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ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1956

«Σήμερον, δπως πάντοτε κατά τον 
εορτασμόν τής Πρωτοχρονιάς, στρέφο- 
μεν την σκέψιν μας προς τό παρελ.θόν 
διά νά άντλήσωμεν 
διδάγματα, θάρρος 
και εμπιστοσύνην 
διά τό μέλλον. Τό 
1955 δικαιούται νά 
λάβη την θέσιν του 
εις την 'Ιστορίαν, 
διότι κατά την διάρ
κειαν αύτοϋ, άφ’ ε
νός μέν ό προαιώ
νιος πόθος τον Κυ
πριακού Λαόν προς 
άνάκτησιν τής ελευ
θερίας του έξεδηλ.ώ- 
θη κατά τον πλέον 
έντονον καί αποφα
σιστικόν τρόπον, άφ’ 
ετέρου δε ή υψηλή 
περί δικαίου κ.αί η
θικής άντίληψις τού 
’Ελληνικού Λαού έ
λαβε την πλ.ηρεστέ- 
ραν της έκφρασήν 
μέ την διατρανωθεϊ- 
σαν συμπαράστασιν δλ.οκλήρου τού ’Έ 
θνους εις τον αγώνα των άόελφών μας 
Κυπρίων. Τον ιερόν υπέρ τής αύτοδια- 
θέσεως αγώνα, ή τελική όικαίωσις τού 
οποίον δεν θά βραδύνη, παρά πάσαν 
άντίδρασιν κ.αί ύπονόμευσιν.

'Ωσαύτως κατά τό λ.ήξαν έτος, ή 
Ελλάς δεινιος δοκιμασθεΐσα εις τά ίε- 
ρώτερα αίσθήματά της άπό τάς πρωτο

φανείς εις βάρος τών 
εν Τουρκία ομογενών 
βιαιότητας, έδωσεν δ
πως πάντοτε δείγμα
τα τού υψηλού πολι
τισμού της, μέ την 
αρνησιν αυτής δπως 
άκολονθήση παρό
μοιας μεθόδους, άλ- 
λά κ.αί τής εθνικής υ
περηφάνειας μέ τήν 
άκ.λόνητον εμμονήν 
της εις τήν άξίωσιν 
διά τήν παροχήν τής 
όφειλομένης ίκανο- 
ποιήσεως.

' 0  Ελληνικός Λ α
ός μέ σκληρός στε
ρήσεις, αλ.λά καί ά- 
κάματον ζωτικότητα 
συνέχισε κατά τό α
περχόμενον έτος τήν 
προσπάθειάν του διά 
τήν οικονομικήν τού 

τόπου άνάπτνξιν καί τήν κατάκτη- 
σιν τής ευημερίας του. Καταστροφαί έκ 
θεομηνιών, διά τήν άνόρθωσιν τών ο
ποίων έχρειάσθη ή θυσία μέρους τών 
δυνατοτήτων τού τόπου, δχι μόνον δέν 
έκαμψαν τήν προς τά πρόσω πορείαν,
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άλλα τουναντίον έτόνωσαν την εμπιστο
σύνην του εις τάς Ιδίας αυτόν δυνάμεις.

Οί "Ελληνες ηνωμένοι, υπό την έμ- 
πνευσμένην ηγεσίαν των Βασιλέων μας, 
μέ πίστιν, εργατικότητα καί πειθαρ
χίαν θά σννεχίσωμεν τούς άγώνάς μας 
διά την μεγάλην ιδέαν τής ’ Ελευθερίας

και την δημιουργίαν μιας καλλιτέρας 
ανριον. Μέ την πεποίθησιν τούτην εύ
χομαι εις δλονς τούς "Ελληνας χαρού- 
μενον καί ευτυχές τό Νέον ’Έτος».

Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ  
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1956

«Τό νήμα τον χρόνον είναι κατάσπαρ- 
τον άπό κόμβους άποτελοϋντας χρονό- 
σημα, μέ τα όποια μετράται και άναμε- 
τράται ή ζωή των ατόμων, των ομά
δων, των Εθνών.

Κ ατ’ εξοχήν τοι- 
οντον χ^ρονόσημον εί
ναι ή ημέρα τοϋ Νέ
ον 'Έτους. Κατά τήν 
ημέραν αυτήν, άνα- 
λογιζόμενοι τό πα
ρελθόν καί προσβλέ- 
ποντες προς τό μέλ
λον, φυσικόν είναι νά 
άναζητώμεν, (μέ βά- 
σιν τον απολογισμόν 
τοϋ παρελ.θόντος καί 
τήν έξ αντοϋ προσ- 
κτωμένην πείραν άφ’ 
ενός, μέ τάς ελπί
δας καί προσδοκίας 
τοϋ μέλλοντος άφ’ 
ετέρου), όπως άνα- 
συγκροτονμενοι χω- 
ρήσωμεν περαιτέρω, 
προς τά πεπρωμέ
να, άτινα επιφυλάσσει 
ήμίν ό χρόνος έπί τής Ελληνικής αυτής 
γης, ήτις διαδραματίζει άπό αιώνων 
ρόλον κονίστρας ένθα άποδύονται εις 
άγώνας τά εύγενέστερα άνθρώπινα Ιδα
νικά κατά των δυνάμεων τοϋ κακοϋ.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας είναι ώς

γνωστόν τά κατ’ εξοχήν όργανα εκείνα, 
τά όποια, ή Πολιτεία έν τή συγκροτήσει 
της έχει τάξει ώς συνεκτικά θά έλεγον 
μόρια, τά όποια επιτρέπουν τήν ειρη

νικήν καί εύρυθμον 
λειτουργίαν τοϋ συ
νόλου. Είναι εκείνοι 
τά όποια έχουν έπω- 
μισθή τον βαρύ ρό
λον τοϋ νά πατάσ
σουν κάθε πράξιν,. 
κάθε κίνησιν, ήτις θά 
έτεινεν εις τήν διά- 
σπασιν τής ομαλής,, 
τής άρμονικής ζωής. 
Είναι δηλονότι τά 
κατ’ εξοχήν εναντίον 
τοϋ κακοϋ όργανα.

Ά π ό  τήν στιγμήν 
κατά τήν οποίαν άντι- 
τάσσεταί τις εις τον 
Νόμον,τον οποίον αυ
τή αϋτη ή Πολιτεία 
έχει τάξει ώς υπέρ
τατου θέσμιον ζωής 
των πολιτών της, ού- 
τος καθίσταται εχ

θρός καί οφείλει νά ύποστή τάς συνέπειας. 
Ιδού ή κρίσιμος καί δυσχερής στιγμή  

κατά τήν οποίαν τά Σώματα ’Ασφαλείας, 
έχοντα πλήρη συνείδησιν τών καθηκόν
των των καί έπίγνωσιν τής υψηλής αυ
τιών άποστολής, δέον νά έχουν τήν ίκα-
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νότητα τής όιακρίσεως εκείνου, δστις 
ενώ μέχρι χθες, κατά τεκμήριον του-

ί λ.άχιστον, έθεωρεϊτο αδελφός ήδη άπο- 
δεικννεται εχθρός, καταλύτης τον Νό-

Ι μον. ’Έχω τονίσει πολλάκις, δτι έκ τοϋ 
τρόπου καθ' δν ασκείται ή άστυνόμευσις 
γενικώς καί έκ τής συμπεριφοράς καί 
τοϋ εν γίνει ήθους των οργάνων ’Ασφα
λείας βαθμολογείται καί 6 Πολιτι-

Ι σμός μας. Είναι πράγματι έξόχως λεπτή 
καί δυσχερής ή άποστολή σας.

Φορείς έκάστοτε καί ένσαρκωταί τής 
Δννάμεοος τής Κρατικής εξουσίας, δια
σταυρώνεσθε εις έκαστον βήμα με τα 

δικαιώματα των πολιτών, τά οποία εις 
τήν συνείδησιν αυτών συνήθως άφομοι- 
οϋνται με αυτό τό δίκαιον.

Ό  έλεγχος συνεπώς τής συμμορφώ- 
σεως προς τούς Νόμους καί τάς ’Α στυ
νομικός Διατάξεις, συνθέτει τό εύπαθέ- 
στερον σημεϊον επαφής ’Αστυνομικού 
οργάνου καί πολίτου, ό τρόπος δέ τής 
άσκήσεως τής λειτουργίας ταντης προ
σδιορίζει καί έδραΐίόνει εις τήν συνεί- 
δησιν τών πολιτών τήν εμπιστοσύνην 
προς υμάς.

Ή  έκφρασις έκάστοτε τής Κρατικής 
εξουσίας, από υμάς έξαρτάται νά μή 
προσλαμβάνη μορφήν άσκήσεως βίας ή 
εξουσιαστικού καταναγκασμού.

’Από τάς πράξεις σας, εάν καταυγά- 
ζωνται άπό τό πνεύμα τού λόγον καί 
τής Δικαιοσύνης, θεμελιοϋται ή πίστις 
τον πολ.ίτου προς τό Κράτος, ώς Κρά

τους στοργικού καί δικαίου, διότι ή επι
βολή άπλώς τής Κρατικής δυνάμεως 
εύχερώς συγχέεται με τήν αδικίαν. ’Όλοι 
γνωρίζομεν δτι αι στιγμαί τάς όποιας 
διερχόμεθα είναι πονηροί καί ή ίκανό- 
της τής τοιαντης όιακρίσεως απαι
τείται υπέρ ποτέ άλλοτε.

Οϋτω τό άνατέλλον έτος πάν άλλο 
ή ομαλών διά τήν αγωνιστικήν δράσιν 
τών Σωμάτων Ασφαλείας προμηνύεται. 
Πρόσφατοι αποκαλύψεις έρχονται προς 
έπίρρωσιν τών κατά τής Πατρίδος γνω
στών έπιβουλών, οντω δέ τά όργανα τής 
τάξεως, τά όργανα τής δια τηρήσεως 
τής ειρηνικής ζωής, τά δργανα ατινα 
έχουν ταχθή εις πάταξιν τον κακού, 
θά κληθούν νά καταβάλουν καί πάλιν 
άοκνους προσπάθειας προς έπιτέλεσιν 
τοϋ μεγάλου τούτου σκοπού. Ούδεμίαν 
άμφιβολίαν βεβαίως έχω διά τήν έκ 
μέρους τών Σωμάτων ’Ασφαλείας βέ
λη σιν έπιτελέσεως τοϋ έργου τούτου. 
’Η  ιστορία τών Σωμάτων αυτών άπο- 
τελεϊ εχέγγυον. Τό κατ’ εμέ υπόσχομαι 
νά είμαι συμπαραστάτης τών δικαίαιν 
αιτημάτων παντός άνήκοντος εις τά 
Σώματα Ασφαλείας καί δράττομαι τής 
ευκαιρίας νά ευχηθώ εις δλους καί τάς 
οικογένειας σας ευτυχές τό άνατέλλον 
Νέον ’Έ τος 1956».

’Εν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1955
Ό  ’Υφυπουργός τα>ν ’Εσωτερικών 

Ε Υ Α Γ Γ . Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η Σ
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ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΚΔΤΑΣΧΕΣΙΣ ΠΟΜΠΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε Ι Σ

1. —Παρακολούθησις υπό τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών τοΰ παρανόμου τεχνικόν
μηχανισμόν τοΰ Κ.Κ.Ε.

2. —Αιφνιδιασμός εις την ύποπτον οικίαν καί κατάσχεσις ασυρμάτου και πολυτίμου
άρχείου.

3. —Ά νακάλυψις τυπογραφείου τον Κ.Κ.Ε. και αύλληψις υπευθύνων.
4. —’Επικοινωνία συλ.ληφθέντων με δημοσιογράφον; παρουσίρ τον 'Υφυπουργού ’Εσω

τερικών κ. Ευαγγέλου Καλ.αντζή.
5. —Δηλώσεις τοΰ κ. Καλ.αντζή προς τους άιπιπροσώπους τοΰ τύπον.
6. —’Επίσημοι ανακοινώσεις τού Υφυπουργού κ. Εύαγγ. Καλ.αντζή έν σχέσει μέ τον

κατασχεθέντα άσνρματον.
7. —Άνακοίνωσις τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών έπι τής όργανώσεω; και τών

σκοπών τού έν 'Ελ.λάδι δρώντος παρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε.
8. —Έκ.θεσις τού Διοικητοϋ ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Θ Ρακιντζή.

** *

1. Παρακολούθησις ύπό τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών τοϋ παρα
νόμου τεχνικού μηχανισμού τοϋ Κ .Κ .Ε .

'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών προσέθεσε; εις την δράσίν της άλλην μίαν 
σημαντικήν επιτυχίαν. Άνεκάλυψε μυστικόν πομπόν άσυρμάτου τών κομμουνι
στών, συνέλαβε τόν χειριστήν του, άνεκάλυψε νεοσυσταθέν τυπογραφεΐον τών κομ
μουνιστών καί πολύτιμον άρχεΐον καί συνέλαβε σημαίνοντα κομμουνιστικά στελέχη.

'Ος άνεκοινώθη, άπό πολλών μηνών ή Γενική ’Ασφάλεια έγνώριζεν, ότι 
εις τήν προς τό τέρμα τής λεωφόρου Συγγροϋ καί μεταξύ τής Καλλιθέας καί τοϋ 
'Ιπποδρόμου έπί τής όδοΰ Άγαμέμνονος 2 οικίαν, ήτο ενδεχόμενον νά λειτουργή 
μυστικός σταθμός άσυρμάτου τών κομμουνιστών μέ πομπόν καί δέκτην καί παρη- 
κολούθει τήν οικίαν καί τούς ένοικους της. Εις τήν οικίαν διέμενον ό Δημήτριος 
Κίτοβας, έτών 38, έκ Σμύρνης καί ή ερωμένη του Γεωργία Χριστοφόρου, ετών.32, 
άλλοτε κάτοικος Καισαριανής. ’Επίσης διέμενον ή γραία μητέρα καί οί μικροί ά- 
δελφοί καί άδελφαί τής Χριστοφόρου, εννέα άτομα τόν άριθμόν. Ό  Κίτοβας καί ή 
Χριστοφόρου ενώ έμενον προηγουμένως εις πτωχικά παραπήγματα συνοικισμών, 
εύρέθησαν αίφνιδίως μέ πολλά χρήματα καί έκτισαν τήν άνωτέρω έπί τής όδοΰ ’Α
γαμέ μνονος 2 οικίαν, όπου έγκατεστάθησαν. 'Η οικία, μία μικρή βιλίτσα έκ τεσ
σάρων δωματίων καί όλων τών χρειωδών, μέ προαύλιον έμπρός καί αύλήν, μέ ιδιαι
τέραν Θύραν όπισθεν, είχε παραπλεύρως ένα μεγάλο κατάστημα, εις τό όποιον ό Κί
τοβας καί ή Χριστοφόρου ήνοιξαν προ ήμερων ευπρόσωπον διά τήν συνοικίαν κέν- 
τρόν, «Τό Μπάρ τών 'Ιππέων», εις τό όποιον ήρχισαν νά συχνάζουν σταυλΐται, 
τζόκεϋ, προπονηταί καί οί έχοντες δοσοληψίας μέ τόν ιππόδρομον. Φυσικά έκ 
τών πρώτων έγένοντο θαμώνες του καί τά καλλίτερα λαγωνικά τής Γενικής’Ασφα
λείας, τά όποια διεπίστωσαν ότι ή ΐδρυσις τοΰ μπάρ δέν ειχεν άλλο σκοπόν παρά νά 
καμουφλάρη καταλλήλως καί νά άποτελέση τήν καλλιτέραν γιάφκαν τοΰ νέου-κατα- 
σκοπευτικοΰ δικτύου τών κομμουνιστών.

