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

'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ρ Α ίΚ Ο Υ

«Δόξα έν νψ ίστο ις  Θεω 
κα ι επ ί γης Ε ιρήνη 
έν^άνθρώποις Ε υδοκ ία»

Χ ΑΡΜΟΣΥΝΑ θά χτυπήσουν  κι έφέτος οί καμπάνες των εκκλησιών, την ήμερα 
τής γεννήσεώς Σου, έπουράνιε Βασιλεύ.
Των πιστών τά πλήθη μέ θεία κατάνυξι καί ιερή συγκίνησι θά κατακλύσουν 

τούς ναούς, για νά προσφέρουν σέ Σένα τής λατρείας και τών προσευχών των τά 
μΰρα.

Μέ πόση ευλάβεια άναμένομεν οί πιστοί τήν κοσμοσωτήριον ήμερα τής γεννή- 
σεώς Σου σεπτέ Βασιλεύ. ΙΙροσφευγομε σε Σένα με πιστι θέρμη, σαν τα πτηνά που 
καταδιώκει ά γρ ια  θύελλα, σάν τό πλοίο πού κινδυνεύει στό τρικυμισμένο πέλαγος 
χωρίς πυξίδα καί ζητούμε τήν θεία συμπαράστασι καί προστασία Σου.

’Ασπρομάλληδες γέροντες καί σφριγηλοί νέοι, άνδρες καί γυναίκες, πλούσιοι καί 
φτωχοί, άσημοι καί ένδοξοι θά προσέλθουν καί θά ζητήσουν νοερά τήν ίδικήν Σου 
εύσπλαγχνία.

σθάνθηκε επάνω της
τίσθηκε από τον ήλιο τής Είρηνης- .

Καί γεννήθηκε δ Σωτήρ τού Κόσμου κι έλαμψε το Φώς τής Φατνης. Είναι το 
φώς πού κάθε νύκτα τών Χριστουγέννων ζεσταίνει καί απαλύνει τις καρδιές τών αν
θρώπων. , , , ~..η ,

”Ας υποδεχθούμε λοιπόν μέ χαραν Εκείνον που ηλθεν οχι για να μας σωσή

Α σ τυνο μ ικά  Χ ρονικά» — Τεϋχος 374ον 15/12/1968
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άπό τήν πείνα καί τήν δίψα του σώματος, όχι από τις άρρώστειες καί τούς πόνους τή̂ , 
σαρκος, άλλα άπό τήν φριχτή άγωνία πού βασανίζει τις ψυχές, από τό τέρας της 
αμαρτίας. '  ,

«Χριστός γεννάται δοξάσατε...». ' :
Η φυσις και δλοκληρη ή ανθρωποτης, υποκλίνεται μπροστά στον Γίό τοΰ Δη

μιουργού. Με τόν θάνατο τοΰ Σωκράτους, έκλεισε μιά μεγάλη περίοδος "τής άνθρω- 
πινης ζωής. Μέ τήν γέννησι τού Χριστού, άρχισε μιά νέα. ’Ά ς  άντιλαλήσουν στα πέ- 
ρατα τής Οικουμένης τά « Ωσαννα» για τήν ελευσί Του. Οί ευχαριστίες μας άς υψω
θούν ως τόν θρόνο τού Θεού, δ Όποιος, άπό τήν υπερβολική Του γιά τό άνθρώπινο 
γένος άγάπη 1ου, άπέστ'ειλε στόν κόσμο τόν Γίό Του γιά νά συντρίψη τά οεσμά τοΰ 
ατόμου προς τόν κόσμο τής ύλης, γιά νά λυτρώση τόν άνθρωπο καί νά χαρίση σ’ 
αυτόν τήν αιώνια σωτηρία τής ψυχής του.

Κατεκτησεν ο άνθρωπος τους ουρανούς, αλλά ούτε σοφώτερος έγινεν έναντι τοΰ 
μυστηρίου τής θελιάς δημιουργίας, ούτε περισσότερον ευτυχισμένος. Ή  μεταφυσική του 
δίψα παραμένει άκόρεστη καί οι φόβοι του γίνονται καθημερινώς πιο συγκλονιστικοί. 
Δά σταματήση στον δρόμο τής  γνώσεως δέν είναι δυνατόν, γιατί ή άναζήτησίς της 
τον συνοδεύει σάν πάθος, άπό τήν αυγή τής ύπάρξεώς του. Τά ανώνυμα πλήθη αι
σθάνονται ότι ό δρόμος πού άκολουθούν οί ισχυροί τής γής είναι δυνατόν νά όδηγήση 
τήν Ανθρωπότητα στό τέρμα τής καταστροφής. Γιά τόν λόγο αυτόν, δποιαδήποτε 
θρησκεία κι αν πρεσοευουν, επιθυμούν ολόψυχα τήν «επί γής Ειρήνην καί έν άνθρώ- 
ποις ευδοκίαν», τό άγγελμα πού έκόμισεν δ ’Ιησούς τής Ναζαρέτ.

Είθε  ̂ο για την σωτηρία μας ενσαρκωθείς εν πνεύματι Ά γ ίψ  φωτίση τις σκέ
ψεις των ισχυρών τής γής καί εδραιωθή στόν κόσμο ή Ειρήνη, πού'τόσον έχομεν δλοι 
άνάγκη.

Ας προσκυνησωμε με πιστι τό Θειον Βρέφος καί άς τό παρακαλέσωμε νά φω- 
τίζη τον δρόμο τής ζωής μας μέ τό Φως τής Βηθλεέμ.

Καλά καί ευτυχισμένα Χριστούγεννα σ’ δλους μας.

I. ΡΑ ΙΚΟ Σ

* *  *

« ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ » επ ’ ε υκ α ιρ ία  τω ν εορτών 
τω ν  Χ ριστουγέννω ν κ α ι το ν  Νέου ’Έ τους, εύχ ον τα ι εις τους  
εορτάζοντας  ’Α στυνομ ικούς  «Χρόνια Π ολλά κ α ι Ε υτυχ ισμ έ 
να», ε ις δέ τους α γαπ η το ύ ς  άναγνώ στας  κ α ι ο ικ ε ίο υς  αυτώ ν  
«Κ αλά  Χ ριστούγεννα κ α ι Ε υτυχές τό  Νέον ’Έ τος 1969»



I

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
|; . ' : ■' λ : : ~··;.. ■ I ;  , } .ί  ·;. j „;(■ . ι ι ■ r ί '

Τήν 22) 11) 68, διά Β. Διαταγμάτων, δημοσιευθέντων εις Φ.Ε.Κ., έγένοντο με
ταθέσεις των Γεν. Γραμματέων των Υπουργείων Εσωτερικών καί Δημ. Τάξεως κ.κ. 
II. Ινωτσέλη καί I. Λαδά.

Ό μέχρι της ημερομηνίας ταύτης Γεν. Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου μας κ. I. 
Λαδάς, άποχωρών εις Τπουργεΐον Εσωτερικών, δΓ άνάληψιν τής νέας θέσεώς του, 
άπηύθυνε πρός άπάσας τάς Υ π ηρ εσ ία ς  Χωρ) κής, Άστυν. Πόλεων καί Πυρ) κοΰ Σώ
ματος τον ακόλουθον χαιρετισμόν:

«Ά ξ) κοί καί Όπλΐται των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Σάς αγαπώ, δσον τίποτε άλ
λο εις τόν κόσμον. Σάς αγαπώ δπως τήν ίδια μου Πατρίδα. Σάς χαιρετώ».

Έξ άλλου & άναλαβών από ταύτης τήν θέσιν τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Υπουρ
γείου μας κ. Π. Κωτσέλης, άμα τή άναλήψει των καθηκόντων του, τήν 23) 11) 68, 
άπηύθυνε πρός άπάσας τάς Υπηρεσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τόν κάτωθι χαι
ρετισμόν:
«’Αξιωματικοί, Όπλΐται καί Υπάλληλοι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

1. — ’Επί τή άναλήψει τών καθηκόντων μου, σάς απευθύνω θερμόν καί εγκάρ
διον χαιρετισμόν. Χαιρετισμόν Προϊσταμένου άλλα καί συνεργάτου, αποφασισμένου ό
πως άναλώση εαυτόν εις τήν έκπλήρωσιν τής υπό τοΰ κ. Πρωθυπουργού άνατεθείσης 
αύτω αποστολής. Διά νά όυνηθώ νά εκπληρώσω τήν αποστολήν μου αυτήν καί νά 
βοηθήσω τόν κ. Υπουργόν εις τό βαρύ του έργον, σάς καλώ νά μέ συνδράμητε μέ όλας 
σας τάς δυνάμεις.

2. — Πιστεύω ότι εις τήν εκκλησίν μου αυτήν θά εϋρω τήν πλήρη άνταπόκρι- 
σίν σας, διότι γνωρίζω ότι δεν είσθε άπλοι έκτελεσταί ενός καθήκοντος, αλλά φο
ρείς μιας αποστολής. ’Αποστολής ύψίστης σημασίας διά τήν πρόοδον τής Χώρας, καθ’ 
όσον άνευ τής διασφαλίσεως τής τάξεως καί ησυχίας καθίσταται αδύνατος ή πρός τα 
πρόσω πορεία τοΰ Έθνους.

3. — 'Υποσχόμενος ότι θά πράξω πάν τό δυνατόν διά τήν προαγωγήν τών ζητη
μάτων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας χάριν τοΰ συμφέροντος τής Πατρίδος, σάς διαβεβαιώ 
ότι είς τό πρόσωπόν μου θά ευρητε τόν ύποστηρικτήν παντός δικαίου αιτήματος καί 
τόν εκφραστήν πάσης ωραίας προσπάθειας».

«Ο 'Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος έν μέσω τών Γεν. Γραμματέων κ.κ. I. Λαδά 
καί Π. Κωτσέλη, ώς καί λοιπών παρισταμένων, κατά τήν στιγμήν της σχετικής τελετής

παραδόσεως καί παραλαβής.
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'Υπό τοϋ Αστυνόμου Β' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜ Α ΤΗ

π  ΡΟ 26 ΕΤΩΝ, χήν 25ην Νοεμβρίου 1942, έγράφη εις τον Ελληνικόν χώρον εν» 
±Λ·_άπότά, μεγαλύτερα επ ιτεύγματα  της γνήσιας  Εθνικής ’Αντιστάσεως: Ή  άνα- 
ανοιςις της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ηρωες τοϋ επικού γεγονότος οι άντάρται 
του θρυλικού Ε.Δ.Ε.Σ. και ολίγοι τολμηροί Αγγλοι σαμποτέρ, βοηθοί των δέ, αμ
φίβολοι, ελάχιστοι άνταρται τού προδοτικού Ε.Α.Α.Σ., οί όποιοι παστοί είς τά κε-
λευσμα,ι,α xojv ξενοκίνητων ηγετών των έκαμαν, είς τήν πραγματικότητα, δ,τι ήμπο- 
ρούσαν δ ώ τή ν  αποτυχίαν τού εγχειρήματος. ’Αλλά τό εγχείρημα, ενα από τά δυσκο
λότερα καί τά πλέον λαμπρά είς τήν αντιστασιακήν ιστορίαν τοϋ Β ' παγκοσμίου 
πολέμου, επέτυχε πλήρως καί ή αντιστασιακή Ελλάς, — ή γνησία, τό έπαναλαμβά- 
νομεν — έδοξάσθη καί ύμνήθη δπως τής ήρμοζε, από ολόκληρον τον πολιτισμένον
κοσμον.

τότε που η χώρα μας εστεναζε υπό τό πέλμα τού κατακτητοΰ. ΤΗτο τότε 
πού είς ι,α βουνά τής Ελλαοος, οι ηρωικοί ανταρται τού Ε.Δ.Ε.Σ. καί άλλων εθνικών 
οργανώσεων εγραφον υπέροχους σελίδας δόξης, τιμής καί Ελληνικού μεγαλείου. Καί 
ήτο^τότε πούροι Σύμμαχοι, διήρχοντο κρίσιμους ημέρας, αυτή δέ ή κρισιμότης τούς 
e/.εοαλλε να επιχειρήσουν οπωσοηποτε το μεγα αλμα προς, τήν ’Αφρικήν. Διά τήν ε
πιτυχίαν ^ακριβώς αυτού τού εγχειρήματος, ήτοι τής ένάρξεως στρατιωτικών επιχει
ρήσεων είς τήν ’Αφρικήν, τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον άπεφάσισε τήν άνατίναξιν τής 
γέφυρας υού Γοργοποτάμου. Θα απεκοπτετο, κατ αυτόν τον τρόπον, ή σιδηροδρο
μική συγκοινωνία μετά τής Γερμανίας, πηγής τότε των πολεμοφοδίων καί τού ανε
φοδιασμού τού Άξονος, καί ή «Έπιχείρησις ’Αφρική» θά έπετύγχανε...

Απο τής 30^Σεπτεμβρίου 1942 έρρίφθησαν είς τήν Γκιόναν οί διά τον Γορ- 
γοποχαμον προοριζομενοι Αγγλοι σαμποτερ. Ησαν ο Συνταγματάρχης τού Μη
χανικού ’Έντυ Μάγιερς, ό Ταγματάρχης Πυροβολικού Κρίστοφερ Γουντχάους, δ Τα
γματάρχης Τζών Κούκ, οί λοχαγοί Τόμ Μπάρνες, Ντένις Χάμψον, Νάτ Μπάκερ, 
Ιντ*φ Ικ ιλ , Αθα Ενιμον και Θεμιστοκλής Μαρίνος, καθώς καί τρεις λοχίαι ά- 

συρματισταί: ό Μάϊκ Χίλης, δ Λέν Γίλνολτ καί ό Ντον Φίλιπς. Οί Ιταλοί τής Άμφίσ- 
σης άντελήφθησαν τήν ενέργειαν τών συμμαχικών αεροπλάνων, ένήργησαν έρευνας 
καί τελικά έπυρπόλησαν τό γραφικόν χωρίον Καρούτες τής Δωρίδος, εξωθι τού ο
ποίου έρρίφθησαν οί σαμποτέρ. Α λλά οί Ά γγλο ι, με τήν βοήθειαν Ελλήνων πατριω
τών διέφυγον καί έτράπησαν πρός άναζήτησιν τών παραγόντων, μετά τών οποίων θά 
έπραγματοποίουν τήν αποστολήν τού Γοργοποτάμου.

Ουτω τήν 9ην Νοεμβρίου, υστέρα από πολλάς συναντήσεις μέ έκπροσώπους τών 
αντιστασιακών οργανώσεων είς τας Αθήνας, επραγματοποιείτο ή πρώτη επαφή τών 
Ά γγλων σαμποτέρ καί απεσταλμένου τοϋ Ε.Δ.Ε.Σ. είς τό χωρίον Περδικάκι. Καί 
τήν 22αν Νοεμβρίου από τό χωρίον Ιναστριώτισσα, ό αείμνηστος Στρατηγός Ναπο
λέων Ζέρβας έξέδιδε πρός τούς μαχητάς του αυτήν τήν δ ιαταγήν

«ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ε.Δ.Ε.Σ.
ΑΡΧΞΓΕΙΟΝ
Κατόπιν παρακλήσεως τού Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διά τών 

ένταΰθα Βρεταννών Ά ξ) κών, δπως άνατιναχθή ή γέφυρα τού Γοργοποτάμου προκει-



Γοργοπόταμος 1157

μενού νά αρχίσουν οι Σύμμαχοι επιχειρήσεις εις την ’Αφρικήν, δρίζω ημέραν διά 
τήν έπιχείρησιν αύτήν την 25ην Νοεμβρίου καί ώραν 23ην.

Σύμφωνα μέ τάς πληροφορίας πού έχομεν, 0 εχθρός διαθέτει προς φρούρησιν 
τής γεφύρας: 1) Φρουράν δυνάμεως 180 - 200 άνδρών Ιταλών και ολίγων Γερμα- 
νών. Ή  φρουρά αΰτη στατωνίζεται εις τό νότιον μέρος τής γέφυρας, εις ενα σπίτι 
καί εις τρεις ξύλινες παράγκες καί εις μίαν κωνικήν σκηνην, με δυο σκοπούς εις τά 
άκρα τής γεφύρας καί επί τής σιδηροδρομικής γραμμής, 2) Μονίμους οχυρώσεις, 
πολυβολεία, όπλοπολυβολεΐα καί ενα άντιεροπορικον. 3) Ισχυρά συρματοπλέγματα 
πέριξ τής γεφύρας, εις ακτίνα 200 περίπου μέτρων και πιθανώς μέ παγίδας. 4) 
Δύναται νά ένισχυθή ή φρουρά τής γεφύρας εντός ελάχιστου χρόνου από Λαμίαν, ά- 
πέχουσαν δέκα χιλ. περίπου από τήν φρουράν τής γέφυρας τής Παπαδιάς, απεχου- 
σαν περί τά 20 χιλιόμετρα. __ 5 _

Διά τήν έκτέλεσιν τής έπιχειρήσεως αυτής οιαθετομεν 68 ανταρτας τοΰ Λ.Δ. 
Ε.Σ. καί τρεις ομάδας τοΰ Ε.Λ.Α.Σ., ήτοι συνολικώς ουναμιν 110 ανδρών περίπου 
μέ 20 αυτόματα Στέν, 5 ψαλλιοια αποκοπής συρματοπλεγμάτων καί 3 πιστόλια 
φωτοβολίδων.

Τήν έκτέλεσιν τοΰ τ α κ τ ι κ ο ΰ  μ έ ρ ο υ ς  αναθέτω εις τον Λοχαγόν Μιχα- 
λην, δστις μέ τήν διατιθεμένην δύναμιν θά έπιτεθή έναντίον τής φρουράς τής γε
φύρας αιφνιδιαστικούς μέ αντικειμενικούς σκοπούς: α) τήν πληρη έςουδετερωσιν τής 
έχθρικής φρουράς τής γεφύρας καί, β) την εξασφαλισιν χρονικού διαστήματος 2.30 
ώρών, τοΰ άπαιτουμένου διά τό τεχνικόν μέρος τής ανατινάξεως.

Τήν έκτέλεσιν τοΰ τ ε χ ν ι κ ο ΰ μ έ ρ ο υ ς  αναθέτω: τό μέν τής ανατινάξεως 
τής γεφύρας εις τούς λοχαγούς Τόμ, Ντένις καί ’Ά θα, τό δέ τής αποκοπής τών τη
λεγραφικών καί σιδηροδρομικών γραμμών εις άπόστασιν πλέον τοΰ ενός χιλιομέτρου 
από τής γεφύρας εις τούς Ταγματάρχην Τζών καί λοχαγούς Νάτ προς Νότον (γέ
φυρα Παπαδιάς) καί εις τούς λοχαγούς "Ιντεφ καί Θέμην πρός Βορράν (Αιανοκλά- 
δι)'. Εις έκαστον ’Άγγλον Ά ξ) κόν θά διατεθούν από δύο άντάρται, ώς βοηθοί των...».

Περαιτέρω ή διαταγή, άφοΰ ώριζε ώς χρόνον ένάρξεως τής επιχειρήσεως την 
23ην ώραν καί έδιδε λεπτομερείς οδηγίας ώς πρός τήν κίνησιν τών άνδρών κατέ
ληγε: '«Τό σύνθημα τής τελικής άποχωρήσεως θά δώσω δ ίδιος διά πρασίνων φωτο
βολίδων. Τήν πιστήν έκτέλεσιν τής παρούσης βασίζω εις τόν πατριωτισμόν καί τήν 
συνείδησιν τών συναγωνιστών μου...».

ΈΑΕΣΙΝ αυτής τής διαταγής, οί 68 ήρινες τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. άνεχώρησαν 
επομένης, 23 - 11 - 42, διά τόν Γοργοπόταμον. Είχον μαζί των καί τρεις 
c----------- - ” λ -νίτηι S3 ί-/\;τάρχας τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. οί ό-

ΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ 
από τής

όμάδας τοΰ αιμοσταγούς ’Άρη Βελουχιώτη, ήτοι 33 άντάρτας τ 
ποιοι ούδεμίαν εμπιστοσύνην τους ενεπνεον. ΙΙσαν υποχρειομενοι 
λαμβάνουν πάντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα άσφαλείας. <̂Α ί 
-άτ δποίαε εινοιιεν καί από τόν Ρουμελιώτην, αλλα και απο τι

ως εκ τουτου να 
πί λ.: η ρ ο φ ο ρ ί α ι ,

τάς οποίας είχομεν καί απο τον τουμεκιωτην, ιλλλκ και νους χωρικούς» — γρα- 
φει έπ’ αύτοΰ ό τότε Λοχαγός Μ. Μυριδάκης, δ «Μιχάλης» τής_ διαταγής^τοΰ Στρα
τηγού Ζέρβα, δ όποιος είχε επιφορτισθή και τό κύριον ερρον τής κατα τής φρουράς 
τοΰ Γοργοποτάμου έπιθέσεως —  «ή σ α ν σ α φ ε ί ς  κ α ί  κ α τ η γ ο ρ η μ α -  
τ ι κ α ί δ τ ι α υ τ ο ί  ε ί ν α ι  λ η σ τ α ί , κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί κ α κ ο ΰ ρ - 
γ  ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι  κ α ί  δ χ ι π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί  “Ε λ λ η ν ε ς  ά ν τ ά ρ -

c ο ατ α ι π ο ΰ U έ λ ο υ ν V ά π ο λ ε μ ή σ ο υ ν  γ ι α τ η ν π α τ ρ  
'Οπωσδήποτε, ΰστεοα από πολλάς περιπέτειας, τό Τμήμα έπλησίαζε τόν I οργοπό- 
ταμον τάς πρώτας βραδυνάς ώρας τής 25ης Νοεμβρίου 1942 καί έστάθμευε. Καί 
ένώ δ αείμνηστος Αρχηγός τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ., δ Ναπολέων Ζέρβας, έδιδε τάς τελευταίας 
δδηγίας καί ένεψύχωνε τούς μαχητάς, δ Αρχηγός τοΰ Βρεταννικοΰ Κλιμακίου εις



τήν Ελλάδα Έ ντυ Μάγερς άπηύθυνε αότά τά άπλά λόγια προς τούς Έλληνες Μ  
Αγγλους σαμποτέρ: κ * ,νες σλ

«Αυτήν την στιγμήν καλούμεθα δλοι μας νά έκπληρώσωμεν Ύψιστον καθήκον 
ap Τ tov Συμμαχικόν Αγώνα, επομένως ποός την ανθρωπότητα ολόκληρον Πρ̂ πε-
™ Χ σ7 έ Τ ία ν ;η  δλ°1 ε1ζ δίευθύνοντα την έπιχείρησιν στρα
τηγόν Ζερβαν. Οσον αφορά έμέ, αυτήν τήν στιγμήν δηλώ ότι Ιπί τώ λόγω τής
Ξΰ τ Τ ™ - ° 7 ' τΓ ς’' ™ " ε!μαΐ πΚρά Ινας άπλ0δξ στρατιώτης, ένας άντάρτ^ς

Παρ’ όλας τάς παραινέσεις, ο! 33 άντάρται τοϋ Ε.Α.Α.Σ. έδειξαν άμέσως δτ- 
γνωριζουν να παραμένουν πιστοί εις τούς αύθέντας των. Μέ κωλυσιεργείας καί πολλά 
σοφίσματα προσεπάθησαν να εμποδίσουν καί γενικώς νά ματαιώσουν τό μέγο έγνεί-Tr n5 9 ; * r— j'cytALUL, ye/., ματαιώσουν το !ΐε*ν
«εΓδ μ" 5  °'’ χΡ°νθν βιαστι'/ά ^βαδίζαμεν διότι έπλησίαζεν ή 23η ώρα — γρά-
φει δ Μ. Μυριδακης παρίήρησά δτι οί άντάρται τοΰ Ε.Α.Α.Σ. Ιβραδυπόρουνν „) ; ; , , r ' Λ/υΜ,μι,ΐΛΐ too Λ.ϋ..Α.ώ. εοραουπορουν

“ S ™ '1 λ ’ “ ί „ Μΐ ΐ ” : . Ά » * « « * « «  w£
«.—_  ̂~ * - .we, ' ' , ζην,γείΛί/μμϊνως παρεκαλεσα τους έτι
κεφαλής να βαδίζουν ταχυτερον διότι δ χρόνος έπείγει. Ή  τακτική των όμως μέ 
ονεβαλεν εις σκεψεις μήπως βραδυποροΰντες μέ σαμποτάρουν, ώστε παρερχομένηε τής 
7  ζ ;α 7  ε7 ω ^ ν  φθασει εις τον πρός δν δοον καί νά Iνεργηθή ή Ιπίθεσις εις τό 
οορειον μέρος, οποτε_η Ιπιχείρησις θά χαθή διότι οί ’Ιταλοί θά έλάμβανον τά μέτρα
yJ 7 7 Vr t0y κ7 ^ ΡΙ°ν»τ0μεα· ,Ελαβα άμ-έσως τότε τά θ-έτρα ™ δποΐα ενδείκνυντο - .ι ηδυναμην να λαβω, ήτοι παρεμεινα τελευταίος, ούραγός τής φάλαγγος καί έκεϊ-
Ϊ -θ ώ νω  ^  π % Τ ^ εΐζ’ .π0Χε,αέ δβρεις Χα1 πότε ,χέ τ^ν δ ε ιλ ή ν  'δτι βαλλόμεθα κα- ^ορθω;ω την 22.58 και φθάνω εις άπόστασιν έκατόν μέτρων άπδ τά συρματο- 
.νεγματα της γεφυΡας, ήτοι έμπροσθεν τοΰ στομίου τής Ικεΐ μικρας σήραγγος...».

