, καθώς καί τοϋ λαμπρού ’Οργα
νισμού Προλήψεως Άτυχημάτων, δέν είναι δυνατόν νά οδηγήσουν πρός τήν πλήρη 
έπιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού, άνευ τής θετικής, ενθουσιώδους καί γονίμου συν
δρομής τών πολιτών.

Καί ή συνδρομή αυτή, διά νά είναι αποτελεσματική, δέν άπαιτεΐ παρά μόνον είλι-

δποΐαι ένεσωματώθησαν „ . . .
τήματα καί διά τών οποίων Επιδιώκεται είτε ή δμαλή καί ασφαλής κυκλοφορία πεζών
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μηχανημάτων ή τέλος ή υπό συν'και οχημάτων, είτε ή ακίνδυνος χρήσις οίωνδήποτε 
θηκας ασφαλείας διεξαγωγή οίασδήποτε έργασίας.
„ Κ“τοπιν τ„ων Ανωτέρω αισθάνομαι επιτακτικήν τήν, ανάγκην νά έπαναλάβω τήν 
εκκλησιν μου, όπως ολοι συνεργασθώμεν μέ πίστιν καί ενθουσιασμόν εις τήν προσπά' 
θειαν νά σταματήσωμεν τήν άφαντάστως επιβλαβή, εις βάρος τοϋ Εθνικού μας κορμού, 
αλλα και τής Εθνικής μας Οικονομίας, αιμορραγίαν, ή οποία προκαλεΓται έκ σααλμά' 
των η ασυγχώρητου — θά έλεγα εγκληματικής — επιπολαιότητας».

Ζ Αστυνομικόν Σκοπευτικόν 
Πρωτάθλημα

XT AOAII^Lj γενικά στήν Αστυνομία Πόλεων αποτελεί, εδώ καί αρκετά χρόνια, 
_ , παροοοσι, που χρόνο μέ τον χρόνο καλλιεργείται περισσότερο. Καί τά απο
τελέσματα τής προς τον τομέα αυτόν προσπάθειας, χρόνο μέ τόν χρόνο, είναι περισσό
τερο ικανοποιητικά, Ινατά γενικήν άναγνώρισιν δ αθλητισμός στήν Αστυνομία Πόλεων 
βρήκε πρόσφορον έδαφος. Τρανήν άπόδειξιν αυτής τής διαπιστώσεως άποτελοΰν οί 
ού][ίαναχες τιμητικές οιαχρισεις,, πού χάθε χρόνο π<χίρνοι>|ΐε.

Κι’ αν στον αθλητισμό γενικά σημειώνουμε μιά πανθομολογουμένη επιτυχία, είδι- 
κώτερα στο άθλημα τής σκοποβολής καθόλου δεν υστερούμε. Καί θά πρέπει’ είοικώ- 
τερα εμείς οί αστυνομικοί νά διακρινώμεθα στήν σκοποβολή, γιατί καλός αστυνομικός 
σημαίνει παραλλήλως καί καλός σκοπευτής. Καί γιά λόγους, λοιπόν, καθαρά επαγ
γελματικούς, θά πρεπει νά ξεχωρίζουμε στό άθλημα τής σκοπεύσεως. Αυτός, άλλωστε, 
είναι δ δικαιολογητικός λόγος των κατά διαστήματα διενεργουμένων εσωτερικών αστυ
νομικών^ σκοπευτικών αγώνων καί τής υποχρεωτικής κατ’ έτος άσκήσεώς μας στήν 
σκοποβολή.

Από τό 1962, μέ τήν υποχρεωτική καθιέρωσιν, ώς αστυνομικού προσόντος, τής 
άσκήσεώς καί τής έπιδόσεως στήν σκοποβολή, διεξάγονται κάθε χρόνο, σέ κάθε ’Αστυ
νομική Δ) νσι καί στις Σχολές, οί λεγόμενοι εσωτερικοί σκοπευτικοί αγώνες. Οί νικη- 
ταί των αγώνων αυτών συμμετέχουν στό ’Αστυνομικόν Σκοπευτικόν Πρωτάθλημα, που 
γίνεται κατά μήνα Νοέμβριο κάθε χρόνο.

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέτος τήν 5) 11) 68 άρχισε στό σκοπευτήριο Ύμητ- 
ι°υ Αστυνομικόν Σκοπευτικόν Πρωτάθλημα, πού συνεχίσθηκε στό σκοπευτήριο
της 1 ποο) νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί τελείωσε τήν 8) 11)68, οπότε καί 
σε ειδική τελετή άπενεμήθησαν τά έπαθλα στους νικητάς. ’Αλλά άς δούμε από κοντά 
τα αποτελέσματα των αγώνων, δπως διεξήχθησαν κατ’ αγώνισμα καί ήμερα.

Α ') Τρίτη, 5) 11) 68. ’Αγώνισμα σύνθετον: Ακρίβειας - Ταχείας βολής δΓ αστυ
νομικού περιστρόφου 0,38. Β ' κατηγορία σκοπευτών.

’Ατομική κατάταξις 'Ομαδική κατάταξις
1. Αστυφ Λαζαρακος Λ. Α.Δ,Πειρ. 537)600 1η Όμάς Α. Δ. Πειρ. 2061)2400 

^ιμοπουλος Α., » 529) 600 2α » Ά ςτυν. Σχ. 202Τ)2400
ο. Δ. Αρχ. Θεοοωροπουλος I. Α.Σ. 513) 600 3η » Α. Δ. Άθ. 1973) 2400
* · *  Απ Πολίτης Ν., » 509)600 4η » Α. Δ. Πατρ. 1901)2400
5. Αστυφ. Κρανιάς Ν„ Α. Δ. Ά θ. 509)600 5η » Α. Δ. Ινερ. 1857 2400
6. Αρχ. Οίκονομόπουλος Σ., » 506)600
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Β ' Τετάρτη, 6) 11) 68. ’Αγώνισμα σύνθετον : ’Ακρίβειας - Ταχείας βολής δΤ αστυ
νομικού περιστρόφου 0,38. Α ' κατηγορία σκοπευτών.

’Ατομική κατάταξις 'Ομαδική κατάταξις

1. Άστυφ. Παπαχρήστου Ε. Α.Δ. Αθ. 549) 600 1η Ομας Α. Δ. Πειρ
2. » Σιώμος Δ., Α.Δ. Πειρ. 549)600 2α
3. » Ευαγγελίου Ε., Α.Δ. ΆΘ. 536) 600 3η
4 .  Τ π . Β ' Κιτσάκης Δ., Α.Δ. Πειρ. 533)600 4η
5. Δόκ. Άρχ. Θεοδιοροπουλος I. Α.Σ. 530) 600 5η 
β . ’Αρχ. Άντωνόπουλος Δ. Α.Δ.Πειρ. 527) 600

» Α.Δ. ΆΘ.
» Άστυν. Σχ.
» Α. Δ. Πατρ. 
» Α. Δ. Κερκ.

2120)2400 
2064)2400 
1984)2400 
1958)2400 
1802)2400

Τ') Πέμπτη, 7 )11 )68 . ’Αγώνισμα άεροβόλου τυφεκίου. Βολή ακρίβειας. 