Άφοϋ έξη’<φιβώθη έκ τής παρακολουθήσεως, ότι πράγματι εις τήν οικίαν ύπήρ-

ι
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χε μυστικός άσύρματος, λειτουργών μέ μεγάλας προφυλάξεις καί μόνον κατά 
τας μεταμεσονυκτίους ώρας, διά του οποίου διεβιβάζοντο εις τό σιδηροϋν παραπέ
τασμα κατασκοπευτικαι πληροφορία'. καί έλαμβάνοντο έκεΐθεν έντολαί, άπεφασίσΟη 
να γίνη αιφνιδιαστική έρευνα. Αί λεπτομέρειαι τοϋ αιφνιδιασμού καθωρίσθησαν 
εις ειδικήν σύσκεψιν, καθ’ ήν καθωρίσθη ό ρόλος έκάστου, διότι καί ή παραμικρά 
παραλειψις η άστοχος ενέργεια ήδύιατο νά έχη ώς συνέπειαν τήν καταστροφήν 
πολυτίμου συνωμοτικού ύλικοϋ καί πειστηρίων, των όποιων ήλπίζετο ή άνεύρεσις.

2. Αιφνιδιασμός εις τήν ύποπτον οικίαν καί κατάσχεσις ασυρμάτου 
καί πολυτίμου αρχείου.

Οΰτιυς άπό τής νυκτός τής Τετάρτης 21/12/1955, ολόκληρα τετράγωνα 
επετηροΰντο ά.πό τά όργανα τής Γενικής ’Ασφαλείας, εις τρόπον ώστε οί ένοικοι νά
μή άντιληφθοϋν τίποτε.

'Ο αιφνιδιασμός έγένετο έπιτυχώς τήν 4.45' πρωινήν τής 22/12/55 ακριβώς 
καί διήρκεσε μόνον δέκα δευτερόλεπτα. Ή  εί'σοδος εις τήν οικίαν έγινε καί άπό 
τήν έμπροσθίαν θύραν καί άπό τήν όπισθίαν 
ταυτοχρόνως. Οί παρακολουθοΰντες αστυνομικοί τ
άφηκαν τον ασυρματιστήν νά δώση τά νυκτε- 
ρινα-κρυπτογραφήματά του διά νά τον συλλάβουν 
μόλις Θά έπεφτε διά νά κοιμηθή, ώστε νά μή 
προλαβη νά καταστρέψη τίποτε. Οί αστυνομικοί 
κατέλαβον κοιμισμένους τον Κίτοβαν, τήν Χρι
στόφορου, τήν μητέρα καί τά μικρά αδέλφια της, 
ενώ οί ιθύνοντες τον αιφνιδιασμόν μέ τά περί
στροφα εις τάς χεΐρας ώρμησαν εις μικρόν δω- 
μάτιον προς τό όπισθεν μέρος τής οικίας οπού 
εύρίσκετο 6 χειριστής τοΰ ασυρμάτου, ό όποιος 
ήτο ό Γεώργιος Ν. Μωραΐτης, ετών 28.

Ό  Μωραΐτης άκούσας τον Θόρυβον επεχείρη- 
σε νά άρπάξη καί νά καταστρέψη διάφορα απο
καλυπτικά έγγραφα, τά όποια όμως κατε- 
σχέθησαν άμέσως. Ύπεχρεώθη νά ένδυθή—διότι 
έφερε πυτζάμες—άλλά καθώς έδενε τήν γραβά
ταν του έπεχείρησε νά κρύψη εις αύτήν ένα μι- 
κροσκοπικό κομματάκι χαρτί, τό όποιον κατε-

Γ. Μ Ω Ρ Α ΪΤ Η Σ
σχέθη.

Ό  Γεώργιος Μωραΐτης ώμολόγησεν άμέ
σως ότι ήλθεν άπό τό σιδηροϋν παραπέτασμα
καί ότι εχειρίζετο τον ασύρματον τοϋ ενταύθα κλιμακίου τοϋ Κ. Κ. Ε.

Οί άστυνομικοί έπεδόθησαν κατόπιν εις λεπτομερή έρευναν έντός τοΰ δωμα
τίου. Τήν προσοχήν των άπέσπασεν άμέσως ένα ντουλάπι, όπίσο  ̂ άκριβώς άπό τό 
άνοιγμα τής πόρτας τοΰ δωματίου. Εις αύτό δεν ύπήρχον παρά τά ένδύματα τοΰ 
ενοίκου τοΰ δωματίου καί μία βαλίτσα εις τό κάτω μέρος. "Οταν άφηρέθη ή βαλίτζα 
καί έξητάσθη ή βάσις τοΰ ντουλαπιού, άπεδείχθη ότι αυτή ήτο χωρισμένη εις τήν 
μέσην, ήτο κινητή καί έσκέπαζε κρύπτην ύψους 0.30 μ. "Οταν άφηρέθη ή ξύ
λινη βάσις, άνευρέθη κάτωθι αύτής δεύτερη βαλίτσα μικρών διαστάσεων, ή όποια 
περιεΐχεν έναν εξαιρετικής τελειότητας μικρόν ασύρματον, πομπόν καί δέκτην, λει- 
τουργοΰντα μέ τό σύνηθες ρεΰμα τής πόλεοσς. Ό  Μωραΐτης όταν έδιδε καί έλάμβανε 
τά συνθηματικά ραδιοτηλεγραφήματα μέ τό Παραπέτασμα, έκάλυπτε τά παράθυρα 
καί τάς θύρας μέ βαρειές κουρτίνες διά νά μή ακούεται έξω ό θόρυβος τοΰ πομπού



3104 Άντικομμουνιστικδς άγων

ή ό χαρακτηριστικός ήχος του δέκτου. 'Ως φως μετεχειριζετο μικροσκοπικην κι
νητήν ηλεκτρικήν λάμπαν. "Οταν έπαυε τήν έπικοιιωνίαν μέ τό Σιδηροϋν Παραπέ
τασμα, έθετε τον ασύρματον εις τήν κρύπτην καί άνεπαύετο.

Εις το δωμάτιον τού Μωραΐτου κατεσχέθη πολύτιμον κομμουνιστικόν άρχεΐον, 
συνθηματικά κρυπτογραφήματα καί ό μυστικός κώδιξ. ’Επίσης ανευρεθτ  ̂χρηματικόν 
ποσόν εις δολλάρια διά τάς άνάγκας του Μωραΐτη καί των κατασκόπων τοϋ δι
κτύου του. '

3 . ’ Ανακάλυψις τυπογραφείου τοϋ Κ .Κ .Ε . καί σύλληψις υπευθύνων.

Έκτος τοϋ Μωραΐτη, τοϋ Κίτοβα καί τής Χριστοφορίδου συνελήφθησαν στε- 
λέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. συνωμοτικώς δρώντα καί ένας άκόμη από τούς δραπετευσαντας 
άπό τάς ιρυλακάς Βούρλων κομμουνιστάς. "Αλλαι συλλήψεις προηγήθησαν τής ερευ-

νης καί άλλαι έγένοντο μετ’ αυτήν, επί τή βάσει 
τοϋ κατασχεθέντος εις χεϊρας τοϋ Μωραΐτου 
άρχείου.

ΟΙ άστυνομικοί έπί τή βάσει τοϋ άνευρε- 
θέντος αποκαλυπτικού σημειώματος τοϋ Μωρα
ΐτου, μετέβησαν τήν 8ην πρωινήν εις τήν 'Αγίαν 
Παρασκευήν, οπού άνεκάλυψαν μυστικόν κομ
μουνιστικόν τυπογραφείο ν.

Τό τυπογραφείου α,ύτό κατεσκευάζετο και 
έπρόκειτο νά λειτουργήση εις μικρόν οίκίσκον 
ευρισκόμενον παρά τήν άριστεράν πλευράν τής 
θέσεως Σταυρός, έντός αμπελώνων και εις 
άπόστασιν 800 μ. περίπου άπό τής όδοϋ.'Ο οικι- 
σκος άποτελεΐται έκ δύο μικρών δωματίων μετά 
υπογείου, εις τό όποιον έπρόκειτο νά κατασκευ- 
ασθή κρύπτη διά τον τοποθέτησιν πιεστηρίου. 
Έντός τοϋ οίκίσκου συνελήφθη ό 20ετής Δη- 
μήτριος Γ. Γκούθας, υιός παλαιού κομμουνιστοϋ 
καταγομένου άπό τούς Γόνους Λαρίσης. Κατα 
τον συμμοριτοπόλεμον ό νεαρός Γκούθας μετεβη 
εις τό σιδηροϋν παραπέτασμα καί έςεπαιδευθη 
εΐδικώς οϋς τυπογράφος.Έντός τοϋ οίκίσκου ευρε- 

θησαν μόνον άχρησιμοποίητα τυπογραφικά στοιχεία βάρους 17 οκάδων, σελιδοθέται 
καί κύλινδροι μελάνης ώς καί 500 μεγάλα φύλλα χάρτου. ’Α πό τό κατασχεθέν αρ
χείο ν προκύπτει οτι έκεΐ θά έλειτούργει προσεχώς μυστικόν τυπογραφείου.

4. ’Επικοινωνία συλληφθέντων μέ δημοσιογράφους παρουσία τοϋ 
'Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ. Εύαγγελου Καλαντζή.

'Ο 'Υφυπουργός έπί τών Εσωτερικών κ. Εύαγγ. Καλαντζής παρηκολούθησε 
έκ τοϋ σύνεγγυς δλας τάς ένεργείας τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί συνεχάρη τους 
αστυνομικούς διά τήν έπιτυχίαν. Τήν έπομένην τής συλλήψεως έπετράπη εις τους 
δημοσιογράφους τοϋ έγχωρίου καί ξένου τύπου νά έπικοινωνήσουν με τα συλλη- 
φθέντα στελέχη Μωραΐτην καί Γκούθαν, παρουσία τών άνωτέρων άξιωματικών και 
τοϋ κ. 'Υφυπουργού έπί τών Εσωτερικών.

'Ο Μωραΐτης ένεφανίσθη εις τον κ. 'Υφυπουργόν καί τούς δημοσιογράφους ατά
ραχος, όπως καί όταν συνελήφθη.

—Πώς τά περνάς, Μωραΐτη; τον ήρώτησεν ό κ. 'Υφυπουργός.

Δ. ΓΚΟΥΘΑΣ



Άνακάλυψις κομμουνιστικής όργανώσεως 3105

—’Έ  πώς νά τά περνώ, άπήντησε μέ στωϊκότητα. Πολύ ώραΐα ! 
—Που έσπούδασες;
—Έσπούδασα άσυρματιστής εις τήν σχολήν Πάλμερ στην αρχή καί ύστερα 

έξω. (Τό «έξω» είναι το παραπέτασμα).
Τοϋ υποβάλλεται, ή έρώτησις:
—Μαζί σου έφερες τον άσύρματο;
—’Ό χι, έδώ μου τον έδωσαν.
Διακυβεύεται ή έρώτησις ποιος; 'Ο Μωραΐτης άπαντα μέ ένα «δεν ξεύρω» 

και τήν ιδίαν άπάντησιν δίδει καί εις τήν έρώτησιν ποιου συστήματος ήτο ό άσύρ- 
ματός του.

—Πόσον καιρό έχεις πού ήλθες εις τήν Ελλάδα;
—'Ένα έτος, άπαντα.
Κάποιος έρωτα τον Μωραΐτην αν είναι κομμουνιστής καί άν μετενόησεν ήδη 

διά τήν ζημίαν πού έκαμεν 
Ό  Μωραΐτης άπαντα:

—Μάλιστα, είμαι κομ
μουνιστής. Είμαι δώδεκα 
χρόνια κομμουνιστής. Καί 
δεν μετανοώ. Είμαι έτοιμος 
πάντα νά θυσιασθώ για τό 
κόμμα. Παλεύουμε δλοι γιά 
τή νομιμοποίηση τοΰ κόμμα
τος.

Μετά τον Μουραΐτην ώ- 
δηγήθη εις τό Γραφεΐον ό 
Γ κούθας.
—’Έχεις σπουδάσει, Γκού- 

θα; τον έρωτα ό 'Υφυπουρ
γός κ. Καλαντζής.

—-’Ίσαμε τό δημοτικό 
σχολείο, άπαντα.

Ό  Διοικητής ’Ασφαλείας 
κ. Ρακιντζής παρεμβαίνω» 
δίδει τήν έξήγησιν ότι ό
Γκούθας ήκολούθησε κατά τό 1948 τούς συμμορίτας καί έξεπαιδεύθη εις σχολήν 
τυπογράφων εις τό παραπέτασμα. Ό  Γκούθας, ό όποιος είναι καί αύτός ψυχραιμό
τατος, τό έπιβεβαιοΐ.

—Τί έχεις νά μάς πής γιά τή δράσι σου;
—"Ο,τι είχα νά πώ τά είπα, άπαντα.
—Πες πότε ήλθες καί πώς, τοΰ λέγει ό κ. Ρακιντζής.
—Τό καλοκαίρι, άπό τό παραπέτασμα. Μοΰ έδεσαν τά μάτια καί μέ έφεραν. 