ολη. επ ιχ ε ιρ ε ίς  διεξήχθη σύμφωνα μέ τάς διαταγάς τοΰ Ν α π ο λ έ ο ν -
Ρ ζ » “, Την 23?]ν δραν ά"/Ρίβ“ ζ ήΡΧίσεν ή Ιπίθεσις, οι ’Ιταλοί καί ο!
ίερμανοι δε απηντησαν αμέσως κραυγάζοντες: «Άνταρτο - Άντάρτο!». Μαίνεται 
ρ μάχη luyp- -ήζ 1ης ώρας, ενώ οί σαμποτέρ τοποθετοΰν τούς δγκους τής δυναμίτι- 
δος και ενώνουν τα καλώδια. Τήν 1.30’ ώραν ή περιογή συγκλονίζεται άπο τήν 
ζΡ ω ^ν c7 - ‘” f 7  γεζ?υρα ανατινάσσεται, δχι δμως δλόκληρος. Δευτέρα ®οβεοά 
εκρ^ ις, την 2.30 ωοαν συγκλονίζει τά πάντα καί ή γέφυρα καταρρέει δλόκ)γιοοε 
Ή  Ιπιχείρησις «ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ» Ιχει συντελεσθή. . ' ΡΡ ηΡ°ζ·

Α ΓΤΟ  T llH P iE N , εις όλίγας γραμμάς,
ΤΟΠ "Γοονο-ττητ̂ ν 11 /-μ \ Τ7~ ..   ,, _ ι -·- ι r —t-i— το χρονικόν τής άνατινάΕεως τής γε-

φοράς του Γοργοποταμου. Καί σήμερον, 26 ολόκληρα χρόνια άπδ τό'έπος τοΰ 
Ιοργοποταμου, δ στοιχειώδους λογικής άνθρωπος διερωτάται: Διατί οι κομμουνισταί 
προσεπαθησαν^ και προσπαθούν νά παρουσιάσουν τον Γοργοπόταμον ώς εργον ’δικόν 
των; Δεν επεισθησαν, άραγε, δτι οί 33 άπόλεμοι, θλιβεροί άντάρται τοϋ Ε.Α.Α.Σ. 
που ελαβον μέρος παρά τό πλευρόν 68 ανταρτών τοΰ Ε.Δ.Ε.Σ. καί 12 Βοεταννών ή- 
σαν εντελώς «άμελητέα ποσότης;».· Δέν επεισθησαν δ τ ι  δ λ α ό ς  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  
π, ω- · · · , «^πολέμησαν» καί ύπό ποιας συνθήκας έξηναγκάσθησαν οί 33 έΐασΐται 
να λαβουν μέρος εις το εγχείρημα; ’Αγνοεί, νομίζουν, δ ελληνικός λαός, δ τ ι  ε λ ά -  
χ ι σ τ οι  τ ο υ  ̂ Ε.Λ.Α.Σ. ε λ α β ο ν  μ έ ρ ο ς  ε ι ς  τ ό ν Γ ο ρ γ ο π ό τ α -  
 ̂° ν ρ 1 α ,ν α ε μ π ο δ ί σ ο υ ν  τ ή ν  ε π ι τ υ χ ί α ν τ ο ΰ έ γ χ ε ι ρ ή -  

μ α τ ο ς κ α ί  δ χ ι  δ ι ά  ν α  β ο η θ ή σ ο υ ν ;  Είναι εις πάντας γνωστόν, δ
α ή ηγεσία του Ε.Α.Α.Σ. διεθεσεν εις τόν Γοργοπόταμον 33 άπειροπολέμους, καθ’ 
ψ ' στιγμήν διεθετε άλλας μεγαλας καί πολύ μαχητικωτέρας ομάδας. Καί δτι τοΰτο 
εγενετο  ̂διότι αι σφαΐραι καί «τά καλά παιδιά» θά Ιχρησίμευον εις τόν Ε.ΑΆ.Σ. δΓ 
αλλας επιχειρήσεις, δΓ επιχειρήσεις εις τάς δποίας δέν θά διέτασσον δ ήρως Ναπο
λέων Ζερβας και οι Βρεταννοι Σύμμαχοι, αλλά ή Μόσχα καί τό Κ.Κ.Ε....

ΧΑΡ. * ΣΤΑΜΑ ΤΗΣ
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Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Σ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Τοϋ κ. ΔΗΜ. Κ Α Τ Σ ΙΜ Α ΓΚ Λ Η , ’Αστυνομικού Δ)ντοϋ Β' έ. σ.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ή  δακτυλοσκοπία έχει μέχρι τοΰδε άποδειχθή εις τήν πράξιν δτι είναι α
σφαλής μέθοδος. Ά λλα  πολλαί, βάσει αυτής δοθεΐσαι πιστοποιήσεις, άπεδείχθησαν 
έκ των υστέρων έσφαλμέναι, διότι λ.χ. (βεβαιοΰται δτι ώρισμενον ατομον οϋοεποτε 
εχει καταδικασθή, ενώ εις τήν πραγματικότητα έχει σωρείαν καταδικών) . Α'ί ε
σφαλμέναι δμως αδται πιστοποιήσεις δεν Οφείλονται εις τήν δακτυλοσκοπίαν, άλλα 
εις τήν επιπολαιότητα ή ανικανότητα ή έσκεμμένην ενέργειαν τοϋ δακτυλοσκόπου.

Αί δικαστικαί πλάναι καί παρ’ ήμΐν καί αλλαχού δεν είναι καί πολύ σπάνιαι. 
Ή  πλειονότης των δμως οφείλεται εις τά θεωρούμενα ώς ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ αποδεικτικά 
μέσα καί κυρίως εις τήν βασίλισσαν των αποδείξεων, την ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ και τους 
ΜΑΡΤΓΡΑΣ. Καί δμως είναι άφθονα τά θύματα (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγον
ται καί οί δικασταί) τής διά των ΜΑΡΤΓΡΩΝ άποδείξεως. Ενίοτε ό δικαστής εύρί- 
σκεται εις πλήρη αδυναμίαν νά αντιμετώπιση τάς όργανωμένας στρατιάς τών ψευ- 
δομαρτύρων καί, πίπτει καί δ ίδιος θύμα των.

■ 'Διατί θά πρέπη νά άποκλείωνται τά λάθη καί εκ τής εξετάσεως τής γραφής;
Ηοία επιστήμη ή τέχνη παρέχει περί ΠΑΝΤΩΝ πλήρη ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ;
Σήμερον ή δι’ οπτικών και τεχνικών μεθοΟων αναλυτική σπουοη υοΟ τυπου και 

τών ιδιορρυθμιών τής γραφής, οδηγεί, κατα πλειονότητα εις τον πραγματικόν της 
γραφέα καί Ιπομένως βοηθεΐ εις απειρίαν περιπτώσεων τήν αστυνομίαν καί τον δι
καστήν, ν’ αποκαλύπτουν τελεσθέντα εγκλήματα καί τούς ενόχους αυτών. Αί περι
πτώσεις νά παραπλανηθή έκ τής εξετάσεως τής. γραφής η αστυνομία ή δ δικαστής 
αποτελούν τήν εζαίρεσιν xcct επομένως εΤνοοο τουλάχιστον αχατανοητον, δια την εςαι- 
ρεσιν, νά θέλωμεν νά καταργήσωμεν ή νά μειώσωμεν τήν άξίαν τοϋ κανόνας.

Περιοριζόμεθα νά μνημονεύσωμεν τήν πλέον γνωστήν, παρ’ ήμΐν περίπτωσιν, 
τήν δολοφονίαν τοϋ άμερικανοϋ δημοσιογράφου Pclk, κατά τήν οποίαν ή αστυνομία 
ώδηγήθη εις τήν άποκάλυψιν τών δραστών καί ο δικαστής έπείσθη περί, τής ενοχής 
των, μόνον άπό τήν γραφήν τής  μητρός, ενός, έκ τών συνεργών, (διότι οί παριστάμε- 
νοι μάρτυρες ήσαν καί συνεργοί) εις τήν όποιαν είχεν παραδωσει τήν ταυτότητα τοϋ 
θύματος, διά νά τήν άποστείλη εις αστυνομικόν τμήμα τής Θεσ) νίκης. Ή  μήτηρ τοϋ 
συνέργου έπρομηθεύθη τον έπιστολικόν φάκελλον άπό ώρισμενον κατάστημα (ψιλι
κών) 'άπό τήν ίδιοκτήτριαν τής όποιας έζήτησε τήν πέννα καί τό μελανοδοχεΐον 
τή ς μικράς κόρης της καί έγραψε έπι τοϋ φακέλλου τήν Δ) νσιν: (Πρός τό 3ον άστυ- 
νομικόν τμήμα ένταΰθα) . "Όταν άνεγράφη εις τάς έφημερίδας ή είδησις περί απο- 
στολής τής ταυτότητος, ή ίδιοκτήτρια τοϋ καταστήματος έπληροφόρησε τήν άστυνο- 
μία περί τοϋ άτόμου τό όποιον άπέστειλε τήν ταυτότητα καί κατόπιν τούτου διελευ- 
κάνθη ή δλη όπόθεσις. "Ισως νά έρωτήση τις’ διατί άπεστάλη ή ταυτότης και δ.ν
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κατ^τρεφετο; Η δολοφονία έγένετο διά πολιτικούς λόγους καί έπεόιώκετο νά Α- 
ποοοΟ-  ̂ εις τας δυνάμεις τού «σκοταδισμού» καί έπομένως ή άπόκρυψίς ήτο άντίθε- 
|θς του επιδιωκομενου Προσφάτως εις φυλάκισιν 11 μηνών κατεδικάσθη ό Κ. X. 
ιναλπακ. , ,1’ °[α Παστής εντολής συγγενούς του έγινε κληρονόμος 40.000.000
Ρχ-1 τα« 07TOtaS 0 αποθανών εΐχεν αφήσει διά διαθήκης του εις τό Ζάννειον Νοσο- 

κομειον Ιίειραιώς.
!\ i n l/iv ^ΙχεΡί;κήν ° άρπαγεύς τού βρέφους τοϋ συνταγματάρχου Λίντεμπεργκ 
(Lindbergh) Γερμανός κακοποιός (Hauptm ann) άπεκαλύφθη από τάς έπιστολάς του, 
.̂ας οποίας ειχεν αποστειλει, προς τάν πατέρα τού βρέφους καί καθώριζε τό ποσόν 

των λυτρών, τον τροπον καί τόπον τής παραδόσεώς των καί αί όποΐαι τελικώς τάν Α- 
πεστελον εις τήν ήλεκτρικήν καρέκλαν.

Τόν άρπαγέα βρέφους_33 ήμερων, Lamarca όνομαζόμενον, τήν 4.7.56 τον Απε- 
καλυφεν η αστυνομία τής Ν, Τόρκης, έκ τής επί τοϋ επιστολικού φακέλλου γραφής

£ίχ£ ^ υ Λ ο γ ρ α φ η μ έ ν α ς  τάς οδηγίας, διά τό ποσόν των λύ- 
φω ν (20.000) δολλαρια και τον τόπον αποστολής των. ’Α ντίτυπα  Φωτογραφιών τής 
cm του φακέλλου γραφής του άπαγωγέως, παρεδόθησαν εις πολλούς υπαλλήλους τής 
ταχυδρομικής ύπηρεσιας, εις ους έπεσημάνθησαν υπό έμπειροτεχνών τής Έ φ  Μπί 
Αήτα πλέον έντονα ιδιόρρυθμα αυτής σημεία. Κατόπιν ελέγχου 2.000.000 επιστο

λικών φακελλων, .πεσημάνθη ό άποστολεύς ό όποιος διά καταλλήλων Αστυνομικών 
! υνελγ^ θγ? και ««τεδικάσθη εις θάνατον τήν 14.12.56, δυνάμει τού άρθρ

Σίνγκ τ ή ? υ8.8Π957!μθυ ^  ^  έξετελέσθγί εί? φύλακας Σίνγκ -

vn„ J - f  “ υψΐζ * Τ 0φάντ°υ σ,τρατιώτου επετεύχθη κατόπιν ελέγχου δειγμάτων 
γραφής 20.000 συνάδελφων του, υπηρετουντων εις τήν αυτήν στρατιωτικήν βάσιν 

,  , «νωτερω^λεπτομερειαι έδόθησαν κατόπιν αίτήσεως τού υποφαινομένου υπό
του κ. Conway 0ί  επιστολής του τήν 17.6.65 δρ. καί J . E v id en tia l Documents.

Α ί ί δ ι ο ρ ρ υ θ μ ί α ι  τ ή ς  γ ρ α φ ή ς .

.  Ρ Kaf  “ΡΧΤ' τό χειρόγραφον κείμενον πρέπει νά εξετάζεται κατά τήν γενικήν 
του τυπου (του ρυθμού) τής γραφής Ιμφάνισιν, διά νά διαπιστωθή άν ή γραφή δια- 
κρινεται δι ελευθερίαν φοράν καί γραφικόν παλμόν, άν ό τύπος είναι σταθερός1, Αστα
θής, αν η θεσις του κείμενου εις τήν σελίδα είναι κανονική ή άτακτος μεταξύ των 
οιαφοριον παραγραφών. r  ’

2) Εξετάζεται άν ή γραφή είναι ευανάγνωστος, δυσανάγνωστος, λόγω τΫτ 
ταχείας φοράς, δυσμορφίας ή ατελούς σχηματισμού των γραμμάτων, συντετμήμένη! 
φερ£ι ίχνη διορθώσεων, αποσβέσεων, κηλίδων.

,, Εςεταζεται άν τό μέγεθος τών γραμμάτων είναι πολύ μικρόν, κανονικόν, με- 
γαλον ή πολύ ^μεγαλον, και αν διατηρήται ισομετρία μεταξύ των.

4) Εξετάζεται άν τά γράμματα είναι δλα μεταξύ των συνδεδεμένα, ώς τούτο
παρατηρειται εις την^ταχεΐαν γραφήν ή είναι συνδεδεμένα τινά εξ αυτών κατά δυά
δας, τριαδας κ λ.π., η μορφή καί ή εκτασις καί τό σημέΐον τής συνδεσμώσεως ή άν 
είναι ολα ασύνδετα (τυπογραφική γραφή) . 1

5) Εξετάζεται άν έκαστον γράμμα σχηματίζεται πάντοτε δμοιοτύπως ή κατά 
διάφορους τυπους και ιδίως δταν εύρίσκεται εις ώρισμένην θέσιν τής λέξεως συν 
οεσμου η οιφθογγου, άν προσομοιάζουν τινά εξ αυτών μέ άλλο γράμμα ή μέ’ άοιθ 
μητικον ψηφιον ή σχηματίζεται ύπό τύπον μικρού ή κεφαλαίου γράμματος^ τό ,,έ

“λ” » τό μέγ,βος τοΟ ,„,.ρ=5 ij
b)̂  Εξετάζεται, αν τα κεφαλαία γράμματα σχηματίζονται κατά τόν κοινόν τύ

πον η υπο τύπον μικρού, εν μεγενθύσει γράμματος ή προσομοιάζουν προς τύπον άλ-
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λης γλώσσης, άν ή τάσις αυτή παρατηρήται καί εις τά μικρά, γράμματα ή μικρά γράμ
ματα σχηματίζωνται υπό τύπον καί εις μέγεθος κεφαλαίου ή ξενικού γράμματος.

7) Εξετάζεται, αν τό μέγεθος των κεφαλαίου; γραμμάτων, εν συγκρίσει πρός 
τό μέγεθος των μικρών, είναι υπερβολικά μεγάλον, κανονικόν, μικρόν, ομοιότυπου.

8) Εξετάζεται, άν ώρισμέναι δίφθογγοι, σύνδεσμοι, συλλαβαί, ή καί ωρισμένα 
γράμματα σχηματίζονται διαφόρως, απ’ δτι, όταν εύρίσκονται μεμονωμένα ή εις διά
φορον σειράν της λέξεως κ.λ.π.

9) Εξετάζεται άν ή κλίσις της γραφής είναι καταδήλως πρός τ αριστερά, ο
λίγον η όρθια, η πολύ επικλινής, δηλαδή πρός τά δεξιά ολίγον ή πολύ. Η κλισις 
δυνατόν ούδεμίαν σχέσιν νά εχη μέ την πλαστογραφίαν, άλλ5 επαναλαμβανόμενη εις 
τά αυτά γράμματα καί συγκρινομένη μέ τά τυχόν δμοια άπομιμηθεντα, ουνατόν νά 
άποτελέση ίσχυράν ένδειξιν της πλαστότητος. 'Ο έλεγχος πρέπει νά γίνεται διά μικρο- 
μετρικών οργάνων ή καί δΓ έπιθέσεως τοϋ ενός κειμένου έπι τοϋ άλλου, έναντι ισχυ- 
ράς πηγής φωτός. Ή  κλίσις προσδίδει καί διάφορον έμφάνισιν της ^γραφής. ^

10) Εξετάζεται άν μεταξύ των γραφικών στίχων ή άπόστασις είναι μικρά, κα
νονική, μεγάλη. _

11) Εξετάζεται άν διατηρήται εύθύγραμμος 6 γραφικός στίχος ή είναι πολύ 
ορθωμένος, κανονικός ή πολύ πρός τά κάτω, ή οφιοειδής.

12) Εξετάζεται άν αί μεσολεκτικαί καί μεσογραμματικαί αποστάσεις είναι μι- 
κραί, κανονικαί, μεγάλαι, δηλαδή δημιουργεΐται μεταξύ τών λέξεων κενόν χά
σμα —· δ αριθμός τών λέξεων έκάστου στίχου.

13) Εξετάζεται δ τύπος τής γραφικής πιέσεως, οηλαοή αν είναι πολύ μικρά,
κανονική, πολύ ισχυρά, ή συχνότης καί ή ταχύτης αυτής, άν είναι ίσομερώς κατανε- 
μειμένη, ευμετάβλητος, ιδιότροπος, πλαγία, εις τό εν μέρος μεγαλύτερα ή μεγαλύτε
ρα εις τάς κάτιούσας ή ανιούσας ή εις τήν άπόληξιν ή μικρότερα ή μεγαλυτέρα εις 
ωρισμένα μόνον γράμματα ή τμήματα αυτών. Η μεγάλη γραφική πίεσις είναι, τό 
συνηθέστερον, δηλωτική, τών μικρών γραμματικών γνώσεων καί δσάκις^χοησιμοποι- 
εΐται κοινόν «μολύβι» θραύεται ή «μύτη του» καί εγκαταλείπονται ίχνη τής̂  θραύσεως. 
’Ά ν δέν καθορισθοϋν μέ ακρίβεια οί οροί (γραφική πίεσις) , ούδέν δηλοΐ ή απλή αυ
τής μνημόνευσις. ' , „

14) Εξετάζεται ή ορθογραφία, η σύνταξις, ο συλλαοισμος, αν είναι πκηρης,
καλή, ανεκτή, λανθασμένη, ανύπαρκτος.

15) Εξετάζεται άν χρησιμοποιώνται ώρισμέναι λεξεις ή φράσεις, παράγραφοι, 
r, συχνότης αυτών ή ή παντελής των ελλειψις, σημεία ύπογραμμισεων, η θεσις 
καί ή συχνότης αυτών. τής έναρξεως τοΰ σχημα- 

φορά, — δηλαδή εκ τών 
έκ τοϋ μέσου ή έκ τής βά- 

είναι καμπυλώδεις ή γωνιώδεις,

16) Εξετάζεται τό σημεΐον, ή μορφή καί ή εκτασις 
τισμοϋ έκάστου γράμματος καί ή έξ αυτού κατεύθυνσις — 
άνω αριστερά πρός τά κάτω δεξιά ή εκ τών άνω δεξιά η ε 
σεως τοΰ γραφικού στίχου κ.λ.π., άν αί ανακάμψεις
άν κατά τήν έναρξιν σχηματίζεται στίγμα. . , ,

17) Εξετάζεται άν τό σκέλος ή τά σκέλη ένίων γραμμάτων απολήγουν εις 
άπλήν κάθετον γραμμήν, εις δεξιόστροφου, αριστερόστροφου άγκιστρου, καμπύλην ή

σπειρωμ —  σκ£Χη ενίων γραμμάτων, λ.χ. τοΰ «Μ» είναι ισοϋψή ή
άλλου, άν έχουν τό αύτό άνοιγμα, άν ένοΰνται εις τήν κο-

18) Εξετάζεται άν
ύώηλότερον τό εν τοΰ . .. ■ , , . _
ρύφήν, τό σημεΐον καί τό σχήμα τής εναρξεως και απολήςεως.^ _ 5 ,
 ̂ ' ια\ Εξετάζεται ή θέσις καί ή μορφή τοΰ τόνου οηλαοη αν είναι επι

' . ι Λ ΛΛιλλΛΛ ή-πΊn ττ') virt'nv) ρΓμι*

α α ι.
20) Έ ξετάζε.... . . .

άν είναι πολύ μεγάλος, κανονικός, μικρός, πολύ μικρός.

του τονι-
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γραμμάτωνΕξετάζεταΐ “V ΧΡ̂ ζ ξένων λέξεων’ ?Ράσεων’ ή τύπος ξένων

Ρ \  Εςεταζεται αν ή ελλειψις Ιλευθέρας γραφικής φοράς καί γραφικού παλ
μού οφείλεται εις γραφικήν απειρίαν, σωματικήν αδυναμίαν ή χρήσιν άσυνηθίστου 
χειρος, πρός παραμορφωσιν από τού φυσιολογικού τύπου τής γραφής.
β~ ® ε̂ταζε™1 αν δ γραφικός τρόμος, είναι αποτέλεσμα ηλικίας, κοπώσεως, ά-
ενειας, μέθης, κληρονομικός ή έξωτερικών επιδράσεων λ.χ. διότι δ γραφεύς εύρί- 

σκεται επι κινούμενου μέσου, δρθιος, δ χάρτης εύρίσκεται έπί ανωμάλου ή'αστα
θούς τραπεζης τοίχου,^ξυλου, ή διότι δέν έστηρίζετο παντελώς ή πλημμελώς ή είναι 
αποτέλεσμα προσπάθειας απομιμήσεως τής γραφής, (τρόμος τής πλαστογραφίας) .

- .  24^c Εςεταζονται αί τυχόν διακοπαί — σταμάτημα — τής πέννας, ή συχνότης 
αυτων, αι̂  επιδιορθώσεις, αι οιπλοχαράξεις ή αί προσθήκαι (άμμάτισμα των γραμ- 
μαιων) , αν είναι φυσιολογικόν Αποτέλεσμα ή έγιναν πρός άπόκτησιν μείζονος δμοιό- 
) έξεως απ°|11|Χγίθεντα ^ πΡ°ς πληρεστέραν διασάφησιν τού γράμματος ή τής

25) Εξετάζεται αν τυχόν ή φωνητική μεταβολή εις ώρισμένας λέξεις, ώς π.ν.
Lnn^p1?F’t.°i^t ^ π λ ^ ν Κ ο λ ^ ι Α ν ν η ς  αντί Ιϊαλιγιάννης κ.λ.π., οφείλεται εις 

ι0 s  ̂ α̂ ° ls ι0υ πλαστογραφου rj πρόκειται περί τυχαίας συμπτώσεως.
26) Εξετάζεται δ τύπος, τό μέγεθος, ή θέσις τής διευθύνσεως επί επιστολικού 

φακελλου, ως και τού αποστολέως.

(  Σ υνεχ ίζετα ι)

Ό  επιστολικός ψάκελλος έντός τοΰ όποιου ένεκλείσθη ή ταυτότης τοϋ δολοφονηθέντος ’Α φ 
ρικανού δημοσιογράφου Polk καί τοϋ οποίου φακελλου ή γραφή συνετέλεσε εις τήν άνα- 

κάλυψιν των δολοφόνων. ('Ημ. περ. Ε ]448).
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Μ Ι Α  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

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

Τοΰ Ύπαστυνόμου Β'. κ. ΣΑ ΡΑ Ν ΤΗ  Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

Τό άρθρον 207 τοΰ Π.Κ. ορίζει οτι: «Ό παραποιών ή νοθεύων ελληνικόν ή ξέ
νον μεταλλικόν νόμισμα ή χαρτονόμισμα, επί τψ σκοπφ δπως θέση τοϋτο εις κυκλο
φορίαν ώς γνήσιον, ώς καί ό προς τον σκοπόν τοΰτον προμηθευόμενος τοιοΰτον νόμι
σμα, τιμωρείται διά καθείρξεως καί χρηματικής ποινής, εις ιδίως δέ έλαφράς περι
πτώσεις διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών καί χρηματικής ποινής».