’Ατομική κατάταξις Ομαδική κατάταξις

1 Άστ. Άνδρικόπουλος Δ. Α.Δ.Πειρ. 334) 400 1η Όμάς Α. Δ. Πειρ. 1304) 1600
2 Άρχ. Διαμαντής Ι.„ Α.Δ. Πατρ. 330)400 2α » Α. Δ. ΆΘ. 1250)1600
3 Άατυ®. Δροσόπουλος Ν„ Α.Δ.Α. 329) 400 3η » Α. Δ. Πατρ. 1240) 1600
4. Ά ρ χ .‘Άντωνόπουλος Δ. Α.Δ.Πειρ. 328) 400 4η » Άστυν. Σχ. 1212) 1600
5. Άστυφ. Χρήστου Σ., Α.Δ. Κερκ. 327) 400 5η· » Α. Δ. Κερκ. 1210) 1600
6 .  'Γπ. Β ' Μακρής Π., Α.Δ. Πειρ. 324)400

Δ ') Παρασκευή, 8 )11 )68 . Αγώνισμα οι άεροβολου πιστολιού.

Ατομική κατάταξις Ομαδική κατάταξις

1. 'Τπ.Β'Καραγιάννης II., Α.Δ.Πειρ. 207) 300 1η Όμάς Α. Δ. Πειρ. 771) 1200
2. Άστυφ. Ααζαράκος Λ., » 206) 300 2α » Άστυν. Σχ. 729)1200
3 Άστυφ. Ζαβέρδας Κ., Α.Δ. Πατρ. 197) 300 3η » Α. Δ. Πατρ. 716) Ά 00
4. ' Δόκ. Ύπαστ. Πολίτης Ν„ Α.Σ. 196) 300 4η » Α. Δ. ΆΘ. 699)1200
5. » Παναγιωτόπουλος Κ.,Α.Δ.Πατρ.193) 300 5η » Α. Δ. Κερκ. 617) 1200
6. Άστυφ. Καρράς Α., Α.Δ. ΆΘ. 182) 300

Τέλος, μέ βάσι τήν επί μέρους βαθμολογία των αγωνισμάτων, ή τελική βαθμο
λογία των συμμετασχουσών ομάδων, διεμορφωθη ως έξης:

1η ή Όμάς 
2 α » »
3η » »
4η » »
5η » »

τής Α. Δ. Πειραιώς μέ 89 βαθμούς 
τής Α. Δ. ’Αθηνών » 54 »
τής Άστυν. Σχολής » 46 »
Α. Δ. Πατρών » 39 »
Α. Δ. Κέρκυρας » 18 »

Τήν ’Επιτροπήν εξαγωγής αποτελεσμάτων άπετέλεσαν οί κ.κ.:

1. Άστυν. Α ' Κουμπής Παν. Πρόεδρος
2. » » Αβραάμ Ήλ. μέλος
3. » Β ' Μπέλμπας Νικ. »
4. Τπαστ. Α ' Κώης ’Ιωάν. »
5. » » Φειδάς Βασ. »
6. » » Κϋρκος Άριστ, »
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Γήν Αγωνόδικον Επιτροπήν αποτελεσμάτων άπετέλεσαν οί κ.κ.:
1. Αστυν. Δ) ντης Β Κρύος Βασ. Πρόεδρος 

5 * » » Παπαθανασίου Λ. μέλος
3. Αστυν. Β ' Βλαχάκτ/ς Π. »
4- » » Γαφτόπουλος Π. »
5. » » Πιέρρος I. »

- Τό Απόγευμα τής Παρασκευής καί περί ώραν 18.45' στήν αί'θουσα τελετών 
™ Α χ· ς *παστυνόΓων, παρουσία των κ„κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Π' 
Ιζεβελεκου, Αντιστράτηγου έ.Α., Προέδρου τής Σ,Κ.Ο.Ε.Ν. Παπαρρόοου, Άρχη- 
γου Αστυνομίας Β. Σακελλαριου, Τπαρχηγοΰ Χωροφ) κής, Υποστρατήγου Α. Κα-
Ε ' ? ’ ν ν Τ ΰν  Α?ΛτΤ μίαςν Α · Στρατ^’ πλωτάΡΧου Β.Ν., Δ) ντού ’Αθλητικού Ιμηματος Γ.Ε.Ν., Γ. Αιδινη, Σμηναγού, εκπροσώπου τού Α.Σ.Α.Ε.Δ Γ Παπα-
ματθαιου. Ταγματάρχου Δ) ντοΰ ’Αθλητικού Τμήματος Γ.Ε.Σ., Π. Νικολαίδη, Κ 
Μαρμαριοη, δικηγόρου, Συμβούλου Σ.Κ.Ο.Ε., Π. Μεταξά, Γεν. Γραμματέως Π.Σ.Ε. 
Η; Γεωργόαουλου, Επιμελητου Ε.Μ.Π., Π. Γεωργακοποόλου, ’Αρχηγού ’Αστυνομίας
AT" Ά  ν™ν Α περΐ° ^ ς ’Αθ^νών — Πειραιώο, πολλών Αστυν
Δ )νιών Β κα^ άλλων αξιωματικών Ανωτέρων καί κατωτέρων, των διαγωνισθέντων 
αθλητών και των δημοσιογράφων κ.κ. Γεωργακάκου καί Άργυροπούλου, έγένετο ή 
καθιερωμένη τελετή απονομής των Ιπάθλων. 1 '

, ,Κ? Α άρ^ ν’ δ ’Αστυν. Δ) ντής Β ' κ. Κρύος, αφού Ανέφερε στον κ. Υπουργό μα- 
την ληςι του διεξαγθεντος Ζ Αστυνομικού Σκοπευτικού Πρωταθλήματος, Ιλαβε τόν 
λόγον, είπων τά έξής: " ’ y

«Κύριε 'Γπουργέ,
’Αναφέρω δτι σήμερον έληξαν οί Αγώνες τού Ζ' Αστυνομικού Σκοπευτικού Πρω- 

ταΒΛηαα τος 1968. Κ
Το Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων ευχαριστεί θερμότατα τούς έργασθέντας καί 

συμβαλλόντας εις την δργανωσιν, ώς καί εις τήν έπιτυχή διεξαγωγήν τών αγώνων. “ 
Αισθάνεται όμως, περαιτέρω δποχρέωσιν να εύχαριστήση ιδιαιτέρως Τμάς ’Αξιό

τιμοι Κύριοι, διότι ετιμήσατε τήν τελετήν ταύτην καί διά τής ύώηλής σας παρουσίας 
την στιγμήν αυτήν, προσδίδετε τόν τόνον τής έπισημότητος, ή όποια Αναγκαίοι εις 
τοιαυτας έκδηλωσείς δια την πρόκλησιν του άποκτουμένου ένθουσιασμοϋ περί τό έπι- 
τελουμενον εργον. Κ
. 0 ί^Τώνες ουτοι, χρονικώς,, διεξάγονται κατ’ έτος, άπό τού 1962, καί άποτελούν

νομ^εΠόλεων°ν ά0λγίτικον ϊ εΤ°νός εντός τών κόλπων τού Σώματος τής Άστυ-

. ·ΤΙ εκδήλωσις αυτή είναι τό επιστέγασμα τής ετήσιας προσπάθειας, ή δποία σκο- 
πει εις την επιτευξιν Αποτελεσμάτων, έχόντων άμεσον σχέσιν πρός αυτό τούτο τό επάγ
γελμα^ του Αστυνομικού, διότι ή διάδοσις. ή ενασχόλησις. καί ή έπιβράβευσις τών άρΤ- 
σ,ων Αποβλέπει εις το να καταστηση τόν ’Αστυνομικόν ικανόν προασπιστήν τής έννόμου
τάξεως και γενικώς Αντάξιον τής Αποστολής του. μ
, Τ πεστηρίξαμεν πέρυσι, κατά τόν Απολογισμόν μας Από τού ίδιου βήματος 3τ- 
V συνεχής οφαρμογή προγραμμάτων Ασκήσεως καί Αγωνιστικής θά καταστήσ/ τόν 
Αστυνομικόν καλόν χειριστήν τού περιστρόφου, τού κατ’ Ιξοχήν δπλου τής ’Αστυνο
μίας και ητιολογησαμεν τας Ανησυχίας μας, αΓτινες ήγαγον τάς σκέφεις αα- 
την κατευθυνσιν ταύτην. 1 ^ πρός

„ Δ! ν έπαναλάβωμεν τά δσα, τότε, εν έκτάσει άνεπτύξαμεν, θά έπαναλάβωμεν 
όμως, οτι, δ σύγχρονος Αστυνομικός, ώς Ιντεταλμένος φρουρός τής έννόμου τάξεως,
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πρέπει νά είναι εκπαιδευμένος καί καλώς έξησκημένος, τόσον διά τήν προστασίαν 
χών αγαθών τοΰ πολίτου, δσον καί διά τήν προάσπισιν τής Πατρίδος.