Δεν ξέρω πώς καί άπό ποΰ. Βρέθηκα μιά φορά μέ δεμένα τά μάτια στήν Ελλάδα.
—Μέ βαπόρι ήλθες, μέ αυτοκίνητο, μέ σιδηρόδρομο;
Ό  Γκούθας δέν θέλει νά άπαντήση. Κατόπιν λέγει δτι δταν τοϋ είχαν δέσει 

τά μάτια, ήκουσε ήχους τέτοιους, ώστε κατάλαβεν δτι τον είχαν βάλει σε τραίνο. 
’Επιμένει δτι μέ δεμένα τά μάτια εύρέθη εις τάς ’Αθήνας, δπου ήρχισε τήν δράσιν 
του διά νά συστήση τό μυστικόν τυπογραφεΐον εις τον Σταυρόν. Είναι φανερόν δτι 
■δέν θέλει νά ε’ίπη έπί τοΰ σημείου αύτοΰ περισσότερα.

Ό  κ. Ρακιντζής παρεμβαίνουν δίδει τήν πληροφορίαν δτι εις τό τυπογραφεΐον

Μία άποψις τοΰ πομποΰ, μέ τον όποιου ό παράνομος μηχα
νισμός των κομμουνιστών ήρχετο εις επαφήν μέ τήν ηγε
σίαν τοΰ Κ.Κ.Ε. εις τό παραπέτασμα καί έλάμβανεν όδηγίας.
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του Γκούθα εύρέθη προκήρυξές έπαναστατικοΰ περιεχομένου χειρόγραφος. Τά χει
ρόγραφα είναι άνωτάτου στελέχους του Κ.Κ., έκ των συλληφθέντων ήδη.

5 . Δηλώσεις τοΰ κ . Καλαντζή προς τούς αντιπροσώπους τοΰ τύπου .
Την 7ην έσπερινήν τής 23-12-55,0 κ. Καλαντζής καλέσας τούς αντιπροσώπους 

τοΰ τύπου και τούς έν Άθήναις ξένους άνταποκριτάς, προέβη εις τάς άκολούθους 
άνακοινώσεις:

«'Ο συλληφθείς κομμουνιστής ασυρματιστής Μωραΐτης έξεπαιδεύθη τό 1946 
διά την χρήσιν του άσυρμάτου εις την Σχολήν Πάλμερ. Έν συνεχεία ένετάχθη αλ
ληλοδιαδόχους εις τάς κομμουνιστικάς μεραρχίας των Διαμαντή και Γιώτη, εις τάς 
όποιας έχρησιμοποιήθη ώς άσυρματιστής, καθώς καί εις άλλας έμπιστευτικάς θέ
σεις. Μετά τήν συντριβήν τοΰ συμμοριτισμού κατέφυγεν εις Ουγγαρίαν, όπου,

κατόπιν εντολής τοΰ Κ.Κ., 
έξεπαιδεύθη εις διαφόρους 
σχολάς ποικίλης συνωμοτι
κής καί άνατρεπτικής κα- 
ταρτίσεως.

«Εις τήν Ελλάδα είσε- 
χώρησε προ έτους μέ τήν 
έντολήν νά έξασκήση τήν 
ειδικότητά του διά τον συ
νωμοτικόν μηχανισμόν τοΰ 
Κ.Κ.Ε. 'Ο άσύρματος, τον 
όποιον έχρησιμοποίει καί 
ό όποιος ήδη εύρίσκεται 
εις χεΐρας των ’Αρχών, 
είναι τελειοτάτου . -ρύπου, 
αλλά δεν έχει έξακριβωθή 
ακόμη ή προέλευσίς του».

Περαιτέρω ό κ. Καλαν
τζής άπαντών εις τάς δια
φόρους έρωτήσεις των δη

μοσιογράφων, απεκαλυψεν οτι εν συναρτήσει καί παραλλήλως προς τήν ύπόθεσιν τοΰ 
μυστικού ασυρμάτου περισσότερα των δέκα άνώτερα κομματικά στελέχη τοΰ συνω
μοτικού μηχανισμού τοΰ Κ.Κ. αφιχθησαν είτε έκ του παραπετάσματος, είτε έξ άλλων 
χωρών τοΰ εξωτερικού, όπου εΐργάζοντο εις τήν πολιτικήν γραμμήν τοΰ κόμματος 
καί τών παραφυάδων του.

Ο Μωραΐτης ήτο έφωδιασμένος μέ τρεις πλαστάς ταυτότητας. Εις τήν μίαν 
ανεγραφετο ώς Νικ. Βάλαρης τοΰ Εύθ., άπό τήν Τέμενην τοΰ Αίγιου, ιδιωτικός 
υπάλληλος. Η ταυτοτης αυτή φέρει πλαστήν υπογραφήν τοΰ ’Αστυνομικού Διευ- 
θυντοΰ κ. Τσίπη καί ήμερομηνίαν 6ην Σεπτεμβρίου 1955. Ή  άλλη πλαστή ταυτότης 
τον φερει ως Ιωαννην Πετρίδην, έμπορευόμενον, άπό τήν Ξηρόβρυση τών Σερρών 
και ή τρίτη υπό άλλον δυσανάγνωστον όνομα.

Πλαστήν ταυτότητα μέ τό όνομα Μιχ. Καραβάς έχει καί ό Γκούθας.
Εις ερωτησιν ξένου δημοσιογράφου έάν ό Μωραΐτης ένήργει κατασκοπίαν 

δια λογαριασμόν τοΰ Κ.Κ.Ε. ή ξένης δυνάμεως, ό κ. Καλαντζής άπήντησεν ότι ήδη 
ερευναται και μελετάται ή έκτασις τής δράσεώς του, διά νά διευκρινισθή πλήρως ό 
ρόλος τον όποιον διεδραμάτισε καί αν ένήργει κατασκοπίαν μόνον ύπέρ τοΰ Κ.Κ.Ε. 
ξ και υπέρ ξε^ης δυνάμεως. Τέλος ό κ. Καλαντζής έτόνισεν ότι δέν είναι σκόπιμον νά 
δοθούν εις τήν δημοσιότητα περισσότερα.', λεπτομέρεια1., ιδίως διά τό περιεχόμενον

Τό  ̂ παράνομον τυπογραφεϊον
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των άνευρεθέντων καί κατασχεθέντων εις την κρύπτην του άσυρμάτου καί το άνευ- 
ρεθεν μυστικόν τυπογραφεΐον των κομμουνιστών πριν όλοκληρωθή ή συνεχιζομένη 
άνευ διακοπής άνάκοισις.

Κατόπιν έρωτήσεως ξένου δημοσιογράφου, ό κ. Ρακιντζής έπεβεβαίωσε την 
πληροφορίαν ότι τ£ς τελευταίας ημέρας συνελήφθη καί άλλος κομμουνιστής δρα- 
πετης των φυλακών βούρλων, άλλα διηυκρίνησεν ότι ή σύλληψις αυτή είναι ά.σχετος 
με την υπόθεσιν τού άσυρμάτου καί τού τυπογραφείου.

6. Επίσημοι ανακοινώσεις τοΰ 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ. 
Ε υαγγ. Καλαντζή ίν  σχέσει με τόν κατασχεθέντα ασύρματον.

Την 2αν ’Ιανουάριου 1956 ό υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαν- 
τζης καλεσας τούς δημοσιογράφους προέβη εις άνακοινώσεις σχετικάς μέ τό άνα- 
καλυφθέν κλιμάκιον παρα
νόμου μηχανισμού τοΰ Κ.
Κ.Ε. καθώς καί τών ση-

«'Η ύπόθεσις τοΰ άνακα- 
λυφθέντος προσφάτως κομ
μουνιστικού άσυρμάτου καί 
τής συλλήψεως άνωτάτων 
στελεχών τού κατασκοπευ
τικού μηχανισμού τού Κ.Κ.
Ε. άποδεικνύεται πολύ σο- 
βαρωτέρα άπό ό,τι άρχικώς 
είχε θεωρηθή. Εκτάκτου 
ε θ ν ι κ ή ς  σπουδαιότητος 
στοιχεία'περιήλθον εις χεΐ- 
ρας τοΰ Κράτους, τόσον ώς ΚατασΧεθέν κρυπτογραφικόν σήμα επί τοΰ Γ. Μωραίτη
προς τάς συγκεκριμένας πο-
λιτικάς επιδιώξεις τού Κ.Κ.Ε. κατά την παροΰσαν στιγμήν, όσον καί ούς προς 
την διάρθρωσιν τού παρανόμου αύτοΰ μηχανισμού.

Κρυπτογραφικά σήματα εύρεθέντα έπί τοΰ χειριστοΰ τού κομμουνιστικού 
άσυρμάτου Γ. Μωραίτη, αποκαλύπτουν πλήρως τό παιγνίδιον τοΰ Κ.Κ.Ε. προς 
όφελος ξένων Δυνάμεων. Τά άποκρυπτογραφηθέντα κομμουνιστικά ραδιοσήματα>/ « « γ ~ ‘έχουν ως εςης:

Ιο ν  κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η μ α  (άποστέλλεται άπό τόν έδώ άρχηγόν τοΰ έν 
Έλλάδι κλιμακίου τού Πολιτικού Γραφείου τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ Κ.Κ.Ε. 
προς την έδρεύουσαν εις τό Παραπέτασμα ηγεσίαν τοΰ κόμματος):

«Εντολή σας γιά πλατύτερη διεύρυνση κίνησης ’Εθνικής Δημοκρατικής 
Προ^τοβουλίας δόθηκε στον Παπαγιάννη γιά Ε.Δ.Α. ’Εκμετάλλευση Κυπριακού 
προώθησε άντιαμερικανική πολιτική».

Τό άνωτέρω σήμα διαβιβάζεται εις τόν Ζαχαριάδην άπό τόν Γούσιαν, ό 
όποιος ηγείται εις την Ελλάδα τοΰ παρανόμου μηχανισμού τοΰ Κ.Κ.Ε.

'Ο Γούσιας είναι μέλος τής τριμελούς γραμματείας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. 
(μαζί μέ τόν Μπαρτζώταν καί τόν Ζαχαριάδην). 'Ο άναφερόμενος εις τό σήμα 
Παπαγιάννης είναι τό άνώτατον στέλεχος, τό όποιον άπέστειλεν εις την χώραν μας

μάτων τά όποια εύρέθήσαν, 
τών όποιων τό κείμενον 
έχει ώς εξής:
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ή ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε., διά νά καθοδηγήση την Ε.Δ.Α. εις την έφαρμογήν της νέας 
πολιτικής γραμμής του κόμματος, έν δψει των έκλογών.

2 ο ν  κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η μ α  (Γούσιας προς Ζαχαριάδην):
«’Αποχώρηση Ελλάδας από Ν.Α.Τ.Ο. βρίσκει περιορισμένη άπήχηση. Προς 

την ΐδια κατεύθυνση κινείται δραστήρια καί Μεγάλος. Μοναρχοφασιστικοι κύκλοι 
άρχισαν άντιαλβανικές ενέργειες. «Αυγή» συγκεντρώση στοιχεία για καμπανια για 
Λαϊκή Δημοκρατία ’Αλβανίας. "Αν τεθή ζήτημα Βορειοηπειρωτικοΰ θα εντείνουμε 
πιο πολύ άντικυβερνητική καμπάνια Κυπριακού. 'Ωστόσο δεν κρίνεται ώριμη ψυ
χολογικά ή στιγμή γιά άνοιχτό χτύπημα Ε.Ο.Κ.Α.—Μακάριου».

Άπό τό άνωτέρι» ραδιοσήμα παραμένει σκοτεινόν τό ζήτημα ποιος αποκα- 
Δεϊται «Μεγάλος».

Δοθέντος ότι εις τήν ιεραρχίαν τού παρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε. δεν 
υπάρχει πρόσωπον άνώτερον τοΰ άποστέλλοντος Γούσια, διερωτώμεθα ποιον ονο
μάζει ούτος «Μεγάλον».

3 ο ν κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η μ α  (στέλλεται άπό τον χειριστήν τοΰ ασυρμάτου 
Γ. Μωραίτην προς τήν Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.):

«Τούτοι εδώ μέ κράτησαν γιά τά λεπτά. ’Αφού ξεχρέωσαν τό σπίτι μου κατα- 
χράστηκαν καί 3.500 δραχμές. Τώρα θέλουν νά μέ διώξουν. Φοβάμαι μή κάνουν 
καμμιά παληοδουλειά. Γιά τον έαυτό μου δεν μέ νοιάζει. Φοβά.μαι μή χάσουμε το 
πραμα».

’Από τά ανωτέρω ραδιοσήματα προκύπτουν τά ακόλουθα συμπεράσματα:
Πρώτον, δτι ή Ε.Δ.Α. καί ή λεγομένη Κίνησις Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας 

κατευθύνονται καί καθοδηγούνται άπό το Πολιτικόν Γραφεΐον τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.
’Αρκεί νά ένθυμηθή κανείς δτι, ώς έχει κατ’ έπανάληψιν διαπιστωθή, τό Κ.Κ.Ε. 

υπηρετεί τά συμφέροντα ξένης Δυνάμεως καί μόνον αύτά, διά νά όδηγηθή εις τα 
επιβαλλόμενα συμπεράσματα δσον άφορα τό βαθύτερον νόημα τού έπιδιωκομενου 
καί σήμερον άπό τήν Ε.Δ.Α. σκοπού. §

Δεύτερον, άπό τά άνοίτέρω κρυπτογραφήματα προκύπτει δτι τά μεγαλα 
εθνικά θέματα τής χώρας μας τό Κ.Κ.Ε. καί αί παρ’ αύτού κατευθυνόμεναι Ε.Δ.Α. 
καί άλλαι πολιτικαί κινήσεις, τά άντιμετωπίζουν δχι σύμφωνα μέ τό Ελληνικόν συμ- 

*φέρον, άλλά μέ βάσιν τήν έξυπηρέτησιν τής σοβιετικής πολιτικής καί των συμφε
ρόντων των δορυφόρων.