"Οπως βλέπουμε οι ποινές, οι όποιες προβλέπονται από τό άρθρο τοΰτο τοΰ Π. 
Κ. είναι εξαιρετικά αυστηρές καί δικαίως, διότι ή κυκλοφορία εις την αγοράν πα- 
ρακεχαραγμένων χαρτονομισμάτων, μπορεί νά κλονίση τό οικονομικό οικοδόμημα ε
νός κράτους καί νά έπιφέρη τελεία οικονομική καταστροφή. Τοΰτο συμβαίνει κυ
ρίως, όταν οι παραχαράκται διαθέτουν ειδικά μηχανήματα καί σύγχρονα μέσα, μέ 
τά όποια μπορούν άνέτως νά κατασκευάσουν καί μεταλλικά, κυρίως δμως χάρτινα νο
μίσματα. Εις την περίπτωσιν αυτήν άπαιτείται συνεργασία πολλών ειδικευμένων τε
χνιτών, ήτοι ζωγράφων, σχεδιαστών, χαρακτών, τσιγκογράφων, λιθογράφων,^τυπο
γράφων κ.ά. Πρόκειται δηλαδη, περί ολοκλήρου σπείρας, η οποία μέσα σο σύντομο 
χρονικό διάστημα μπορεί νά κυκλοφορήση χιλιάδες χαρτονομίσματα, τόσον δέ τέλεια 
κατασκευασμένα, ώστε νά άπαιτήται για τή διακρίβωση τής πλαστότητος λεπτομερέ
στατη έρευνα από πεπειραμένους ειδικούς και με τη βοήθεια λεπτότατων ,εχνικων 
μέσων. Παρακεχαραγμένα χαρτονομίσματα κατασκευάζονται κυρίως διά τής μεθό
δου τής χαλκογραφίας, τής λιθογραφίας, τής φωτοτσιγκογραφίας καί διά τής πολυ- 
χρώμου τυπογραφίας. Ό  συνουασμ,ος ουο η και τριών εκ τών μεθόδων τούτων, =-Χ.ει 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς εδώ, θά  ̂ ασχοληθούμε μέ μία άλλη μέθο
δο κατασκευής παρακεχαραγμένων χαρτονομισμάτων, ή όποια έάν δέν είναι τόσον 
επικίνδυνος, πάντως απασχολεί περισσοτέρας φοράς τάς άστυνομικάς άρχάς.^

Πρόκειται γιά τή μέθοδο κατασκευής χαρτονομισμάτων υπό μεμονωμένων α
τόμων, κυρίως ζωγράφων ή σχεδιαστών καί διά τής χρησιμοποιήσεως απλών μέσων 
ώς π.χ. μολυβδίδων, πινέλων, μελάνης κ.λ.π. ’Ά ς παρακολουθήσουμε ̂ λοιπόν, την κα
τασκευήν ενός τέτοιου χαρτονομίσματος. Τά μέσα πού θά χρειασθή δ παραχαράκτης 
είναι ένας φακός, μερικά μολύβια Μπίκ διαφόρων χρωμάτων, λίγα «κραγιόνια^καί 
φυσικά ένα κομμάτι χαρτί. Τό πάχος τοΰ χαρτιοΰ θά πρέπει να προσεγγίζη, δσον 
είναι δυνατόν, τό πάχος τοΰ χαρτονομίσματος. Μια λεπτομέρεια είναι, οτι τό χαρτί 
δέν πρέπει νά είναι πολύ λείο, διότι άφ’ ενός μέν η γυαλάδα είναι εμφανής, έστω 
καί άν επάνω περάσουν τά χρώματα, άσ>’ ετέρου δέ, ^είναι δύσκολονηνά ^απλωθή ι'ο 
χρώμα Ιο’ ολοκλήρου τής επιφάνειας. "Ενας ακόμα λόγος είναι, οτι τό χέρι γλυστρα 
πάνω στό χαρτί καί δ σχεδιαστής δυσκολεύεται αφάνταστα, δσον ικανός και αν

CtVat "Oao τό χαρτί δέν πρέπει νά είναι λείο, άλλο τόσο δέν πρέπει νά είναι μαλακό, 
γιατί καί εδώ δυσκολεύεται τό έξάπλωμα τοΰ χρώματος καί δυσκολεύονται οι κινή
σεις τοΰ χεριοΰ. Τό καταλληλότερο είναι ένα κοινό χαρτί τυπογραφείου καλής ποιο- 
τητος. Κατ’ άρχήν δ παραχαράκτης τοποθετεί τό αληθινό χαρτονόμισμα πάνω στό
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λευκό χαρτί καί^ με τή βοήθεια ενός ψαλιδιού κόβει τό χαρτί στις αυτές μέ τό χαρ- 
ϋονομισμα οιαστάσεις.^ Εν συνεχεία τοποθετεί πάνω σέ ένα γυάλινο μικρό τραπέζι τό 
χαρτονόμισμα καί μετά τό λευκό χαρτί. Στερεώνει καλά καί τά δύο μέ σελοτέϊπ καί ε- 
toi  ̂είναι ,τοιμος νά ^άρχίση τό  ̂σχεδίασμα τοΰ παρακεχαραγμένου χαρτονομίσματος. 
ΙΙρος τούτο τοποθετεί κάτω από τό τραπέζι ένα ισχυρό πορτατίφ μέ τό «χωνί» έ- 
σιραμμενο πρός τά ^έπάνω, έτσι ώστε ή πλευρά τοΰ χαρτονομίσματος νά φαίνεται 
πεντακαθαρα κάτω άπο τό χαρτί. Τό λόγο τώρα έχει ένα κοινό μολύβι Φάμπερ No 2. 
Με τ ? 1Αθλ_υβ[· αύτ° σχεδιάζονται μέ προσοχή τά κυριώτερα σημεία καί οί κυριώτερες 
μορφές του χαρτονομίσματος.' Σκοπός αυτής τής προεργασίας είναι νά έπιτευχθή ή 
σωστη^ αποδοσις των αναλογιών καί ή έν συνεχεία διευκόλυνσις τού σχεδιαστοΰ. 
ΙΙρος τούτο, πρεπει πολύ συχνά νά λεπτύνεται ή μύτη τοΰ μολυβιοΰ διά τής χρησι- 
μοποιησεως αναλογών μέσων (λεπτό γυαλόχαρτο κ.λ.π.) . Άφοΰ σέ γενικές γραμ
μές σχεδιαστή ή μία πλευρά κατά τον αυτόν τρόπον σχεδιάζεται καί ή άλλη, διά τής 
αλλαγής τής πλευράς τοΰ αληθινού χαρτονομίσματος. Μετά τό σχεδίασμα μέ τό μο- 
λυοι Φαμπερ αρχίζει ή άπόδοσις μέ τή χρησιμοποίηση πλέον λεπτής, πέννας καί 
σινικής μελάνης, _η χρωματιστών μολυβδίδων διάρκειας Μπίκ. Ή  χρησιμοποίησή 
στυλό οιαρκειας ^είναι, μπορεί νά πή κανείς, περισσότερον εύκολος, διότι αποφεύγον
ται τα, μειονεκτήματα τοΰ ύγροΰ, δπως ή διασπορά τής μελάνης κ.λ.π ., αλλά κυρί
ως γιατί μπορούν να άποδοθοΰν λεπτομέρειες, πράγμα πού είναι αδύνατο νά γίνη 
με την πεννα καί τή σινική μελάνη. Ή  σχεδίασις, πρέπει νά άρχίση άπό τήν έπάνω 
αριστερή γωνία και να_τελειώση στήν κάτω δεξιά. Τό πρώτο θέμα πού αντιμετωπί
ζει ° παραχαράκτης, είναι ό αριθμός δ ενδεικτικός τής αξίας τοΰ χαρτονομίσματος, 
συνήθως, γύρω απο τον αριθμό, σχεδιάζονται στά γνήσια χαρτονομίσματα γιά λό
γους ασφαλείας,^ πολύπλοκοι συνδυασμοί γραμμών, οί όποιες σχηματίζουν ανθέμια, 
μαιανορους, ροζεττες και αλλα_ διακοσμητικά σχέδια. Τον συνδυασμό αυτό δ παρα
χαράκτης, δσσ ικανός καί αν είναι, όέν μπορεί νά τόν έπιτύχη, γιατί ή χρησιμοποί- 
ησις_του στυλό διάρκειας καθιστά τούτο αδύνατο. Είναι δμως δυνατόν, έάν δ παρα
χαράκτης αγνόηση τις λεπτομέρειες, νά οώση μέ τις μισές ακόμα γραμμές τήν ίδια 
οψη στον περιβάλλοντα τον αριθμόν τοΰ χαρτονομίσματος χώρον. "Οσον άφορά τόν ί- 
οιον τοκάριθμο, είναι ευκολον νά γ ίνη , μέ τή διαφορά δτι πρέπει νά προσεχθώ τό 
πάχος της σκιάς, που̂  δίνει τήν προοπτική στό νούμερο. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά 
γραμματα που αναγράφουν, τήν τράπεζα πού εκδίδει τό νόμισμα. Καί εδώ γιά λό
γους ασφαλείας μπορεί ένα ή περισσότερα γράμματα, νά καλύπτουν μέρος τής δλης 
παραστασεως η αντιθετως μέρος τών γραμμάτων νά καλύπτεται άπό τήν παράσταση. 
Ιίρεπει^ απαραιτητως να σχεδιαστή τό πρώτο καί έν συνεχεία τό δεύτερο τό καλΰ- 
πτον το πρώτο. r

Ας ερθουμε τώρα στήν προσωπογραφία, πού άπαραιτήτως φέρουν τά χαρτονο
μίσματα. 1 α ελληνικά χαρτονομίσματα φέρουν συνήθως πρόσωπα άπό τήν άρχαία έλ- 
ληνικη ιστορία Ο Περικλής, δ Σωκράτης, δ Θεμιστοκλής, δ Μέγας ’Αλέξανδρος 

ε ν̂αι συνηθισμένες μορφές στά χαρτονομίσματα τής Τραπέζης τής Έλλάδο- 
^Εοω ο^παραχαρακτής, αν δέν; άποδώση τις λεπτομέρειες, θά έχη παρά ταΰτα επι
τύχει, εαν κατορθωση να παρουσίαση τά χαρακτηριστικά εκείνα, τά δποία δίδουν 
στην προσωπογραφία, τον οικο της άτομικό χαρακτήρα. Τοΰτο θά τό έπιτύχη κατ’ 
αρχήν, εαν προσεξη τις γραμμές τοΰ ματιού. Πρέπει νά έπιτευχθοΰν στήν Ιντέλεια οί 
αναλογίες, το σκουρεμα και τό άνοιγμα τών τόνων καί γενικά ή σχέσις τοΰ ματιού 
με τα αλλα μέρη του προσώπου καί Ιδίως μέ τή μύτη. Τό παραμικρό λάθος, άλλοιώ- 

ιη ; έκφραση και προδιοει απο την πρώτη στιγμή τήν πλαστότητα. Μά έκτος άπό 
το μαα, μεγάλη προσοχή πρεπει νά καταβληθή καί κατά τήν σχεδίασιν τής μύτης 
και του στόματός, διότι και αυτα συμπληρώνουν μαζί μέ τό μάτι τήν γενική έκφραση
-αι δίδουν στην προσωπογραφία την ιδιαίτερη έκείνη άτομικότητα, πού εύκολα^γνω- 

ριζει το συναλλασσόμενο κοινό. ‘
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Έάν ή προσωπογραφία φέρη γενειάδα, πρέπει νά προσεχθή ή γενική  ̂φορά 
των τριχών καί τό ποιον τούτων. Λιότριχες, θά αποδοθούν μέ τόνους περισσότερον 
σκούρους καί μέ γραμμές λεπτές. Σγουρές τρίχες, αποδίδονται καλύτερα με εκτετα
μένες αλλαγές του τόνου καί μέ μαλακό πέρασμα απο τονο σε τονο, έκτος άπο τα 
σημεία εκείνα πού απαιτούνται σκούροι τόνοι γιά νά οείξουν κάποια, «εσοχή» άς πού
με της γενειάδος. "Αν άφήσουμε την προσωπογραφία καί ασχοληθούμε μέ τά πολύ
χρωμα καί πολύπλοκα σχέδια, πού καλύπτουν συνήθως τό κεντρον τού χαρτονομίσμα
τος, πρέπει νά πούμε, δτι μόνο κατά προσέγγισιν είναι δυνατόν νά κατασκευασθοΰν 
καί μέ την χρησιμοποίηση «κραγιονιών» όλων των χρωμάτων.

"Οσον αφορά τις υπογραφές τού χαρτονομίσματος, αυτές μπορούν εύκολα νά 
άντιγραφοΰν, μέ τή βοήθεια ενός καρμπόν. Με ολα αυτα που αναφεραμε, θελουμε  ̂να 
πούμε, δτι τό παρακεχαραγμένο χαρτονόμισμα γιά  τό όποιον μιλήσαμε, δεν είναι 
δυνατόν, δσον τέλειον καί άν είναι, νά ξεγελάση τούς ειδικούς εμπειρογνώμονας, άλλ 
δμως μπορεί εύκολώτατα νά διατεθή εις την αγοράν. "Αν θά ρωτήσετε γιά. ήν κεφα
λή καί τή γραμμή ασφαλείας, μπορεί καί αυτά εύκολα νά γίνουν, άν τό χαρτί πού 
θά, χρησιμοποιηθή είναι λεπτόν, οπότε τό χαρτονόμισμα θά κατασκευασθή^μέ δύο, τά 
οποία θά συγκολληθοΰν έν συνεχεία, αφού προηγουμένως εις τό έσωτερικόν τοΰ̂  ενός 
ζωγραφιστή μέ μαύρο μαλακό μολύβι ή κεφαλή καί τοποθετηθή λεπτή ινα αντί ιής
γραμμής.

Τελειώνοντας, θέλουμε νά τονίσουμε, δτι ή αδιαφορία τού κοινού εις το να προ- 
σένη τά χαρτονομίσματα, συντελεί, ώστε νά είναι πολλοί οι επίδοξοι παραχαρακται, 
παρ’ δλο'/δτι ή διά τής χειρός παραχάραξις δεν είναι πράγμα^ τόσον εύκολον, άλλα 
δπως προείπαμε απαιτεί ικανότητες σχεδιαστοΰ ή ζωγράφου. "Ενα τέτοιο χαρτονό
μισμα, θά τό αναγνωρίσουμε εύκολα, άν προσέξουμε με προσοχή τή διάταξη^ και το 
πάχος των διακοσμητικών γραμμών καν τό χρώμα τούτων, πού ποτέ δέν είναι ου-
νατόν νά μοιάζη μέ τό χρώμα τού γνησίου.

Σάν συμπέρασμα πρέπει νά προσθέσουμε δτι τόν δράστην θα τον αναζητήσουμε 
ασφαλώς μεταξύ τών άσχολουμένων μέ τό σχέδιο ή τή ζωγραφική ή καί άλλων, οι 
όποίόι έχουν κάποια επίδοση εις τό θέμα τούτο. Καί οί παραχαράκται αυτοί, αν και 
δέν είναι αρκετά επικίνδυνοι, δμως είναι άναμφιβόλως έπιζήμιοι στό κοινωνικά σύ
νολο, τού οποίου αποτελούν παρασιτα πραγματικά.

Σ. A ΝΤΩΝΑΚΟΣ

Ή  αία οψις χαρτονομίσματος τών 100 δραχμών, άποδοθεϊσα ύπδ τού ύ-ογράψοντος, διά 
τής χρησιμοποιήσεως κοινού χάρτου καί στυλογραφου διάρκειας Hie.
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ΦΥΛΑΚΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ

Τ  ft ΓΕΓΟΝΟΤΑ ιής Τσεχοσλοβακίας καί ή προσφάτως γενομένη δήλωσις ή-
L £ £ Z / $ S im  ΚΓ -  Ρ« * «  ^ τ ρ έ ,Α α  4  μάλλον επιβάλλεται 
-o-rc, «A 'ρ?* Υ ραξΧ ων ,εΐς ALcpai=’ οσακιί  εις αύτάς διακινδυνεύει δ «σοσιαλισμός» 
!P CT£t να θετουν, πο?;λα ερωτήματα εις τούς έκ διαφόρων λόγων πιστεύοντας εις 
^  κομμουνιστικήν ιδεολογίαν. Χαρακτηριστικές άναφέρομεν δύο:

„ *, , ° ,π°ων κ^δυνεύει ό «σοσιαλισμός»; Άπό ένοπλον έπέμβασιν ξένης Χώ- 
Κ ο ά τ Λ °  ,ενθπλθυς ομαοα« ^ομων, δρώσας εντός αυτής; ’Ασφαλώς δχι, άφοΰ το 
νρα τος (η εν τη κυριολεςια το κομμουνιστικόν κόμμα) είναι πανίσχυρον άπό πλευράς

δ Τ ^ ά  υ °ύδεμία έλευβίρων Χωρών έπειράθη ποϊε'επέμβασΓν.Τν-
λιστ,ν' 'Ψ  Λρϊ γ ιν τ ? ς πλεεοψηφεας τού λαού της να διακυβερνηθή κατά «σοσια- 
έ λ ε ίθ έ ο , ί  J ° nOVl  Αν να' yf  j  οπωσδήποτε ναί, αί διακηρύξεις περί σεβασμού τής 
ελευθερως ̂ εκφραζαμενης βουλησεως των λαών καί τής έλευθέρας ύπ’ αυτών έκλογώς
ιων ηγητορών των και του τροπου διακυβερνήσεώς των διά ποιον λόγον έγένοντο 
και οιατι οεν τηρούνται;

Ο «σοσιαλισμός» είναι μία ιδεολογία. Δεν έρευνάται αΰτη ένταϋθα επιστη
μονικών οποτε θα απεδεικνυετο η σαθρότης τών βάσεών της. 'Ως ιδέα δμως δεν 
καλύπτει αυτα, τα οποία χαρακτηρίζουν ένα λαόν, δηλαδή την θρησκείαν, τά ήθη 
και τα έθιμα, την γλώσσαν, τας ίστορικάς παραδόσεις κ.λ.π. Διά ποιον λόγον Απο
πειράται, κατα συνέπειαν, υπό τό πρόσχημα διασώσεως τής ιδέας αυτής νά έξαιρα- 
νιση τα γνωρίσματα ενός^λαού, ενός Έθνους, γνωρίσματα, τά όποια αποτελούν ύπερι-
τήν^Έλευθεριαν ̂  ^  ^  κυΡ-«ΡΧ^ν των, άφαιροΰσα άπό αύτάς

Ας μη αυταπατώμεθα ή μάλλον άς μή αποπειρώνται νά μάς έξαπατήσουν, διότι 
ματαιοπονούν. Το ονειρον των Ίσαρών, περί έπεκτάσεως τής Ρωσίας, δεν έπαυσε νά 
είναι και ονειρον των σημερινών κυβερνητών τής Ρωσίας, μέ μίαν μόνον διαφοράν. 
1 λ^α-μγ?α εΧΡή=Έ°™ιησαν οι Τσάροι καί άλλα χρησιμοποιούν οί σημερινοί αύθέν- 

l0U KP fr^ v°u. _ Εν εκ των μέσων αυτών, τό πλέον αποτελεσματικόν είναι ό 
κομμουνισμός, οια της διαδοσεως του οποίου, δημιουργοϋντες οί Ρώσοι τήν «πέαπτην 
φαλαγγα» εις τας διάφορους Χώρας θά αποπειραθούν νά ικανοποιήσουν τάς έπεκτατι- 
κας των διαθέσεις. Το άν θά τό έπιτύχουν καί τό δτι θά συναντήσουν σθεναράν άν- 
τιορασιν οεν πρεπει να μάς έφησυχάζη. Πρέπει νά μάς άνησυχή τό δτι, ίσως τό απο
πειραθούν-

Διά τούτο «φύλακες γρτ;γορεΐτε».

ΟΙ ΤΟΥ ΥΒΙΚΟΥ 
ΓΕΡΑΝΟΙ

Η  «Π ? ° Α^Γ ΙΑ άναφέΡει δτι’ ° ’'Ιβυκ°ζ> °ταν ήχμαλωτίσθη ύπό ληστών καί καθ’ 
Ψ  ωΡαν( εθανατούτο υπο τούτων, ειδεν άνωθεν του ιπταμένους γερανούε καί έ- 

καλεσεν αυτούς ώς μάρτυρας. Μετά πάροδον χρόνου οί λησταί, ευρισκόμενοι εις θέα-
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τρον καί ίδόντες γερανούς ιπταμένους, έφώναξαν «ο! τού Ιβυχου γερανοί». Από 
τήν φράσιν των αυτήν άνεκαλύφθησαν καί έτιμωρήθησαν διά τής ποινής τοΰ θα- 
νάτου.

Ό μύθος ούτος, έλευθέρως ερμηνευόμενος, σημαίνει δτι, οΰδέν έγκλημα παρα
μένει άτιμώρητον. ’Αλλά, δι’ ημάς τούς αστυνομικούς υπαλλήλους, επιφορτισμένους 
μέ τήν έξιχνίασιν των εγκλημάτων καί τήν παραπομπήν των ένοχων εις τήν δικαιο
σύνην προς τιμωρίαν των, σημαίνει δτι ό,τιόήποτε, δυνάμενον νά μάς όδηγήση εις 
αίσιον αποτέλεσμα πρέπει νά τό έκμεταλλευώμεθα καταλλήλως, αφού «ουόεν κρυ
πτόν δ μή φανερόν». ΙΙέραν των διά των επιστημονικών μεθόδων καταβαλλόμενων 
έκάστοτε προσπαθειών πρέπει άπασαι αι αισθήσεις μας να αναζητησουν το σφαλμα 
τού δράστου διά νά εξακριβώσουν τήν ταυτότητα τού ένοχου. Καί πρέπει νά π^στευω- 
μεν δτι, έν ουδεμιά περιπτώσει τό έγκλημα είναι τελειον. Τό σφάλμα εχει  ̂ διαπρα- 
χθή, ώς τό διέπραξαν οί λησταί τού Ιβύκου, άναφωνήσαντες, ευθύς ώς ειδον τούς 
γερανούς, «οί τού Ιβυκου γερανοί» και ες ού σφάλματος απεκαλυφθησαν.

’’Αλλωστε αφού ουδείς τέλειος παρά μόνον ό Θεός, έπεται οτι, καί αι πράξεις 
μας δεν είναι τέλειοι. Τήν ατέλειάν των, έφ’ όσον πρόκειται περί κακοποιών πράξε
ων, πρέπει ώς αστυνομικοί νά άνεύρωμε. Κατά ποιον τρόπον; Είναι θέμα τακτικής, 
άντιλήψεως, καταρτίσεως, επαγγελματικής συνειδήσεως καί ίσως τύχης. Πάντως δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν τόν μύθον τού Ιβύκου καί νά μή άναγνωρίζωμε τήν σοφίαν 
τήν όποιαν περιέχει, ώς περιέχουσιν άπαντες οι μύθοι.

Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ 
Κ ΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ

Β ΑΔΙΖΩΝ, μίαν ημέραν, εις μίαν οδόν, είδα ένα νά έχη τεταμένην τήν χειρα 
του καί νά ζητή τήν βοήθειαν των διαβατών. Ήτο άξιος οίκτου. Ρακένδυτος, 

μέ καταφανή τά ίχνη τής ασιτίας. Αδύναμος ών νά έργασθή διά νά ζήση έδιδε π ι
στήν τήν εικόνα τοΰ ανθρώπου, ό όποιος έγεννήθη διά νά ύποφέρη μόνον. Ιον αντι- 
κρυσα μέ οίκτον καί συμπόνοιαν καί απευθυνόμενος εις τόν εαυτόν μου, είπα: «αυτόςκρυσα μέ οίκτον καί συμ: 
κάνει σκυλίσια ζωή».

ια»
:α:

κ,ανει σκυλίσια ςωη». _ x ,
Συνεχίζων νά βαδίζω συνήντησα μίαν κυρίαν νά όδηγή μέ πολυτελεστατην α· 

λυσσίδα ένα σκύλον. "Ενα σκύλον εύτραφέστατον, έπιμελώς «ένδεδυμένον» καί ύπε· 
ρήφανον διά τήν στοργήν καί τήν αγάπην, διά των όποιων τό περιέβαλεν ή «κυρία) 
του. Τό άντίκρυσα μέ θαυμασμόν καί απευθυνόμενος εις τόν έαυτόν μου πάλιν, είτι
«αότό τό σκυλί κάνει ανθρώπινη ζωή». _ _ , ,

Τί ήσθάνθην δταν, έν συνεχεία, είδα τήν «κυρίαν» νά άντιπαρέρχηται τον «ζη- 
τιάνον», χωρίς ου μόνον νά τού προσφέρη μικράν βοήθειαν, αλλά ουδέ νά τού ρίψη 
εν βλέμμα στοργής, άφωσιωμένη έξ ολοκλήρου μέ τόν σκύλον της, δέν ένδιαφέρει. Ε 
κείνον Γτό όποιον ένδιαφέρει είναι αί σκέψεις, αί δποΐαι έβασάνισαν τόν νουν μου μετά 
τάς δύο συναντήσεις μου μέ τόν «άνθρωπο - σκυλί» καί μέ τόν «σκύλο - άνθρωπο», ώς 
καί διά τόν τρόπον, μέ τόν όποιον άντεμετώπισε τόν «ζητιάνο» η «κυρία». ^

Ή  πρώτη σκέψις, ή όποια έβασάνισε τόν νουν μου ήτο τό πόσον αυτός δ σκυ- 
λος ό όποιος έχρησιμοποιεϊτο διά τήν ψυχαγωγίαν τής «κυρίας» θά ήθελε νά είναι 
ελεύθερος καί νά ζή τήν φυσικήν ζωήν του. "Αλλωστε τό έόείκνυεν δ τρόπος, με τον 
όποιον «έσερνε» τήν κυρίαν του. Ή  όευτέρα σκέψις ήτο τό πόσον αυτός ο «ςητιανος» 
θά ήθελεν νά ήτο σκύλος, βλέπων αυτόν νά ζή καλλιτέραν ζωήν, με ανεσεις και πο-
Ευτέλειαν καί ποσον θcc τον εζ^]λευσεν. Λ Λ 5 Π , ,

^  Καί τί ειρωνεία! Ό  σκύλος νά έζήλευσε τόν «ζητιάνον» δια την ελευθερίαν, την
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είχε, ο δε ζητιάνος νά έζήλευσε τον σκύλον διά, τάς ανέσεις, τάς οποίας είχεν 
Ιζ ζω'^  τ°υ 7f L “υτ° ί νΑ στερήται αύτάς, έξ αδυναμίας νά έργασθή. 

τδν ;;vfi£LK i0V- “ °V βασανισ1χόν τοΰ νοός μου διηρωτήθην ύπάρχει «ανθρωπιά» είς
«άνθηΜ ^ ’ ^ H f c 1 καλω!  τ 'Ζ  Ιννοιαν ταύ'η ς ; Δέν άμφιβάλλω δτι ύπάρχει 
r a S r  Γ '  τ°ν .άνθρωπον,( αμφιοάλλω δμως άν ύπάρχη καί καλή κατανόησις 

, Ω°εν υ™Ρ*ει καλή κατανόησις ταύτης δταν δ άνθρωπος δέν καλύπτει
■ ̂  ,<<αν Ρωπ,ιας του» κατα πρώτον λόγον τούς δυστυχείς συνανθρώπους τού καί 

κατα δεύτερον λογον τά ζώα.
Α γαπώ  τά ζώα, περισσότερον δμως αγαπώ τον άνθρωπον. Έξ αυτού τού λόγου 

αλλα και οιοτι τα ςωα δεν έχουν ανάγκην νά έργασθοΰν διά νά ζήσουν, ένώ άπεναν- 
° άνθρωπος πρεπει να εργασθή διά νά ζήση, φρονώ δτι ή Αγάπη πρό'ς τά ζώα 

ανευ ,ης  προυπαρξεως της αγαπης πΡός τόν άνθρωπον είναι άνευ ουσίας. Διά νά ά- 
-νοκ,ηση ουσίαν πρεπει να εκδηλωθή είς τοιαύτην έκτασιν, ώστε νά καλύψη άπαντας
1°υ,ς δυσ^Χει5 -συνάνθρωπους μας καί έν συνεχεία νά στραφή τό περίσσευμα ταύτης προς τα φωα. r

_ Και ας μη λησμονώμεν δτι, «ενταξις» σκύλων είς τό κομμουνιστικόν στρατόπεοον 
υνα,αι να γινη έστω και αν οοτοι ζοϋν ιδανικήν ζωήν. Έ νταξις δμως είς αυτό άν- 

θρωπων δυστυχών μεν, άλλα, περιβαλλόμενων διά τής αγάπης τών συνανθρώπων των 
OcV ουναται να γινη μετ ευκολίας.

ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΥΘΥΜΟΝ

R  Σ1νΗΝΗ ΕΙΣ τό γραφεϊον άξ) κοΰ ύπηρεσίας ενός ’Αστυνομικού Τμήματος. 11α-
Ρ ™ ° ϋμενη συςυγος κατά τοΰ συζύγου της. Α ιτία παραπόνων ή τραχεία 

έναντι αυτής συμπεριφορά τού συζύγου της. Έ π’ αρκετήν ώραν είπαν πολλά τά ό
ποια ο αξ) κος υπηρεσίας έξ υπηρεσιακού καθήκοντος ήκουεν. "Οταν έτελείωσεν ή «ά- 
παγγελια τών κατηγοριών», τοΰ. ένός κατά τοΰ άλλου, ό άξ) κός ύπηρεσίας άπηύθυνε 
τας θεούσας συστάσεις οια να τους συμφιλιούση.

Δέν γίνεται τίποτε, άπήντησεν ή σύζυγος.
Γ ιαα δεν γίνεται; ηρωτησεν ο αξ) κός ύπηρεσίας.

77 Δί,°τ1’ άπήντησεν η κυρία, ό σύζυγός μου έπαυσε νά είναι «καλόκαρδος».
, , ,0ρΧ ας ° ας) κος υπηρεσίας, τήν ήρώτησε «διατί έπαυσε νά είναι καλόκαρδος 

μεια απο οΟετή συζυγικόν βιον». Κ b
; Ελαβε τήν άπάντησιν άπό τήν σύζυγον: «δταν τόν παντρεύτηκα είχε άλλη καο- 

δια, τώρα όμως εχει άλλη. Λ 1 “ ^
τγ1'' ήά πήτε; ήρώτησε ό άξ) κός ύπηρεσίας άπορήσας.