Έξ έπαγγελματικής ύποχρεώσεως, από μακροϋ, από συστάσεως τοΰ θεσμοΰ πε
ρί Αστυνομίας Πόλεων, παρηκολουθήθη έκ τοΰ σύνεγγυς δ κακοποιός καί διεπιστώ- 
θη δτι, καί οδτος έξελίσσεται καί δρα, κατά τρόπον άνάλογον προς τον ρυθμόν καί 
χήν ταχύτητα τής άνελίξεως τοΰ συγχρόνου πολιτισμού.

'Αποτέλεσμα τής παρακολουθήσεως ταύτης υπήρξε, προσέτι, ή άναγνώρισις δτι 
δ κακοποιός άποτελεΐ αυτοφυή παρασιτισμόν τοΰ πολιτισμού εις τά αυτά υψη, εις τά 
αυτά πλάτη καί εις τά αυτά μήκη καί δτι, διά τήν καταπολέμησίν του, απαιτείται 
διαρκής έπαγρύπνησις καί ανάλογος προπαρασκευή των ’Αστυνομικών Δυνάμεων. 

Έξ αφορμής περιστατικών, τόσον τοΰ εσωτερικού, δσον καί τοΰ διεθνοΰς ρεπερ-

διά την καυιέρωσιν προγράμματος συνεχούς εκπαιοευσεως των Αστυνομικών εις τα 
δπλα καί ιδιαιτέρως εις τό ’Αστυνομικόν περίστροφον. Δυστυχώς, δμως, τότε, έλαχί- 
στην άνταπόκρισιν ευρομεν. Συγκεκριμένος πρό τοΰ 1967 διετίθεντο έτησίως μόνον 
12 φυσίγγια περιστρόφου, δι’ έκαστον Αστυνομικόν.

' Ή  ηγεσία τοΰ Σώματος προς άντιμετώπισιν τής άνάγκης ταύτης, εξ ιδίας πρω
τοβουλίας καί διά μικροδαπανών έξ εσόδων υπηρεσιακών κυλικείων καί μικρολεσχών, 
ίδρυσε δέ-, 
χάς δικαι
τούργησαν άμέσως καί λειτουργούν 
έκπαιδεύσεως, λίαν ικανοποιητικά.

Διά κανονιστικής διαταγής καθωρίσθη υποχρεωτική ή δίς κατά μήνα άσκησις 
άπάσης τής δυνάμεως, τό αποτέλεσμα τής οποίας αναγράφεται εις ειδικά βιβλία, έ- 
λεγχόμενα περιοδικώς, τόσον υπό τοΰ Προϊσταμένου τής υπηρεσίας παρ’ ή λειτουρ
γεί τό. Σκοπευτήριο'/, δσον καί υπό τοΰ Προϊσταμένου της υπηρεσίας, εις ήν ανήκει δ 
ύπόχρεως εις άσκησιν.

'Ως δευτέρα φάσις τής δραστηριότητος των λειτουργούντων σκοπευτηρίων καθιε- 
ρώθη,'άνά δίμηνον ή τρίμηνον, σκοπευτικός διαγωνισμός, μεταξύ πλειόνων Τμημά- 
τοον, ’Αστυνομικών Έποδ) νσεων η Αστυνομικών Δ) νσεων .̂  ̂ , ,

’ Τρίτη φάσις είναι οί διεξαγόμενοι ετήσιοι εσωτερικοί άγώνες τών επι μέρους 
’Αστυνομικών Δ) νσεων ’Αθηνών — Πειραιώς —  Πατρών — Κερκύρας καί ’Αστυ
νομικών Σχολών

σμα τής ετήσιας οραστπριοτη . . _ ,
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τών σκοπευτικών πρωταθλημάτων.

Τό πρόγραμμα τοΰ έφετεινοΰ πρωταθλήματος είναι τό αυτό μετά τοΰ παρελθόν- 
Umnr άπένομεν δμως από εν πλήρες αγωνιστικόν πρόγραμμα, διότι δέν περι-

Ότε τό πρώτον έτεθη ............... · ■■ , , , „ ,
,, τοΰ πίνακος τών μέσων έπιδόσεων, αΐτινες απεοεικνυον και το ύψος της^κοπευ- 
ικης ίκανότητος τών άνδρών τής Αστυνομίας Πόλεων,, εκυμαινετο απο 10 - 29%. 
'ατ’" έτος δμως ή βελτίωσις ήτο σταθερά καί ή άνοδος υπήρξε καταπληκτική, άρκει 

νά σημειωθή δτι ή έφετεινή έτησία άσκησις είς τό αστυνομικόν περίστροφον απεΡει-

μη
τι
Κα
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Yc , ήτοι κατά 65% ηύξημένη απόςεν οιΐ η οελτίωσις ανήλθεν εις τό ποσοστόν τοΰ 
τό έτος 1962.

R Έκ τών-’Α°τυνομιχβν Σκοπευτηρίων αυτών καί εκ της ετήσιας καθολικής έκ-
τ ε Τ ε Τ - Γ δ ,^  δυνά^?ω ς προέρχονται οί μετασχόντες καί άγωνισθέν-

1,0 διεςαχθεν Ζ Αστυνομικόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής, έπίσης οέ εκ των 
αυ ιω , σκοπευτηρίων^ προέρχονται καί οί σκοπευταί - πρωταθληταί των ομάδων του 
Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, 0[ όποιοι καί εφέτος, τώ 1968, κατάκτησαν:

αε ο ο ν̂  -οΠ μα.Ελλαοος, τό όποιον διεξήχθη εν Άθήναις, τό πρώτον 10ή-μερον ιου παρελθόντος Απριλίου καί
, 2· Διεμοιράσθησαν^τό Πρωτάθλημα Ένοπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Άσ<»α- 

ιειας μετά του Ε._,. ™ οποίον διεξήχθη έπίσης έν Άθήναις τον παρελθόντα Ιούλιον
, δΐεξαΧΘεντες «τωνες τοΰ έφετεινοϋ Πρωταθλήματος παρουσίασαν καί πάλιν επιτυχίαν.