Το Κυπριακόν π.χ. τό θεωρούν απλώς ζήτημα «γιά έκμετάλλευση», προς τον 
σκοπόν νά στρέψουν τον Ελληνικόν λαόν εναντίον των 'Ηνωμένων Πολιτειών και να 
επιτύχουν άποχώρησιν τής Ελλάδος άπό τό Ν.Α.Τ.Ο.—νάέπιτύχουν δηλαδή μίαν απο 
τάς βασικάς επιδιώξεις τής σοβιετικής πολιτικής, ή όποια διά τοΰ τρόπου αύτού θά 
άπεστέρει τήν Ελλάδα τών ύπό τού Ν.Α.Τ.Ο. παρεχομένων συμμαχικών έγγυήσεων 
τής άνεξαρτησίας της καί θά παρέδιδε τήν χώραν μας έρμαιον εις τάς προθέσεις τής* 
Ρωσίας καί τών δορυφόρων της. Διά τό Βορειοηπειρωτικόν άντιθέτως είναι έτοιμοι 
το Κ.Κ.Ε., ή Ε.Δ.Α. καί ή «Αύγή» νά ξιφουλκήσουν εναντίον τής Ελλάδος καί υπέρ 
τής ’Αλβανίας! «'Η «Αύγή»—ειδοποιεί ό Γούσιας τον Ζαχαριάδην—θά συγκεν
τρώση στοιχεία γιά καμπάνια γιά τή Λαϊκή Δημοκρατία τής ’Αλβανίας. Ά ν  τεθή 
ζήτημα Βορειοηπειρωτικοΰ θά εντείνουμε πιο πολύ άντικυβερνητική καμπάνια Κυ
πριακού».

Δηλαδή εκμεταλλεύονται τήν ίεράν ύπόθεσιν τής Κύπρου διά νά βοηθήσουν 
τον Έμβέρ Χότζα νά κρατα υποδούλους τούς "Ελληνας τής Βορείου ’Ηπείρου... 
Αί Έλληνικαί διεκδικήσεις θυσιάζονται άδιστάκτως έφ’ δσον θίγουν τά συμφέροντα 
■τών χωρών τοΰ Παραπετάσματος.

Τρίτον συμπέρασμα, προκύπτον άπό τά κρυπτογραφήματα είναι τούτο:
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'Ό τι το Κ.Κ.Ε. προετοιμάζει τήν Ε.Δ. Α. «για άνοιχτό χτύπημα έναντίον της Ε.Ο.Κ. Α. 
καί του Μακαρίου. ’Αναμένουν άπλώς τήν «ώριμη ψυχολογικά στιγμή». Τοΰτο 
αποκαλύπτει τήν άνειλικρίνειαν του Κ.Κ.Ε. καί τής Ε.Δ.Α. έναντι τής Κυπριακής 
υποθεσεως. Ό  Μακάριος καί ή Ε.Ο.Κ. Α. άποτελοϋν τον εγκέφαλον καί τήν σπονδυ
λικήν στηλην του Κυπριακού άγώνος. Καί αύτούς ακριβώς μισούν καί καταπολεμούν. 
Τό Κ.Κ.Ε. και ή Ε.Δ.Α. βλέπουν τό Κυπριακόν ώς μίαν ύπόθεσιν άντισυμμαχικής προ
παγάνδας καί τίποτε, πλέον τούτου. «Εκμετάλλευση Κυπριακού προώθησε άντια- 
μερικανική πολιτική» ειδοποιεί ό Γούσιας τον Ζαχαριάδην.

Τό Κράτος έθεώρησε καθήκον του νά θέση ύπό τήν πατριωτικήν κρίσιν τού 
λαού τα ανωτέρω στοιχεία, τά όποια παρέχουν τάς άδιαψεύστους αποδείξεις ότι τό 
Κ.Κ.Ε., διά τής Ε.Δ.Α. καί των παρ’ αυτών ποδηγετουμένων κινήσεων εργάζεται διά 
τα συμφέροντα ξένων Δυνάμεων. Τά κομμουνιστικά ραδιοσήματα άποκαλύπτουν 
τι κρύπτεται πράγματι, κάτω άπό τά συνθήματα τής «’ίσης φιλίας» καί τής «ούδε- 
τερότητος», καί μας πληροφορούν μέ τήν φωνήν αύτής ταύτης τής ήγεσίας τού 
Κ.Κ.Ε. ότι έπιχειρεΐται ανίερος έκμετάλλευσις του εθνικού αισθήματος τού Ελλη
νικού λαού, διά νά εξυπηρετηθούν τά εις βάρος τής Ελλάδος σχέδια ξένων Δυνάμεων. 
Τα αποκαλυφθέντα κομμουνιστικά ραδιοσήματα επιβάλλουν εις όλους τούς "Ελληνας 
να έπιδείζωμεν κατά τάς παρούσας κρίσιμους διά τήν Πατρίδα μας ώρας τήν με- 
γιστην δυνατήν εθνικήν έπαγρύπνησιν».

Πέραν τών άναφερομένο,ιν εις τάς ανακοινώσεις τού κ. 'Υπουργού τριών κρυ
πτογραφημάτων, υπάρχει καί τέταρτον τό όποιον άναφέρεται εις τό δοθέν δακτυλο- 
γραφηθέν κείμενον ώς «έπανάληψις μέρους τού ύπ’ άριθ. 2 σήματος». 'Ως έκ τούτου 
συνάγεται ότι τό σήμα τοΰτο περιέχει καί άλλα στοιχεία, τά οποία δεν έδόθησαν εις 
τήν δημοσιότητα.

7. ’Ανακοινώσεις τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών επί τής όργα
νώσεως καί τών σκοπών τοϋ εν Έλλάδι δρώντος παρανόμου μηχανι
σμού τοϋ Κ .Κ .Ε .

Ό  κ. 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών έν συνεχεία τών προηγουμένων άνακοι- 
νωσεών του έδωσεν εις τούς άντιπροσώπους τού τύπου τήν 3-1-1956 τάς άκολού- 
θους ανακοινώσεις:

«'Η άνακάλυψις τού κομμουνιστικού ασυρμάτου καί αί συλλήψεις άνωτάτων 
στελεχών τού Κ.Κ.Ε. έπέτρεψαν εις τάς άρμοδίας Κρατικάς Άρχάς νά συμπληρώ
σουν τάς πληροφορίας των καί νά ολοκληρώσουν τήν εικόνα τού παρανόμου μηχα
νισμού, τον όποιον ή ηγεσία τού Κ.Κ.Ε. βοηθουμένη άπό τάς χώρας τού Παραπετά
σματος έχει δημιουργήσει εντός τού Ελληνικού εδάφους.

Παραδίδω σήμερον εις τήν Δημοσίαν Γνώμην επίσημον σχεδιογράφημα, τό 
οποίον καταδεικνύει τήν διάρθραισιν, τά πρόσουπα καί τον τρόπον λειτουργίας τής 
συνωμοτικής καί κατασκοπευτικής όργανούσεως τού Κ.Κ.Ε.

’Από τό σχεδιογράφημα τούτο καί άπό τά σχετικά στοιχεία τών άρμοδίων 
’Αρχών, τά όποια έν συνεχεία παρέχω, ό Ελληνικός λαός θά πληροφορηθή τό εύρύ 
σύστημα μεθοδικής έκ μέρους τού Κ.Κ.Ε. ύπονομεύσεως τού ’Εθνικού καί Πολι
τικού καθεστώτος τής Ελλάδος, πρός όφελος ξένων Δυνάμεων.

Οί πλόκαμοι τού κομμουνιστικού πολύποδος απλώνονται καθ’ όλην τήν έκ- 
τασιν τής χώρας μας καί άγωνίζονται νά διεισδύσουν παντού. Καί τό μέν Κράτος 
πράττει τό καθήκον του άντιμετωπίζον, σύμφωνα μέ τούς κειμένους νόμους, τήν 
συνεχή καί άκαταπαύστως άνανεουμένην κομμουνιστικήν συνωμοσίαν. 'Η  ευθύνη 
όμως διά τήν προστασίαν τής ’Εθνικής μας άνεξαρτησίας καί τού Δημοκρατικού 
μας Πολιτεύματος ανήκει ώς καθήκον άλλά καί ώς δικαίωμα εις τον Λαόν, τον ό
ποιον ειμεθα υποχρεωμένοι νά ένημερώσωμεν βάσει αύστηρώς υπηρεσιακών στοι-
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χείων, περί των συμβαινόντων εις τον τομέα τοϋ συνωμοτικού πολέμου του Κ.Κ.Ε. 
εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων και των πολιτικών μας ελευθεριών». 

Έκτος τών ανωτέρω, τό 'Τφυπουργεΐον άνεκοίνωσε καί τα ακόλουθα: 
«’Εκάτης γενομένης έξετάσεως τών συλληφθέντων κομμουνιστών καί τών επ’

Σχεδιάγραμμα τη; διαρθρώσεως της παρανόμου όργανώσεως τοϋ Κ.Κ.Ε., ώς προέκυψε'Ί 
μετά τάς αποκαλύψεις τών κρυπτογραφικών σημάτων.

αυτών εΰρεθέντων στοιχείων, έξηκριβώθη ότι τό Κλιμάκιου τοϋ Π.Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. 
εχρησιμοποίει τό κάτωθι κρυπτογραφικόν σύστημα:

Α.—Κώδιξ άντικαταστάσεως τών γραμμάτων, τοϋ άλφαβήτου, σημείων στί
ξε ως κλπ. Χ

Α — 0 Λ — 24 Φ — 29
Β — 20 Μ - 2 7 X - 2 6
Γ — 22 Ν - 2 1 Ψ  - 3 9
Δ — 32 77 - 3 8 Ω — 28
Ε — 7 . 0 -  6 Τελεία (.} -  15
Ζ — 35 Π - 3 0 Άριθ. — 11
Π - - 9 Ρ - 3 4 ’Όνομα -  14
Θ - 25 Σ — 5 Κόμα (,) -  13
I — 8 Τ - 2 3 Κάθετος (/) -  18
Κ - 33 τ -  4

Β.—Δύο σελίδες ομάδων αριθμών, έκ 240 πενταψηφίων ομάδων άριθμών έκά- 
στη διατεταγμένων εις 8 στήλας έκ 30 ομάδων έκάστη.
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Αί σελίδες αύται ^χρησιμοποιούντο διά την αποκρυπτογράφησήν των διά τοΰ 
ύπό στοιχεία Α κωδικός κρυπτογραφουμένων σημάτων, διά προσθέσεως άνευ κρα
τουμένων κατά την κρυπτογράφησιν καί άφαιρέσεως άνευ κρατουμένων κατά την 
άποκρυπτογράφησιν.

Οί ύπό στοιχεία Β κώδικες άποκρυπτογραφήσεως έύρέθησαν εντός κρύπτης 
εις τό δωμάτιον τοΰ συλληφθέντος άσυρματιστοϋ Μωραίτη».

Ώ ς πρός τον άνακαλυφθέντα τέλος ασύρματον άνεκοινώθησαν τά έξης:
«Έκ τής γενομένης παρ’ ειδικών έξετάσεως διεπιστώθη ότι ό άνευρεθείς 

άσύρματος, οστις έχρησιμοποιεΐτο διά τήν επικοινωνίαν τοΰ έν Άθήναις Κλιμακίου 
τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. μετά τής εις τό Παραπέτασμα εύρισκομένης ηγεσίας 
του ύπό τοΰ συλληφθέντος άσυρματιστοϋ Μωραίτη, είναι τύπου παρομ,οίου πρός τούς 
κατά τά τελευταία έτη παρά των χωρών τοΰ Παραπετάσματος χρησιμοποιουμένους 
τοιούτους, δι’ ών έφοδιάζονται οί πράκτορες σοβαρών αποστολών. Είναι παραπλή
σιος πρός έ’να τών κατασχεθέντων ασυρμάτων εις τήν κρύπτην Βαβούδη το 1952. 
Πρός παραπλάνησιν φέρει έπιγραφάς ’Αγγλιστί».

’Επίσης ό κ. Καλαντζής έδωσε πρός δημοσίευσιν άλλας άνακοινώσεις καί 
πληροφορίας.

’Εκ τών συγκεντρωθέντων μέχρι τής στιγμής ταύτης στοιχείων, έκ τών άνα- 
κρίσεων τών συλληφθέντων στελεχών τοΰ Κ.Κ.Ε. καί έκ θετικών πληροφοριών τάς 
οποίας έχει τό Κράτος, προκύπτουν τά εξής έν σχέσει μέ τήν δργάνωσιν καί τούς 
σκοπούς τοΰ έν Έλλάδι δρώντος παρανόμου μηχανισμοΰ τοΰ Κ.Κ.Ε.

Α'. 'Η  ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τ ο ΰ  π α ρ ά ν ο μ ο υ  Κ. Κ. Ε. έ ν Έ λ λ ά δ ι .

'Η  έντός τοΰ Σίδηρου Παραπετάσματος εύρισκομένη άνωτάτη ήγεσία τοΰ 
Κ.Κ.Ε., μετά τά βαρύτατα πλήγματα τά όποια έδέχθη ή παράνομος όργάνωσίς του 
έν Έλλάδι, άπό τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1954 καί έν συνεχεία, κατέβαλεν έπιμόνους προ
σπάθειας άπό τοΰ τέλους τοΰ 1954 διά τήν άνασυγκρότησιν καί τήν έπαναλειτουρ- 
γίαν ταύτης. Πρός τοΰτο έξαπέστειλεν έκ τοΰ Σιδηροΰ Παραπετάσματος ανώτατα 
στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε. εις τήν χώραν μας, μεταξύ τών οποίων μέλη τοΰ Πολιτικού 
Γραφείου τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ Κ.Κ.Ε., μέλη τής Κεντρικής Επιτροπής 
καί τής Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του καί άλλα ανώτατα στελέχη εΐδικώς 
έκπαιδευθέντα εις πολιτικάς, στρατιωτικάς καί κατασκοπευτικάς Σχολάς, λειτουρ- 
γούσας εις τάς χώρας τοΰ Σιδηροΰ Παραπετάσματος. Τά στελέχη ταΰτα διαθέ
τουν, ούχί τυχαίως βεβαίως, έκτος τής οργανωτικής, πολιτικής καί στρατιωτικοπο- 
λεμικής των πείρας καί τήν μπολσεβικικήν τεχνικήν τής συνωμοσίας, τών δολοφο
νιών, τής καταστροφής καί τής ένοπλου κομμουνιστικής έξεγέρσεως.

Διά τής καθόδου εις τήν χώραν μας τών στελεχών τούτων τοΰ Κ.Κ.Ε., ή 
έκτος τής Ελλάδος άνωτάτη ήγεσία τούτων έπέτυχε:

Πρώτον: Νά έγκαταστήση έν Άθήναις κλιμάκιον τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ 
Κ.Κ.Ε. διά τήν καθοδήγησιν τής οργανωτικής, πολιτικής καί κατασκοπευτικής 
έργασίας τοΰ Κ.Κ.Ε. εις πανελλαδικήν κλίμακα, έπί κεφαλής τοΰ οποίου έτοποθέ- 
τησε τον Γεώργιον Γούσιαν (Βροντίσιον), έμβαλωματήν τό έπάγγελμα, μέλος τοΰ 
Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., αρχηγόν δέ τών συμμοριτών μετά τήν καθαίρεσιν τοΰ 
Μάρκου Βαφειάδη, εΐδικώς έκπαιδευθέντα εις τήν Άνωτάτην Στρατιωτικήν ’Ακα
δημίαν τοΰ Φροΰντζε τής Μόσχας.