_ , ~  , ριε άίΟ κε υπηρεσίας, δ άνδρας μου έχει κάνει μεταμόσχευσι καρδιάς, ά-
πηντησεν η κυρία και^ενφ η πρώ τη  του καρδιά ήτο καλή, αύτή πού τού μετεμόσχευ- 
σαν είναι κακή. Δι αυτό και μου φέρεται άκαρδα. h Λ

Εμβρόντητος ό άξ) κός ύπηρεσίας μετά τήν άποκάλυψιν τής συζύγου καί τάς 
συνέπειας, τας οποίας είχεν ή μεταμόσχευσις τής καρδιάς, δέν ήδυνήθη νά άρθρώση 
λεξιν. Αλλα και τι να π ή ; Δεν ήτο ιατρός, άλλά άξ) κός τής ’Αστυνομίας ? Ή

Κ . ΝΙΑΣΚΟΣ
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JL στερα άπό σύντομη βόλτα στό Πασαλιμάνι για λίγη δροσιά, τράβηξα στην Α 
σφάλεια ν’ άναλάβω εσωτερική υπηρεσία άπό ώρας 22 μέχρι 6 τό πρωί.

Στό δρόμο λιγομίλησα μέ γνωστούς πού συνάντησα καί φθάνοντας κοντά στο 
τμήμα καλησπέρισα καί τον κύρ Χρηστό τον καφετζή τοϋ γωνιακού καφενείου 
πού κείνη τη στιγμή σερβίριζε πελάτες του καθισμένους άπ’ έξω.

'Ο κύρ Χρηστός σταμάτησε μέ τον δίσκο στό χέρι καί μου είπε:
— Μια στιγμή κ. Γιώργο νά σοϋ δώσω κάτι, πού μοΰ έφεραν για σένα. Κι’ 

αμέσως τράβηξε μέσα ατό καφενείο.
Τον ακολούθησα περίεργος νά δω τί θά μου έδινε. Πήγε κατ’ ευθείαν στον 

πάγκο του, κ ι’ άπ’ τό συρτάρι έβγαλε ένα πακέττο τσιγάρα Ματσάγγου.
— Όρΐστε, είπε, δίνοντάς μου τό πακέττο, μέ παρεκάλεσαν νά τό παραδώσω 

στά χέρια σου.
— Αυτό ε ίνα ι; Καί ποιος τό έφερε κύρ Χρήστο;
— Δέν τον ξέρω, κατά τό μεσημέρι ήρθε στό καφενείο, πλησίασε στό πάγκο 

καί ηΐέ ρώτησε άν σέ γνωρίζω , κ ι’ άν έρχεσαι στό καφενείο. Πώς, τοϋ είπα, εδώ 
παίρνει κάθε μέρα τά καφεδάκια του, καί τότε μέ παρεκάλεσε νά παραδώσω τό πα
κέττο στά χέρια σου. Κι’ άπό ποιόν νά τού π ώ ; τον ρώτησα. ’Εκείνος ξέρει απάν
τησε, κ ι’ δταν είδε πώς τό φύλαξα στό συρτάρι έφυγε.

— Φάρσα θάναι, κύρ Χρήστο, άπό κανέναν συνάδελφο ή φίλο πού ξέρει πώς 
απόψε θά ξενυχτήσω στήν Υπηρεσία μου καί για νά μέ κράτηση στήν έννοια. Μά 
πώς ήταν; Μήπως θυμάσαι τά χαρακτηριστικά του;

— Ναι, θάταν πάνω - κάτω τριανταπεντάρης, ανάστημα μέτριο, δχι πολύ κα
λοντυμένος, μά καθαρός, πολύ χλωμός, μά δχι αδύνατος, μάλλον γεμάτος. Δέν τον 
έχω ξαναδεΐ αυτόν τόν άνθρωπο στά λημέρια μας.

— "Ας είναι, μπορεί νά φανερωθή ό άποστολέας, τού είπα.
’Έβαλα τό πακέττο στήν τσέπη, τόν ευχαρίστησα κ ι’ έφυγα.
Στήν ’Ασφάλεια άντικατέστησα τόν συνάδελφό μου, άνέλαβα Υπηρεσία καί 

Ινώ έτακτοποιοϋσα στά κρατητήρια ένα - δυο μεθυσμένους ταραχοποιούς πού είχαν 
φέρει, δ νους μου δλο καί στριφογύριζε στό κουτί μέ τα τσιγάρα.

Στό μεταξύ ή ώρα είχε προχωρήσει, ή κίνηση στη  Λεωφόρο είχε κοπάσει, καί 
μέσα στό Τμήμα είχε άπλωθή ή ησυχία τής νύχτας.

Τότε έβγαλα τό πακέττο άπό την τσέπη  μου, άρχισα νά τό περιεργάζωμαι καί 
νά σκέπτωμαι. Δέν χώνευσα πώς μπορούσε νά ήταν φάρσα, γ ι’ αυτό άδειασα μέ 
προσοχή τό πακέττο πάνω στό γραφείο, έψαξα σχολαστικά τό εσωτερικό του, κατό
πιν ένα - ένα καί τά τσιγάρα, μά τίποτε, ούτε τό παραμικρό σημαδάκι του νά φανε
ρά) νη τό λόγο τής αποστολής  του.



, κα^® π°ΰ ήμουν κατάμονος στό γραφείο, γιατί άν κατά τύχη μ’ έπαιρνε
το μάτι κανενός προϊσταμένου ή συναδέλφου νά ψάχνω έτσι τά τσιγάρα, σίγουρη  θά 
γελούσε εις βάρος μου.
, , ^Δά^πάρ ή οργή, σιγομουρμούριζα, φάρσα, καί πετυχημένη, άφοϋ μ’ έκανε 

ν , ασχοληθώ τόσες ώρες γιά ν’ άνακαλύψω τό μυστήριο. Κ ι’ άφοϋ δέν είχε βρεθή 
το παραμικρά ίχνος, έπιασα μέ φούρκα νά τακτοποιώ πάλι τά τσιγάρα μέσα στο 
κουτί.

Μα όπως πήγα πρώτα νά τακτοποιήσω τά διπλά έσωτερικό περίβλημα άπά 
λευκό_και^ ασημόχαρτο, πρόσεξα μιά γωνίτσα τους λίγο ξεκολλημένη. Τότε μέ προ- 
αοΑΓί ^χώρισα τά χαρτιά. Καί, να, στην εσωτερική πλευρά τοΰ λευκοϋ χαρτιού ή
ταν γραμμένο ελαφρά μέ μολύβι ένα ολόκληρο σημείωμα πού έλεγε:

Κε Δουκάκη,
, σου σειρά μου. Μιά από τις μεγάλες καί καλές μηχανές πού σ’ ένδια-

φερουν έχω ^στά χέρια μου. Ξέρεις πού βρίσκομαι σέ περιμένω καί σέ χαιρετώ.
Από τότε γιά πάντα δικός σου.

Μανώλης Γιαμπανάς
,, τέλουί  λύθηκε τό μυστήριο, άναρωτήθηκα. Καί ποιος είναι αυτός 6 Μα-

νωλης 1 ιαμπανάς;
, χ ι ^Ρες ζορίστηκα, μά στάθηκε αδύνατον νά τον θυμηθώ, γιά νά κατα-

λαοω τι ήθελε νά πή στό σημείωμά του καί γιατί μοΰ τά έστειλε μέ τόσο περίερ
γο τροπο. Γ r

Καί ξαναγύριζε ό νους μου στή φάρσα, τήν έξυπνα φτιαγμένη φάρσα μέ μυ- 
στηριώοες σημείωμα καί ψευδώνυμο.

Μα άν δέν ήταν φάρσα κι έπρόκειτο γιά κάτι πραγματικά σοβαρό;
, Είχε ξημερώσει πια για καλα, κι εγω εκεί, διάβαζα καί ξαναδιάβαζα τό ση

μείωμα και τό όνομα — Μανώλης Γιαμπανάς — τίποτε δμως, τίποτε δέν μοϋ θύ
μιζε.

Γιαμπανάς! Γιαμπανάς! ή, ή Μπούρμας! Καί τότε αυθόρμητα χτύπησα τήν 
παλαμη στό μέτωπό μου, γιατί μετά τό όνομά του, μπλέχτηκε στή θύμηση καί στή 
γλώσσα μου τό ψευδώνυμό του,

Ής Μανώλη Μπούρμα τόν είχα γνωρίσει καί συλλάβει πριν δύο χρόνια περί
που  ̂γιά μιά απάτη πού είχε σκαρώσει εις βάρος τοϋ αφεντικού του. ΚΓ επειδή 
κατά τήν προανάκριση ^φάνηκε πώς δέν ήταν έξ επαγγέλματος κακοποιός, αλλά 
έκανε την απατη απο αναγκη για την οεινοπαθοϋσα πολυμελή οικογένεια του, γ ι’ 
αυτό κατα την δίκη του συνεβαλα ώστε νά μετριασθή αρκετά ή ποινή του.

, Πραγματικά μετανοιωμένος υποσχέθηκε πώς ουδέποτε πιά θά καταπιαστή μέ 
παρόμοιες δουλειές, φτάνει νά βγή από τή φυλακή. Καί νά λοιπόν μέ τό μυστηριώ- 
όες σημείωμά του μου δίνε καθαρά να κατα-Λάβω πώς όχι μόνο κρατούσε τό λόγο του, 
αλλά και με τη σειρά του ερχόταν νά μέ έξυπηρετήση.

Μά ποιά νά ήταν άραγε ή μεγάλη μηχανή πού μ' ένδιέφερε κΓ είχε πέσει στά 
χέρια του; '

Δέν έβλεπα^ τήν ώρα νά τελειώση ή βάρδια μου νά επικοινωνήσω μέ τις φυλα
κές Συγγροΰ πού τόν· είχαν κλείσει.

Καί κατά τις 8 ή ώρα από τηλεφώνου παίρνω τήν πληροφορία πώς δ Γιαμπα
νάς ή Μπούρμας είναι ακόμη εκεί εγκάθειρκτος.

 ̂Σέ λίγο-βρισκόμουν στό γραφείο των φυλακών Συγγροΰ κΓ ένας δεσμοφύλακα- 
συνώδευσε κΓ έφερε τόν Γιαμπανά.

Μόλις μ αντικρυσε μέ μιας το κατσουφικο πρόσωπό του πήρε χαρούμενη έκφρα
ση καί μοϋ είπε: ‘  ̂ ' v,r '

Κύριε Δουκάκη, πήρες τό μήνυμά μου άφοϋ ήρθες. ΚΓ είχα ένα φόβο μή
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δέν τό άνακαλύψης. Δέν υπήρχε άλλος τρόπος νά σέ ειδοποιήσω. Ούτε καί σ’ αυτόν 
πού έδωσα τό πακέττο νά τό φέρη δέν είχα εμπιστοσύνη. Τοΰ είπα πώς σοΰ τό 
χρωστούσα.

— Έν τάξει Μανωλάκη, θαυμάζω τήν εξυπνάδα σου, πές μου λοιπόν τι μέ
θέλεις; ί ν*ΙϊΛΐι ί̂ιά

— Μάλιστα κ. Γιώργο, θά σοΰ πώ, μά πρώτα πρέπει νά ξερής πώς ό Μανώλης 
δέν ξεχνά τή καλωσύνη. ’ Ακούσε λοιπόν. ’Έπεσε στά χέρια μου μιά δουλειά πού 
άν τή βγάλης θ’ ακουστή σ’ όλο τόν κόσμο.

— Είναι κάπου 4 μήνες πού φέρανε στό κελλί μου 3 ακόμα καταδίκους. Στήν 
αρχή τούς πήρα γιά ξένους, μιλούσαν Ε γγλέζικα καί μόνο Αμερική καί δολλάρια 
καταλάβαινα πού έλεγαν. Σιγά, -σιγά ξεθάρεψαν καί αρχίσανε νά μιλάνε ελληνικά 
καί βαλθήκανε νά μέ ψαρεύουνε. Μ’ έρωτοΰσαν γιατί βρίσκομαι στό φρέσκο, κ ι’ ε
πειδή κατάλαβα άπ’ οτι κουβεντιάζανε πώς αυτοί καταπιανόντουσαν μέ μεγάλες μη
χανές τούς παράσταινα καί εγώ τό κάμποσο. Πώς από τούς σκάρτους συνεργάτες 
μου πιάστηκα, ενώ άν είχα σάν κΓ αυτούς μπορούσα νά κάνω θαύματα. Καί τότε μοϋ 
είπαν πώς μπορούν νά μέ μπάσουν στήν οργάνωσή τους, νά δουλεύω στήν Ελλάδα, 
φτάνει νά δουλεύω τυφλά κΓ άφοσιωμένα, κΓ όταν τσεπώσω μπόλικα ντόλλαρς, 
δπως τά λένε, θά μπορώ νά πάω νά ζήσω μπέϊκα δπου θέλω.

"Οσο καιρό μείνω άκόμα φυλακισμένος μαζί τους θά μέ διδάξουνε πολλά πρά
γματα καί νά μή στενοχωριέμαι πού πιάστηκα, γιατί ή φυλακή είναι ένα μεγάλο 
σκολειό. Εκείνοι λένε στήν ’Αμερική έχουνε κάνει χρόνια καί χρόνια στις φυλακές 
Σίγκ - Σίγκ κΓ άλλες δπως καί τώρα εδώ, μά διόλου δέν τούς νοιάζη, γιατί πολλοί 
άλλοι σύντροφοί τους δουλεύουνε γιά πάρτη τους σ’ δλο τόν κόσμο. Συμφωνούσα 
σ' δ,τι μοΰ λέγανε καί τούς έδινα λόγους καί υποσχέσεις, πώς θά δουλέψω μέ ζήλο καί 
τυφλά μαζί τους, έφ’ όσον θά είχα τέτοιους συνεργάτες καί καθοδηγητές. Εκείνοι 
ενθουσιάστηκαν καί μοϋ είπαν δτι βγαίνοντας από τή φυλακή μπορεί καί νά φύγουν 
καί γ ι ’ αύτό τούς χρειάζονται έμπιστοι άνθρωποι σάν κΓ εμένα.

— Έν τάξει τούς είπα άπ’ αυτή τή στιγμή θεωρείστε με δικό σας άνθρωπο, 
καί τους έδωσα τό χέρι.

—- «’Όκεϋ» είπαν καί οί τρεις. Καί σάν αρχή τής συνεργασίας μας, σέ λίγο, 
πού πρόκειται ν’ άποφυλακισθώ, θά μού δώσουν γράμματα κΓ ένα δεματάκι νά τά 
ταχυδρομήσω γιά τή Ν. Ύόρκη.

— Αυτά γιά τήν ώρα κ. Δουκάκη, σέ δυό - τρεις μέρες πέρασε νά σοΰ πώ δ,τι 
νεώτερα θά έχω. Νομίζω πώς είχα δίκαιο νά σέ καλέσω. Τό πράγμα δείχνει γιά 
πολύ σοβαρό, αυτοί μανουβράρουν μεγάλες δουλειές.

__ Βέβαια είχες δίκηο καί σ’ ευχαριστώ πολύ, Μανωλάκη. Φαίνεται γ ιά  σπου
δαία ή υπόθεση. Μά δέν μοϋ είπες άν άκουσες, πώς τούς λένε αυτούς τούς τρεις 
Έλληνοαμερικανούς.

_Νά σοΰ πώ κ. Γιώργο μόνον τά μικρά τους ονόματα ξέρω. Τόν έναν τόν
λένε Άνόρέα, τόν άλλον Πήτ καί τον τρίτο Ερμολ.

Σάν νά μέ χτύπησε ξαφνικά κάποιος κατακέφαλα. Τά μικρά αυτά ονόματα 
συμφωνούσαν απόλυτα μέ τά ονόματα τριών Έλληνοαμερικανών παραχαρακτών δολ- 
λαρίων πού είχαν δράσει στήν ’Αθήνα, καί τούς είχαμε συλλάβει.

__Μπορείς νά μοΰ πής τά χαρακτηριστικά τους Μανωλάκη;
ΙνΓ δ Γιαμπανάς μοϋ περιέγραψε μέ ακρίβεια τά χαρακτηριστικά τού καθενός. 

Δέν χωρούσε καμμιά αμφιβολία πώς ήσαν αυτοί, οί τρεις Έλληνοαμερικανοί γκάγ- 
κστερς καί λησται πόλεων όπως τους εχαρακι,ηριζε σια δελιία ι,ους /] Αμερικα
νική ’Αστυνομία. Συνέστησα στον Γιαμπανά νά έξακολουθήση μέ τήν ίδια τακτική 
νά τούς παίρνη. δσο μπορεί περισσότερα καί νά προσπαθή νά κερδίζη πιό πολύ τήν 
εμπιστοσύνη τους. ί
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Εννοια σου κ. I ιώργο και θα δής, είναι κ ι’ αυτοί, μά είμαι κι’ έγώ πονηρή
μαϊμού.

Αντε γεια σου Μανωλακη. Σ ευχαριστώ καί σέ μια δύο μέρες θά ξανάρθω.
Γειά σου κ. Δουκακη, είπε δ Γιαμπανάς καί μοϋ έσφιξε τό χέρι σάν νά ε

πισημοποιούσε τή συμφωνία·.
_ Από τή μια έφυγε δ Γιαμπανάς μέ τόν δεσμοφύλακα κΓ από τήν άλλη έγώ, 

τράβηςα στή Γραμματεία των φυλακών καί πληροφορήθηκα για τούς συγκρατου- 
μένους του.

Και δεν είχα πεσει έξω ήσαν οί τρεις γνωστοί Έλληνοαμερικανοί, ίσως συνερ
γάτες, ίίου είχαν συλληφθή πριν λίγο καιρό μέ πλαστά δολλάρια.

Τόν Έρμόλαον Μώδην είχα δ ίδιος συλλάβει, κάπως περίεργα, οί δέ Άνδρέας 
Φλωρογιαννος και ΙΙαναγιωτης ή Πητ Φεγαοης είχαν συλληφθή από τήν ’Ασφά
λεια ’Αθηνών.

ΙΙοιός ξερει τί καινούργιες σατανικές επιχειρήσεις σχεδιάζανε κΓ οί τρεις τους 
μ̂ σα̂  στη φυλακή, πού είχαν αναγκη κι από άλλους συνεργάτες γιά νά κάνουν 
,.ροτα^εις συνεργασίας καί στον συγκρατουμενο τους Μανώλη Γιαμπανά. ΚΓ δ νους 
μου ^γύρισε πριν ενα χρονο πίσω, όπου παρέλαβα τόν Έρμόλαον Μώδην από τό 
ςενοόοχεΐον, που οιεμενε και τον ώοηγησα στην Ασφάλεια Πειραιώς γιά άναγνώ- 
ρησι α<ιθ τους ανδρας τού Τμήματος, όταν μάς τόν έστειλαν οί ’Αμερικανικές αργές 
συστημένος μέ πλούσιο δελτίο από τιμητικούς τίτλους: «Μώδης Έρμόλαος ή Μέντις, 
ή Καρολ, η Γζακ, κ.ά., διάρρηκτης, πλαστογραφος, παραχαράκτης κΓ επικίνδυνος 
ληστής πόλεων, απελαθεις_ εξ Πνωμ. Πολιτειών ώς ανεπιθύμητος».

Θυμήθηκα ακόμα κα 'ςτά  λόγια πού τού είχε πει ό (μακαρίτης) αστυνόμος 
Γσαγκλήςςτειά την  ̂ αναγνωρησι: «Πήγαινε Ερμολαε, μά σοΰ συνιστώ νά καθίσης 
φρόνιμα, εδώ δεν είναι Αμερική, τα νερά πολύ ρηχά καί θά σέ βγάλουν αμέσως 
στον άφρό».

Κι όμως, παρα τις συστάσεις τού Αστυνόμου, σχεοόν πριν από 3 μήνες, ένα πρωί 
όπως περωιολουσα σιο λιμάνι για δυο καραβια που είχαν αράξει μέ περιηγητές, πού 
μπουλούκια - μπουλούκια περπαιουσαν στον παραλιακό δρομο, παίρνει τό μάτι μου 
άνάμεσά τους τόν Μώδην νά παρλάρη ζωηρά, πότε μέ τόν έναν πότε μέ τόν άλλον.

(Σ υνεχ ίζετα ι)

Α Ν Α Κ Ο  Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν βιβλιοδεσίαν τοϋ 
περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά» κ.κ. συν- 
δρομηταί, δύνανται νά άπευθύνωνται εις τό 
επί τής όδοΰ Χαρ . Τρικούπη άριθ. 53 (τηλέ- 
φωνον 615.191) βιβλιοδετεΐον τοΰ κ . Σ. 
Γιατρά. Τιμή, πανόδετου τόμου δραχμαί 25, 
δερματόδετου δέ 35.
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'Υπό τοϋ Άοτυνόμου Β’ κ. I. ΡΑ Ι Κ Ο Υ

Τ Ο ΓΡΑΨΑΜΕ κΓ άλλοτε. Θά τό επαναλαμβάνουμε j/.άθε φορά πού θά μάς δί
νεται ή ευκαιρία, γ ιά  νά γίνη σ’ 'όλους μας βίωμα: Οσοι υπηρετούμε στήν Α

θήνα καί τόν Πειραιά, πρέπει νά μή λησμονούμε οτι δ θεσμός τής Αστυνομίας Πό
λεων, ο θεσμός πού τόσα επέτυχε στό πέρασμα σαράντα εξ ώς σήμερα χρόνων, λει
τουργεί μέ μεγάλη επιτυχία καί σέ κάποια προκεχωρημένα γιά τό ’Αστυνομικόν λω - 
αα φυλάκια, όπως είναι οί αστυνομικές Τπηρεσίες τής Κέρκυρας καί των Πατρων. 
Μπορεί, βέβαια, τό κέντρο, δηλαδή ή πρωτεύουσα καί 6̂  Πειραιεύς νά σηκώνουν το 
μεγαλύτερο βάρος τής αστυνομικής δραστηριότητας, αυτό δμως δεν σημαίνει οτι οι 
συνάδελφοί μας γενικώς τών Πατρων καί τής Κέρκυρας δεν προσφέρουν πολύτιμες 
υπηρεσίες γιά τήν δαφνοστεφή πορεία τής Αστυνομίας Πόλεων.  ̂  ̂ 5

’Αλλά καί λόγοι ιστορικοί, θά πρέπει νά μάς υπενθυμίζουν πάντοτε οτι η Κέρ
κυρα καί ή Πάτρα ύπήρξαν τά πρώτα δρμητήρια τοΰ θεσμού τής ’Αστυνομίας. 
Στήν Κέρκυρα καί τήν Πάτρα δ σπόρος τού νεοσύστατου τότε ’Αστυνομικού κώματος 
βρήκε γόνιμο έδαφος καί ρίζωσε καί' έγινε δένδρο κι άπλωσε τούς κλώνους του που 
μέ τήν πάοοδο τών χρόνων φορτώνονται μέ περισσότερους καρπούς. Αυτό τό δένδρο 
τό ποτίσαμε ώς τώρα μέ ίδρωτα καί αίμα. Καί θα συνεχίσουμε νά τό περιποιουμεθα 
καί νά τό ποτίζουμε, γιατί καί καρποφόρο αποδείχθηκε καί οί καρποί του τόσον ω-

'κά θ ε  φορά πού βρισκόμαστε σέ μιά από τις επάλξεις φυλάκια τής^ Αστυ
νομίας Πόλεων, αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευχαρίστηση γιατί μάς δίνεται ή ευκαιρία 
νά συναντήσουμε άγαπητούς συναδέλφους τούς όποιους καί διαβεβαιωνουμε πάντοτε 
ότι οί σκέώεις μας είναι κοντά τους. Καί κάθε φορά διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη υ
περηφάνεια τις προσπάθειες πού οί εκεί συνάδελφοί μας καταβάλλουν και την συμ
βολή τους γενικώς στήν άνέλιξι τού άστυνομικοΰ θεσμού. „

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι κ ι εφέτος ή ’Αστυνομία Πόλεων εκανε θριαμβευτική 
τήν παρουσία της στις γιορτές τής Πάτρας, έπ’ εύκαιρία τής έορτής τού πολιούχου 
τνκ 'Αγίου Άνδρέου. Έκτος από τήν προσωπική παρουσία τοΰ Αρχηγού μας κ. 
Βασιλείου Σακελλαρίου καί τοΰ Ύπασπιστοΰ του, Αστυνόμου Α κ. Λεκάκου, τό Τμή- 

Tfjr Μουσικής μας καί ή Διμοιρία τής Σχολής Τπαστυνόμων, εοωσαν ιδιαίτερο 
τόνο στις διάφορες γιορταστικές έκδηλώσεις Γιά μιά άκόμη φορά το Πατραϊκο κοινο 
βοτίκε τήν εύκαιρία νά χειροκρότηση ζεστά καί μέ ενθουσιασμό τα αντιπροσωπευτικά 
Τμήματα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί νά αϊσθανθτ) υπερηφάνεια γιατί αστυνομεύε
ται από ενα τόσον πολιτισμένον ’Αστυνομικόν Σώμα. ( , , , „  ,

Ή  Πάτρα ντυμένη στά γιορτινά της, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την A.L. τόν 
’Αντιβασιλέα τήν Παρασκευή 29 )11 )68  στις 5 τό απόγευμα. Από τής στιγμής τής
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εισόδου τοΰ ’Αντιβασιλέως στη πόλι των Πατρων πλήθη λαού είγον κατακλύσει

*
” .°  στρατιωτικός διοικητής ταξίαρχος κ. Γιαννετάκης. Μετά τήν Ιπ ιθ εώ ρ ΐι S

τ » ,  Λ £ £“f «°1α,ς -ήμερ^  °™ Νομαρχιακό μέγαρο, έδόθη δεξίωσις προς τιμήν 
τΑ_> ’ <’ «. . ντιβασιλέως και των άλλων επισήμων υπό τής Νομαρχίας Άναίας 
Κα,α τις διάφορες μετακινήσεις τοΰ ^ντιβασιλέως, δ Πατραίκός λαός ά ν ίε ν ε  ΐ '
£ /η1 ώ Ζ Ζ τ ψ  ™  m> “Ρ°ί6“ ν'  “  ίνβ“ “ ώδ*ι5 * *  «Κ  'Ε « « » „ ΐσ Μ1!