Εις τούτο, άναντιρρήτως, συνετέλεσε τό γεγονός δτι οί αγώνες οιεξήχθησαν
,υ; °  τ,1ν Εθνικγ)ν νηνεμίαν, ή οποία επικρατεί άόιαταράκτως από τής 21ηςΑπριλίου 1967. Γ ^
, λ ΑΓ  ιστορικήν Ικείνην ήμέραν, άφ’ ής αί τύχαι τής πατρίδος μας στιβαρώς 
ανεληφθησαν υπο της Εθνικής Κυβερνήσεως, τής προελθούσης εκ τής ειρηνικής

“ ^ ^ α ς . 1 ^  Α π Ρ ίλ ί° υ ’ * *  ° 1 ’Α— %  κ ΐ

- Επαυσεν, ή ταλαιπωρία τής μονίμου διαβιώσεώς μας επί των πεζοδρομίων καί 
ιων οδοστρωμάτων, έπαυσαν οι εις βάρος μας εμπτυσμοί, οί ραβδισμοί, οί προπηλακι- 
σμοι, °ι εξευτελ ίσει, εσταματησε τό μαρτύριαν τής αγωνίας καί ούτως ήουνήθημεν 
να ασχοληθωμεν με ̂ κ α θ α ρ ώ ς  αστυνομικά Ιργα μεταξύ αύτών καί μέ την σκοποβο- 

γ ,  η Οί.οια, εΐιε^ως εκπαιοευσις είτε ως άθλημα, είναι άκρως συγγενής πρός τό ε
πάγγελμά μας και συνεπώς απαραίτητος διά τον σύγχρονον, τον ικανόν καί άξιον 
αστυνομικόν.

Ο μάκρος κοπος, εις τόν όποιον υπεβλήθητε, Γνα μέ άκούσητε, έν τή ποοσπαθεία 
μου^να σας ενημερώσω επι των έπιδιώξεων καί τών έπιτεύξεων ένός μικρού τομέ- 

' ' η1 °Ρ0·σή17Ριο^ητος του κώματος τής. ’Αστυνομίας Πόλεων, διά την άξιολότη- 
σιν του έμψυχου υλικού αυτής, έτελείωσεν, αξιότιμοι Κύριοι. Πριν, όμως άπονω- 
ρησω εκ της θεσεως αυτής, ας μοι έπιτραπή έκ μέρους του κ. ’Αρχηγού νά ΰπο- 
βαλω ευλαοεστατην παρακλησιν πρός τόν έξοχώτατον έπί τής Δημοσίας Τάξεακ κ 
1 πουργον, όπως ευαρεστηθή και άπονείμη τά έπαθλα εις τούς νικητάς τοΰ Ζ' ’ Α

στυνομικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής».
Μετά τόν κ. Κρΰον άνήλθε στο βήμα ό κ. Υπουργός, δ όποιος καί είπε τά εξής:

«Κύριε ’Αρχηγέ,
Κύριοι,

Αποτελεί, οι’ εμέ, Ιξαιρετικήν εύχαρίστησιν τό γεγονός δτι μοΰ δίδεται ή εύ- 
καιρια όπως οιαπιστωσω το εξαιρετικώς υψηλόν Ιπίπεοον έπιδόσεως τών Άστυνο- 
μικων εις ,ο ευγενες και ταυτοχρονως ανδροπρεπές άθλημα τής σκοποβολής

Μάλιστα δε ουναται νά ύποστηριχθή δτι τά άθλημα τοΰτο γενικώς καί ή σκο- 
ποοολη,^οια περίστροφου ειοικωτερον, προσιδιάζει απολύτως εις τούς ’Αστυνομικού^ 
Είναι το κατ εξοχην Αστυνομικόν άθλημα, δεδομένου δτι τό περίστροφον είναι ό 
πλέον πολύτιμος σύντροφος καί σύμμαχος τών ’Αστυνομικών εις τόν διηνεκή άνώνα 
των ενάντιον τοΰ εγκλήματος. ' ‘
* , ’Ήδη’ ? , δτΐ φέί?°υν ^ε®^εαυτών οί Άστυομικοί τό περίστροφόν των αποτελεί 
οι ^αυιους αιααν ιονωσεως του ηθικού καί αύτοπεποιθήσεώς των, έστω καί άν δέν 
πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν ποτέ. Πράγμα τό όποιον, είμαι βέβαιος, δτι καί
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εύχονται. ”Αν όμως, άναγκασθουν, έξ ανυπέρβλητου ανάγκης, να προσφυγουν εις .^ν 
χρήσιν του, πρέπει νά γνωρίζουν καί να δύνανται να τό χρ7]σιμοποιοΰν κατά τρόπον 
άριστον καί αποτελεσματικόν. Πάντοτε όμως έν απολύτως έσχάτη ανάγκη καί αφού 
τήν χεΐραν των όπλίση η σύνεσ,ς, η λογική και η ψύχραιμος αντιμετωπισις . ής κα- 
ταστάσεως.

Άντιλαμβάνεσθε, πάντες, ποιαν σημασίαν έχει νά γνωρίζουν οί κακοποιοί ή^καί 
οί επίδοξοι κακοποιοί ότι οί ’Αστυνομικοί, οί εξ επαγγέλματος και κατά καθήκον όιώ- 
κται τοΰ εγκλήματος καί προοτάται των φιλόνομων πολιτών, είναι δεινοί χειρισται 
τοΰ περιστρόφου. Ή  γνώσις αΰτη αποτελεί σοβαρόν άνασχετικόν χαλινόν των εγ
κληματικών προθέσεων καί σχεδίων.

Δράττομαι τής ευκαιρίας διά νά έπισημάνω τό γεγονός ότι ή Αστυνομία Πό
λεων επί σειράν ετών καί κατά παράδοσιν πρωταθλήτρια μεταξύ των Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, αλλά καί Πανελληνιονίκης εις τήν σκοποβολήν, ε
πιδίδεται έξ ίσου, σχεδόν, επιτυχούς καί εις τον γενικωτερον αθλητισμόν και δη τοΰ
κλασσικού στίβου.

Έ π’ έσχατων έσημείωσα ευχαρίστως ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων ανεδείχθη πρω- 
ταθλήτρια των εις ’Έδεσσαν διεξαχθέντων αγώνων στίβου οια τό πρωτάθλημά 1968 
μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ός Τπουργάς σας είμαι ευτυχής καί υπερήφανος όχι μόνον διά τάς λαμπράς ε
πιδόσεις σας καθ’ έαυτάς, όσον καί κυρίως διότι αί επιδόσεις αδται αποτελούν ά- 
πόόειξιν άμάχητον περί τού ότι Ιν τή ’Αστυνομία Πόλεων καλλιεργείται ευρέως καί

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος καί οί λοιποί έπίσημοι έν μέσω των 
' " βραβευθέντων.
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έπιτυχώς τό ώραίον καί εύγενές αθλητικόν Ιδεώδες. ’Ιδεώδες τό όποιον αποτελεί έλ- 
ληνικωτατην καί άρχαιοτάτην παράδοσιν. '