Δεύτερον : Νά δημιουργήση παραλλήλους παρανόμους κομματικάς οργα
νώσεις «κλιμακίων τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ Κ.Κ.Ε.» έν Έλλάδι, έπί κεφα
λής τών οποίων έτοποθέτησε μέλη τοΰ Π.Γ. καί τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., εΐσελθόντα
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έκ του Σίδηρου Παραπετάσματος, καθώς καί έμπειρα άλλα άνώτατα στελέχη τοϋ 
Κ.Κ.Ε., παραμείναντα άσύλληπτα ένταϋθα.

Τρίτον : Νά δημιουργήση Γυναικείαν Γραμματείαν τής Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. 
παρά τω κλιμακίω του Π.Γ. τής Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι, έπί κεφαλής τής 
όποιας έτοποθέτησε γυναικεία μέλη τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., μεταξύ των όποιων 
είναι : 'Η  Αύρα Βλάση, πρώην σύζυγος Παρτσαλίδη, ή Ρούλα Κουκούλου, σύζυ
γος Ζαχαριάδη, πρώην σύζυγος τοϋ Κομμουνιστοΰ καθηγητοϋ Κωστή Χρόνη καί 
ή ’Αλέγκρα Φελούς, πρώην Καπέτα καί νϋν σύζυγος τοϋ έκ Βόλου κομμουνιστικοΰ 
στελέχους Σκύφτη.

Τέταρτον : Νά δημιουργήση Κεντρικόν Συμβούλιου τής Ε.Π.Ο.Ν., ευρι
σκόμενον ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού κλιμακίου τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. 
έν Άθήναις, διά τοϋ οποίου έπιχειρεΐ νά προωθήση τά πολιτικά συνθήματα τοϋ Κ.Κ.Ε. 
μεταξύ τής Ελληνικής νεολαίας.

Πέμπτον : Νά άνασυγκροτήση καί άναδιοργανώση τήν παράνομον Κομ
μουνιστικήν κομματικήν όργάνωσιν Στρατού καί Σωμάτων ’Ασφαλείας (Κ.Ο.Σ.Σ.Α. ) 
παρά τω Κλιμακίω τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.. διά τήν διείσδυσιν τοϋ Κ.Κ.Ε. 
έντός των τάξεων τοϋ ’Εθνικού Στρατού καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί έν συ
νεχεία τήν διάβρωσιν τούτων καί τήν διενέργειαν κατασκοπίας εις βάρος τής χώ
ρας, έπ’ ώφελεία των χωρών τού Σιδηρού Παραπετάσματος. ’Επί κεφαλής τής 
Κ.Ο.Σ.Σ.Α. έθεσε τό έμπειροπόλεμον άνώτατον στρατιωτικόν στέλεχος τού Κ.Κ.Ε. 
Σπΰρον Κωτσάκην, τόν μόνον έπιζήσαντα κομματικώς έκ των ιδρυτών τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., 
γνωστόν ώς Καπετάν Νέστορα, τού Δεκεμβριανού Κινήματος τού 1944 καί τήν 
σύζυγον τού αρχηγού τοϋ Κ.Κ.Ε. Ρούλαν Ζαχαριάδη.

Έ κτον : Νά έγκαταστήση άσύρματον άμέσου έπικοινωνίας τού ένταΰθα 
κλιμακίου τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. μετά τής έντός τού Σιδηρού Παραπετά
σματος εύρισκομένης άνωτάτης ηγεσίας τού Κ.Κ.Ε., διά τήν διαβίβασιν προς ταύτην 
τών πληροφοριών τού ένταΰθα κατασκοπευτικού δικτύου τοϋ παρανόμου Κ.Κ.Ε. 
καί τήν άμεσον διαβίβασιν ύπ’ αύτής προς τό ένταϋθα κλιμάκιον τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. 
τοϋ Κ.Κ.Ε. εντολών καί οδηγιών, έπί τής έκάστοτε διαμορφουμένης πολιτικής καί 
οργανωτικής γραμμής τοϋ Κ.Κ.Ε. έπί τών καθημερινών γεγονότων καί τών δημιουρ- 
γουμένων πολιτικών καταστάσεων έν Έλλάδι καί εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύ- 
ρώπην.

"Εβδομον : Νά δημιουργήση παράνομον τεχνικόν μηχανισμόν τού κλιμα
κίου τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι, έπί κεφαλής τοϋ όποιου έτέθη τό 
έμπιστότατον καί έμπειρότατον τεχνικόν άνώτατον στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. Γεώργιος 
Σπανός, ό όποιος έχρημάτισε καί κατά τήν περίοδον τοϋ συμμοριτοπολέμου πρώτος 
βοηθός τοϋ Στέργιου Άναστασιάδη, γενικού υπευθύνου ολοκλήρου τοϋ παρανόμου 
μηχανισμού τοϋ Κ.Κ.Ε. καί όργανωτοΰ τών αποπειρών δολοφονίας τοϋ στρατάρχου 
’Αλεξάνδρου Παπάγου, τού στρατηγού Βάν Φλήτ καί τών πολιτικών αρχηγών τής 
χώρας μας.

Ό  Γεώργιος Σπανός, ό όποιος μετά τήν κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1949 σύλλη- 
ψιν τοϋ Άναστασιάδη άνεχώρησεν εις τό Σιδηροΰν Παραπέτασμα καί συγκεκρι- 
μένως εις τήν Σοβιετικήν Ρωσίαν, όπου καί μετεξεπαιδεύθη, έπανήλθεν εις τήν 
χώραν μας ίνα συνέχιση τό συνωμοτικόν καί πρακτορειακόν έργον τού Κ.Κ.Ε. 
Άναλαβών τήν υπευθυνότητα τού τεχνικού μηχανισμού τοϋ κλιμακίου τοϋ Π.Γ. 
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι, άνασυνεκρότησε τούτον, βοηθούμενος καί ύπό άλλων 
παρανόμων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. καί έθεσεν εις λειτουργίαν τά εξής τρία ειδικά"τμή
ματα τούτου :

α) Ειδικόν τμήμα υποδοχής τών εισερχομένων εις τήν Ελλάδα έκ τού έξω-
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τερικοΰ συμμοριτών καί έξευρέσεως οικιών, διά τήν έγκατάστασιν τούτων καί τήν 
κομματικήν των εργασίαν (κομματικάς συνεργασίας των μετά τών ένταΰθα παρα
νόμων συνεργατών των).

β) Ειδικόν τμήμα έκδόσεως πλαστών ταυτοτήτων καί διαβατηρίων, διά τήν 
εΰκολον καί άκίνδυνον μετακίνησιν εντός καί έκτος "τής Ελλάδος τών παρανόμων 
στελεχών του Κ.Κ.Ε.

γ) Ειδικόν τμήμα έκδόσεως παρανόμων έντύπων του Κ.Κ.Ε. καί κυκλοφορίας 
τούτων έντός τής χώρας.

’Ό γδοον : Νά άνασυγκροτήση παράνομον κομμουνιστικήν κομματικήν όρ- 
γάνωσιν έν Άθήναις (Κ.Ο.Α.), έν Πειραιεΐ (Κ.Ο.Π.) καί έν Θεσσαλονίκη (Κ.Ο.Θ.), 
έπί κεφαλής τών οποίων έτοποθέτησεν ανώτατα στελέχη του Κ.Κ.Ε. καί νά δραστη- 
ριοποιήση ταϋτα εις όλα τά μέτωπα τής κομμουνιστικής δράσεως, ήτοι οικονομικόν, 
ιδεολογικόν, πολιτικόν, στρατιωτικόν καί εις όλους τούς τομείς τούτων, ώς οί τομείς, 
τών έργατών, άγροτών, στρατιωτών, έπαγγελματιών—βιοτεχνών—έμπορων, γυναι
κών, νέων, φοιτητών—διανοουμένων, καλλιτεχνών κλπ., κλπ.

Έ νατον: Νά δήμιουργήση καί προωθήση ίσχυράς κομμουνιστικάς ομάδας 
εντός τών ύπό τοΰ Κ-Κ-Ε. ή μή δημιουργημένων μετωπικών πολιτικών συνδικαλιστι
κών, εκπολιτιστικών καί άλλων οργανώσεων, αί όποΐαι ώς προορισμόν των έ'χουν 
νά προπαγανδίζουν τά συνθήματα του διεθνούς κομμουνισμού έν Έλλάδι καί νά διε
νεργούν κατασκοπίαν, συλλέγουσαι πληροφορίας πάσηε φύσεως, οΐκονομικάς, 
πολιτικάς καί στρατιωτικάς, χρησίμους εις τάς ξένας Δυνάμεις, αί όποΐαι χρηματο
δοτούν τό Κ.Κ.Ε. καί μισθοτροφοδοτοΰν την ήγεσίαν του.

Β' Ο ί ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί  π ό ρ ο ι  κ α ί  τ ά  τ ε χ ν ι κ ά  έ φ ό δ ι α .  
τ ή ς  π α ρ α ν ό μ ο υ  ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς  τ ο ΰ  Κ. Κ. Ε. έν Έ λ λ ά δ ι .

Διά τήν λειτουργίαν καί τήν συντήρησιν τής παρανόμου όργανώσεως καί τοΰ 
μηχανισμοΰτης έν Έλλάδι, ή ηγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε, εχει εις τήν διάθεσίν της τεραστίους 
καί απεριορίστους οικονομικούς πόρους, τούς όποιους παρέχουν άφειδώς εις αυτήν 
τά Κράτη τοΰ Σιδηρού Παραπετάσματος. Ή  αφθονία τών οικονομικών πόρων καί 
άλλων τεχνικών μέσων τού παρανόμου μηχανισμού τοΰ Κ.Κ.Ε, άποδεικνύεται έκ 
πλείστων όσων στοιχείων, περιελθόντων εις χεΐρας τών Κρατικών'Υπηρεσιών, άλλά 
καί από την κατασχεθεΐσαν κατάστασιν έσόδων καί έξόδων, έπί τού συλληφθέντος 
υπευθύνου τού τεχνικού μηχανισμού Γεωργίου Σπανού. Έ ξ  αύτής άποδεικνύεται ότι. 
μόνον ό ύπεύθυνος τοΰ παρανόμου τεχνικού μηχανισμού Γ. Σπανός, έντός συντο- 
μωτάτου χρονικού διαστήματος, διέθεσε χιλιάδας δολλαρίων καί νέων δραχμών διά. 
τήν συντήρησιν αύτοΰ καί τών μετ’ αυτού στενώς συνεργαζομένων παρανόμων.

Γ' Ή  ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ ι ς τ ο ΰ  Κ. Κ. Ε.
Παρά τάς πρόσκαιρους ταύτας όργανωτικάς έπιτυχίας, τάς οποίας έσημείωσε 

τόέν Άθήναις κλιμάκιον τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε, ή έντός τοΰ Σιδηρού Παρα
πετάσματος ήγεσία του δεν εμενεν εύχαριστημένη, διότι έθεώρησε τήν άνασυγκρο- 
τηθεΐσαν παράνομον όργάνωσίν του έν Έλλάδι αιρετικήν, άπομεμονωμένην ήθικώς, 
όργανωτικώς καί πολιτικώς από τάς μάζας τοΰ Ελληνικού λαού, «σεχταριστική»,. 
ένώ αί εύνοι'καί διά τό Κ.Κ.Ε, ώς πιστεύει ή ήγεσία του, διεθνείς, Βαλκανικαί καί. 
έντός τής χώρας μας συνθήκαι, άπαιτοΰν εύρύτερα οργανωτικά καί πολιτικά πλαί
σια. Διά τήν έξασφάλισιν δέ άκριβώς τών εύρυτέρων τούτων πλαισίων, ή ήγεσία. 
τού Κ.Κ.Ε. ζητεΐέπιμόνως τήν έπαναφοράν του εις τήν νομιμότητα, διότι αυτή μακράν 
τοΰ νά περιορίση τό Κ.Κ.Ε. εις τά φυσικά, πολιτικά καί οργανωτικά του πλαίσια, 
πρόκειται νά τού έξασφαλίση οργανωτικά καί πολιτικά πλεονεκτήματα τοιαΰτα, τά 
όποια θά τού επιτρέψουν νά πραγματοποιήση καλλίτερον τον πρακτορειακόν τοι>
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ρόλον, ύπέρ των χωρών του Σίδηρου Παραπετάσματος, έπι μεγίστη ζημία της Ε 
θνικής ασφαλείας τής χώρας καί τής ήσυχίας του Ελληνικού λαοϋ.

' Η ηγεσία του Κ.Κ.Ε., άγωνιζομένη διά την νομιμοποίησιν τοΰ Κ.Κ.Ε., παραλ- 
λήλως έπιδιώκει έντός των ύπαρχουσών πολιτικών συνθηκών τής χώρας την διεύ- 
ρυνσιν τών πολιτικών καί οργανωτικών πλαισίων τών δημιουργημένων ύπ’ αυτής 
μετωπικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών καί εκπολιτιστικών οργανώσεων. Προς τοϋτο 
άπέστειλεν, έκ τοΰ Σίδηρου Παραπετάσματος, άνώτερον ειδικόν στέλεχος τοΰ 
Κ.Κ.Ε., τον Παπαγιάννην, πολιτικής καί στρατιωτικής κομμουνιστικής άνωτέ- 
ρας μορφώσεως, τό όποιον άνέλαβε τήν ευθύνην τής καθοδηγήσεως τής Ε.Δ.Α. 
καί τήν δημιουργίαν μιας νέας πολιτικής όργανώσεως, εύρυτέρας τής Ε.Δ.Α., τής 
«Κίνησης Εθνικής Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας».

’Επί πλέον ή ηγεσία τοΰΚ.Κ.Ε. προσεπάθησε νά διευρύνη τα οργανωτικά πλαί
σια τής συνδικαλιστικής όργανώσεώς του. Προς τοΰτο έδωσεν εντολήν νά ύποκα- 
τασταθή τό κομμουνιστικόν ΕΣΚΕ (—Ένιαΐον Συνδικαλιστικόν Κίνημα Ελλάδος) 
διά τοΰ τελευταίως δημιουργηθέντος «Δημοκρατικοΰ Συνδικαλιστικού Κινήματος», 
εις τό όποιον προώθησε, διά τήν παραπλάνησιν τών Ελλήνων έργατών, τον κ. Δ. 
Στρατήν. Παραλλήλως έδημιούργησε τάς μετωπικάς οργανώσεις, ως «Τό Κίνημα τών 
οπαδών τής Ειρήνης», τήν «'Ένωση τών Δικαιωμάτων τοΰ Πολίτου καί τοΰ ’Αν
θρώπου» κλπ., έντός τών όποιων δοα ή οργανωμένη φράξια τοΰ Κ.Κ.Ε.