,άν7̂ εΡα ™ΰ 'ΑΥίου Άνδρέου στον δμώνυμο ναό τοϋ 'Αγίου παοου 

Am"  * * " « ■  Σ τ ψ  - w  “ ' i  ™  < Φ .  μάμ .®  ώρ«, ,ή ρ ΐ ,  S :

^κ.γμ(.υτυπον U'JV κατανυκτικην παρακολούθησή της δοξολογίας 
Ναοΰ τοϋ Ά γ . Άνδρέου.
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δλοι οί επίσημοι, τά αντιπροσωπευτική Τμήματα των διαφόρων Σωμάτων, καθώς καί 
οί μουσικές αυτών. Μέ κατάνυξι καί θρησκευτική εύλάβεια, δ λαός των Πατρών προ
σκύνησε τον πολιούχο "Αγιον Άνδρέα. Πρό τοϋ Δημαρχιακού μεγάρου, ανεπεμφθη 
ειδική δέησις καί ό Άντιβασιλεύς προσκύνησε τήν Κάρα τοϋ 'Αγίου. Καί με τήν επα
ναφορά τής είκόνος καί τής Κάρας τοΰ 'Αγίου στήν εκκλησία, έκλεισε τδ θρησκευ
τικό πρόγραμμα τής δλης τελετής. __ , , , ,

Τό μεσημέρι δ Δήμαρχος κ. Τσερώνης παρέθεσε γεΰμα προς τιμήν jrou  ̂Αντι- 
βασιλέως καί περιωρισμένον αριθμόν επισήμων. Κατά τήν διάρκεια του γεύματος 
καί υστέρα από προσφώνησι τοΰ κ. Δημάρχου, δ Άντιβασιλεύς ωμίλησε προς τους πα- 
ρισταμένους καί άνεφέρθη στους σκοπούς τής Επαναστασεως τής 21 ης Απριλίου. 
Τό απόγευμα τής ίδιας ημέρας ή Α.Ε. δ Άντιβασιλεύς μέ τήν ακολουθία του, ανε- 
χώρησε γιά τήν Ναύπακτο. Μέχρι στο φέρρυ - μπώτ τον συνώδευσε και ο κ. Αρχη
γός μας, δ δποΐος τοΰ ευχήθηκε καλό ταξίδι. _

Μετά τήν άναχώρησι τοΰ Άντιβασιλέως, τό τμήμα τής Μουσικής μας, εδωσε 
μιά πάρα πολύ επιτυχημένη συναυλία στην πλατεία Γεωργίου, τήν οποία παρηκολου- 
θησαν χιλιάδες λαοΰ. Ύπό τήν διεύθυνσι των αρχιμουσικών μας Αστυνόμου Β κ. 
Μπουκουβάλα καί Άνθυπαστυνόμου κ. Μπουχούτσου, τό όλο πρόγραμμα εςετελεσθη 
μέ επιτυχία, γεγονός τό όποιον προεκάλεσε τά ευμενέστατα σχόλια τοΰ ΙΙατραϊκου

Κατά τήν διάρκεια τής παραμονής του στην ΙΤατρα ο κ. Αρχηγός μας επεσκε- 
Φθη τό νέον οίκημα τής Αστυνομικής Δ) νσεως Πατρών καί συνέχαρη τον Αστυν. 
Δ) ντήν Πατρών κ. Κάκον καί τούς ύπ’ αυτόν αξιωματικούς άφ ενός μεν για την αρ-

I j f t *
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* » '  έτίρ“  *  * *  *  * * * » » '

a “  *· $ ■ * * * »  «*  * > « « «  n«tp®,
μετωπίσουν τα τόσα ^ « '" r  P '" ' ι ί ΐ  ίιΡοσπαΘείεί  των κατώρθωσαν να άντι-

x f c s r  ™° *
? ~εον 017"Χ α τή ς^ νσ ε ω ς  Ηατρών, είναι πράγματι ενα στολίδι για -m  ΤΤά-

ομί ItS  ”™ ™lp‘“i:!‘ “™ν β«-
« ? * *  *  $ & *  *

,,Τ“ 1“ ™φ™»ουβε! άπέ κοντά τά θέματά των μέ Ιδιαίτερο ΐ3 φ έ ρ ο ν .

ΗΡΩΩΝ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ε  n ° x ^ M O ' % A'} f 0Vla' ΓΤ αΛ1 άπ° X ' έπο'/ή τοΟ επαράτου Δεκεμβρια- 
θερωτών» της έποχής ^ / ^ η ^ Τ ά  θ ^ ία  -  TKt ^  φΡίκ7] τ1ζ *τηνωδίες των «έλευ-
^ * ■ $  *  $
κατοχής, δηλαδη να καταλάβουν τήν έξουσία. Καί επειδή οί Ιθνικόα>οονεΓ"ΤΜ}

^ απο0ν αύτόν τόν τόπ° ·  ώ^θ™  "° ^ 7 Z 7 J ^ i

κέμβρη^τοί S^ ei:vai 5VWt0v νά ^ ω μ ε  τδν «κόκκινο Δε-

ΐ ί Γ ί Ι ί Γ 6 Γ ί1 ê >uvt- θμργΎ ™ ρ4“ ν ^ Γ ^ ν τ < ί : :

^ Μ* St&sz&grsi

™ 5 Χ ρ μ? “ 7£ 7 λ Γ 5  J f t S  X X S ' o X  * » * r r
Υ - τ ή  ■'' ελευθερία Τ>»ρτ«»«με κι έφέτος τήν έαέτειο των μάγων των Σωμάτων 
Αοραλειας αα.α , , ς  κρμμουν.οτικής απειλής τοϋ Δεκεμβρίου 1944 Μ νκμοιΖ Γ.Τ

&‘ ” v « · »  6“ ^  « ·  «  ι » Χ Τ · εΤ

κάμε γιά χίς ψυχές ,® , φονευθεντων ουν« ίϊλ·ω ν X  νοί π « 2 5 Κ  δ ια Τ 'ν ’ 9’'"

πρωί μη, ΐρ ΐ ιη ς  ΰ) 12) 68, χιλιάδες λαού συγκεντοώθηκαν στό Σύνταν,,α 
Μακρυγιαννη. Ησαν οι μαχηταί τής Ιποχής. έκείνης, ϊ [  χήρες καί τά δρφανά ιώ ν
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φονευθέντων συναδέλφων μας, οί τραυματίες καί οί έθνικόφρονες "Ελληνες, πού με 
τήν παρουσία τους μάς υπενθύμισαν δτι πρέπει νά είμαστε πάντοτε έτοιμοι, για νά 
κτυπήσωμε δταν χρειασθή τό κομμουνιστικό θηρίο. Καί τίμησαν τήν γιορτή καί «πό
τισαν φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης στις ψυχές των αθανάτων νεκρών μας, ή Α.Ε. 
δ Άντιβασιλεύς, ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμος, δ Μητροπολίτης ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας κ. Νι
κόλαος, ό ’Αντιπρόεδρος τής Ινυβερνήσεως κ. Παττακός, οί Υπουργοί κ.κ. Μακα- 
ρέζος, Άνδρουτσόπουλος, Παπακωνσταντίνου, Τζεβελέκος, Χολέβας, Ματθαίου, Πά
τρας, Ευλάμπιος, Γεωργακέλος, Βοβολίνης, οί Γενικοί Γραμματείς κ.κ. Κωτσέλης, 
Λαδάς, Καρύδας, Μίχαλος, Παπαδόπουλος, ό ’Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α. — Γ.Ε.Σ. αντι
στράτηγος κ. Ά γγελής, οί ’Αρχηγοί Γ.Ε.Ν., Ι'.Ε.Α., Ε.Β.Χ., Α.Π., Π.Σ. κ.κ. Περ- 
βαινάς, Κωστάκος, Μαλοϋκος, Σακελλαρίου καί Καραχάλιος, άντιπροσωπεΐαι τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, εκπρόσωποι τών Πολιτικών 
’Αρχών καί τής πνευματικής ηγεσίας του τόπου, άντιπροσωπεΐαι αναπήρων καί θυ
μάτων πολέμου, κ.ά. Στό διάστημα τής νεκρώσιμου υπέρ τών ψυχών ακολουθίας, 
αισθήματα εθνικής συγκινήσεως κατέκλυσαν τό Είναι μας καί νοερά ύποσχεθήκαμε 
στους ενδόξους νεκρούς μας δτι κι εμείς, αν ποτέ χρειασθή, θά φανούμε αντάξιοι συνε- 
χισταί των. Τό «αίωνία ή μνήμη» πού δλοι μας προφέραμε ήταν δ δρκος πίστεως στά 
ιδανικά γιά τά όποια οί αθάνατοι νεκροί μας έπεσαν μαχόμενοι.

Κι δταν ή δέησις έτελείωσεν, ό Υπουργός μας κ. Π. Τζεβελέκος, άναφερόμε- 
νος στό ιστορικό τής ημέρας, είπε τά εξής:
«Έξοχώτατε, Μακαριώτατε,

τιναιότυπον, άπό τήν προσέλευσιν τής Α.Ε. τοϋ Άντψασιλέως Άντιστρατήγου κ. Γεωργίου 
Ζωϊτάκη, εις τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιαννη.
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Συνεκεντρώθημεν, σήμερον, ενταύθα διά νά έορτάσωμεν την 24ην επέτειον τής 
καταστολής τής κομμουνιστικής ανταρσίας τού Δεκεμβρίου 1944 καί έν ταύτώ νά ά- 
ποτισωμεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης προς δλους εκείνους τούς άγωνιστάς πρω- 
τεργατας τοΰ έπους εκείνου.

 ̂Εις τον τόπον αυτόν εδώ το ηρωικόν Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη 
απο ό εως 20 Δεκεμβρίου 1944, έλαβον χώραν δμηρικαί συμπλοκαί καί έγράφησαν 

σελιοες άφθαστου μεγαλείου, δόξης καί ήρωϊσμοΰ. '
, 6 ήΡω'^ οί μαχηταί, ένισχυθέντες καί υπό δμάδος ’Αξιωματικών τοΰ Στοατοΰ,
άπεουθησαν εις αγώνα τον όποιον δέν δύναται νά συλλαβή ανθρώπινος νους Τιτά- 
νειο; δ άγων διά την συγκράτησιν τών άτακτων στιφών, άλλ’ δμως καί ήδύ τό ύπέρ 
Ιΐατρης θνησκειν. Χιλιάδες καί μέ σύγχρονα υλικά μέσα οί επιτιθέμενοι. Ελάχιστοι 
και σχεδόν^άοπλοι οι Μαχηταί τής Ελευθερίας. Νήστεις, άϋπνοι καί στερούμενοι καί 
αυτου του υοατος άκόμη, άπέκρουσαν τούς άναρχικούς, ματαιώσαντες τά σχέδιά των 
εχοντες ως σύμμαχον καί βοηθόν τον Θεόν καί εμπνεόμενοι άπό την ρήσιν: Εις οιω
νός άριστος άμύνεσθαι περί Πάτρης.

, Β2β«ίως^τοΰ Μακρυγιάννη δέν ύπήρξεν δ μοναδικός χώρος δπου τό ύπέροχον ψυ- 
^Χ αλεϊο,ν κ“'1 'θ “νευ ορίων καί δισταγμών εθελοθυσία ώδήγησαν εις τήν ΝΙ- 

ΙνΕΧ. Ουτω, εις τό Μηχανοκίνητον τής ’Αστυνομίας Πόλεων οί θρυλικοί άνδρες του 
έγραψαν σελίδας άφθάστου ήρωϊσμοΰ, δόξης καί Μεγαλείου.

Εις τας φρουράς τών Φυλακών Άβέρωφ, Χατζηκώστα, Γενικής ’Ασφαλείας καί 
Ιροχαιας Αθηνών, Σχολής Χωροφυλακής, Σχολής Ύπαστυνόμων καί εις λοιπά ση-

Στιγμιότυπον, άπό τήν άποχώρησιν τής Α.Ε. τοΰ Άντιβασιλέως, Άντιστρατήγου κ. Γεωργίου 
Ζωιτακη και του Μακαριωτατου Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.Ιερωνύμου.
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μεϊα των ’Αθηνών όπου ύπήρχον Ύ πηρεσία ι των Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί άνδρες 
αυτών δέν υστέρησαν είς αύταπάρνησιν καί ηρωισμόν.

Μετέτρεφαν τελικώς την άμυναν είς επίθεσιν καί έξεδίωξαν τούς αναρχικούς 
πέραν τών ’Αθηνών, άνακουφίσαντες τούς κατοίκους αυτών, οιτινες καί εΐχον δεχθή 
άμαχοι δντες, την μανίαν τών άνανδρων ελασιτών Χΐ/,ιαοες τα εκ τού αμαχου πλη
θυσμού θύματα της κομμουνιστικής θηριωδίας. ^

Δέν άναμιμνησκόμεθα τά γεγονότα τού παρελθόντος έκ μισαλλοδοξίας. Ιο πρατ- 
τομεν ύπείκοντες είς ιστορικήν έπιταγήν. Διότι Λαοί οί οποίοι δέν ενθυμούνται είναι 
καταδικασμένοι είς άφανισμόν. Οί Έλληνες όμως ουδέποτε άπώλεσαν την ιστορικήν
μνήμην τωνύ , , ,

Ό επάρατος δαίμων τού κομμουνισμού, παρά τάς κατ  ̂ επαναληψιν ήττας του, 
δέν καταθέτει τά όπλα. ’Όνειρόν του ή κατάληψις τής Ιξουσίας καί ή μετατροπή τής 
Χώρας είς δορυφόρον τού Διεθνούς κομμουνισμού.

Τά νέα σχέδια τού έντοπίου καί διεθνούς κομμουνισμού άνεκόπησαν διά τής 
Έπαναστάσεως τού ’Εθνικού Στρατού τήν 21ην ’Απριλίου 1967. Το πολύμορφον τέ
ρας τό όποιον, λέγεται κομμουνισμός έπληγώθη βαρέως, πλήν δέν άπέθανε: «Φύλα-

Έμπράς όλοι μαζί μέ ηγέτην καί οδηγόν τόν Πρωτεργάτην τής ’Εθνικής Έ 
παναστάσεως καί όραματιστήν τής Νέας Ελλάδος Πρωθυπουργόν άς συμβάλωμεν διά 
τήν δημιουργίαν μιας Νέας Ελλάδος άνταξίας τών παραδόσεών της.

’Αθάνατοι νεκροί.
Διαισθανόμεθα τήν άθέατον παρουσίαν σας καί επωφελούμενοι ταυτης παρεχο- 

μεν τήν διαβεβαίωσιν ότι ή θυσία σας δέν άπέβη έπί ματαίω.
Σάς όποσχόμεθα ότι θά άκολουθώμεν τά ’Εθνικά βήματά σας, εν τή βεβαιότη- 

τι ότι ίκανοποιοΰμεν τάς προσδοκίας τών ευγενών ψυχών σας καί ύλοποιούμεν τάς 
ύποθήκας του Περικλέους, ό όποιος Ικφωνών τόν περίφημον ’Επιτάφιον λόγον του, 
ποός τιμήν τών πεσόντων ’Αθηναίων, είπε: Τά ένδοξα υπέρ Πατρίδος έργα τών μα
χητών πρέπει νά τιμώνται μόνον διά τών ανταξίων· έργων τών ζώντων.
'' ' Α ίωνία σας ή μνήμη».

Τόν λόγον τού κ. Υπουργού έκάλυψαν τά ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκρο- 
τήματα τών χιλιάδων τού λαού, ό όποιος μέ τόν ϊδικόν του τρόπον ύποσχέθηκε νά 
θυάάται πάντα τόν «κόκκινο Δεκέμβρη». ’Αλλά καί οί υπέρ τής. Έπαναστάσεως τής 
21ης ’Απριλίου έκδηλώσεις τού λαού ήσαν χαρακτηριστικές, τόσον κατά τήν άφι- 
^ιν όσον καί κατά τήν άναχώρησι τής Α.Ε. τού Άντιβασιλέως, τού κ. ’Αντιπροέδρου 
τά- Κυβερνήσεως καί τών άλλων μελών τής ’Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Κλείνοντας τό ευλαβικό αυτό μνημόσυνο, τό μνημόσυνο τών ηρώων, ευχόμαστε 
όπως ό Θεός κατατάξη τις ψυχές τους «έν σκηναΐς δικαίων».

/. ΡΑ ΪΚΟ Σ
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Ύττό τοϋ Δοκίμου Άστυφύλακος Κ. Α Θ Α Ν Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

" p  2ΑΒΒΑ.Τ0 πρωί 16 Νοεμβρίου 1968. Τέσσαρα πολυτελή εκδρομικά
, πούλμαν βρίσκονται στό προαύλιο της Σχολής καί περιμένουν νά έπιβιβασθοΰν 

οι Δοκιμοι ΑστυφυΛακες^γιά νά ξεκινήσουν. Νά ξεκινήσουν καί νά φθάσουν είς τόν 
αντικειμενικόν σκοπόν τής Εκπαιδευτικής καί συγχρόνως ψυχαγωγικής εκδρομής 
μ?ς ’ ,το λστοριχο γιά την ’Αστυνομία Πόλεων «ΔΕΡΒΕΝΙ». Μαζί μας, ώς αρχηγός 
της εκδρομής, ό δραστήριος Διοικητής μας ’Αστυνόμος Β ' κ. Ψυχογιός Ήλίας μετά 
της συςυγου_ του, οι Γπαστυνόμοι κ.κ. Νικολόπουλος Δημήτριος, Κυβέλος Ευστράτιος 
και Αντωνακος Σαραντης μετά των συζύγων των καί οι Άρχυφύλακες κ.κ Μπακης 
Παναγιώτης καί· Χατζηλίας Ντίνος. " ' 1
, ,- Χαρούμενοι και γεμάτοι κέφι δλοι μας, διότι μάς έδίδετο μία θαυμάσια ευκαιρία 

να ςεφυγουμε για λίγο από την συνηθισμένη ζωή τής Σχολής, καταλάβαμε τις θέ
σεις των αυτοκίνητων. Ωρα 0.8.00' εί'μεθα έτοιμοι.

 ̂ Η εκκινησις ήτο πλέον πραγματικότης. Ό καιρός ήτο θαυμάσιος. Οί οδηγοί, δε
ξιό ιεχναι του βολάν, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια καί ή δδήγησις ήτο προ
σεκτική και άψογος από πάσης άπόψεως. Τά πούλμαν ξεχύνονται στήν δοό Πατριάρ- 
χου Κωνσταντίνου, ακολουθουν την λεωφόρον Δεκελείας καί διά μέσου των δδών 

ρηγοριου .ου Ε και 21ης ’Απριλίου φθάνουν στήν Εθνικήν οδόν ’Αθηνών -
τ ο Γ  "Χεί· είς τήν δδ0ν ’Αθγ)νών -  Καβάλας, αφήνοντας πίσω ίου-, ιην πολυθόρυβη Αθήνα.

Τα πρόσωπα των εκδρομέων είναι χαρούμενα, γελαστά καί άπό τήν πρώτην
^ 0υμ°Ρ·’ τ“ τΡαΤ°ήδια καί ^  άστεΐα δίδουν μιά ξεχωριστή ατμόσφαιρα 

κεφιού. Αφηνον.ας πίσω και τα τελευταία σπίτια των προαστείων φθάνουμε στό Δα- 
φνι με /την περίφημη Βυζαντινή Μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, περίφημη άπό 
τα εςαισια ψηφιδωτά της. Αφήνουμε τήν Μονή τού Δαφνιού καί σέ λίγο φθάνουμε 
στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Πιό κάτω δεξιά ή λίμνη Ινουμουνδούρου, τό Στρα- 
τιωτικο Αεροδρόμιο της Ελευσινος και τά νεοανεγειρόμενα Ναυπηγεία της, είναι 
τα πιο ενδιαφέροντα σημεία τής διαδρομής μας. Καί τό ταξίδι μας, τό τόσο ευχά- 
ρ . και χαρούμενο, συνεχίζεται καί μετά άπό διαδρομή ολίγων χιλιομέτρων «θά 
2 “  #  Μέγαρα. Τα „ λ λ 4  δρ,,ία,ρογ,Ια , ί ,ν  Μ,γΓρ'ω, J v « , J i M  Ε
αάΓ δ7δ^ζ Τ' Ρ°™χΎ]ς, μαΓ Δυ3™Χωζ έ δρόμος διέρχεται εξω άπό τήν πόλη καί δέν μα  ̂ οιοεται ή ευκαιρία να την οοΰμε άπο κοντά.

Καθώς τά  ̂πούλμαν κυλούν ανάλαφρα επάνω στήν άσφαλτο, θαυμάζουμε τήν 
καταγαλανη και γαλήνια θαλασοα πού βρίσκεται αριστερά μας ·καί μετ’ ολίγον «θά-
πεονάαε^ ^  Κ°ρίνθθυ· ΤώΡ* άφήνοντας πίσω μας τήν ηρωική Ρούμελη
μα ΐ έ ν ^  ξεχωρί^ °  τμΤ  Υ Ιζ Γήζ. τήν Πελοπόννησο Ό νοϋ-μα  ̂ ιρεχοΐ σ εναν πανέξυπνο βασιλιά που ήρθε άπό τά μέρη τής ’Ασίας, τόν Πέ- 
λο,.α, απο τον οποίον πήρε καί τό δνομά της ή Πελοπόννησος.
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Έδώ κάνουμε μιά όλιγόλεπτο στάσι γιά νά δούμε έκ τοΰ πλησίον τον Ισθμό, νά 
βγάλουμε μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες, νά ξεκουραστούμε λίγο καί έτσι ξεκου- 
ραστοι νά συνετίσουμε τό δμορφο ταξίδι μας. Αφήνουμε την Κόρινθο δεξιά μας, στο 
βάθος τής οποίας ξεχωρίζει ό καθεδρικός Ναός τοΰ Πολιούχου ’Αποστόλου Ιίαυλου, 
6 όποιος έδίδαξε έδώ.

Βαδίζουμε προς την αρχαία Κόρινθο, περνώντας μέσα από καταπράσινα περι
βόλια. Στην ’Αρχαία Κόρινθο γίνεται άλλη μία στάσις γιά νά έπισκεφθοΰμε τό Μου
σείο της καί τά λείψανα τοΰ ενδόξου παρελθόντος της.

Τό Βυζαντινό κάστρο Άκροκόρινθος, αγέρωχο καί επιβλητικό, δεσπόζει^ πάνω 
από τά κεφάλια, μας. Έδώ, ό αξιαγάπητος Διμοιρίτης μας Τπαστυνόμος κ. Αντω- 
νάκος Σαράντης δέν αφήνει νά περάσουν ανεκμετάλλευτα τά ολίγα λεπτά τής 
έδώ παραμονής μας. Μέ τήν ευφράδεια λόγου, ή οποία τον διακρίνει, μάς άφηγείται 
δσο τό δυνατόν λεπτομερέστατα τήν Ιστορία καί τον πολιτισμό τής αρχαίας Κόριν
θου. Ά λλ ’ δσο κ ι’ άν θέλουμε νά παραμείνουμε λίγο ακόμα εις τήν κοιτίδα αύτή τοΰ 
’Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού δέν μπορούμε, γιατί πρέπει νά φθάσουμε εις τον 
αντικειμενικόν σκοπόν τής έκδρομής μας, τό όμορφο, τό μαγευτικό «ΔΕΡΒΕΝΙ».

Τό ταξίδι μας, πάντα χαρούμενο, πάντα ξεκούραστο συνεχίζεται.
Περνάμε από τό Ινιάτο, μέ τις απέραντες εκτάσεις των εσπεριδοειοών, και πιο 

κάτω ένα γραφικό τοπίο πού συνδυάζει τήν γαλήνια θάλασσα μέ τήν αγριότητα μιας 
κατάφυτης κορυφογραμμής. ’Αλλά, ή ώρα περνά καί σέ λίγο φθάνουμε στο Ιστορι
κό «ΔΕΡΒΕΝΙ».

Ρίγη συγκινήσεως μάς καταλαμβάνουν καθώς άντικρύζουμε μιά άσπρη μαρμά
ρινη πλάκα. Είναι τό μνημεΐον των δολοφονηθέντων Αστυφυλάκων.

Στεκόμεθα μέ ’Εθνικό δέος καί άκοΰμε μέ δακρυσμένα μάτια τον Διοικητήν μας 
νά μάς μιλά γιά τήν άνανδρη σφαγή των αγνών εκείνων παιδιών των Νέων Εκεί
νων ’Αστυφυλάκων, πού ή μανία τοΰ κόκκινου φασισμού, ή μανία τοΰ Προδότη θέ
λησε νά κάνη θυσία στον Μολώχ τοΰ Κομμουνισμού! Καί έθυσιάσθησαν...

- ' "Ομως ή θυσία τους δέν πήγε χαμένη. Τά βασανιστήρια πού ύπέστησαν, έγιναν 
δίδαγμα γιά τούς λαούς. ’Έγιναν μοιρολόγι πού θυμίζει στον κόσμο, δτι ό Κομμου
νισμός δέν έχει Πατρίδα, δέν έχει ’Ηθική δέν έχει Έλεος.

Στούς άθάνατους νεκρούς συναδέλφους μας. ό αγαπητός συνάδελφος Σπιρδού- 
λης ’Αναστάσιος αφιέρωσε ένα συγκινητικό ποίημα, πού μάς έκανε νά ριγήσουμε. 
Τό" μνημείο σας, αγαπητοί συνάδελφοι, θά είναι γιά πάντα ό αδιάψευστος μάρ- 
τυς τών... αγαθών τοΰ Κομμουνισμού. Θά παραμείνη ένας τηλαυγής φάρος, πού θά 
φωτίζη κάθε διερχόμενον από τό σημείο αυτό καί ιδιαιτέρως τούς νέους. Τούς νέους 
τή- Πατρίδος μας," διδάσκοντάς τους «Τί θά πή Κομμουνισμός». Ε’ιμεθα υπερήφανοι 
γιά σάς ’Αθάνατοι νεκροί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Θέλουμε νά μείνουμε κοντά σας, 
νά σάς κρατήσουμε συντροφιά γιά λίγο ακόμα, αλλά δέν μάς παίρνει ο χρονος. Σας 
άποχωριζόμεθα καί σάς ύποσχόμεθα δτι ή μνήμη σας θά μάς είναι αιώνια πηγή ε-
απνεύσεως, φιλοπατρίας καί άλτρουϊσμοϋ. „

Μετά τό ΔΕΡΒΕΝΙ παίρνουμε τό δρόμο τού γυρισμού. Στην ομορφη Λυκοπορια 
-/αθήσαμε γιά φαγητό. Πεινασμένοι καθώς είμαστε από τό διαρκές ταξίδι, διασκορπι- 
ζόαεθα στά διάφορα εστιατόρια καί άφοϋ φάγαμε άρχίσαμε τό γλέντι. ’Αρκετά χο
ρευτικά ταλέντα βρίσκουν τήν ευκαιρία νά μάς έπιδείξουν τις ικανότητες των και 
ϊμ,είς νά διασκεδάσουμε μαζί τους συμβάλλοντες εις τό γλέντι τους. Αφού καθησαμε 
άοκετά στή Λυκοποριά κατά τις 4 μ.μ. ξεκινήσαμε γιά νά έπισκεφθοΰμε το ώυλοκα- 
στρο. Τό τουριστικό του ξενοδοχείο ΑΡΙΩΝ, ή παραλία καί τό πευκόφυτο πάρκο του 
είναι τά πιό ενδιαφέροντα σημεία, ένώ τό παραπλεύρως τριγωνοειόες βουναλάκι της
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Παναγίας^ μέ τήν ομώνυμον εκκλησίαν του, κτισμένην στο ύώηλότερον σημεΐον σαν 
ccexocpwAcoc·, τραβα το βλέμμα, του επισκέπτου.

Στις 5̂ .30 μ.μ. αφήνουμε καί τό Ξυλόκαστρο κατευθυνόμενοι πρός. τό Λουτράκι. 
s ^ ν^τΨμ-εταξΰ_εχει αρχίσει νά σκοτεινιάζη καί τα πρώτα φώτα προβάλλουν 
οειλα - οειλα στο πέρασμά μας.