<<Νο°ς ύ-ΧιΤ’ έν σώ,μα^  ύγιεΐ», Ιλεγον οί άρχαΐοι μας πρόγονοι, λατρεύοντες τόν
S r V' ^  συ-εχ ζετε κα™ TP07:0V “ξΐ°ν -«ντός έπαίνου\ήν λαμ^άν ταώτηί παραοοσιν, οι ο και σας συγχαίρω θερμώς, καί σας εύχομαι συνεχή πρόοδον Λ· 
έπκυχιας εις τα Αθλητικά πεδία, ανάλογους εκείνων αί όποΐαι σ τ έ ΐ υ ί  τάς προ
σπάθειας σας έπί του Υπηρεσιακού στίβου». Τ s Ρ
r,™7 0υς· λ0γ°υς T0a°V τ°ΰ κ · Τ πουργοϋ·, δσον καί του κ. Κρύου, εκάλυύαν τά 
ϊ 2 Γ ^ η ΚΡατετ^ να χειροκροτήματα τών παρισταμένων, οί όποιοι μ αότό τόν 
φακό ■  εδηλωσαν την χαρά καί την ίκανοποίησί τους γ ιά  τά αποτελέσματα τών 
^.εςαχθε/,ων αγώνας, αλλα και για τήν χρόνο μέ τόν χρόνο, παρατηρούμενη βελ- 
αωσι κάθε αθλητικής προσπάθειας στην ’Αστυνομία Πόλεων. Ρ
„ ν . ητ!1^υνέ? εΐα Τ ,π0υργ0ς’ , δ κ · ^ρχηγός, ό κ. Παπαρρόδου, ό κ. Καρυώτης, ό 
4  ? ! Ρη Ρ ς> ° ^αννοπουλος, * *· Τσαλτάκης καί ό κ. Γαλανόπουλος άπένειμον 
τα έπαθλα στους αστυνομικούς νικήτας, ώς καί στις νικήτριες δμάδες. Καί, μετά'τό 
τελετουργικό της όλης περιστασεως, οί παριστάμενοι κατήλθον στην μεγάλη αίθουσα 
δε ιωσεων των Σχολών δπου είχον τήν ευκαιρία νά άπολαύσουν τούς^ραίους^με 
^ 4  υπ° IV  ΣΧ°λ“ ν και^τοΰ Τμήματος ’Αθλητισμού τού Α.Α.Π. όργανωθεί- 
ά?ιά °ςΐωσεω,ζ· 0π,ως παντα, σε παρόμοιες περιπτώσεις, έτσι καί έτέτος έπεκράτησε 
9 μ μ κ ε? ' κΚί ^  YA£VTt συνεΧι"σθγ!κε> μέ ’/ορούς καί τραγούδια, μέχΡρι \

ττ Kfn κλείν°,νΐλας ,αύτΊί τΚ' καμπάνια για τό Ζ' ’Αστυνομικό Σκοπευτικό 
ρωταθλημα, αισθανόμαστε έπιτακτική τήν ανάγκη νά συγχαρούμε άπ’ τή σκοπιά

ϊ α Γ ά Γ ' °" ™1°%με T0V °^οιοδήποτε τρόπο, συνετέλεσαν στήν δόογη 
και αραα απο κάθε πλευρά οιεςαγωγη τών άγώνων. Σέ νικητάς καί ήττημένους ‘θ 2  
μα αςιζουν συγχαρητήρια, γιατί με τις δικές τους προσπάθειες στον Αθλητικό αύ-
ίδ°εώδμεα’ “.Τ  ξΚ-ν °τΐ π,ραγματι στ0 τ^ς ’Αστυν°μίαζ Πόλεων τό αθλητικόνιοεωοο, καλλιεργείται και καρποφορεί. Τέλος, ιδιαίτερα δφείλονται συγχαρητήρια
στους κ.κ. Κρύο και Πιερρο, οι όποιοι άπό τό 1962 μέ τις ιδιαίτερός των ποόσ^άθει- 
ος, συνετελεσαν αποτελεσματικά στην έξέλιξι τού αθλήματος τής σκοποβολής.

/. Ρ Α ΐ Κ Ο Σ
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

— Προήχθη εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαστ. Β ' τάξεως δ δόκιμος Ύπαστ. κ. Γε- 
ωργιτσανάκος Κυριάκος, της προαγωγής του λογιζομένης από 25.9.68, άφ’ ής προ- 
ήχθησαν οι συνάδελφοί του της ΚΓ' Έκπαιδ. περιόδου Σχολής Ύπαστυνόμων.

Ωσαύτως προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχ) κος οί άστυφ) κες κ.κ. 1) 
Καρανάσος Κων) νος καί 2) Τοτόμης Γεώργ.

— Παρητήθησαν τοΰ Ά στυν) κοϋ Σώματος οί: 1) Ύπαρχ. κ. Κυριαζής Παναγ. 
καί 2) Οί άστυφ) κες κ .κ. Χριστόπουλος Γεώργ., Άναστασάκος Μιχ., Μακρής Γε
ώργ., Θεοδωρόπουλος Δημ., Υφαντής Εύθύμ. καί Νίκου Νικ.

— Διεγράφησαν τοΰ Ά στυν) κοΰ Σώματος διά λόγους ύγείας οί Άστυφ) κες κ.
κ .: 1) Πατσιοκώστας Ά ντώ ν. καί 2) Άποστολόπουλος Παν.

***
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Λόγω πληθώρας ΰλης ή συνέχεια τής μελέτης «Ιστορικοί περίπατοι στους δρό

μους των ’Αθηνών» άναβάλλεται διά τό έπόμενον τεύχος.
*

Νικόλαος Αρχιμανδρίτης
- θλιβερό οπωσδήποτε τό καθήκον τοΰ τελευταίου άποχαιρετισμοΰ ένός νεκροΰ. 

Τό καθήκον δμως αυτό γίνεται περισσότερο θλιβερό, δταν πρέπει νά άποχαιρετήσης 
ένα ιδιαίτερα προσφιλές πρόσωπο. Ό πόνος σου 
για τον χαμό του γίνεται τότε πιο μεγάλος και 
νοιώθης ανήμπορο τον έαυτό σου να μιλήση γι 
αυτόν πού έφυγε για πάντα. Κι όμως πρεπει, 
είναι ανάγκη νά γίνη αυτό, γιατί έτσι σοΰ δί
νεται ή εόκαιρία νά μιλήσης γιά έκεΐνον πού 
δεν βρίσκεται πλέον κοντά σου. ΚΓ είναι άνάγκη 
νά μιλήσης εσύ, περισσότερο από κάθε άλλον, δ
ταν είχες την τιμή καί την ευτυχία νά έχης δά
σκαλο, προϊστάμενο, πνευματικό συγγενή, αυ
τόν πού πέθανε. "Οταν μαζί του έζησες μέρες 
χαράς καί λύπης, μαςί του πορευθηκες τον τρα
χύ δρόμο τής ζωής, μαζί του ώνειρεύθηκες ένα 
κόσμο πιό δμορφο, μιά Αστυνομία υπόδειγμα 
δημοσίας 'Υπηρεσίας.

"Ενα τέτοιο θλιβερό καθήκον καλοΰμαι σή
μερα νά έπιτελέσω. Πρέπει ν άποχαιρετησω τόν 
ΝΙΚΟΑΑΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΝ, τόν άνθρω
πο, τόν αστυνομικό, τόν συγγραφέα, τόν συγγενή. Πρέπει ν’ απευθύνω τό τελευταίο 
«χαΐρε» στόν δάσκαλο, στον προϊστάμενο, στον Δ) ντή μας τοΰ περιοδικού «Αστυνο
μικά Χρονικά». Πρέπει νά κουβεντιάσω γιά λίγο μαζί του γιά τελευταία φορά, νά τόν
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κουράσω^ ίσως λίγο, αλλά καί νά τον ευχαριστήσω καί νά τοϋ ζητήσω ταπεινά συγ
γνώμην αν ποτέ άθελα μου τον πίκρανα. '

Κι οσοι τόν̂  γνωρίσαμε, κι όσοι συνεργασθήκαμε μαζί του, δλοι, φίλοι του καί μή, 
άς̂  παραμερίσωμε σήμερα τά προσωπικά μας αισθήματα κι άς εύχηθοΰμε ατό Θεό, 
ατό Θεό τής αγάπης καί τής συγγνώμης, ν’ άναπαύση τήν ψυχή του.

, r ^  Νικόλαός Αρχιμανδρίτης, πέθανε. Δαφνικό, δσο καί τραγικό τό μήνυμα 
με ορήκε στην Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσα νά τό πιστεύσω, γιατί πριν λίγες μέρες 
είχαμε ανταμώσει κι ήταν γεμάτος ζωντάνια. Κι δμως ήταν αλήθεια. Βάσκανη μοΐ, 
ρα είχε κόψει ξαφνικά τό νήμα τής ζωής του, γεμίζοντας θλΐψι καί πόνο τις ώυνές 
εκείνων πού τον γνώριζαν.