Δ' Π ο λ ι τ ι κ ο ί  σ κ ο π ο ί  τ ή ς  π α ρ α ν ό μ ο υ  ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς  
τ ο  ΰ Κ. Κ. Ε.

Ή  οργανωτική δραστηριότης τοΰ Κ.Κ.Ε. νόμιμος καί παράνομος, καθοδη- 
γουμένη ύπό τοΰ έν Άθήναις Κλιμακίου τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., αποβλέπει 
εις ένα προκαθωρισμένον τελικόν πολιτικόν σκοπόν, σαφώς διατυπωμένου ύπό τής 
ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε., ό όποιος είναι ή διά τής βίας κατάληψις τής εξουσίας καί ή 
υπαγωγή τής χώρας ύπό τό Σιδηροϋν Παραπέτασμα. Διά τήν έπιτυχίαν τοΰ πολι
τικού τούτου σκοποΰ είναι άπαραίτητον νά προεξασφαλισθοΰν αί γνωσταί βασικαί 
προϋποθέσεις διά μίαν κομμουνιστικήν έξέγερσιν. Διά τήν έξασφάλισιν δέ ταύτην, 
άνασυνεκροτήθη ή παράνομος όργάνωσιςτοΰ Κ.Κ.Ε. καί αυτή καθοδηγεί τάς νομίμους 
πολιτικάς καί άλλας οργανώσεις καί τάς δραστηριοποιεί έκμεταλλευομένη τάς οίκο- 
νομικάς δυσκολίας τοΰ λαοΰ μας, τά ιερά καί τά όσια τοΰ ’Έθνους, ιδιαιτέρως αύτήν 
τήν στιγμήν, τό πανελλήνιον αίτημα τής ένώσεως τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος 
καί τον πόθον διά τήν ειρήνην ολοκλήρου τής άνθρωπότητος.

«Ή  αντικειμενική κατάσταση—γράφει ό αρχηγός τοΰ Κ.Κ.Ε. Ν. Ζαχαριάδης, 
απευθυνόμενος εις τά στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε.—είναι έξαιρετικά εύνοϊκή γιά τό έπανα- 
στατικό κίνημα, παρά τις σκληρές συνθήκες τής παρανομίας. Οί κουκουέδες συσσω
ρεύουν δυνάμεις γιά νά περάσουν στήν νέα έπίθεση, γιά νά χαλάσουν τά βάρβαρα 
καί ανόσια σχέδια τής ’Αμερικανοκρατίας καί τοΰ μοναρχοφασίστα λακέ της. Καί 
μέσα στους καθημερινούς αγώνες γιά ψωμί, δουλειά, άμνηστία, λευτεριά, ειρήνη, 
άνεξαρτησία, άσκοΰν, γυμνάζουν, ετοιμάζουν τό «στρατό», δηλαδή τις πλατιές λαϊ
κές μάζες γιά τήν αυριανή νέα άποφασιστική άντιπαράθεση».

Καί ό Ζαχαριάδης, λίαν αισιόδοξος, διαπιστώνει ευχαριστημένος, έν συνεχεία:
«Οί κουκουέδες άνασκουμπώθηκαν πάλι. Καί ή όλη δουλειά γιά τήν άνασύν- 

ταξη καί άναδιοργάνωση τών λαϊκοδημοκρατικών δυνάμεων, άποσκοπεϊ άκριβώς 
στο νά σηκώση πάλι τις μάζες ώς τή συνείδηση τής πολιτικής τοΰ κόμματος, νά 
τις ετοιμάσει γιά τήν άποφασιστική έπαναστατική πάλη πού έπέρχεται, κοντοζυγώνει»

Προχωρών ετι περαιτέρω ό άρηγός τοΰ Κ.Κ.Ε., διαβεβαιώνει τά στελέχη του, 
ότι ό 4ος Γΰρος τοΰ Κ.Κ.Ε. ήρχισε ήδη έν Έλλάδι, διότι, ώς γράφει: «Σημαντικά 
συστατικά στοιχεία τής πολιτικής κρίσης στή χώρα μας, είναι ή ύπαρξη αύθόρμητου,
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άν καί αδύνατου καί σποραδικού παρτιζάνικου κινήματος, πού είναι οχι μόνον καί 
οχι τόσο αντίλαλος από την ένδοξη εποποιία τού Δ.Σ.Ε., όσο χαραυγή καί προάγγελος 
για την καινούργια άποφασιστική άντιπαράθεση, πού ό μοναρχοφασισμός τή γέννα 
αναπότρεπτα, σάν τον κατάδικο εγκληματία πού σκάβει μόνος το λάκκο του».

'Η έν τω έξωτερικώ ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. συνεπής μέ την διαπίστωσιν καί δια- 
βεβαίωσιν ταύτην τού Ν. Ζαχαριάδη, έθρήνησε τελευταίους διά τού Ραδιοσταθμού 
των Κομμουνιστοσυμμοριτών τού εξωτερικού ώς βαρύτατον πλήγμα τού Κ.Κ.Ε. 
την έξόντωσιν τού έπικεκηρυγμένου Κομμ,ουνιστοσυμμορίτου Γλυκοφρύδη ύπό των 
άνδρών τής Βασ. Χωροφυλακής, εις την Σχιστή Χαράδρα παρά το Μάξι Γερανίων.

Έ κ των ανωτέρω κατηγορηματικών δηλώσεων, διαπιστώσεων, διαβεβαιώ
σεων καί διακηρύξεως τού αρχηγού τού Κ.Κ.Ε., Ν. Ζαχαριάδη καί έκ των προανα- 
φερθέντων άναμφισβητήτων γεγονότων τής νομίμου καί παρανόμου οργανωτικής καί 
πολιτικής δραστηριότητας τού Κ.Κ.Ε., καταφαίνονται πλήρως οΐ πραγματικοί σκο
ποί τού Κ.Κ.Ε., τούς οποίους ματαίως προσπαθεί νά συγκαλύψη ή ήγεσία του με τά 
συνθήματα τού διεθνούς κομμουνισμού, τής ειρηνικής συνυπάρξεως, τής ίσης φιλίας 
καί τής ούδετερότητος. 'Ο Ελληνικός λαός, ό όποιος έμαθε νά μή παρασύρεται 
πλέον άπό τήν κομμουνιστικήν προπαγάνδαν, πρέπει νά είναι βέβαιος ότι τά Σώματα 
Ασφαλείας ϊστανται άγρυπνοι φρουροί τής ησυχίας τού λαού, τής έσωτερικής τά- 
ξεως τής Χώρας μας καί τής ’Εθνικής της άσφαλείας».

8 . Έ κθεσις τοϋ Διοικητοΰ ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζή.
Ή  ύποβληθείσα σχετική έκθεσις τού Δ/τοΰ ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Θ. 

Ρακιντζή περί τού άνακαλυφθέντος δικτύου κατασκοπίας καί παρανόμου μηχανι
σμού τού Κ.Κ.Ε. έχει ώς εξής:

«Κατόπιν πολυμήνων παρακολουθήσεων καί επιμόνων ενεργειών, ή Υ πη
ρεσία ήμών έτέθη επί τά ίχνη άνωτάτων στελεχών τού ένταΰθα κλιμακίου τού Π.Γ. 
τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. Περί τών αποτελεσμάτων τών έκάστοτε ενεργειών μας άνα- 
φέρομεν έκάστοτε ήμΐν. Συμπληρωθεισών τών σχετικών ένεργειών, ήρξάμεθατήν 
21-12-55 τής εφαρμογής σχεδίου άντιμετωπίσεως τών παρανόμων μηχανισμών τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών. Ουτω συνελάβομεν τά άνώτατα στελέχη Κωτσάκην Σπ. 
ή καπετάν Νέστορα, Σπανόν Γεώργιον καί Γκέναν Νικόλαον. Τάς πρωϊνάς ώρας 
τής 22ας λήξαντος, κατόπιν έπιτυχούς αιφνιδιασμού άνεύρομεν εις τήν έπί τής οδού 
Άγαμέμνονος 2 έν Καλλιθέα οικίαν άσύρματον, τελειοτάτου τύπου, έντός δέ ταύτης 
τον κομμουνιστοσυμμορίτην άσυρματιστήν Μωραίτην Γεώργιον. 'Ο άσυρματιστής 
συνελήφθη καί ό άσύρματος κατεσχέθη έντός τής οικίας, όπου υπήρχε κρύπτη άπο- 
κρύψεως τού ασυρμάτου. Ταυτοχρόνως δυνάμεις τής Γενικής Άσφαλείας άνεκά- 
λυπτον μυστικόν τυπογραφεΐον τού Κ.Κ.Ε. εις άπομεμακρυσμένον σημεΐον τής Α 
γίας Παρασκευής καί συνελάμβανον ε’.ς διάφορα σημεία τής πόλεως τών ’Αθηνών 
ανώτερα στελέχη τού κατασκοπευτικού δικτύου.

Εις χεΐρας τού έκ τών συλληφθέντων Γ. Σπανού, είσελθόντος εις Ελλάδα έκ 
τού παραπετάσματος, άνευρέθη κατάστασις οικονομικής διαχειρίσεως, έξ ής προ
κύπτει ή διαχείρισις λίαν σημαντικών χρηματικών ποσών.

Κατόπιν έπιμελημένων έρευνών τής οικίας, ένθα έλειτούργει ό άσύρματος 
άνευρέθησαν τά κάτωθι:

α) ’Εντός τού στρώματος τής κλίνης τού άσυρματιστοΰ δύο (2) κώδικες 
άποκρυπτογραφήσεως. 'Ο εις τούτων συγκείμενός έκ δύο φύλλων ήτο ό κύριος 
κώδιξ, ό δέ έτερος έξ ένός (1) φύλλου ήτο ανταλλακτικός.

β) Σημειώματα συχνοτήτων καί τοιαΰτα λειτουργίας ασυρμάτου, 
γ) ’Αριθμός κρυπτογραφημένο^ν σημάτων.
δ) Άντίτυπον απορρήτου τυπογραφικού χάρτου τών συνόρων έκδόσεων Γ.Ε.Σ. 
ε) Έ π ί τού ά.συρματιστοΰ άνευρέθησαν χρήματα ώς έπί τό πλεΐστον εις χαρ

τονομίσματα τών 50 δολλαρίων.
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Έ κ της έρεύνης τής όλης ύποθέσεως καί τών συλλεγεισών πληροφοριών προέ- 
κυψαν τά κάτωθι:

α) 'Η στρατηγική τής ηγεσίας των κομμουνιστοσυμμοριτών, καθοδηγού
μενης άπδ τδ σιδηροΰν παραπέτασμα, είναι άπαρεγκλίτως ή αυτή, ήτοι ή υπαγωγή 
τής ‘/ώρας μας εις το σιδηροΰν παραπέτασμα. Προς τοϋτο, ώς τυγχάνει γνωστόν, 
ή ήγεσία των κομμουνιστοσυμμοριτών, άπδ τών πρώτων ήμερών τής ήττης της εις 
Βίτσι καί Γράμμον, δεν έπαυσε να καταβάλλη τεράστιας προσπάθειας δημιουργίας 
εις τδ έσωτερικδν τής χώρας παρανόμων οργανώσεων καί τινες προσπάθειαι άπδ 
διετίας περίπου καί έντεΰθεν καί ιδία έπ’ έσχάτων, προσέλαβον έντονον ρυθμόν, 
έκδηλούμενον διά τής άθρόας άποστολής άνωτάτων καί άνωτέρων στελεχών τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών εις Ελλάδα καί διά τής έντάσεως τής προπαγάνδας διά 
παρανόμων έντύπων (Ριζοσπάστην, Λαϊκή Φωνή, Λεβεντιά, Προκηρύξεων,Τρικ κλπ. )

Διά τών παρανόμων τούτων κομματικών οργανώσεων έπεδίωξε καί έπιδιώκει 
τήν πραγμάτωσιν τών κάτωθ' ενδιαμέσων σκοπών, κρινομένων ύπδ ταύτης αναγ
καίων διά τή πραγμάτωσιν τοϋ τελικού σκοποΰ.

1 ) Έφαρμόζουσα τήν τακτικήν ήν έχρησιμοποίησεν εις Μ. ’Ανατολήν, επι
διώκει τήν διείσδυσιν εις τάς ενόπλους δυνάμεις τής χώρας έπί σκοπώ διαβρώσεως 
αυτών. Αί σκοτειναί αύται προσπάθεια', δεν άπέφερον αποτέλεσμά τι, χάρις εις τήν 
άγρυπνον έπιτήρησιν τών άρμοδίων παραγόντων.

2) Ά πδ μακ.ροΰ έχει θέσει έν λειτουργία μηχανισμόν συνεχώς έμπλουτιζό- 
μενον μέ νέα είδικώς έκπαιδευθέντα στελέχη, κατασκοπίας έπί τοϋ στρατιωτικού 
καί οικονομικού τομέως τής χώρας. Αί συλλεγόμεναι πληροφορία', διαβιβάζονται 
έντεΰθεν πρδς όφελος τών χωρών τοΰ παραπετάσματος.

Έ π ί κεφαλής τοΰ μηχανισμού κατασκοπίας καί τών προσπαθειών διεισδύ- 
σεως εις τάς ένοπλους δυνάμεις, έταξε τδ έμπειρον άνώτατον στέλεχος τοΰ κομμου- 
νιστοσυμμοριτισμοΰ Κωτσάκην Σπύρον ή καπετάν Νέστορα, καπετάνιον τοΰ Α' 
Σώματος στρατού κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής καί Δεκεμβριανής στάσεως, 
άρχηγδν δέ καί υπεύθυνον τής Κ.Ο.Σ.Σ.Α. (Κομμουνιστική Όργάνωσις Στρατού, 
Σωμάτων ’Ασφαλείας) μετέπειτα κατά τήν διάρκειαν τοΰ συμμοριτοπολέμου.

3) Συνεχής καί έντονος προσπάθεια διεισδύσεως εις τά έργατικά συνδικάτα 
μέ σκοπόν άνάληψιν τών διοικήσεων τούτων. ’Έντονος άγων διά τήν ματαίωσιν ή 
άναστολήν τοϋ προγράμματος άνασυγκροτήσεως.