, . Μετα “π° διαδρομήν λίγης ώρας περνάμε βιαστικά μέσα από τήν Κόρινθον καί 
σε κιγο φθάνουμε στην φημισμένη _ λουτρόπολη τό Λουτράκι. Ήμίωρος παραμονή, 
&οκτες εις τήν πλατείαν, τήν παραλία καί τό πάρκο καί άναχώρησις για τήν Ά-

, , ,τ° τ^ ος '■’θ? εκδρομής μας, παίρνουμε μαζί μας μερικές ωραίες αναμνήσεις
απο αυτή καί ακόμα μερικά διδάγματα.

Η επισκεψις μας στο Δερβένι καί ή κρύα μαρμάρινη στήλη, πού γράφει ονό
ματα αθανατων νεκρών συναδέλφων μας, μάς έδίδαξεν δτι δ κομμουνισμός είναι τό ά- 
παισιοτερον δημιούργημα των αιώνων, ή καταστροφή τής ώραίας μας ΙΙατρίδος.

Ενα ευχαριστώ στον κ. Διοικητή καί τούς κ.κ. Ά ξ) κούς μας γιά τήν χαρού
μενη εκδρομή, ας είναι τό επιστέγασμα τής όμορφης, τής αλησμόνητης αυτής έκ- 
δηλωσεως.

/ί. κ1Θ^Λύ4ΖΌ770}ά1027

ΒΙΒΛΙΟ | Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α ! Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ
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......  ’Ε π ιμ ελε ίς Ά σ τυ ν . Β’ κ. Η . Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ

V  Τ 0 Γ , συναδέλφου, ’Αστυνόμου Β ' κ. Ήλία Ψυχογιού, διοικητοϋ Σχολής 
1 _ ’Αστυφυλάκων, έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν έγκόλπιον περιέχον τάς ’Αστυνο

μικά .̂ Διατάξεις της Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθηνών καί τάς κατά τά ετη 1966 _
1968 έκδοθείσας τοιαύτας τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις τον πρόλογον τής 
νέας του εργασίας δ κ. Ψυχογιός γράφει, μεταξύ άλλων, τά έξης:

t  ̂Αστυνομικαί Διατάξεις, ώς γνωστόν, υφίστανται συχνάς τροποποιήσεις καί 
κατά συνέπειαν, διά νά είναι τις πάντοτε καί πλήρως ενημερωμένος δέον νά παρακο- 
λουθή ταύτας ανελλιπώς...

Κατόπιν τούτου ήχθημεν εις τήν άπόφασιν, όπως, εφεξής προβαίνωμεν εις τήν 
συστηματικήν παρακολουθησιν τών εκδοθησομένων ’Αστυνομικών Διατάξεων καί τήν 
έκτύπωσιν τούτων εις συμπληρωματικά φυλλάδια, τά όποια, προσαρτώμενα εις τάς 
οικείας θέσεις τού άνά χεΐρας ’Εγκολπίου, θά καθιστούν τούτο' άνά πάσαν στιγμήν 
απολύτως ένημερωμένον καί εντεύθεν παγίως χρήσιμον».

Συμφωνοΰντες άπολύτως μέ τον κ. συνάδελφον καί συγχαίροντες αυτόν καί διά 
”ήν νεαν '-ου εργασίαν καί διά τήν υπό τού Εγκολπίου προσφερομένην έξυπηρέτησιν 
συνιστώμεν άνεπιφυλάκτως τούτο. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται νά άπευθύνωνται εις 
τόν επιμελητήν τού ’Εγκολπίου κ. Ψ'υχογιόν, τηλ. 251.060.

I. Ρ .



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Φιλοστράτου Φ λαβίου.
ΙΙάροδος της όδοΰ Θεσσαλονίκης 75, ατά "Ανω Πετράλωνα.
Ό Φλάβιος Φιλόστρατος, σοφιστής άπό την Λήμνο, γεννήθηκε περί τό 170 

π.Χ., έσπούδασε στην ’Αθήνα καί εζησε στην Ρώαη, ώς μέλος τής ακολουθίας τής 
’Ιουλίας Δόμνας, συζύγου τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου, τήν όποια συνώδευε στις διάφορες 
περιηγήσεις της. Μεταξύ των άλλων έγραψε καί τό βιβλίον «Βίος ’Απολλώνιου Τυα- 
νέως». (Συνώνυμη οδός υπάρχει στά Π, Φάληρον) .

Φ ιλότιμου .
ΙΙάροδος τοΰ τέρματος τής όδοΰ Κυψέλης, στην «Κυψέλη».
"Ό Φιλότιμος, γιατρός τό έπάγγελμα, εζησε περί τό 320 π.Χ. ’Ανήκε στην 

’Ιατρική Σχολή τής Κώ καί ασχολήθηκε κυρίως μέ τήν ανατομική καί τή χειρουρ
γική.

Φ ιλοτίου.
ΙΙάροδος τής όδοΰ Δοϊράνης 1, κοντά στήν «Μεταμόρφωσι» τοΰ Πολυγώνου.
Τό Φιλότιον ή Φιλότι, κωμόπολις τής Νάξου, έχει σήμερα περί τούς Ί .500 κα

τοίκους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στον. «Βύρωνα») .
Φ ιλοχόρου.
Πάροδος τής όδοΰ Ίππομέδοντος, κοντά στό άλσος Παγκρατίου.
Ό Φιλόχορος, αρχαίος χρονικογράφος, εζησε τον 3ον π.Χ. αιώνα καί εγρα- 

ψεν ιστορίαν των ’Αθηνών υπό τον τίτλον «Άτθίς». Τό 261 π.Χ. έφονεύθη κατόπιν 
εντολής τοΰ ’Αντιγόνου τοΰ Γόνατά, ώς αντίπαλος τοΰ πατέρα του.

Φιλύρα Ρώμου .
Πάροδος τής λεωφόρου Ηρακλείου 18, κοντά στόν κιν) φο «’Άντζελα» τής όδοΰ 

Πατησίων.
Ό Ρώμος Φιλύρας (1889 - 1942) , ψευδώνυμο τοΰ ποιητοΰ καί δημοσιογράφου 

Ίωάννου Οίκονομοπούλου, γεννήθηκε στά Δερβένι Κορινθίας. Στό έργο του προέχει δ 
αισθηματισμός καί δ ερωτισμός, χωρίς δμως βάθος καί δύναμι, κυμαινόμενος με
ταξύ ονείρων καί πραγματικότητος. Διακρίθηκε κυρίως στά εγκωμιαστικό είδος τής 
ποιήσεως. Τά «"Απαντα» τοΰ Φιλύρα έξεδόθησαν τό 1939 άπό τον Αιμίλιο Χουρ-

μ,° υζΐ°· (Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ ε )
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

. Διωρισθησαν Αστυκτηνίατροι τοΰ Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, επί βαθ- 
-φ και αποοοχαις Αστυνόμου Β ',  οί ίδιώται κτηνίατροι κ.κ.: 1) Λαμπρόπουλος 

^ΙΐΛίας του Ιωαννου 2) Ανδρϊτσος ’Ιωάννης τοΰ Δημητρίου, 3) Κούτρας Νικόλαος 
Λ°υ Δγ]ΡγίτΡι°υ, 4) Λιασκας Κων) νος τοΰ Ευαγγέλου, 5) Ματραλής Θεοφάνης τοΰ 
Δημητρίου, 6) Μοοχος Γεώργιος τοΰ Ίωάννου καί 7) Γκλαβέτας Βασίλειος τοΰ
Φ ω τ ί ο υ .  'Χ,ε'κ.ΤΠ ILP.WH. rr/. v n im i/ y  τ τ ^ / τ Α μ™  «-λ  λ .. _________ λ . . .  / ,
J ,. , , t / IUU

τιου, κεκιημενοι τα νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργα
νικών θεσεων (Α.Ν. 485) 68 περί αυξήσεως θέσεων Άστυκτηνιάτρων) .

1ΊΡΟΑΓΩΓΑΙ

— Έ ν Τ εχεία τψ  ύπ’ άριθ. 101 της 14) 11) 68Π.Δ.) Α.Α.Π., δημοσιευθείσης 
ιο προ ηγούμενον τεΰχος, είσάγονται εις τήν Σχολήν Τπαστυνόμων πρός έκπαί-

είτ τάς τελευταίως διενερ-οευσιν οί κάτωθι ̂ Άρχ) κες έπιτυχόντες (έπιλαχόηες) ^  ultytp-
γηθει,σας εισιτηριους ^εξετάσεις, ως υπεράριθμοι, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων 
τουJ\.A.4U89) 1960, ως καταγόμενοι εκ παραμεθορίων περιοχών: 1) Μπατίλας. Παν- 
τελής και 2) Σιδερίδης Γεώργιος.
λγ ^ Ρ°1^θγί?,αν ει£ τ°ν ®αΘΡ°ν τ°,:ί 'Γπαρχ) κος οί αστυφύλακες: 1) Τσαλίκης 
Μιχαήλ, 2) Ρόκας Σπυρ. καί 3) Κλουδάς Πέτρος.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρητήθη τοΰ Αστυν) κοΰ Σώματος ό άστυφύλαξ Άσπρούδας Άνδρέ 

ΑΜΟΙΒΑΙ
ας.

, , , ,Τ0° κ · ’Αρχηγού Α.Π., έξεφράσθη άκρα ευαρέσκεια πρός άπαντας
ιούς υφ ^οιανδηποτε^ ιδιότητα συμμετασχόντας εις τάς έν Θεσ) νίκη έορταστικάς έκδη-
λ“ ° επ,ιΠτ^ τ°° ΠολιούΧ°υ αύτ*Ν 'Αγ· Δημητρίου καί τη Εθνική Έπετείω
^ης ήοης Οκτωβρίου, διότι οί είρημένοι, υλοποιήσαντες τό πνεύμα των δοθεισών αύ- 
τοις οοηγιών, επεδείξαντο βαθεΐαν έπίγνωσιν τής αποστολής των, εις τρόπον, ώστε 
οια τής άψογου καί περιλάμπρου έμφανίσεώς των, κατά τήν παρέλασιν, νά ένθου- 
σιασουν και νά προκαλέσουν τον θαυμασμόν τοΰ πλήθους τής πόλεως Θεσ) νίκης συν- 
τελεσαντες ούτως εις τήν δημιουργίαν εύμενεστάτων σχολίων εκ μέρους τοΰ κοινού 
και τού τυπου, υπέρ αυτών καί τού ’Αστυν) κοΰ Σώματος.

Ωσαύτως ύπό τού κ. ’Αρχηγού Α.Π. έπηνέθησαν οί: 1) Άστυν. Α Ά Ν τόντος 
Αγγελος, 2) Αστυν. Β κ. Σκαρμαλιωράκης Άνδρέας καί 3) Άστυν. Β ' κ. Ρερ- 

ρες Περικλής,, διότι παρέσχον έξαίρετον συνδρομήν εις υπαλλήλους τοΰ Εθνικού 
I ραφείου (ΙΝΤΕΡΠΟΛ) Γερμανίας, κατά τήν ένταύθα άφιξίν των, πρός τα^εΐαν πε- 
ραιωσιν ^ερευνης των, επί ύποθέσεως αδικημάτων κλοπής αυτοκινήτων καί άποδονήε 
αυτών, εν Δυτ. Γερμανία καί Έλλάοι, συντελέσαντες ούτως εις τό νά έκφρασθώσιν 
αι ευχαριστιαι και ο ενθουσιασμός του Εθνικού Κεντρικού Γραφείου (ΙΝΤΕΡΠΟΑΙ 
Γερμανίας. '
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Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Ν ό σ τ ο ς
Τήν 27) 11)68 άπεβίωσεν ενταύθα ό έ.σ. Άνθ) μος Νάστος Γεώργιος. 'Η κη- 

οεία του έγένετο τήν έπομένην εκ τοΰ ίεροΰ ναοΰ Ταξιαρχών τοΰ Νεκροταφείου Βύ
ρωνος. Τον νεκρόν έσυνώδευσαν εις τήν τελευταίαν κα
τοικίαν του οί συγγενείς, οί φίλοι καί γνωστοί, περίλυ
ποι διά τον άδόκητον χαμόν του. Έκ μέρους τοΰ Άστυν) - 
κοΰ Σώματος παρέστη, κατά τήν εκφοράν, αντιπροσωπεία 
άστυν) κών μέ έπί κεφαλής τον Δ) τήν τοΰ ΙΘ' Άστυν) - 
κοΰ Τμήματος, Άστυν. Α ' κ. Κατσέλην, δστις καί κατέ
θεσε στέφανον, εις ένδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης διά 
τάς προσφερθείσας πρός τό Άστυν) κόν Σώμα υπηρεσίας 
τοΰ έκλιπόντος.

Ό Γεώργιος Νάστος έγεννήθη τψ 1911 εις Κουτρου- 
μ,πούχιον Αρκαδίας. Εις τήν Αστυνομίαν Πόλεων, κα- 
τετάγη ώς άστυφόλαξ τψ 1933. Εις τον βαθμόν τοΰ Άν- 
ϋυπαστυνόμου προήχθη τήν 31) 8) 1944. Τήν 23) 8) 56, 
παρητήθη καί άπεχώρησε τής ένεργοΰ ύπηρεσίας. Κατά 

τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας του έν τψ Άστυνομικψ Σώματι ^έξετέλεσεν ^ευόρκως 
τό καθήκον του και άπεοωσε κατα τας δυνατότητάς του. ΚΤήρςεν εκλεκτός 
καί αγαπητός υπάλληλος καί προϊστάμενος. Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται, ό
πως ό “Γψιστος «τάξη τήν ψυχήν αύτοΰ εν τόπψ χλοερψ...» καί παρηγόρηση τούς τε
θλιμμένους συγγενείς του.

Ά ς  είναι αίωνία ή μνήμη του.

οίνον

’Ά γ γ ε λ ο ς  Χ α ϊ δ ε μ έ ν ο ς
Τήν 8) 11) 68 άνηρπάγη έκ τής ζωής, κατά τρόπον άνάλγητον, έν έκλεκτόν τέ- 
τής Άστυν) κής οικογένειας μας, δ άστυφύλαξ τής Γ.ΓΆ. Αθηνών Άγγελος 

Χαϊδεμένος. Εις τήν ακμήν τής ζωής του τής ύπηρεσιακής καί οικογενειακής εύτυ-
χίας του, έπέπρωτο να ύποστή τάς συνέπειας μιας οίασδή- 
ποτε άμελείας περί τον χειρισμόν τών μηχανοκινήτων μέ
σων συγκοινωνίας τής εποχής μας τών αυτοκινήτων. Έφο- 
νεύθη εις σύγκρουσιν τής έφ’ ής έπέβαινεν ιδιοκτήτου μο- 
τοσυκλέττας μεθ’ έτέρου αυτοκινήτου φορτηγού. Ό άδό- 
κητος καί σκληρός χαμός του, έβύθισεν εις βαρύ πένθος 
πάντας τούς πληροφορηθέντας τό συμβάν. Μέ συναισθή
ματα καθολικής θλίψεως καί ψυχικής συντριβής, εν πλή
θος κόσμου έκ τών συγγενών, τών φίλων, τών γνωστών 
καί τών συναδέλφων του, παρηκολούθησε τήν κηδείαν 
τοΰ νεκρού του, ήτις έγένετο τήν έπομένην εις τό Νεκρο- 
ταωεΐον Ά γ . Αναργύρων. Παρέστησαν έν αυτή οί: Α ρ
χηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Βασ. Σακελλαρίου, δ Ύ- 
παρχηγός κ. Άθαν. Στρατής, δ Δ) ντής τής Αστυνομίας 

Αθηνών κ. Κ. Τσιοϋγκος, δ Δ) ντής Γ.Γ.Α. κ. Κ. Παπασπυρόπουλος, πολλοί Ά ξ) -
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x°l και κατώτεροι ύπάλληλοι τής Γ.ΓΑ. καί άλλων υπηρεσιών καί πλήθος 
γνωστών και φίλων συναδέλφων του. Διά λόγων, αναλογών τής περιστάσεως καί με
στών περιεχομένου^ διά τήν προσωπικότητα τοϋ νεκροϋ, άπηύθυνον ύστατον χαιρετι
σμόν: εκ μέρους τής Άστυν) κής Δ) νσεως Αθηνών ό Άστυν. Α ' κ. Δημ. Καραγιαν- 
νόπουλος και εκ μέρους τής Γ.ΓΑ. Αθηνών ό Αστυν. Β ' κ. Διον. Φιλιππακόπουλος.

υ  Αγγελος Χαϊδεμένος έγεννήθη τώ 1925 εις Τιθορέαν Λοκρίδος. Εις τήν 
Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη ως άσρφύλαξ τψ 1947. Ή το εργατικός καί άφοσιω- 
μενος εις το καθήκον υπάλληλος. Έξετιμάτο ιδιαιτέρως υπό των προϊσταμένων του 
και ^ήγαπατο ενθέρμως ύπό τών συναδέλφων του. 'Υπηρέτησε κυρίως εις Γ.ΓΑ. Α 
θηνών καί άπέδωσεν ίκανοποιητικώς, όπου έτάχθη. Εις τήν ιδιωτικήν ζωήν του ήτο 
επίσης εςαιρετος οικογενειάρχης. Πατήρ δύο ανηλίκων άρρένων τέκνων καί αξίας 
συςυγου, εζη ευτυχισμένος. Ή  βάσκανος δμως μοίρα δέν τόν άφήκε νά χαρή περισ
σότερόν. Ιον ώοήγησε προώρως εις τό τέλος δΓ ενός φρικτοΰ τρόπου. Συμμεριζόμε- 
νοι τον πονον των οικείων του συλλυπούμεθα καί εύχόμεθα μετ’ αυτών, δπως δ Θεός 
τάςη τήν ψυχήν του «έν τόπω χλοερώ».

Ας είναι αίωνία ή μνήμη του.

Νικόλαος Χηνόπουλος
Την 6) 12) 68 μια νέα απώλεια επέπρωτο νά σημειωθή εις τήν Αστυν) κήν οί- 

κογενειαν. Ό ανάλγητος θάνατος επληξε καί πάλιν κατά τρόπον άδόκητον καί σκλη
ρόν. U νέος και γεμάτος καλωσύνη αστυφύλαξ τής Γ.ΓΑ. Πειραιώς Νικόλαος Χηνό-

πουλος, επεσε Οΰμα ενός περιέργου ατυχήματος. Κουρά 
σμένος άπό τήν θορυβώδη ζωή τής πόλεως. έξήλθε τήν 
πρωίαν τής Παρασκευής, ημέραν τής ονομαστικής του 
έορτής, οια να απόλαυση τήν ύπαιθρον. Τήν ανάπαυλα 
αυτήν συνήθιζε νά τήν συνδυάζη καί μέ τήν Θήραν. Ευρι
σκόμενος εις περιοχήν Βάρης Ιτραυματίσθη θανασίμως συ
νέπεια πτώσεώς του καί τυχαίας έκπυρσοκροτήσεως τοϋ 
κυνηγετικού δπλου του. Ήτο μοιραΐον νά άφήση τόν κό
σμον αυτόν, εις μίαν τοιαύτην ευχάριστον στιγμήν τής 
ζωής του. Ή  χαρούμενη οικογενειακή ατμόσφαιρα τής 
οικίας του εγινε πένθιμος. Ή  σύζυγός του καί τά δύο νή
πια τέκνα του δεν ηδυνηθησαν νά ολοκληρώσουν τήν όνο- 
[-icon liXYjy εορι,/̂ ν του Tzpoozcczou tcov. Τήν stcojisvy]'/ ή 

, _ , , σ°ρός τ°υ μετεφέρθη εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα (αι
τήσει ιων οικείων του) Τζόγια ’Ηλείας, ένθα καί έγένετο δ ενταφιασμός. Εις τήν 
κηοειαν παρέστη αντιπροσωπεία τού Αστυν) κοΰ Σώματος, έκ τής δυνάμεως τής 

' -Α- Πειραιώς, ο επικεφαλής τής όποιας κατέθεσε στέφανον τιμής.
, 0  Νικόλαος Χηνόπουλος έγεννήθη τψ 1930 είς χωρίον Τζόγια Ηλείας. Είς

την Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τό 1955. 'Υπηρέτησε κυρίως είς Αστυνομικήν 
Α) νσιν Πειραιώς. Εχαρακτηριζετο καί ήτο πράγματι εξαιρετικός άστυν) κός ’ Μία 
υυχη γεμάτη από καλωσύνη καί τιμιότητα, ένας χαρακτήρ ακέραιος ήσαν τό σύνολον 
της προσωπικοτητος του. Οί προϊστάμενοι καί ο'ι συνάδελφοί του τόν αγαπούσαν ό- 
π;ως τ,ου '^°ζεν· χ  Νικόλαος Χηνόπουλος ήτο άφοσιωμένος είς τό καθήκον καί τήν 
οικογένειαν του.  ̂Θλιβομεθα διά τόν πρόωρον καί σκληρόν χαμόν του καί εύχόμεθα 
όπως ο Κύριος αναπαυση τήν ψυχήν του «εν σκηναΐς δικαίων» χαρίση δέ είς τού- 
βαρυπενθούντας συγγενείς του τήν έξ υψους παρηγοριάν.

Αίωνία ας είναι ή μνήμη του.
Κ. Α.
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Ύπαστ. Α' κ. Σ. Π η λο ΰ ...................................................................................  79

Δυο λόγια σάν πρόλογος. 'Ορκωμοσία νέων ’Αστυφυλάκων — Χορο- 
εσπερίς τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς — Προσφορά 
Α.Α.Π . προς τούς σεισμοπλήκτους — Χοροεσπερίς τού Α.Α.Π .
Ή ’Αστυνομία παρελαύνει. Καί τώρα γειά σας. Ύπό τοΰ ίδιου 316
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Τελετή έγκαινείων του μεταστεγασθέντος ΣΤ' . Ά στυνοα  
ματος ’Αθηνών. 'Υπό του ίδιου

Τέσσερες μέρες συντροφιά με τό Β' Κυβερνητικό κλιμάκ
Αστυν. Β κ. I. Ράϊκου

ικού Τμή-

'Ιπ ό  του

Ο αθλητισμός στήν Α .Π. — Κατάκτησις τοΰ Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματθ ,̂ Σκοπ°β°λής — ’Επιμνημόσυνος τελετή στο Δερβένι Ύπό
— ' 1 παστ. Α' κ. Σ. Πηλοϋ

Προλ^ικά^—^Ορκωμοσία νέων Υπαστυνόμων καί Ά ρχ ιφυλάκω ν - 460

υνεστίασις Αξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Έ ντυ- 
πωσεις απο την εορτήν τής Ά γ . Ειρήνης εις τήν Β.Χ. — Καί 
μια σκεψις προτασις. 'Υπό τοΰ Άστυν. Β' κ. I. Ράϊκου

αθχΣ ^ ν  ΥΓή Α10? Λή0“  ? άσχ%σΤ1ς στρατιωτικές μονάδες
Γ ν  Λ ' v ‘ > Αθηνων -  Στην Σχολή 'Υπαστυνόμων -  Στήν " .2* ,Ά . — Στήν Αστυνομική Λ·--'·Ω-----  π  - ·~- ■
Ιπαστ. Α' κ. Σ. Πηλο~

481

Κου
Διεύθυνση Πειραιώς. 'Υ -ό  του

Μεταξύ μας — Ξαφνικά φέτος τό καλοκαίρι στή Μύκονο. Συνεστίασις 
Αποστρατων Αξιωματικών Α.Π. -  Στο πεδίο βολής Κρήτης.
1 ίο ~ου Αστυν. Β κ. I. Ράϊκου ...................   ̂ ‘

Εμείς κ ι’ εσείς _  ’Από τήν Πάτρα με αγάπη -  Νικηταί καί ήττημένοι 
γ€ματοι Q-Tto αγαπη . Τττό του ίδιου

Τριήμερος εκδρομή Υ παλλήλω ν Α.Α.Π. εις Πελοπόννησον. '!''.......
t Αντυν. Α κ. Δ. Ντζιώρα ........................
Η γυναικεία ’Αστυνομία τής Djakarta. Ύπό «’Αστυνομικών.......

εκδρομή Υ παλλήλω ν τοΰ Α.Α.Π. στο νησί
Υπό τοΰ Άστυν. Β' κ. Ν. Βολιώττ

493

δδ3

607
ζο του

Χρονικών» 
τής Εύβοιας.

664 
740

Προκήρυξις Α.Α.Π . περί κατατάξεως νέων αστυφυλάκω ν ν ' ” εξώ
φυλλου τευχους 366 ’ ' s

767

Μέ
6 τ^Τ_Σ3 ° λήν 'Τπ“στυν0μων άνά Τήν Πελο™ννησον . Ύπό τοΰ Δοκ.

.............................  864,
τοΰ Α.Α.Π . Ύπό’Από

!  /I.αστ. κ. Α. Κωνσταντάρα
κινησιν τών παιδικών κατασκηνώσεων

τοΰ Ιπαστ. Α' κ. Κ. Χρονοπούλου
897

_ t s -°υ 1 Ί-αστ. Α κ. Κ. Αρονοπουλου.............................  oR.
ι αγώνες^ πρωταθλήματος καλαθοσφαίρας τών Ε.Δ. κα> τών Σ Α 

και η αφ ιξ ις τοΰ Κλουδα σ-τλν, ΤΤ̂-τ-----
Ε  Λ JtTf% τ0ύ * Κ>̂ 1δδ στήν ' ΐίάτρα -  Οί' άγώνες ' σ“  ίβου Ε.Δ. και Σ.Α. στην Εδεσσα -  'Ο Κλουδας τερματίζει στόν
Πειραιά Ορκωμοσία νέων Υ παστυνόμω ν. Ύ —,
Β κ. Ί . Ράϊκου . . . .

Αγιασμός εις τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων. Ύ πό τ
I. Ψαρογιάννη

ό τοΰ Άστυν. 

οΰ δοκ. Ύπαστ. κ.

Μεταξύ μας]— Κέντρον Έπιμορφώσεως Ά στυνοαικώ ν τώ ν Ύπηρε- 
σιων Αερολιμένας Ελληνικού καί Λιμένος Π ειραιώς. Ύτώ^-οΰ 
Αστυν. Β κ. I. Ράϊκου ...............................  * ’ου

Απ° y jv  Θεσσαλονίκη μέ αγάπη -Ζ ' ’Εσωτερικοί Σκοπευτικοί αγώνες 
±  . ^ ^ !κ.Τ).ς̂ ΐε- θυνΛσεΛω ^  Αθτ11ών -  Σεμινάριον Έπιμορφώ

1041

σεως ’Αξιωματικών Α.Α.Π . _
λ ΤΤ τ ν τ ' ~ Παρασημοφορία ’ΑξιωματικώνΑ.Π. -  Μήνυμα κ Υπουργού Δημ. Τάξεως πρός πρόληψιν τών 
ατυνν,αατων _  Ζ Αστυνομικόν Σκοπευτικόν Πρωτάθλημα . Ύ^όατυχημάτων
τοΰ ίδιου

Εορτασμός τοΰ «ΟΧΙ» ε ις ’Αστυνομικήν ΔιεύΟυνσιν Κερκύρας.'Ύπό

Στιγμιότυπα άπό τήν συμμετοχή τής Α.Π. στις εκδηλώσεις τών Πα-
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τρων προς τιμήν τοΰ Ά γ . Άνδρέου—'Ηρώων μνημόσυνο. Ιπο
του Άστυν. Β' κ. I. Ράϊκου ................................................................................