Υποτάχθηκε παλληκαρίσια, σάν τά δένδρα πού πεθαίνουν όρθια.
Σάν αστραπή διαδόθηκε ή θλιβερή είδησις καί μάς ξάφνιασε δλους, γιατί γνω

ρίζαμε τήν ζωντάνια τού έκλιπόντος. Κανένας μας δεν περίμενε ενα τόσο γρήγορο 
ψου> πεΡισοότερο ο ίδιος. Καί θυμάμαι τί μάς συνεβούλευε λίγες μέρες

πριν, δταν διάβασε στό περιοδικά γιά τόν θάνατο τού αειμνήστου Ν. Βερελή: «Νά 
γράφετε γιά οσους πεθαίνουν. Είναι καθήκον όλων μας νά τούς θυιχόυ,αστε».

ίησμονησωμε. Στό διάβα τού καταλύτου χρόνου θά σέ 
ίν ακόμη θελήσωμε νά σέ ξεχάσωμε, θά μάς άναγκά- 
ές σου προτροπές, οί πατρικές σου παρεναίσεις.

ται ποτέ να μας κάνη να σε λν 
θυμόμαστε πάντοτε, γιατί κι αν
ζουν νά σέ θυμόμαστε οί σοφές uuu προτροπές, οι πατρικές σου παρεναίσεις.

Θά μείνης γιά πάντα στη θύμησή μας σάν μιά ξεχωριστή παρουσία, σάν άρι- 
στος αστυνομικός, σάν ολοκληρωμένος κοινωνικός άνθρωπος, σάν εξαιρετικός συγ
γραφέας, σαν έργώοης προσωπικοτης, σάν κάτι τό έντελώς ιδιαίτερο. Θά είσαι πάν
τα στή σκέψη μας καί τό δικό σου παράδειγμα, ή δική σου αέναη ζωντανή όρα- 
στηριοτης στό διάστημα τής εγκόσμιας ζωής σου, θά είναι γιά μάς δ πυρσός πού θά 
φωτίζη και θά κατευθύνη τά οηματά μας. στούς ίδικούς σου δραματισμούς, ατούς ί- 
δικούς σου ωραίους κόσμους.

Σέ γνώρισα γιά 
Δ) ντή τού περιοδικού 
έκδόσει πριν δυο χρόνια.

Από τότε
γμες 
δει·)
στυνομια, μέχρι που τα ματια σου έκλεισαν γιά πάντα, τό πιστεύω τής ζωής 
ΙΙοιός στ’ αλήθεια δέν θυμάται τό πέρασμά σου στό παλιό Υφυπουργείο Δημοσίας 
σφαλείας, στην ’Ασφάλεια, στό Μηχ) τον Τ '  ' m ■
’Αγορανομία, στις Σχολές, στην Γενικ

.α πρώτη φορά το 1955, ως Διοικητή των Αστυν) κών Σχολών καί 
κού « Αστυνομικά Χρονικά» που συ, με πρωτοβουλίαν σου, είχες

τον Τμήμα, στην Τροχαία, στό ’Αρχηγείο, στην 
τη Δ) νσιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων; Παντού δ-

δλόκληρο
ναι σου, τήν ψυχή σου καί μέχρι τις τελευταίες μέρες τής ζωής σου, δέν ε 
τε γιά μιά στιγμή νά μάς νουθετής, νά μάς κατευθύνης,, νά μάς δίνης κά

επαυσες ου- 
κάτι από τις
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πολύτιμες γνώσεις σου κάθε φορά πού ερχόσουνα στα γραφεία τοΰ περιοδικού. Κι 
άν κάποτε κάποια διαφορά άνέκυπτε, πού εμείς δεν μπορούσαμε νά ίκανοποιήσωμε 
κατά τήν δική σου σκέψι, είχες την αξιοπρέπεια νά στέκεσαι μακρυά, αλλά καί τόσο 
κοντά μας. ;

Ό Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, ό σοφός δάσκαλος μας, ό άριστος αξιωματικός, ό 
εμπνευσμένος συγγραφέας καί κοινωνιολόγος, 0 άνθρωπος μέ τις ανθρώπινες φυσι
κές αδυναμίες, άλλά καί τά πλούσια σέ αγάπη για όλους αισθήματα, δεν βρίσκεται 
πιά κοντά μας. Κλαϊμε γιά τήν ξαφνική απώλεια, γιατί ήταν πολύτιμος για μάς 
ακόμη.

Γεννήθηκε στην Τρίπολι τό 1902. Τό 1921 κατετάγη ώς κληρωτός στο στρατό 
καί αφυπηρέτησε τάν Νοέμβριο τοΰ 1924. Τό 1926, πτυχιοϋχος ών τής Νομικής καί 
μέ άδεια δικηγορεΐν, κατετάγη στήν ’Αστυνομία, μέ τον βαθμό τοΰ 'ϊπαστυνόμου Β ' 
καί τοποθετήθηκε στήν Κέρκυρα, όπου καί υπηρέτησε μέχρι τό 1928. Τό 1929, προ- 
αχθείς σέ Τπαστυνόμο Α ' μετετέθη στήν ’Αθήνα. ’Από τότε καί μέχρι τήν 31-12-60, 
ότε κατελήφθή από τό όριον ήλικίας, υπηρέτησε κατά διαστήματα σέ πολλές καί 
σημαντικές υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή  ’Ασφάλεια ’Αθηνών, τό Π, τό Α, 
τό Ε' Τμήμα ’Αθηνών, τό Μηχ)τον, τό Ύφυπουργεΐον ’Ασφαλείας, ή ’Αγορανομία, 
ή Σήμανσις, ή Τροχαία, τά Ε πιτελεία τής Δ) νσεως ’Αθηνών καί τοΰ ’Αρχηγείου, 
οΐ Σχολές καί τέλος ή Γενική Δ) νσις ’Αστυνομίας Πόλεων υπήρξαν τά στέκια του 
στο διάστημα τής τριακονταετούς περίπου αστυνομικής του υπηρεσίας. Σέ περιστά
σεις δυσχερείς, επικίνδυνες καί ασυνήθεις έπέδειξεν έκτακτη δραστηριότητα καί ά- 
φοσίωσι πρός τό καθήκον. Είδικώτερα στό διάστημα τής κατοχής καί τοΰ Δεκεμ
βριανού κινήματος ύπηρετών στό Μηχ) το καί τήν ’Ασφάλεια, συνετέλεσεν αποτελε- 

μέ τό απαράμιλλο θάρρος παί τήν αποφασιστικότητα του g~7]V επιτυχή αν- 
τιμετώπισι τών κρίσιμων εκείνων περιστάσεων. Ήθικοΰ καί ακεραίου χαρακτήρος, 
έντιμος, συνετός ααι σώφρων, προ του ύπΎ]ρεσιαχου συμφέροντος παραμεριςε τα προ- 
σωπικά αισθήματα καί τά ανθρώπινα πάθη. Κι άν καμμιά φορά λόγψ τοΰ χαρα
κτήρος του καί τής εμμονής του σέ κάτι έγίνετο αφορμή παρεξηγήσεων, φαινόμενο 
φυσικό καί ανθρώπινο γιά  καθένα πού τολμάει νά ξεχωρίση από τήν μάζα, παρά ταΰ- 
τα όλοι άνεγνώριζον τήν αξίαν του καί τον έκτιμοΰσαν βαθύτατα. Είχε κλείσει μέσα 
στή καρδιά του βαθειά δυο έννοιες. Πατρίδα καί ’Αστυνομία. Κι αγωνίστηκε μ’ ό
λες του τις δυνάμεις γιά τήν προκοπή και τών δυό. Μαχητης στήν πρώτη σειρά, 
έτοιμος γιά κάθε θυσία προκειμένου νά μείνουν αιώνια τά ιδανικά τής φυλής μας.