4) Καί ένώ οΰτω σκέπτεται καί δρα ή ήγεσία τών κομμουνιστοσυμμοριτών, 
παραλλήλως άπδ μακροΰ κινείται δραστηρίως, έκτελοϋσα διαταγάς τής Κόμινφορμ, 
νά πείση τδν Ελληνικόν λαόν περί τών φιλειρηνικών δήθεν διαθέσεων τόσον ταύτης 
όσον καί τών χωρών τοΰ παραπετάσματος, έναντι τής πατρίδος μας, διά τών εις τήν 
διάθεσίν της μέσων έν τώ έξωτερικώ (χώρες παραπετάσματος) καί έν Έλλάδι διά 
τών ποικιλωνύμων νομίμων τε καί παρανόμων οργάνων της βροντοφωνεϊ συνθή
ματα διάφορα περί ειρήνης, πρδς παραπλάνησιν τοΰ Ελληνικού λαοΰ καί συγκά- 
λυψιν τών πραγματικών της σκοπών.

β) Πολιτικόν θέμα. 'Η  ήγεσία τών κομμουνιστοσυμμοριτών διά τήν έφαρμο- 
γήν τής γνώστής γραμμής της έπί τοΰ πολιτικού θέματος, έχει άποστείλει άπδ μη
νών ένταΰθα άνώτατον στέλεχος τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ ώς σύνδεσμον 
ταύτης καί τής Ε.Δ.Α.

γ) Κυπριακόν θέμα. 'Η  γραμμή τοΰ Κ.Κ.Ε. έπί τοΰ Κυπριακού θέματος είναι 
ή κατασυκοφάντησις τής Ε.Ο.Κ.Α. καί ή προσπάθεια χαρακτηρισμού τοΰ’Αρχιεπι
σκόπου Μακαρίου ώς συνθηκολόγου.

δ) Κατ’ άνακοίνωσιν έμπειρογνωμόνων, γενομένην έπί παρουσία ύμών, ο 
κατασχεθείς άσύρματος είναι Ρωσικής κατασκευής».



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΠΤΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΣΚΥΛΛΩΝ

Μίά περίεργη τηλεπάθεια αηδονιού καί ανθρώπου—"Αλλαι περιπτώ- 
σεις οσφρητικής τηλεπάθειας—Ή  περίπτωσις τού ζωγράφου Μάκρη 

πού διησθάνθη τον θάνατον τής σκύλλας του.

-  ' Υπδ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ----------------------------------

Εις τον τομον του 1925 των «Έυχικών’Ερευνών», δημοσιεύθηκε ένα περί
εργον έπεισόδιον τηλεπάθειας, σχετικό μέ πτηνά, τά όποιον ομοιις δεν αποκλείει και 
τήν Διόρασιν.

Κατά τήν άνάρρωσίν της, είδε μίαν νύκτα στον ύπνο της ότι τό άηδόνι ήλθε 
καί κάθησε στον ώμο της καί εκεί έκελάϊδησε, τόσο πολύ πιο γλυκύτερα από άλλοτε, 
ώστε έμεινε γοητευμένη.

Τό πρωί διηγήθη τό δνειρον στον σύζυγόν της, όστις όμως έγέλασε μέ τό ότι 
ή γυναίκα του έ'βλεπε τό αγαπημένο της πουλί καί στον ύπνον της ακόμη.

Μετ’ ολίγον όμως, προς μεγαλην έκπληξιν καί των δύο, ή μαγείρισσα τούς 
άνήγγειλε ότι τό άηδόνι εΐχεν βρεθή νεκρό μέσα στο κλουβί του.

★
Στην περίπτο^σιν αυτήν, όπως εϊπωμεν καί άνωτέρω, δεν είναι δυνατόν ν’ 

άποκλεισθή καί άλλη έξήγησις. "Οτι τό ' Υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ν  τής Βελισσα- 
ρίου, το μεν ενεκα του ύπνου, κατα το διάστημά του οποίου άποκτα τήν υπεροχήν 
επί τού ' Υ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ ,  τό δέ έ'νεκα τής έξασθενήσεως τοΰ οργανισμού 
έκ τού τύφου, διησθάνθη τον θάνατον τοΰ πουλιού καί τον έσυμβόλισε μέ τό άποχαι- 
ρετιστήριο κελάϊδημά του.

Εις τήν έξήγησιν αύτήν, δέν υπάρχει άνάγκη προσφυγής εις Τηλεπάθειαν με
ταξύ άηδονιοΰ καί κοιμωμένης.

'Όπως όμως εϊδωμεν εις προηγούμενον τεύχος είναι τόσον αποδεικτικά τά 
επεισόδια Τηλεπάθειας μεταξύ άνθρώπο^ν καί ζώων ώστε, τό φαινόμενον αύτό, 
νά δύναται νά θεοφηθή ώς αναμφισβήτητου.

Άναφέραμεν έπίσης εις τό προηγούμενον τεύχος δυο χαρακτηριστικά έπεισό- 
δια τοΰ διεθυντοΰ τής έκδιδομένης παλαιότερον έφημερίδος «’Ελεύθερος ’Άνθρωπος» 
Βήσσου Σκαλαίου.’Ή δη παραθέτομεν καί τρίτον όμοιον, κατά, περιγραφήν τοΰ ίδιου:

«Τήν 14 Σεπτεμβρίου 1926, ενώ έκοιμώμουν, είδα στον ύπνον μου κατά τις 
» 6.30' τό πρωί ότι ή σκύλλα Μ π  έ κ α ή οποία βρισκόταν στο Χαλάνδρι καί ή 
» οποία μέ ύπεραγαποΰσε ήταν δήθεν δηλητηριασμένη καί ότι μέ χαρακτηριστικούς 
» σπασμούς έσύρετο εις τό έδαφος προσπαθώντας νά έλθη κοντά μου.

«Εκείνην τήν στιγμήν έμισοξύπνησα, ξανακοιμήθηκα όμούς πάλι έπί 1 1 )2 
» ώραν περίπου, όταν ήλθεν ό γαμβρός μου Σατρας άπό τό Χαλάνδρι καί μού 
» είπε:

«—Ξέρεις οτι τήν σκύλλα τήν έκλεψαν: Έπέρασαν μέ ένα αυτοκίνητο καί τήν 
» έπήραν.
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«Τήν σκύλλα τήν έδηλητηρίασαν», άπήντησα μέπερίεργην πεποίθησιν, ένθυ- 
)) μούμενος το όνειρό μου.

«—Μά πώς τό ξέρεις!...» έξεπλάγη εκείνος γνωρίζοντας ότι κοιμώμουν...
((Καί τότε πράγματι μοΰ διηγήθη ότι ή Μπέκα δηλητηριασθεΐσα τό πρωΐ 

» άπό φόλα έφόφισε άκριβώς εις τάς 6 1)2 τό πρωΐ, καί ότι ένω βρισκόταν εις τήν 
«περίοδον τής άγωνίας τής είπαν το όνομά μου για νά ίδοϋν άν ζή τό ζωον ακόμη:

»—Μπέκα! Μπέκα ό Βήσσος...
((Τότε το πιστόν ζωον άνασηκώθηκε, έκαμε μίαν τελευταίαν προσπάθειαν 

» νά συρθή—όπως τήν είδα εις τό όνειρό μου—καί υστέρα έπεσε νεκρό................. »
Εις τό συγκινητικόν αύτό έπεισόδιον, όπου βλέπει κανείς, πόσον τα ζώα ήμ- 

ποροϋν ν’ άφοσιώνωνται περισσότερον άπό τούς ανθρώπους, δεν είναι δυνατόν ν’ 
άποκλεισθή ή ύπόθεσις Τηλεπάθειας.

"Οτι δηλαδή ό Σκαλαΐος έδέχθη στον ύπνον του τήν Τηλεπαθικήν έντύ- 
πωσιν τοϋ θανάτου της,τών τελευταίων κινήσεων τής σκύλλας άπό τούς παριστα- 
μένους συγγενείς του πού τήν έβλεπαν.

'Ο Δημ. Ξεφτέρης μηχανικός, κυνηγών προς Β. τοϋ Δορυλαίου τής Μικρας 
’Ασίας μ’ ένα Κιρκάσιον καί προτιθέμενος νά πάρη τον δρόμο προς τό χωρίον Μου- 
ταλίμπ, άντελήφθη ότι ή έξυπνοτάτη σκύλλα του Φρύνη, έπέμενε ν’ άκολουθήση 
τήν άντίθετη διεύθυνση, προς τό χωρίο Μπιλετζίκ.

Ματαίως τήν έφώναζαν. ’Εκείνη ξαναγύριζε μέχρις ένός σημείου καί υστέρα, 
πάλιν έφευγε.

Τότε ό Κιρκάσιος είπε:
—"Ας πάμε όπου θέλει τό σκυλλί... Αύτό κάτι ξέρει...
Πράγματι άκολούθησαν τήν διεύθυνσιν αύτή καί ύστερα άπό έπιτυχές κυνήγι 

γύρισαν τό άπόγευμα στο Δορύλαιον.
’Εκεί όμως έμαθαν μέ έκπληξί τους οτι στο χωριό Μουταλίμπ, είχαν έπι- 

δράμει πολυπληθή κοπάδια λύκων, οί όποιοι κατεσπάραξαν ζώα καί ανθρώπους, 
κι’ ότι καί προς καταδίωξίν τους είχε κινητοποιηθή όλη ή Χωροφυλακή καί ή φρουρά.

Χρεωστοΰσαν λοιπόν τήν σωτηρίαν τους στο ένστικτον τής Φρύνης, ή όποια 
τούς είχε άναγκάσει νά μή πάρουν τό δρόμο τοϋ Μουταλίμπ.

Στήν περίπτωση αύτή, νά πρόκειται άραγε περί Τηλεπάθειας μεταξύ τών 
τρομοκρατημένων κατοίκων τοϋ Μουταλίμπ καί τής σκύλλας;...

"Ισως, πάντως δεν ήμπορεΐ ν’ άποκλεισθή καί ή ύπόθεσις ότι ή οξυτάτη οσ- 
φρησις τοϋ ζώου ήσθάνθη έστιυ καί τής μεγάλης άποστάσεως τήν οσμήν τών λύκων 
καί έπέμενε ν’ άκόλουθήση τήν άντίθετην κατέύθυνσιν.

★
Ό  Συνταγματάρχης Λάμπρος Τζαβέλλας (Ναύπακτος) είδε στον ύπνο του 

κατά τό 1925 ότι βρισκόταν στήν παραλίαν τής Κερκύρας, παρατηρώντας ένα με
γάλο άτμόπλοιον τό όποιο ερχόταν άπό τό Μπρίντιζι. Μόλις όμως αύτό, πλησίασε 
εις την προ τοϋ λιμενος νησίδα Βίδο, έβυθίσθη μέσα σε λίγα λεπτά, μέ τήν πρώραν 
προς τά κάτω.

Εν συνεχεία δε, είδε άκόμη ότι συναντήσας δυο ναύτας τοϋ πληρώματος του, 
τούς ακούσε νά λένε:

π,εραμε ότι το πλοίο είχε κάμει τρύπα καί έβάλαμε ό λ ο τ α χ ώ ς νά μπούμε 
στο λιμάνι. Δεν τό κατορθώσαμε όμως καί μόνον έμεϊς οί δυο έσωθήκαμε...

Το πρωί ο Τζαβέλλας διηγηθη το όνειρον εις τήν σύζυγόν του, όταν δέ βγήκε 
εςο} εόιαβασε στις εφημερίδες ένα τηλεγράφημα έκ Κερκύρας, κατά τό όποιο ένα 
μεγάλο ’Ιταλικόν άτμόπλοιον μέ φορτίον τσιμέντου έναυάγησε προ τής νηστδος ’Ο
θωμανοί, πλησίον τής Κέρκυρας κι’ ότι άπό τό πλήρωμά του δέν έσώθηκαν παρά 
μόνον δυο άνδρες.



—
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Στην περίπτωσιν αύτήν πρόκειται περί. Τηλεπάθειας, μεταξύ του Τζα- 
βελλα κοιμωμενου, ευρισκομένου δηλαδή ύπό εύνοΐκάς συνθήκας διά ψυχικά φαι
νόμενα (υπερισχυσις του 'Υποσυνειδήτου επί του Ενσυνειδήτου) καί κάποιου ό 
οποίος διαβατέ ήδη πρωί—πρωί την εφημερίδα ή κάποιου πού γνώριζε το γεγο
νός καί ό όποιος έχρησίμευεν ώς ασυναίσθητος π ο μ π ό ς .  'Η  μόνη διαφορά είναι 
ότι δεν επροκειτο περί τής νησίδος Βίδο, αύτό όμως δεν έχει σημασία γιατί καί οί 
Όθωνοί ανήκουν εις την Κέρκυραν.

Ό  Νώτης Μακρής, ζωγράφος καί καθηγητής τής ’Ιχνογραφίας, εϊχε ένα σκυλ- 
λάκι πού ύπεραγα- 
ποϋσε καί τό όποιο 
τον ύπεδέχετο μέ ζω- 
ηράς εκδηλώσεις χα
ράς όταν έπέστρεφεν 
στο σπίτι του.

'Ένα μεσημέρι, 
έπιστρέφοντας προϋ- 
παντήθη όπως συνή- 
θως άπό τό σκυλλά- 
κι μέ τις ίδιες εκ
δηλώσεις χαράς.

'Ο Μακρής του 
μίλησε όπως πάντα 
καί έπαιξε μαζί του.

^ Τά μέντιουμ της «Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών» (έξ αριστερών 
πήρξεν η εκπλη ξις πρός τά δεξιά) Άνδρονίκη Χαλκιουδάκη, Κωνσταντία Νικολαίδου, 
του όταν έοιαθε σέ Κασσάνδρα, Ελένη Παλλαδα, ’Ελπίς Παυλάτου. Κάτω ό κ. Νικ. 
ή ’ , , “ Καπιτσόγλου δημοσιογράφος, έχων άρίστην υπνωτικήν υποβολήν,
λίγο απο την αδελ
φήν του, ότι τό σκυλλάκι τους ε ίχ ε  βρεθή νεκρό τό προλί στο υπόγειον.

'Η πρόσφατος όμως έντύπωσις τού ήταν τόσον ζωηρή, σιστε έδέησε νά κατεβή 
ό ίδιος στο υπόγειον καί νά ΐδή τό πτώμα τού ζώου διά νά πεισθή.