’Εκδρομή μέ τήν Σχολήν ’Α στυφυλάκων εις τό Δερβένι. 'Υπό του 
δοκ. Ά στυφ. Κ. Άθανασοπούλου......................................................................

1173

1180

Β' . ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΘΕΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

’Αστυνομικά στιγμιότυπα δεκαπενθημέρου . 'Υπό του κ. Ν. ’Αρχιμαν
δρίτου...................................................................... 35, 134, 185, 209, 270, 329, 397

Δεκαπενθήμερον Τροχαίας. 'Υπό τοΰ ίδιου. 3 9 ,1 4 1 ,1 8 9 ,2 3 5 ,2 8 5 , 333. 400

II I . ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ — ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ — ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

'Ο φόνος τοΰ εργολάβου Δη μ. Άθανασοπούλου . Ιπο τοΰ κ. Σ. Λεω-
τσάκου 29. 59. 125, 164, 215. 263, 386, 431, 472, 543, 597, 650,

705, 743, 791, 843, 893, 933, 983, 1030, 1072
Λαθρεμπόρων χασίς (Άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Ελεύθερος Κό

σμος») ................................................................................ ............. .................. ^ 2
Μικρά πυροβόλα όπλα. Υπό του κ. Δ. Κατσιμ,αγκλη............ 153, 195, -Α/
Έ πιτυχία ι της Υ .Γ .Α . Πειραιώς. Τπό κ. Γ. Φύτρα .................................. 20ο
Φρικιαστική διπλή ανθρωποκτονία. Κατά μετάφρασιν εκ τοΰ Αμερικα

νικού περιοδικού «T rue Police cases» υπό τοΰ άστυφ. κ. Ά ναστ. Βο-
γ ια τ ζ ή ................................................... ,----- ; .............. I ' " . '  A -----------------  226Μέθοδοι έξετάσεως αποδεικτικών έγγραφων. Ιπο του κ. Δ. ίνατσι-
μαγκλή 302, 383. 435, 477, 530, 593, 637, 699, 731, 788, 839, 891, 
μ ' ' 924, 972, 1015, 1066, 1125, 11ο9

Έ ξω από τό τραίνο τής φυγής. 'Υπό τοΰ κ. Γ. Δουκακη 567, 618,
* 667, 709, 748, 801

Ερμηνεία τοΰ μηχανισμού προκλήσεως ασυνήθους έκτάσεως^ καί βα- 
ρύτΥ)τος ό σ τ ικ ώ ν  κακουσεων κα τό π ιν  α υτο κ ινη τ ια τ ικο υ  ατυχΥ)- 
ματος, άποδοθεισών άρχικώς εις εγκληματικήν ενέργειαν. 'Υπό
κ.κ. Ε. Ή λιάκη καί Π. Ίορδανίδη............ · · · ....................... .. 6/5

Αί συζυγικαί σχέσεις τώ ν κρατουμένων . A. Napolitano. Κατά μετάφρα-
σιν ύπό τοΰ κ. Σ. Άναγνωστάκη ............................................................... ■

Ά δελφοκτονία . Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Αμερικάνικου περιοδικού «Λάϊν
άπ ντεντέκτιβ» ύπό τοΰ άστυφ. κ. Ά ναστ. Βογιατζή - . . . . . . . . .  . 806, 84/

Καταγγελίαι μυθομανών καί άνακριτικαί ή δικαστικαί πλάναι έκ
τούτω ν. 'Υπό τοΰ κ. Ν. Αρχιμανδρίτου .......... 977, 1019, 1061

Δολοφονία γιά 500 δολλάρια. Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Αμερικάνικου πε
ριοδικού «True police cases» ύπό τοΰ άστυφ. κ. Αναστ. Βογιατζή 993, 1034 

Μία μέθοδος παραχαράξεως χαρτονομισμάτων. 'Υπό τοΰ 'Υπαστ. Β'
κ. Σ. Ά ντω νά κ ο υ ........................... ····■■ —........................ , .............................  μ rQ

’Από τό μήνυμα ενός καταδίκου. 'Υπό τοΰ κ. Γ. Δουκακη ......................  11ο-

ΙΥ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
'Ο ’ Ιδεαλισμός ύπεράνω το ΰ 'Υ λ ισ μ ο ύ . 'Υπό τοΰ κ. Ν. Αρχιμανδρίτου 22
Συι. ιιοο ιτοπόλεμος (1946 — 1949 ), 'Υπό τοΰ 'Υπαστ. Α' κ. X. Σταμάτη Συμμοριτοπόλεμος 1 η / ί Π ,  178, 219, 278, 560, 601, 663, 701, 735
Προσφορά βιβλιοθήκης προς τήν κοινότητα Κωνωπίνα Ξηρομέρου
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* “ “·**<-*<■*« ' ' ΐ » 4  « ’Αστυνομικών

Η Γ κ ' φκ λ χ  615 Τ» ' σ ώ τ , μ α ! τ Α  τοϋ ^ ̂ ιπαστ. Λ κ. Κ. Αρονοπουλου . . . .  . fiQ
' " ' ί ί Ζ Ζ " 1' νά  6lV“ ‘ τ ΐς  ’"■μμοσν.στή ,. Ά ό  τού Αστυν. Β: * .Κ .

Τ0 Κ'·Α™όσΨ" χ·'“ή? ' ΥΑ " Γ ? “  Ή  ' Ενα’“ '«  Γ ονέω ν κ α ί K ^ W ^ '  ” * 
σ τ υ Γ ™ Ϊ Τ “ ά"ο“ 2 ™“"άβ61ον "Ιδρμμσ. ·Τ™ Α -

Α 1  ™Ν'άσκο“υ ° “ . άντ'λ ή ψ €ΐς έν ή Ρ ω ν . · ϊ πδ τοϋ Α σ τυ »; Β·'κ'. Κ : 6 4 3

"ΟI ίμ φ ύλ ιο ς  πόλεμος. 'Υπό του κ. Ν. Αρχιμανδρίτου...................... 886 qfq
Περ, n a rrv^ v  της παρ' ήμίν ίσχοοόσ,ς νομοθεσίας. Α πό του '

“-«στ. Α κ. Κ. Αρονοπουλου.................................  Q0Q QQ
«Δυστυχισμένε μου Λαέ». 'Τπό τοϋ 'Υ—_R' ν  V............y°'
2 *  -  ίργόν τών γονέευν &  $ , *  958

καιου ανήλικων του κ. I. Παπαζαχαρίου............  964 1011

T T n Z oV  “ ή έ ξ ί λ ΐ ξ ΐ ί  * *  * * # * » .  τ ™  τοό ·Αστυ, Β;
Η έξέγερσις είς Πόζναν Πολωνίας. Ύπό τοΰ ’Αστυν Β' κ χ ’ JnfiQ

Π εΓνΓαωκΓ νω~νΐκή  κα1 ά τ°'αΐκγί· t  Ν. ’Αρχιμανδρίτου . '  ̂ * i i i 2Περιγραφή του χαρτοπαίκτου. 'Υπό τοΰ Ά σ τ υ ν Β ' κ Κ Ν άσκου "  ' 119 9Η Ουγγρική Επανάστασις. 'Υπό τοΰ ’Am™ R' ν  ν  Φιάσκου . . .  1122
Γοργοπόταμος. 'Υπό τοΰ ίδίου Β *’ X‘ Σταμάτγ) ’ · · · ^ 30

..................................................................................... 1156
V . ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πυγμή. 'Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου . .  /Q
Θ Γερμανικός μεταπολεμικός καταστατικός χάρτης.' Προληπτικά ’

τΓ Γ δΙευΐς γ ΐα . τήνπΡΟστασία ^  τ 4 ω Γ Ώ
Ή πρόμαχος ’Αθήνα. 'Υπό τοΰ ' ίδίου ......................................................
Αογος τοϋ Πρωθυπουργού κ . Γ. Παπαδοπούλου πρός' τά Σώματα ^  

Ασφαλείας Υπο « Αστυνομικών Χρονικών» . μ qQ
Μασκοφοροι. 'Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου . .  ............................. ,,Ι

μιλιά του Γενικού Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου Δημ.' Τάξεως κ ’ ^
. Λαδα προς τους Αξιωματικούς καί άνδρας τής Β  ̂X ? eic 

Θεσσαλονίκην 'Υπό « ’Αστυνομικών Χρονικών» ? ? ™  ** U7
Οι ασυγχώρητοι. Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου .........................  {αο
Σταλινοτροτσκ^μος. 'Υπό τοΰ ίδίου ' ............................. ^ 3
Γο δις έξαμαρτεΐν ούκ άνδρός σοφοΰ. 'Υπό τοΰ ίδ ίο υ ..................................  OQ7

γα^ υ στΐΥ μα ΐ 6l? ' Ιστ°ρίαν ^  Ελλάδος (21-4-67).' Τ πό ' τοΰ
Οι μάρτυρες τοϋ καθήκοντος. 'Υπό τοΰ ''Υπαστ.' Α ’' κ' σ ' Πγ,λοη........ Ill
Οι συκοφάντες. 'Υπό τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου ' J °U ·· ·
Οι δ υ ν α μ ισ τα ί. 'Υπό τοΰ ίδ ίο υ ___ . . . . . . .  ....................................... "  465
Τα θηρία καί οί φλόγες. 'Υπό τοΰ ίδίου . ...........................................................  ^'Ί

καμ-~ς ^  πθλεμικ^  'Ιστορίας των Ε λλήνω ν '. 'Υπό κ. δ '. 'Τσα- ° 
Οί Ή ρόστρατοι. 'Υπό τοΰ κ. Ν .' ’Αρχιμανδρίτου' ! ! ! ! ! | | ; ; ; ; ; ; ;  .......... ^



Εύρετήριον ΙΣΤ' τόμου 1968 1191

Τό υπό ψ ή φ ίσ ιν  Σύνταγμα. 'Τπό « ’Αστυνομικών Χρονικών» .................
Έπανάστασις αγάπης. 'Τπό του κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου . .................<■ ··■ ■
’Επί τη 19η έπετείω από της συντριβής των Κ/Σ εις Γράμμον καί Bj.- 

τσι καί επί τη έπετείω τοΰ έφεδρου πολεμιστοΰ και τής πολεμικής 
άρετής των Ε λλήνω ν. 'Τπό τοΰ Ά στυν. Β' κ. Κ. Νιάσκου . . . . .  

Τό νέον Σύνταγμα. 'Τπό τοΰ 'Τπουργοΰ Δημ. Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκου
'Η άπόπειρα. 'Τπό « ’Αστυνομικών Χρονικών» ...................................................
Τό νέον Σύνταγμα. ’Τπό του Γεν. Γραμματεως τοΰ Γπουργειου Δΐ]μ. Τα-

λεως κ. I. Λαδά ........................................... χ........................
Ή σημασία τοΰ θριάμβου «ΝΑΙ». Τπο τοΰ Αστυν. Β κ. 
Τό νόημα καί τό δίδαγμα, τής 28ης Οκτωβρίου 1940.

Έμμαν. Πρωτοψάλτη ...................................................................

Κ. Νιάσκου 
'Τπό τοΰ κ. 
.......... 1057,

721
771

817
865
883

913
969

1105

γΐ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ -  ΜΗΝΥΜΑΤΑ -  ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ -  ΕΥΧΑΙ

Διάγγελμα τής A .Ε Ττοΰ Ά ντιβασ ιλέω ς, ’Αντιστράτηγου κ . Γ . Ζωϊ- 
τάκη πρός τον Ε λληνικόν λαόν , έπί τω  νέω έτει 1968 

Μήνυμα τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 'Υπουργού ’Εθνικής 
’ Αμύνης κ . Γ. Παπαδοπούλου, πρός τούς ’Αξιωματικούς και
όπλίτας των Ε .Δ ., έπί τω νέω έτει 1968 ................................  2

'Ημερήσια Διαταγή τοΰ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελε- 
κου, πρός τούς ’Αξιωματικούς καί άνδρας των Σωμάτων Α
σφαλείας, έπί τώ  νέω ετει 1968 ............................................. . ■ °

'Ημερήσια Διαταγή τοΰ ’Αρχηγού Α.Π. κ . Κ . Τασιγιωργου προς
άπάσας τάς ’Αστυνομικός 'Υπηρεσίας, επι τφ  νεω ετει 19Θ8 . . .  4

Εύχαί «Α .Χ .»πρός τον Γεν . Γραμματέα'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ.
I Λαδάν, έπί τη ονομαστική εορτή του. β εξωφ. τευχους . . . 3ο2 

Μήνυμα τοΰ Πρωθυπουργού τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί 'Υπουρ
γ ο ύ ’Εθνικής Ά μ ύ ν η ς  κ . Γ . Παπαδοπούλου , προς τας Ε .Δ . , επι
τή έπετείω τής 25ης Μαρτίου 1821. . . . . . . .  _  ■ ■ ■ · ■ . · · Λ33

Ημερήσια Διαταγή του 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Π. -ζεβελε
κου πρός τα Σώματα ’Ασφαλείας έπί τή αυτή επετειω . . . . . . . . .  294

Ημερήσια Διαταγή τού Γενικού Γραμματέως τού Υπουργείου Δημ .̂ 
Τάξιως κ . I. Λαδά πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας, επι τη αυτή
,  ̂ , ....................... 296επετειω .................................... ■ ■ .......... ‘ ' ' - , , ,

'Ημερήσια Διαταγή τού ’Αρχηγού Α.Π. κ . Β. Σακελλαριου επι τη
προαγωγή του καί τή άναλήψει των νέων καθηκόντων του 369

Ημερήσια Διαταγή τού Διευθυντού τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών Α- 
* στυνομικοΰ Διευθυντού Α' . κ . Κ . Τσιούγκου, επι τη αναληψει

των νέων καθηκόντων του .................................. _■ ■ ■ ■ ■ ·,..........
'Ημερήσια Διαταγή τού Διευθυντού τής_’Αστυνομικής Διευθυνσεως

Πειραιώς,  ’Αστυνομικού Διευθυντού Α κ . Γ . Τσατουχα , επι τη
άναλήψει τω ν νέων καθηκόντων του ....... . ..........................  d/b

Εύχαί «Α. Χ.»  πρός τήν Α.Ε.  τον ’Αντιβασιλέα, Αντιστράτηγον 
κ Γ Ζωϊτάκην , έπί τή ονομαστική εορτή του. β εςωφ. Γουχους 3ο J 

Εύχαί « Α .Χ .)> όμοίως πρός τον Πρόεδρον τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής
Κυβερνήσεως κ . Γ. Παπαδόπουλον . . . . ............. ; ..............._ ^

Λ,άννελαα τής Α.Ε.  τού Ά ντιβα σ ιλέω ς, Αντιστράτηγου κ . Γ.
Δ Υ\ ω ϊ“άχη , τή πρώτη έπ6τεί<ρ τή5 21ης Άπρ.λΙο» 1967 ........ 406
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Μήνυμα του Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Γ. Παπαδοπούδου 
τη αυτή έπετείω ............................

Μήνυμα τού ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ . Στ. Παττακού 
επι τη αυτή έπετείω

Χαιρετισμός του 'Υπουργού Δημ. Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκου επί τή 
αυτή επετειω ................................  J

Χαιρετισμός τού Γεν. Γραμματέως 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. I.
ϊιαδα επι τη αύτή έπετείω

Χαιρετισμός τού ’Αρχηγού Α.Π. κ. Β. Σακελλαρίου ' επί τή αύτή
επετειω

Μήνυμα του Προέδρου τής Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως 
1 - Παπαδοπουλου επί τω Ιορτασμφ τής 19ης επετείου από 

της συντριβής των Κ/Σ εις Γράμμον καί Β ίτσι, τής 'Ημέρας τού 
έφεδρου πολεμιστου και τής Πολεμικής ’Αρετής των Ε λλήνων 

έίμερησια Διαταγή τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ . Π. Τζεβελέ
κου προς τά Σώματα ’Ασφαλείας επί τω αύτω έορτασμω .

Ημερήσια Διαταγή τού Γενικού Γραμματέως 'Υπουργείου Δημ. Τά- 
· I. Λαδά ομοίως ............................

Ημερήσια Διαταγή τού Αρχηγού τής Α.Π. κ. Β. Σακελλαρίου, επί 
τω αυτω εορτασμώ

Διάγγελμά τής Α.Ε.^τού Ά ντιβασ ιλέω ς , Ά ντιστρατήγου κ. Γ. Ζωϊ- 
τακη προς τον Ελληνικόν Λαόν, επί τή έγκρίσει τού νέου Συν
τάγματος διά τού δημοψηφίσματος τής 29-9-1968

Διάγγελμά του Προέδρου τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως 
κ. Γ. Παπαδοπούλου, έπί ™ .̂....  ̂ 1 1 h

881

», επι τη αυτή εγκρισει

ΥΠ. ΕΟΡΤΑΙ — ΕΠΕΤΕΙΟΙ

έλ€υσ ΐν Τ0ΰ νέου ^τους 1968 · ' ΐπ ό  τοϋ 'Τπαστ. Α κ. X. Σταμάτη
ΝΑΤΟ — ΕΛΛΑΣ. 'Τπό τοϋ κ. Ν. Α ρχιμανδρίτου.......................................
25η Μαρτίου 1821. Ή Ά νάστασις τού Έθνους. 'Τπό τοϋ ίδιου 
Ή  έξοδος τού Μεσολογγίου. 'Τπό τοϋ κ. Ξ. Χατζησαράντου. . . . . ' ^

ΕΚΙ ' χ ο Ι ν ι χ ώ ^ Γ ^  άΚ° ^  ίδρύσεω ς τού ΝΑΤ°· 'Υπό « ’Αστυνομικών

Ευγνωμοσύνη. 'Τπό του κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου...................... ’ ’ ’ ’ ’ ’ ' ’ ' ’ ' ’
Η Αναστασις του Χριστού ώ ς .. .  άστυνομικόν θέμα. 'Τπό του σεβα- 

σμιωτατου Μητροπολίτου Ζιχνών καί Νευροκοπίου κ. Νικοδήμου . . . .  
'0  θρίαμβος ’Εκκλησίας καί Έ θνους. 'Τπό τοϋ κ. Έμμαν. Τσακαμή.' .

εκαπεντε χρόνια άπό τής ίδρύσεως τού περιοδικού μας. 'Τπό τού κ 
Αρχιμανδρίτου......................................

«Πάλι με χρόνια με κα ιρούς...» . Τ πό τοϋ 'Τπαστ. κ. Σ. Άντωνάκου 
Στήν Κοίμησι τής Θεοτόκου. 'Τπό τοϋ Άστυν. Β' κ. I. Ράϊκου 
28η  ̂’Οκτωβρίου 1940. 'Τπό τού Ά στυν. Β' κ. I. Ρ ά ϊκ ο υ ............ ' "
Ή επέτειος τής ναυμαχίας τού Ναυαρίνου. 'Τπό τού 'Τ παστ' Ά  κ Κ

Χρονοπούλου....................................  ’

208
289
382

«Χριστός γεννάται δοξάσατε». 'Τπό τοϋ Άστυν. Β ' κ. I. Ράϊό

420
423

519
571
769

1009

1047
1153
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VIII. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ — ΠΟΙΗΣΙΣ
Οι γέρικες πορτοκαλιές. Γττο του Αστυν. Β κ. Κ. Νιασκου 
21η ’Απριλίου (ποίημα). 'Υπό της ποιητρίας κ. Ζανατρίς . .
Ψυχή τής Ελλάδος (ποίημα). 'Υπό τής ιδίας ..........................
28η ’Οκτωβρίου (ποίημα). Υπο δοκ. αστυφ. κ. I. Λεβεντη . 
Θεσσαλονίκη (ποίημα). Υπο τοϋ κ. Γ. Λ ιλ η ...............................

273
419
742

1052
1046

IX . ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ή Ελληνική οικογένεια. 'Υπό τοϋ κ. Ξεν. Χατζησαράντου......................  34
Διατί έγεννήθημεν Έ λληνες. 'Υπό τοϋ Ά στυν. Β' κ. Κ. Νιασκου. . . . 113
Μικρόβια, ό ύπουλώτερος εχθρός τοϋ ανθρώπου. 'Υπό της Ιατρού κ

Μαρίας Ίακωβίδου ................................................. ; · -  130j  16 Λ 314
Προπαγάνδα κυκλοφοριακής άγωγής πεζών και οδηγών. 1 /ω του κ.

Ν. ’Αρχιμανδρίτου ..................................................................-η .............................
Περί χρηστής' διοικήσεως. 'Υπό τοϋ ’Αστυν. Β' κ. Κ. Νιασκου ...............
'Ο κουμπάρος σύζυγος καί ό σύζυγος κουμπάρος. 'Υπό τοϋ κ. Α. Που-

λα ντζά ............................................................................................................................
Ή κυκλοφορία. 'Υπό τοϋ Ά στυν. Β κ. Γ. Α κριβού .............................
’Α ντιβ ιοτικά. 'Υπό τής ’Ιατρού κ. Μαρίας Ιακωβίδου ................................ 57_.
Περί παρασήμων καί μεταλλείω ν . 'Υπό «Αστυνομικών Χρονικών» . . . 719
Οί «Βλάχοι». 'Υπό τοϋ Ά στυν. Β κ. Γ. Ακριβού .........................................  ^33
Παρεπόμενα χαρτοπαιξίας . 'Υπό τοϋ κ. Α. Π ουλαντζά.............................  787
'Ο «Μπεκρόγιαννος», 'Υπό τοϋ 'Υπαστ. Β ' κ. Δ. Δημοπούλου ...........  ̂ 799
Φοβοΰ τούς άσθενεϊς καί δώρα στέλλοντας . 'Υπό τοϋ κ. Α. Πουλαντζα 842 
Παραλιακά καί Βουνήσια. 'Υπό τοϋ Ά στυν. Β ' κ. Γ. Ακριβού · · -  · · 8ο1
'Υπόθεσις «βιασμού αθώας ανηλίκου». 'Υπό τοϋ κ. Α. Π ουλαντζα.. . 938
'Ο πρίγκιπας τοϋ παραμυθιού. 'Υπό τοϋ ιδίου ......................................  992
Ή αύλή τής Μαρίτσας. 'Υπό τοϋ Ά στυν. Β' κ. Γ. Ακριβού ......................  1077
’Ολιγόλογοι έπικαιρότητες . 'Υπό τοϋ Ά στυν. Β ' κ. Κ. Νιάσκου.................  1166

X . ΙΣΤΟΡΙΑ — ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
'Τστοοικοί περίπατοι στους δρόμους τώ ν Αθηνών. Ιπο  τοϋ Αστυν. Ιστορικοί περιη * 236 287, 332, 375, 398, 508, 575, 623,671,

Β Χ· ’ 716, 767, 813, 864, 908, 960, 1001, 1053, 1144, 1183

X I . ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Α .Π.
’ λ ον.ηαόι: Τααείου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων. 191, 237, 334, Απολογισμός Ιαμει ^ Ύ ^  γ , έξωφ/ \  362, 761, 860, 957, 1003, 1147
’ Ισολογισμός Έ πικ . Ταμ. 'Υπαλ. Ά σ τ υ ν . Πόλεων έτους 1967 . . . .  714
’ Ισολογισμός Τ . Α . Υ . Α .Π. έτους 1967 ....................................................  /64

XII. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ — ΚΡΙΣΕΙΣ
’Επιστολή τής Σ.Κ.Ο.Ε.  προς τό Α.Α.Π.^ 
Ε πιστολή τ .  άστυφ  . Σαρ . Δημητριαδου προς την ’Αστυνομικήν Διεύ-

144
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θυνσιν Πειραιώς καί Ο.Φ.Α. γ' έξωψ. τεύχους 365 . . 365
Επιστολή δικηγόρου -  ψροντιστοϋ κ. Β. Κώνστα προς τό Α.Α Π

Τ εςωφ . τευχους.......................................................................... * ...................... ' 365

XIII. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Παν. Παπαρρηγοπούλου, Ά σ τυ ν . Διευθυντοΰ Β' : Νέαι εκδό
Τ ΤΓΠ τ η ι ι  -ν 1\Γ 5 Λ __^ ' ___τ  70“ κ · ■Ν· Α ρχιμανδρίτου.........................................  ^σεις.

ίο υ  ίδιου : «Το τραγούδι τοϋ Λ ά δ ω να » . 'Υπό του 'Υπαστ Λ' ν X Ϋ -γ,
μ α τ η ,.......... ’ , , ε ' Υ , „

Δημ. Μαγχριώτη : Ή τέχνη τον W e i , ' . ' e A i i J ^ Z  Χ ρο ίΓ
ν  . ctt r r ......... . · Λ ............ ;  τ ' έξωφ. τεύχου

. γ1 Ιίο ιν ικη  Δ ικονομ ία διά touc 3Α-"Ρ' ’Τ Γ>'ν  ^

κων»
Ηλία Ψυχογιού, ’Αστυν. Β' : Ή Ποινική ά ..........' Τ ^ ω? · . - ύχους 361

^στυνομικούς. 'Υπό Ά στυν. Β' κ. Ί . Ρ ά ϊκ ο υ ................... .. 1008ΓΠ Λ~' Λ· · 1 lA'./iUU..........
ου ίδιου : Αι Α . Δ .  τής Α στυνομικής Δ/νσεως Α θηνών.' 'Υπό τ  

του Αστυν. Β κ. I. Ράϊκου ου
1182

XIV. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Προαγωγαί αστυνομικών 43, 141, 510 γ έξωφ. τ. 361, 815, γ  έξω®. τ.
367, 910, γ ' έξωφ. τ. 369, 1054, 1101, 1149, 1184

Ά μοιβαί άστυνομικών ........................ 46, 142, 239, 511. 1004, 1054 1149 1184
ολυσεις, διαγραφαι, παραιτήσεις άστυνομικών 48 143 240 y'

' - εξωφ. τευχών 361, 363, 365, 367, 910, γ  έξωο. τ 369 1054 1101
Ε υ Χ α ι προς εορτάζοντας αστυνομικούς. 'Υπό «Ά σ^ομ-χών^Χ ρονι-’

rev . Ι ρ α μ μ μ τ έ ^ ^ ^ ' Τ ·  9 ·  1055 1154/ειων. «Α .Χ .» 1155
XV. ΠΕΝΘΗ

815
816

Ηλίας Μπούρας . 'Υπό « ’Αστυνομικών Χρονικών»............  5 !9

Ψωάννης Καβουκλής. Ύπό «Ά στυνομικών Χρονικών» γ ' έξωω.’ τεύΥους 363 °
Διονύσιος Κορωνάκος.· Ι .Ρ ......................
Φώτιος Μαραβέλιας. Ι .Ρ ............................................
Εύστάθιος Ά γγελόπουλος . 'Υπό «Άστυνομικών Χρονικών» / έ ξ ι  

τευχεους 36/ 1
Νικόλαος Βερελής. Κ.Χ........................
Α ντώ νιος Παπανδρέου . 'Υπό τοϋ 'Υπαστ. Ά  κ. Κ. Χρονοπούλου’
Νικόλαός Αρχιμανδρίτης. 'Υπό τοϋ Άστυν. Β' κ. I. Ράϊκου
Ευάγγελος Α να στα σ ίου . 'Υπό τοϋ 'Υπαστ. Ά  κ. Κ. Χρονοπούλου’
Γεώργιος Ναστος. Ιπ ό  τοϋ ίδιου..................................
Αγγελος Χαϊδεμένος. 'Υπό τοϋ ίδιου. . .............................