Γιά τις πολύτιμες πρός τήν ’Αστυνομία καί τήν Πολιτεία υπηρεσίες του, πολλές 
φορές ετυχε τιμητικών διακρίσεων. "Ηταν μιά μικρή άναγνώρισις τών άξιολόγων 
προσπαθειών του.

Αυτός σέ γενικές γραμμές ήταν ό Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης. "Ενας αγωνιστής 
πού πέθανε μέ τήν πέννα στό χέρι. Αυτόν τον νεκρό, αυτόν τόν άνθρωπο, άποχαιρε- 
τήσαμε μέ θλΐψι τήν 29-10-68 στό Α ' Νεκροταφείο, όπου καί ένταφιάσθηκε. Αύτόν 
τόν παλιό αστυνομικό πήγαν νά τιμήσουν ό Ιφυπουργος Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. 
Βοβολίνης, δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Σακελλαρίου, δ Τπαρχηγός κ. Στρατής, 
καί όλη έκείνη ή στρατιά τών έν ένεργεία καί συντάξει αστυνομικών καί εκλεκτής 
μερίδος τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας. Έ κ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος τόν έκ- 
λιπόντα άπεχαιρέτισεν δ Αστυνομικός Δ) ντης Α κ. Τσαλτακης, ο οποίος ε^εφώνΐ]-

y επικήδειο και κατεθεσε στέφανο. ι\!ει.αξυ ιων άλλων ο κ. Τσαλτακη^ είπε.
«Είναι ανέκφραστος ή ψυχική οδύνη, ή λύπη καί ή ταραχή τήν δποίαν αί- 

σθανόμεθα βαθύτατα εις τήν ψυχήν μας. Είναι βαθύτατος δ πόνος μας διά τό θλιβερόν 
καθήκον τοΰ υστάτου αποχαιρετισμού πρός τόν ύπέροχον άνθρωπον τοΰ καθήκοντος, 
τών γραμμάτων, τοΰ ύψιστου ψυχικού μεγαλείου.

Ή  άπώλειά σου είναι μεγίστη.
Αί λέξεις είναι πτωχαί καί ανίκανοι νά έξάρουν τήν ύπέροχον προσωπικότητα 

σου. “Οσα καί νά είπη κανείς θά είναι ανεπαρκέστατα διά νά εκφράση όσα αισθάνεται
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τήν στιγμήν αυτήν τοϋ αποχωρισμού σου, από τόν έπίγειον κόσμον τής προσωρινότα
τος καυτής μεταβάσεώς σου εις τόν ουράνιον κόσμον τής αίωνιότητος.

Μάς αποχωρίζεσαι πλέον αγαπητέ Νίκο, εκλεκτός μεταξύ των έκλεκτών, Εκα- 
νο,.οιημενος^οτι εςετελεσες τό καθήκον σου, προς τήν Αστυνομίαν και τήν κοινωνίαν 
^ ν  οποίαν εγκαταλείπεις, ίνα είσέλθης θριαμβευτής εις τήν Βασιλείαν των δικαίων.
Απαντες συγκεκινημενοι βαθύτατα άποτίομεν έλάχιστον φόρον τιμής εις σέ τόν άξι- 

ον άνθρωπον, τον εξαίρετον νικητήν εις τόν δυσκολώτατον αγώνα τής ζωής».

Εκ μέρους των Αστυνομικών Σχολών τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό καθηγητής 
των Σχολών ’Αρχιμανδρίτης κ. Έλευθεριάδης, ό όποιος μέ γλαφυρότητα καί συγ- 
κινησι περιέγραψε τόν Νικόλαο ’Αρχιμανδρίτη. Τέλος έκ μέρους τής Σχολής Έπι- 
μορφωσεως οδηγών καί είσπρακτόρων λεωφορείων τοϋ Υπουργείου Εργασίας, τής 
οποίας ό άποθανων ύπήρξεν ιδρυτικόν στέλεχος καί καθηγητής, ώμίλησεν ό Δ) ντής 
της Σχολής κ. Λριστάτος, είπών μεταξύ άλλων τά εξής:

«Ηάντες οι έν τή Σχολή, οί διδάσκοντες, οί μαθηταί σου, οι έν τω Σώματι τής 
Αστυνομίας Πόλεων, συνάοελφοί σου, αίσθανόμεθα τήν στιγμήν αυτήν, τούς όφθαλ- 

μους μας να ύγραίνωνται, επί τή νωπή άναμνήσει τής γλυκύτατης μορφής σου, ήτις 
ως εν ώραϊον ονειρον καί ώς μία οπτασία, άπέπτη εις τούς ουρανούς.

, Παρήγορον δμως αποβαίνει τό γεγονός, οτι εις τό γενναΐον Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τής οποίας υπήρξες στυλοβάτης, εγκαταλείπεις συναδέλφους έχοντας 
Α γιγάντειον παραστημα σου, ικανούς ν’ άναλάβουν τήν πανοπλίαν σου.

Εοίδαξγς =.ις τους μαθητας σου, οτι οι αρχαίοι ετιμων υπερβαλλόντως τούς νε
κρούς, ή δέ λατρεία προς αυτούς, άπετέλει υψιστον καί ιερόν καθήκον, πρός δέ οί 
τάφοι των κεκοιμημένων νεκρών, ήσαν βωμοί αληθείς, επί τών όποιων έκαίετο ώς θυ
μίαμα, ό έρως πρός παν μέγα, ώραϊον καί εύγενές.

"Ενας τοιοΰτος βωμός, θ’ άνεγερθή από τούς μαθητάς σου καί εις Σέ, άγαπητέ 
ΛΙΪκο, οσας θα ενσαρκωνη, επίσης, ο,τι υψηλόν, ώραϊον καί μέγα, παρήγαγε τό Σώ
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Όσάκις δέ θά διεκδικεΐται δ φωτοστέφανος εις τό 
μέλλον, τό ’Αστυνομικόν Σώμα, θά ύψώνη απλώς τάς χεΐρας καί θά έπιδεικνύη τόν 
τάφον Σου.

Αίωνία Σου ή μνήμη, αλησμόνητε Νίκο».

«Ί ά Αστυνομικά Χρονικά», σαν ελάχιστο φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης στον 
πνευματικός τους πατέρα πού χάθηκε τόσο πρόωρα, κατέθεσαν στή σεπτή του σορό 
στεφάνι απο λουλούδια τής Αττικής γης. Ινι όσοι κατά διαστήματα συνεργασθήκα- 
με μαζί του ατό περιοδικό, ενώνουμε τούτη τή στιγμή τις προσευχές μας κι ευχόμα
στε από τά μύχια τής ψυχής μας νά εχη γαΐαν έλαφράν.