Νικόλαος Χηνόπουλος. 'Υπό τοϋ ίδ ιο υ ....... ............................................

912
1055
1011
1151
1185
1185
1186

XVI. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ

Σταυρόλεξου : No 1,2,3,4,5. Ά ποστ. Ά στυστο 37-1 όσο όσο 0 7 / τ , 'υν  ^°· Τ εξώφυλλου τευ-χω ; 3/U, 3/1, 3/2, 373, 374, αντίστοιχος.
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’ Α γγελόπουλος Ευστάθιος: γ ’ έξωφ. .ευχους 367 
'Α γιασμός : σελ. 999.
’ Α γω γή  : σελ. 149, 1112.
’ Α δελφοκτονία  : σελ. 806, 847.
’Αθανασίου Ευάγγελος (πένθη): σελ. 1151.
’ Αθανασόπουλος Δημήτριος: σελ. 29, 59, 125. 164,215, 263, 386,431, 47_ι, 543, 

650, 705, 743, 791. 843, 893, 933, 983, 1030, 1072.
’Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος : 1180 
’ Αθήνα : σελ. 97.
’Α θλητισμ ό ς: σελ. 460, 607, 939, 1081.
’Ακριβός Γεώργιος: σελ. 549, 753, 851, 1077.
Ά μ ο ιβ α ί:  βλ. κεφ. ΙΧΎ (Ειδήσεις καί Πληροφορίαι) Γεν. Εύρ.
’Α ναγνω στάκης Σταύρος: σελ. 781.
Α.Ν.  : σελ. 460, 774, 831.
Ά να δ η μ ο σ ίε υ σ ις : σελ. 132.
’ Α να κ ο ίνω σ ις : σλ. 396, 662, 1172, γ εξωφ. τευχ. 365.
’ Α ναστασίου Εύάγγελος (πένθη): σελ. 1151.
Ά νά σ τα σ ις  : σελ. 396, 662, γ  εξωφ. τ. 365.
’ Α νή λ ικ ο ι: σελ. 7, 964, 1011.
’ Α νθρ ω π ο κτο ν ία : σελ. 226.
’ Α ντ ιβ α σ ιλ εύ ς  : σελ. 1, 406, 961 καί β' έξωφ. τευχους 359.
’ Α ντ ιβ ιο τ ικά  : σελ. 572.
’ Α ντ ίλ α λ ο ι: σελ. 79. _ _ ^
Ά ν τω νά κ ο ς  Σαράντος: σελ. 5/1, 958, 1163.
’Α π ερ γ ία : σελ. 424. ,
’ Α πολύσεις (Ά στυν/κών) : βλ. Κεφ. ΧΙΤ (Ειδήσεις και πληροφορίαι) 1 εν. Ευρ. 
’Α πο λο γ ισμ ο ί: βλ. Κεφ. XI (Ασφαλιστικά Ταμεία) Γεν. Εύρ.
’ Απόπειρα : σελ. 883.
Ά π ό φ α σ ις  ('Υπουργού): σελ. 503.
’Α πό ψ εις  (Φιλοσοφικά! δικαίου): σελ. 1115.
’ Α πρ ίλ ιο ς: (21 -4 -67 ): σελ. 337, 406, 419, 771.

Α ρ ^ μ α Α ^  Νικόϊαος8σ Α  22, 35, 39, 49, 66, 97, 134, 141, 149, 185 189, 
93 208 209 234, 235, 241, 270, 285, 289, 329, 333, 337, 397, 400, 401, 

424^ 465'. 513, 519, 577, 625, 673,771, 886, 919, 977, 1019, 1061, 1101,
1112. , , ,  _ „  

’ Α στυνο μ ία : βλ. όμών. Κεφ. II και ανάλογους περιπτώσεις λοι,.ων Κεφ. 1 ενικού

'Α σ τ ® ο ί Γ χ ρ ο ν - «  < * X ) ;  · * ·  5 * ·  512' Μ »·719, 721, 740, 883, β' έξωφ. τ. 3b2, 359, γ  εςωφ. τ. 363, 36/. 
’Α σ υγχ ώ ρ η το ι: σελ. 193.
Α υτόφω ρον (αδίκημα τυπου). σελ. 582.

Β
Βεργόπουλος Ιωάννης: σελ. 7. 
Βερελής Νικόλαο, (πένθη): σελ. 912.
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Β ιβ λ ιο κ ρ ισ ία : βλ. όμών. Κεφ. XIII Γεν. Εύρ.
Β λ ά χ ο ι: σελ. 753.
Β ογιατζής ’Αναστάσιος: σελ. 226, 806, 847, 993, 1034 
Β ο λ ιώ τη ς Νικόλαος : σελ. 757.

Γερμανικός (Καταστ. Χάρτης): σελ. 66. 
Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος: σελ. 301, 378. 
Γ ιώ τη ς Χρίστος: σελ. 51.
Γ ν ω μ ικ ά : σελ. 269.
Γυμνόστηθος (Γυνή λουομένη): σελ. 309. 
Γ υνα ικε ία  η Α-------- - ' -■(’Αστυνομία): σελ. 740.

Λ Δ
Δ ερ β εν ι: σελ. 640, 1180.
Δημητριάδης Σαράντος: γ ' έξωφ. τεύχους 365.
Δημόπουλος Δημήτριος: σελ. 799.
Δημόσιοι ('Υπάλληλοι): σελ. 424.
Δ ημ ο ψ ή φ ισμ α  (29-9-68) : σελ. 961, 962, 969. ·
Δ ιάγγελμ ά  : βλ. κεφ. ΥΙ (Διαγγέλματα κ .λπ .). Γεν. Εύρ.

ια γρ α φ α ι : βλ. κεφ. ΧΙΥ (Ειδήσεις καί Πληροφορίαι) Γεν. Εύρ 
Δ ια ταγα ι ( Ι Ι Α ) :  βλ. Κεφ. ΥΙ (Διαγγέλματα, Μηνύματα κ .λ .). Γεν. Εύρ 
Δ ιαστρ οφα ι (σεξουαλικαί) : σελ. 261. Ρ
Δ ίγκας Γεώργιος: σελ. 399.
Δ ιεθνή (εγκλήματα): σελ. 51.
Δ ίκαιον (’Αμερικανικόν): σελ. 16, 1115 
Δ ιο ίκησ ις (Χρηστή): σελ. 535.
Δ ιορ ισμο ί: βλ. κεφ. XIV Γεν. Εύρ.
Δ ιόρθωσις (ήμαρτημένων): γ ' έξωφ. τ. 366, σελ. 1008 
Δ ο λο φ ο ν ία : σελ. 933, 1034.
Δ ουκάκης Γεώργιος: σελ. 567, 618, 667, 709. 748, 801 1169 
Δ υ ν α μ ιτ ισ τ α ί: σελ. 577.

Ε
ώΥΥΡαφα (εξετασις αυτών ώς αποδεικτικών μέσων I · σελ 3Π9 qqq /,οε

788' 839' 891' 924 θ ν ΐ ,  Y o iS r i 0662' f l W 35·
Ε γκλήματα - ’Ε γκλη μ α το λο γ ία : βλ. όμ. κεφ. III Γεν. Εύρ.

’ F fP ^ W f tP 1’ -Φ . *ΙΤ  (Ειδήσεις καί Πληροφορίαι) Γεν. Εύρ.
^Εθνικά (θέματα): βλ. ομών. κεφ. Υ  Γεν Εύρ 
Ε θνο ς : σελ. 289, 423.

Έ κδρ ομ α ί: σελ. 654, 757, 854, 897.
Εκθεσις (Πολεμικής 'Ιστορίας): σελ. 641.
Ε κ κ λ η σ ία : σελ. 423.

^Εκπλυσις : (εγκεφάλου): σελ. 169.
’Ε κτελεστ ική  (έξουσία): σελ. 378.
’Έ λεγχος (κιν/κών τα ινιών): σελ. 689.
Ε ξεγερο ις (Πολωνίας): σελ. 1069.

1̂ 1ς (ή0ι·κή εφήβων) : σελ. 1025.
Εξοδος (Μεσολογγίου): σελ. 382.
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Έ ορτα ί: σελ. 390 καί όμών. Κεφ. ΥΠ Γεν. Εύρ.
’Έ π α ινο ι: βλ. Κεφ. ΧΙΤ (Ειδήσεις καί Π ^ ο φ ο ρ ^ ι )  Γεν. Ευρ.
Έ π α νά σ τα σ ις  (21-4-67): σελ. 337, 406, 407, 412, 414, 415, 41b, 771.
’Ε πέτειο ι βλ. Κεφ. ΥΙΙ Γεν. Εύρ. , . n
Έ π ικ α ψ ό τη ς  (’Α στυνομική): βλ. κεφ. 11 (Αστυνομία) Γεν. Ευρ. 
Έ π ιμ ό ρ φ ω σ ις  (Ά στ/κώ ν): σελ. 1041, 1081.
’Ε πιμνημόσυνος (τελετή) : σελ. 640.
Έ π ισ κό π η σ ις  ( ’Αστυνομική): βλ. κεφ. II 1 εν. Ευρ.
Έ π ισ το λ α ί βλ. Κεφ. XIII Γεν. Εύρ.
Έ π ιτ υ χ ία ι (Ά στυν/κα ί): σελ. 205.
Έ ρ γον (Γονέων): σελ. 964, 1011.
Ευαρέσκεια βλ. λέξιν Άμοιβαι.
Ε υγνω μοσύνη  : σελ. 401.
Έ φ η β ο ι : σελ. 795. 1025.
Ε ύφημος (μνεία) : βλ. λεςιν Αμοιβαι. „ qc.o qcoq
Ε ύχα ί (πρύς εορτάζοντας) : σελ. 404, 512, 1055, β. εξωφ. τευχών 352, 359, γ

έξωω. τευχών 361, 365, 1154.

-X . 1, 406, 961 » 1  β' « -* ■  «4 -
χους 359.

Ή λ ιά κ η ς  ’Εμμανουήλ: σελ. 675. 
Ή ρ ό στρ α το ι: σελ. 673.

Η

Θ

Θέματα (Γενικά): βλ. όμών. κεφ IX Γε 
Θ εσσαλονίκη : σελ. 147, 1046, 1081. 
Θ ηρία : σελ. 625.

Εύρ.

Ία κ ω β ίδ ο υ  Μαρία: σελ. 130, 167, 213, 267, 314, 57^. 
’ Ιατροδικαστική : σελ. 675.
’ Ιδεαλισμός : σελ. 22.
'Ί δ ρ υμ α : σελ. 519, 643.
’ Ιορδανίδης Πρόδρομος: σελ. 675.
’ Ισολογισμός : βλ. κεφ. XI Γεν.  ̂ Ευρ.
Ισ τ ο ρ ία : βλ. Κεφ. X I εν· Εύρ.

Κ
363.Καβουκλής ’Ιωάννης (πένθη): γ εξωφ.

Κανονισμός (ύπ’ άριθ. _81): σελ. f ' „
Κ αταγγελ ία ι (μυθομανών): σελ. 977, 1019, 106 ·
Κ ατασκηνώ σεις (Παιδικαι Α.Α. .) σ=. .
Κ ατάταξις (νέων αστυφυλακών): σε ν Ύ ^ ° Η ·  , 435, 477, 530, 593, 637
Κ“Τ 9μ9“ 891 , 924, 972,'1015. 1066. 1125, 1159.
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Κλιμάκιου (Κυβερνητικόν): σελ. 439.
Κ λ°πή (χρήσεως): σελ. 824.
Κλουδας Πέτρος: σελ. 939.
Κοίμησις (Θεοτόκου): σελ. 769.
Κομμουνιστής: σελ. 587, 632. 695, 724 
Κομμουνιστικόν «σύστημα): σελ 169 
Κ οινωνικά (Θέματα): βλ. όμών. Κεφ. IT Γεν. Εύρ 
■ί'-ος Αρτσιμπαλντ: σελ. 16. r
Κοντέας ’Ιωάννης (I. Κο): βλ. Κεφ. XVI (Σταυρόλεξον) Γεν. Εύρ 
Κορωνακος Διονύσιος (πένθη): σελ. 815. Ρ'
Κριππας Γεώργιος: σελ. 689.
Κ ρ ίσε ις : :βλ. κεφ. XII Γεν.’ Εύο.
Κυκλοφορία : σελ. 149, 549.
Κωνσταντάρας Άνδρέας: σελ. 854, 897 
Κωνστας Βασίλειος: γ ' έξωφ. τ. 365.
Κωτσέλης Πέτρος (Γεν. Γραμματεύς): σελ. 1155.

Λ

Λ αδ913,Ιΐ ΐ5 5 ης' (Γεν· Γραμματεύ?) ; β' έξωφ· τ· 352 καί σελ. 147, 296, 415, 880, 
Λαθρεμπορίου: σελ. 132.
Λεβέντης Ιωάννης: σελ. 1052.
Λεύκωμα (σφαγιασθέντων άστυν/κών): σελ. 353.

Λ ίλης Γε% -μος ί*  ^ λ .? 1046^' ΠΙ 1 Eup' ^  (Δημ" ’Αθα'"*σόπουλος). 
Λογοτεχνία : βλ. όμών. Κεφ. T i l l  Γεν. Εύρ.

Μ
Μαγκριώτης Δημήτριος: γ' έξωφ. τ. 361.
Μαραβελιας Φώτιος (πένθη): σελ. 816 
Μάρτιος (25η 1821): σελ. 289, 293, 294 296.
Μάρτυρες (καθήκοντος): σελ. 353.
Μασκοφόροι : σελ. 145.
Μετάλλια : σελ. 719.
Μ ηνύματα: βλ. Κεφ. ΤΙ Γεν. Εύρ 
Μ ικρόβια : σελ. 130. 167, 213, 267, 314 572 
Μ πεκρόγιαννος: σελ. 799.
Μπέρμαν Χάρολντ: σελ. 1115.
Μπούρας Ή λίας (πένθη): σελ. 512.
Μύκονος : σελ. 553.
Μ υθομανείς: σελ. 977, 1019, 1061.

Ν
Napolitano V it .: σελ. 781.
Νάστος Γεώργιος (πένθη): σελ. 1185 
Ν.Α.Τ.Ο. : σελ. 208, 385.
Ναυαρϊνον (Ναυμαχία) : σελ. 1047 
Νέον (Σύνταγμα): σελ. 513.
Νεόνυμφος (ογδοντάρης): σελ. 752

m 2 K u l l ° t :  “ λ' 113' 273· 535· 587’ 632· 695· ’ 95. 817. 969. 1025,
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Νικόδημος (Μητροπολίτης Ζιχνών καί Νευροκοπίου): σελ. 420.
Ν τζιώρας Δημήτ ριος : σελ. 261, 517, 654, 824.

Ο
Οικογένεια (Ελληνική) : σελ. 34.
’ Οκτώβριος (28η 1940): σελ. 1009, 1052, 1057, 1105.
'Ο μιλία : σελ. 34.
"Οπλα (πυροβόλα): σελ. 153, 195, 247.
'Ο ρκωμοσία : σελ. 316, 481.
Ο υγγρική (έπανάστασις) : σελ. 1130.

Π
Π α ίγ ν ια : σελ. 929, 987.
Παπαδόπουλος Γεώργιος (Πρωθυπουργός) : σελ. 2, 99, 293, 404, 407, 877, 962. 
Π απαζαχαρίου ’Ιωάννης: σελ. 964, 1011.
Παπανδρέου ’Αντώνιος (πένθη) : σελ. 1055.
Παπαρρηγόπουλος Παναγιώτης: σελ. 234, γ ' έξωφ. τ. 356.
Π αραβίασις (συζ. π ίστεως) : σελ. 517.
Παραγραφή (διεθνών εγκλημάτων) : σελ. 51.
Π αραιτήσεις: βλ. Κεφ. ΧΙΤ· Γεν. Εύρ.
Π αραλιακά : σελ. 851.
Π αράσημα: σελ. 719.
Π αραχάραξις: σελ. 1163.
Πάσχα (Κυρίου): σελ. 493.
Π αττακός Στυλιανός (’Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως): σελ. 412.
Π εριγραφή (χαρτοπαίκτου): σελ. 1122.
Πηλός Σπϋρος: 79, 316, 353, 460, 493.
Π λάναι (Δ ικαστικαί): σελ. 977, 1019, 1061.
Π ληροφορ ία ι: βλ. όμών. κεφ. X II. Γεν. Ευρ.
Π οίησις : βλ. κεφ. ΥΙΙΙ Γεν. Ευρ.
Π οινικός Κώδιξ: σελ. 7, 309, 824.
Πόλεμος (εμφύλιος) : σελ. 886, 919.
Π ουλαντζας ’Αριστείδης: σελ. 547, 752, 787, 842, 938, 992.
Π ορτοκαλιές (Γέρικες): σελ. 273.
Π ρίγκ ιπας (παραμυθιού): σελ. 922.^
Π ροαγωγαί βλ. κεφ. ΧΙΤ. Γεν. Ευρ.
Π ροκήρυξις (κατατάξεως): γ  εξωφ. τ. 366.
Π ρόληψ ις (άτυχημάτων): σελ. 1081.
Π ροσφορά: σελ. 137, 316, 399.
Π ρω τοψάλτης ’Εμμανουήλ: σελ. 1057, 1105.
Π υγμή : σελ. 49.

Ρ
Ράϊκος ’Ιωάννης : σελ. 439, 481, 553, 607, 643, 769, 815, 816, 939, 1001, 1008, 

1041, 1144 1153, 1173, 1182, 1183, καί Κεφ. X Γεν. Εύρ.
Ρ α φτόπο υλος Παναγιώτης: σελ. 582, 774, 831.

Σ
Σ ακελλαρ ίου Βασίλειος (’Αρχηγός Α .Π .): σελ. 369, 416, 881. 
Σ εισμόπληκτο ι : σελ. 316.
Σ εμ ινά ρ ιο ν : 1041, 1081
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Σεξουαλικαί (διαστροφαί): σελ. 261.
Σκοποβολή: σελ. 460, 1081.
Σουληνάρι (Καλαβρύτων): σελ. 353.
Σταλινοτροτσκισμός : σελ. 241.
Σταμ: ^ ς Χαράλαμπος: σελ. 5, 71, 178, 219, 278, 560, 601, 603, 701. 735 

1069, 1130 γ ' έξωφ. τ. 356, 1156.
Σταυρόλεξον : βλ. όμων. κεφ. XVI Γεν. Εύρ.
Στιγμιότυπα ( ’Αστυνομικά): βλ. Κεφ. II Γεν. Εύρ.
Στρατής ’Αθανάσιος (Ύπαρχηγός Α .Π .): σελ. 471.
Συγχαριτήρια (Α.Χ.) : σελ.“.301.
Συκοφάντες : σελ. 465.
Συμμοριτοπόλεμος: σελ. 71, 178, 219, 278, 560, 601, 663, 701 735 
Συνεστίασις : σελ. 489, 553.
Σύνταγμα (Νέον): σελ. 378, 721, 865, 913.
Συντριβή (Κ/Σ): σελ. 877.
Σχεδιον (Νέου Συντάγματος): σελ. 378.
Σχέσεις (συζυγικαί κρατουμένων): σελ. 781.
Σχολαί: σελ. 316, 481, 493, 854, 939, 999.

Τ
Ταμεία ( Ασφαλιστικά): βλ.. όμών. κεφ. XI Γεν. Εύρ. 
Τασιγιώργος Κων/νος: σελ. 4.
Τζεβελέκος Παναγιώτης (Υπουργός Δημ. ΤάΕεως) : σελ 

878, 1081.
Τοποθετήσεις ( Αστυνομικών): σελ. 510.
Τουρισμός: βλ. όμών. Κεφ. X Γεν. Εύρ.
Τροποποιήσεις (Όργαν. Α .Σ .): σελ. 774, 831.
Τροχαία: σελ. 39, 141, 149, 189, 235, 285, 333, 400, 549. 
Τσακαμής ’Εμμανουήλ: σελ. 623, 641.
Τσατούχας Γεώργιος: σελ. 376.
Τσιοΰγκος Κων/νος: σελ. 372.

294, 414, 503, 865,.

Υλισμός : σελ. 22.
Υπάλληλοι (Δημόσιοι): σελ. 424. 

'Υπόθεσις (βιασμού. . .): σελ. 938.

Φύτρας Γιάννης: σελ. 205.

Υ

Φ

X
Χαϊδεμένος ’Άγγελος (πένθη ): σελ. 1185. 
Χαιρετισμοί: σελ. 414, 415, 416.
Χ ασίς : σελ. 132.
Χαρτοπαίκτης: σελ. 1122.
Χαρτοπαιξία (παρεπόμενα): σελ. 787.
Χατζησαράντος Ξενοφών: σελ. 34, 382.
Χηνόπουλος Νικόλαος (πένθη): σελ. 1186.
Χοροεσπερίς: σελ. 316.
Χρονόπουλος Κων/νος: σελ. 169, 861, 912, 929, 987, 1047, 1055, 1151.

Ψ
Ψαρογιάννης ’Ιωάννης: σελ. 999. 
Ψυχογιός Ή λίας: σελ. 1008, 1182.



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ No 5

0Ρ1Ζ0ΝΤΙΩΣ
1. Ή τοΰ Χρίστου «άνέτειλε τφ κό- 

σμφ το φώς τό τής γνώσεως».
2. Άκρωτήριον Πελοπόννησου — 

Γλυκύ, εύάρεστον.
3. ’Έχουν καί αυτά... τό δένδρον τους.
4. Μέγας ’Ιταλός ζωγράφος τής ’Α

ναγεννήσεως — Λέγεται καί ελιά ή 
βαλανήθρα.

5. Είναι οίκόσιτον καί διακοσμητικόν 
(δημ. άντιστρ.) — Μ’ ένα «Σ» εις 

τό τέλος μάς δίδει τό φιλολογικόν 
ψευδώνυμον τοΰ ’Ίωνος Δραγούμη.

6. Νεΰρον, μϋς (άντ. γεν.) — Ή  πα- 
τρίς τοΰ 'Ιπποκράτους.

8. Ή  άνω πέτρα τοΰ μύλου —· Γνω
στός Σαιξπηρικός Βασιλεύς (ένάρ-

9 Τό πτηνόν ψαρόνι δπερ λέγεται καί ψαρός Αρνησις (αντιστρ.) .
10. ’Άψητα... αλλά καί σταράτα — Ό  Γκαΐτε τό ήθελε νά είναι περισσότερόν κα

τά τον θάνατόν του (άντιστρ.) .
11. Εις τό σκάκι σημαίνει «τέλος» — Άρχαΐον Ελληνικόν νόμισμα.
12. ΙΙρωτεύουσα Ευρωπαϊκού κράτους — Εβασάνιφε τον Δημοσθενην.
13. Συναφείς (συνών. άντιστρ. αίτ.) .

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Διακοσμούνται μέ καρύδια ή αμύγδαλα.
2. Πολλοί τό εξηγούν (άρχ. άντιστρ.) — Χρησιμοποιείται εις την θειαν ευχαριστίαν.
3. Έ τσι άποκαλεϊται ενα δύσκολον πρόβλημα (γεν. πληθ.) —- ’Αντιληπτός υπο μιας

των αισθήσεων. π , , , , ,  -,
4 Έκκλησιαστικώς προηγείται τοΰ... είς Κύριος Ρυπαρόν οικοσιτον (αντιστρ.) . 
δ! Τόν δψώνομεν άφοΰ τόν δέσωμεν_ (άντιστρ.) — ΟΕ δορυφόροι τοΰ «Μ».
6. Λέγεται διά τά πλοία (άντιστρ. αίτ.) Κοινώς σουρυιά.
8. Δορυφόρος της είναι ή Σελήνη (γεν. άντιστρ.) . ,
9 Τό είοωλον των πραγματικών αντικειμένων Αιγυπτιακή θεοτης.
10. Καί αύτός έξυγιάνθη ύπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως.
11. ΤΑσμα, τραγούδι (αίτ. άντιστρ.) Ακοής ερεθισμός (γεν. πληθ.) .
12. Ή  κατακόρυφος είναι γυμναστική άσκησις (πληθ.) .

("Αποστολείς: /. /Yo.J

Λ Υ Σ ΙΣ  Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ο Υ  (Σταυρόλεξου άριθμ. 4)

ΠΓΤ7 ΠΝΤΤΟΣ· 1 ΣΕΚ 2. ΣΙΡΡΑ 3. ΣΙΑΜ — ΑΓΑΡ 4. ΟΝΤΑΣ (άντιστρ.) — 
ΤΕΓΟΈ 0 ΠΑΡΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 6. ΑΝΙΣΗ 7. ΛΑ — ΔΞ (ΔεΞιά) 8. ΕΙΛΕΙΘΓΙΑ
9 Ι μ ω λ α ι Τ ο( ν ε ρ ά  -  ο ν α ρ  ( * * » * . )  π .  νς -  τ α  ι ς . α ρ ι α ι
13. ΞΙΦΟΣ Ιό. ΓΕΝΕΤΗΣ.
ΤΥ Λ ΓΟΕΤΟΣ· 1 ΣΑ 2. ΡΑΣ (άντιστρ.) — ΔΕΩΝ 3. ΕΤΙ (άντιστρ.) —-ΛΙΡΕΣ 
f  ΣΑΝΤΔ — ΛΑΡΝΑΞ 5. ΣΙΜΟΓΝ -  ΕΝΑ —  ΡΙΟΝ 6. ΣΕΡ -  ΜΙΛΙ — ΙΦ 
t -  ' ,,Ι η ν  ΘΟΡ —  ΔΟΤΤ 8. ΑΓΕΛΗ — ΓΔΑΤΙΣ 9. ΟΡΑ (άντιστρ.) -
ΔΙΑΝΑ 10. ΓΑΡ (άντιστρ.) — ΟΙΑώ (αντιστρ.) 11. 2,1



Κ ά θ ε  Τ ε τ ά ρ τ η

’Από τον δίαυλον « 10 » παρακολου
θείτε τήν τηλεοπτικήν έκπομπήν τοΰ 
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κ ά θ ε  Π α ρ α σ κ ε υ ή
ώ ρ α  20,30 -2 1

’Από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των 
Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε 
τήν έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε 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 ς  ε ϊ να ι  χρήσιμοι  δΓ δλους