Καί τώρα σεβαστέ μας δάσκαλε, αλησμόνητε Νικόλαε ’Αρχιμανδρίτη κοιμήσου 
ήσυχα τόν αιώνιο ύπνο τοϋ δικαίου. Κανένας πλέον δέν θά ταράξη τή νεκρική γα
λήνη σου. Τά καυτά γιά τό χαμό σου δάκρυά μας θά ραντίζουν πάντοτε τό νιόσκαφτο 
χώμα τής ’Αττικής γης πού σκέπασε γιά πάντα τήν μορφή σου. Μακρυά από τά αν
θρώπινα πάθη καί τις ανθρώπινες αδυναμίες, άναπαύου τώρα έν ειρήνη. Τό νεκρο- 
κάντηλο τής θύμησής μας θά καίη πάντα διακριτικά στόν τάφο σου, γιά νά θυμίζτ 
σέ μάς καί σ’ αυτούς πού θάρθουν, οτι κάποτε εζησε καί μεγαλούργησε στούς κόλ
πους τής ’Αστυνομίας Πόλεων ένα διαλεκτό παιδί της: Έσύ Νικόλαε ’Αρχιμανδρίτη.

Ό γράφων, τέλος, σκύβει ταπεινά καί άσπάζεται τό χώμα πού σέ σκέπασε, καί 
εύχεται δπως ό Θεός, ό νεκρών καί ζώντων τήν εξουσίαν έχων, χαρίση στους οικεί
ους σου μέν τήν έξ υψους παρηγοριά, σέ Σέ δέ τήν έν σκηναΐς δικαίων αίωνία άνά- 
παυσι.

Αίωνία ή μνήμη σου.
Λ Ρ Α Ϊ Κ Ο Σ
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ΣΤΑΥΡΟΛΑΞΟΝ No 3

ο ριζ ο ν τ ιω ς
1. Κοινότης ελληνικής νήσου, περι- 

λαμβάνουσα καί την Μακρόνησον.
2. Τά έκατέρωθεν τοϋ ύποβολέως του 

θεάτρου τοποθετημένα φώτα.
3. ’Ελΐώνυμον δύο άμερικανών εφευρε

τών καί αεροπόρων — Εις γνωστάς 
διαπραγματεύσεις τηρεί άδιάλακτον 
στάσιν.

4. Λέγεται καί μωρία (άντιστρ.) — 
Ή  εις τά υποζύγια παρεχομένη τρο
φή (πληθ.) .

5. Ή  οι’ εικόνων αναδημιουργία πρά
γματος ή γεγονότος, επί περιπτώσε- 
ως εγκλήματος.

6. Έκδασις ασθένειας (αϊτ.) .
7. Οί δορυφόροι τοϋ «Σ» — Αιμοστα

γείς έγκληματίαι τής Χώρας μας.

'

(αρχικά) .
8. Εκρηκτική ύλη (ένάρθ.) .
9. Εις τών πρωτεργατών τής Γαλλικής Έπαναστάσεως — Εταίρα τής άρχαιότητος.
10. Τού δπλου αποτελεί δργανον σκοπεύσεως (αίτ. δημ.) . — ’Όρος τής Θεσσαλικής

Μαγνησίας, (άντίστρ.) .
11. Νότα μουσική (άντιστρ.) — Καί ετέρα νότα Βυζαντινή.
12. Εις τον άνθρωπον έχει ύποπλασθή, μέρος δέ αυτής αποτελεί ό κόκκυξ (πληθ.) .
13. Γάλλος ζωγράφος έκ τών διαπρεπεστέρων τού περασμένου αΐώνος.
15. Λέγεταιδτι ή ήμιμάθεια είναι χειροτέρα αυτής (ονομαστική) .
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. "Υποθετικόν.
2. Υποκοριστικόν γυν. ονόματος — Μάς λέγει τί κάνει... το ουσιαστικόν.
3. Είδος μικρού φυτού (άντιστρ.) . — Τον χειμώνα χαρίζει την  θαλπωρήν του.
4. Έργαλεΐον μηχανουργών, ξυλουργών ή μαρμαρογλυπτών (καθ.) — 'Ως έπίθε-

τον υπονοεί τον άπροστάτευτον, τον έγκαταλελειμμένον (όνομαστ.) .
5. Ή  έπίκλησις προς ύπερφυσικάς δυνάμεις δπωτ τιμωρήσουν τον εχθρόν ή τον άλ

λως πως μισούμενον. — Στρατάρχης τού Μ. Ναπολέοντος. — Γνωστή Ύπηρε- 
σία 'Γπουργείου (αρχικά) .

6. Σώμα τών Ένοπλων μας Δυνάμεων (αρχικά) . — Ή  ’Αγγλική ναυαρχίς, κατά
τήν έν Ναυαρίνω ναυμαχίαν — 'Ισπανικόν γυναικεΐον δνομα (ήχητ.) .

7. Πολεμική φυλή ’Ινδιάνων τών Η.1Τ.Α. — Στρατ. παράγγελμα (άντιστρ.) — Είς
τών κυριοτέρων πρωταγωνιστών τής Γερμανικής Έπαναστάσεως τού Νοεμβρίου 
1918.

8. ’Αμερικανός συγγραφεύς, νομομαθής καί πολιτικός, είς τών ιδρυτών τού ’Αγρο
τικού Κόμματος (1815 - 1882) — Πολύτιμο; λίθος πρασίνου χρώματος (αίτ.)

9. Καί αυτός... συνταξιοδοτεί (άρχικά) — Προδίδει ψησταριάν.
10. ’Ιωνική διάλεκτος — Ποσοτική άντωνυμία (άντιστ. γεν.) .
11. Όπτικώς δίδουν μίαν ποδοσφαιρικήν ομάδα.

( ’Λττοστολενς: ’Απτνψνλαξ ί. Κο.) 
ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξον άριθμ. 2)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ- 1) ΑΕΡΑ 2) ΓΙΑΝ (ΣΜΑΤΣ). 3) ΡΙΑ. 4) ΗΧ (ΗΧΟΣ). 5) Η δ) ΗΤΤΑΝ 71 ΒΟΥΝΑ 
_ΕΕ 8) ΟΣ-ΡΑΣ 9) ΛΑΟΣ-ΟΡΑ. 10) ΝΟ-ΙΣΛΑΜ-ΑΗ. 11) ΕΚ -  ΒΙΑΝ -  ΠΛΟΑ (ΠΛΟΥΣ). 
12) ΟΤΡΑ-ΧΥΜΑ. 13 ΑΛ—ΑΓΙΟΝ. 14) ΗΘΟΣ—ΙΣΑΙ. 15) ΣΤΡΑΤΙΑ-ΑΝΙΑ.
ΚΑΘΕΤΩΣ- 1) ΝΕΡΑ 2) ΛΟΚ-ΛΗ. 3) ΒΟΑ. 4) ΟΣΟ-ΟΣ. 5) ΓΑ—ΣΙΑΤΙΣΤΑ. 6) ΕΙΡΗΝΗΝ— 
ΡΙΣ-ΡΙ. 7) ΡΑΙΧ—ΤΑ—ΑΛΒΑΝΙΑΝ. 8) ΑΝΑ-ΡΑ-ΟΣΤΑ. 9) ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ. 10) ΝΕΑ—ΟΥΓΙΑ. 
11) ΣΦΑΛΜΑ. 12) ΗΠΑ



I  0 I  ι  Τ ε τ ά ρ τ ή
ώ ρα 21,30'— 21,45'

Άπό τον δίαυλον « 10 » παρακολου
θείτε τ η ν  τηλεοπτικήν εκπομπήν τοΰ 
Αρχηγείου τής Αστυνομίας Πόλεων

I C @ d c  Π α ρ ο ο κ ι υ ή
ώ ρα 20,30'-21

Άπό τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των 
Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε 
τήν εκπομπήν τής Αστυνομίας Πόλεων

ίΙάντοτε ε π ί κ α ι ρ ο ι ,  δ ι δ α κ τ ι κ ο ί  κ α ί  ε ν 
δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ! ,  ε ί να ι  χρήσ ι μοι  δ ι ’ δλους