Τρεις εξηγήσεις δύνανται νά δοθούν σ’ αύτό τό έπεισόδιον.
Ή  πρώτη είναι ότι οί οικείοι τού Μακρή σκεπτόμενοι τήν ζιμηράν έντύ- 

πωσιν πού θά του έκανε ό θάνατος τού σκυλλιοΰ του όταν έγύριζε, τού μετέδωσαν 
άσυναισθήτως αύτήν τήν έντύπομση, εις τήν όποιαν ό εγκέφαλός του έδωσε τήν ψευ
δαισθητικήν μορφήν, τής παρουσίας τού ζώου.

'Η  δευτέρα έξήγησις είναι ότι ό Μακρής δ ι η σ  θ ά ν θ η τον θάνατον (Διό- 
ρασις) καί ό εγκέφαλός του έπηρεασθείς άπό τό ' Υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ν ,  έπλασε 
τήν ψευδαίσθησιν των συνηθισμένων σκηνών, μέ τάς οποίας τον ύπεδέχετο τό ζώον. 
Είναι χαρακτηριστικόν δέ μέχρι ποιου σημείου δύναται νά φθάση ή ψευδαίσθησις.

'Η τρίτη έξήγησις είναι τού ’Ε κ τ ο π λ ά σ μ α τ ο ς ,  τό όποιον θά περι
γραφή βραδύτερον έν έκτάσει άπό τών στηλών τών «’Αστυνομικών Χρονικών».

★

Τώρα ώς συνέχειαν τών παραδειγμάτομν Τηλεπάθειας μεταξύ άνθρούπου καί 
ζώου, προσθέτομεν τό εξής:

'Ο πατήρ τού λογοτέχνου Χρηστοβασίλη ήτο ενοικιαστής τού φόρου τής δ ε
κ ά τ η ς έν Μικρά ’Ασία καί εΐχεν άναχωρήσει έφιππος διά κάποιο χωρίον.

Καθ’ οδόν ομομς έξαφνα, ή φορβάς του ήρνήθη νά προχωρήση. Ματαίο^ς
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προσεπάθει νά την έξαναγκάση μέ επίμονα σπηρουνίσματα. Το ζώον έσηκώνετο 
δρθιον, άλλα δεν έπροχώρει.

Τότε, προ τής άνεςηγήτου αυτής απεργίας του υποζυγίου του, ήναγκάσθη 
έκών—άκων, νά έπιστρέψη στον τόπον τής έκκινήσεως, όπου διηγήθη την περίερ
γον επιμονήν του ζώου.

—Καλά έκαμες! έπεκρότησαν τότε οί χωρικοί, ήχώ τής λαϊκής πείρας. Το 
άλογο κάτι ήξερε. Κάτι κακό θά σου συνέβαινε.

Πραγματικώς δέ την έπομένην έγινε γνωστόν, ότι καραβάνι ερχόμενον αντι
θέτους προσεβλήθη άπό ληστάς, ο'ότινες έφόνευσαν και έτραυμάτισαν πολλούς, διαρ- 
πάσαντες καί τά εμπορεύματα.

Το έπεισόδιον τούτο όπως καί τό ήδη άναγραφέν του Σαραντίδη, έπίσης έν 
Μικρά ’Ασία, είναι αναμφισβήτητοι άποδείξεις του δυνατού Τηλεπάθειας μεταξύ 
ανθρώπου καί ζώου.

Ή  φορβάς τού Χρηστοβασίλη διησθάνθη τηλεπαθικώς την φονικήν συμπλο
κήν, το δέ Υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ό ν  της μή δυνάμενον νά μεταδώση στο λογικόν 
την είδησι, έπροξένησε στο ζώο/ τον χαρακτηριστικόν τρόμον καί τήν άρνησιν έξα- 
κολουθήσεως τής πορείας προς τήν έπικίνδυνον διεύθυνσιν.

"Αλλοτε, ό ίδιος ό Χρήστοβασίλης τήν Δευτέραν των Άπόκρεω μεταβάς τό 
πρωί στο γραφείον του, όπως συνήθως, έξεπλάγη διότι έβλεπε ζωηρώς καί έπιμόνως 
στον απέναντι τοίχον ένα μ α ύ ρ ο  σ τ α υ ρ ό ν .

Δεν εΐχεν ακόμη καθήσει καί ήλθαν νά τον καλέσουν άπό τό σπίτι του. ’Εκεί 
δέ βρήκε πολλούς στενούς του φίλους, έλθόντας νά τού άναγγείλουν τον έν Άθή- 
ναις θάνατον τού υιού του.

Στήν περίπτωσιν αυτήν πρόκειται περί Τ η λ ε π ά θ ε ι α ς  σ υ μ β ο λ ι 
κ ή ς  μ ο ρ φ ή  ς. Κάποιος έκ των γνωριζόντων τήν εϊδησιν, τήν ματεβίβασεν άσυ- 
ναισθήτως στο Υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ν  τού Χρηστοβασίλη. Τούτο όμως, άδυ- 
νατούν νά τήν μεταβιβάση καθαρώς στον έγκέφαλον, έπροξένησε ο π τ ι κ ή ν  ψ ε υ 
δ ά  ί σ θ η σ ι ν, συμβολίσασαν τό δυστύχημα μέ μαύρον σταυρόν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΚΑΙ Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΟΠΙΜΑΙΟΝ 
ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ

Εις τάς φυλακάς τής ’Αγγλικής άποικίας τού Χόγκ-Κόγκ κρατείται 
φυλακισμένος ένας...παράξενος κλέπτης, άπό τον οποίον όμως δέν έχει άφαι- 
ρεθή τό κλοπιμαΐον, μολονότι οί άστυνομικοί γνωρίζουν άριστα πού εύρίσκεται. 
Πρόκειται περί τού ξυλουργού Τσίγκ Μίγκ Φουό, ό όποιος κατηγορεΐται ότι 
έκλεψε χρυσοΰν περιδέραιον άπό ένα ναόν. Τό κλαπέν έν τούτοις κόσμημα 
έκρύβη άπό τον έξυπνον Κινέζον εις τό στομάχι του, όταν ούτος άντελήφθη ότι 
οί άστυνομικοί τον ειχον κυκλώσει καί δέν ύπήρχον πλέον έλπίδες διαφυγής.

Ή  ’Αστυνομία όμως τού Χόγκ—Κόγκ, γνωρίζουσα πολύ καλά τί είδους 
άνθρώπους έχει νά αντιμετώπιση, εύθύς ιός συνέλαβε τον κλέπτην καί δέν εϋρεν 
έπάνω του τό περιδέραιον, έξήτασε τό σώμα του διά των άκτίνων X καί άνε- 
κάλυψε τήν...κρύπτην ! Παρ’ όλα όμως τά εμετικά καί τά καθαρκτικά έστάθη 
άδύνατον νά έγκαταλείψη τό κόσμημα τον στόμαχον τού κυρίου του. Ουτω 
κλέπτης καί κλοπιμαΐον κρατούνται σήμερον εις τάς φυλακάς! —

(Έκ της έφημερίδος «Καθημερινή» της 7-11-55)
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Σοβαρά συνέντευξις τοϋ διαπρεπούς Δημοσιολόγου 
κ . MIX . ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ , Πρύτανεως τής Παν- 
τείου Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών καί Συμ
βούλου τής ’Επικράτειας, πρός τον κ . Ή λίαν 
Καλαποθαράκον, συνεργάτην τού περιοδικού «Η 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
(Αναδημοσίευσές «Φωνής Κύπρου», τεϋχος 31-32/1955)

'Η  έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα συνέντευξις, τήν οποίαν ό διαπρεπής νομικός 
κ. Μιχ. Στασινόπουλος έδωσεν πρός τον δημοσιογράφον κ. Ήλίαν Καλαποθαρά- 
κον έχει ώς έξης:

Έ  ρ ώ τ η  σ ι ς: 'Υπάρχουν ήθικά καί νομικά ερείσματα εις τά όποια βασί
ζεται τό αίτημα τής Ένώσεως τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος;

Ά  π ά ν τ η σ ι ς: 'Υπάρχουν έρείσματα νομικά εις ώρισμένας άξιώσεις των
άτομων καί των Εθνών, τά όποια τυγχάνουν τοσαύτης άναγνωρίσεως καί έ'χουν τό
σον άπορροφηθή άπό τήν συνείδησιν των άνθώπων, ώστε δεν δύναταί τις νά εΐπη, 
έάν είναι έρείσματα νομικά ή έρείσματα ήθικά.

Αύτό συμβαίνει καί μέ τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως των λαών, πού είναι 
δικαίωμα άντιοτοίχου μέ τό habeas corpus των ατόμων. Είναι αίτημα νομικόν, 
άλλά είναι τόσον ριζωμένον πλέον εις τήν συνείδησιν τών ανθρώπων, ώστε έχει γίνει 
συνάμα αίτημα ήθικόν.

Έ  ρ ώ τ η σ ι ς: Πιστεύεται ότι θά συνεχίσουν οί άγγλοι διηνεκώς νά άρ-
νοϋνται τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως εις τούς Κυπρίους καί έάν οχι ποιοι λόγοι 
θά τούς αναγκάσουν τελικώς νά αποδώσουν τήν ελευθερίαν εις αύτούς;

Ά π ά ν τ η σ ι . ς  : ’Ακριβώς όσα άπήντησα εις τό πρώτον έρώτημά σας, ο
δηγούν εις τήν σκέψιν ότι είναι αδύνατος νομικώς καί ηθικώς εις τούς άγγλους, νά 
άρνοΰνται εις τούς Κυπρίους τό δικαίωμα τής Αύτοδιαθέσεως. Δέν υπάρχει σήμερον 
κανείς έπί τής γής τόσον ισχυρός, ώστε νά ήμπορή νά άρνεΐται ένα δόγμα, πού 
έχει ριζωθή εις τάς καρδίας όλων τών άνθρώπων τής οικουμένης. Οί άγγλοι θά υπο
χωρήσουν άσφαλώς καί άναποφεύκτως ύπό τήν άμείλικτον πίεσιν μιας επιταγής, 
ηθικής καί νομικής, ή οποία είναι απολύτως ακαταμάχητος.

Έ  ρ ώ τ η σ ι ς: Δέν νομίζετε ότι 6 άναληφθείς ένοπλος άγων ύπό τών Κυ
πρίων πατριωτών προο^θεΐ τήν λύσιν τού Κυπριακού προβλήματος;

Ά π ά ν τ η σ ι ς :  'Ο άγων διά. τήν ελευθερίαν είναι δικαίωμα άλλά καί κα
θήκον τών λαών.

Δέν ήμποροϋν νά στηρίζωνται μόνον εις τήν ηθικήν έπιταγήν. Πρέπει νά άγω- 
νίζωνται οί Λαοί διά νά τήν έπιβάλλουν.

'Ο άγων τών Κυπρίων άσφαλώς επισπεύδει τήν ύποχώρησιν τών άγ- 
γλων, ή οποία οπωσδήποτε θά έπέλθη κατά ιστορικήν άναγκαιότητα.

Έ ρ ώ τ η σ ι ς :  ’Έχετε τήν γνώμην ότι οί πολιτικοί χειρισμοί τού θέματος 
ύπό τής κυβερνήσεως καί ύπό τών προκατόχο^ν της ύπήρξαν ορθοί;
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Ά π ά ν τ η σ ι  ς· Πιστεύω δτι αί Έλληνικαί Κυβερνήσεις έδειξαν θάρρος καί 
σταθερότητα εις τον σκηρόν αγώνα έναντι πανίσχυρου δυνάμεως.

Ό  άγων του Δαυίδ μέ τον Γολιάθ, θά δικαιωθή τελικώς, χάρις είς τον υπε
ρήφανου πατριωτισμόν καί την γενναίαν ψυχήν των αδελφών Κυπρίων, αλλα και 
χάρις εις την σθεναράν πολιτικήν των ’ Ελληνικών Κυβερνήσεων.

Έ ρ ώ τ η σ  ι ς: Δεν νομίζετε δτι ή άρραγής καί ανένδοτος συμπαράστασις
ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού Λαοϋ, ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων, είναι τό λυ- 
σιτελέστερον μέσον διά τήν άπόκτησιν τής ελευθερίας τής Κύπρου;

Ά π ά ν τ η σ ι  ς: Ό  Ελληνικός Λαός έχει ένωθή εις μίαν καρδίαν μαζί
μέ τούς Κυπρίους.

'Η  αλληλεγγύη αυτή είναι θερμή καί άνεξάντλητος, καί άσφαλώς εμψυχώ
νει τούς άδελφούς μας Κυπρίους είς τούς άγώνάς των διά τήν έλευθερίαν.

’Ιδιαιτέρως δμως συγκινητική είναι ή συμμετοχή τής ελληνικής νεολαίας 
καί ιδιαιτέρως τής σπουδαζού'σης νεολαίας, τής οποίας ό ακράτητος ενθουσιασμός 
συγκινεΐ βαθύτατα τάς καρδίας μας.

Σημειώ ιδιαιτέρως δτι οί σπουδασταί τής Παντείου Σχολής Πολιτικών Επι
στημών τιμώντες τήν μνήμην τού πρώτου νέου τής Κύπρου, πού έφονεύθη άπό αγγλι- 
κάς σφαίρας τήν 27 Σεπτεμβρίου 1955, τοΰ Άνδρέου Γεωργίου 18 έτών, απεφα- 
σισαν νά κάμουν έρανον καί νά στείλουν είς τον τάφον του, είς τό χωρίον Διερώνα, 
μίαν πλάκα έκ Πεντελικοϋ μαρμάρου, μέ χαραγμένην άφιέρωσιν. Συμβολική καί 
εύγλωττος συμμετοχή τής σπουδαζούσης νεολαίας είς τον ιερόν άγώνα των άδελ- 
φών Κυπρίων, τοΰ όποιου τό τέρμα—τό νικηφόρον τέρμα—είναι λίαν πλησίον.

Η Κ AT ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ό  Διεθνής Σύνδεσμος Νομομαθών κατήγγειλεν έσχάτως δτι ό έν Βουλ
γαρία εφαρμοζόμενος θεσμός τής καταναγκαστικής εργασίας ύπό τό Κομμου
νιστικόν καθεστώς, είναι παρόμοιος προς τήν έργατική πολιτικήν ή όποια 
έφηρμόζετο έν Γερμανία ύπό τό Χιτλερικό καθεστώς. Ό  Σύνδεσμος έκάλεσε 
τήν Βουλγαρικήν Κυβέρνησιν νά άκυρώση τάς νομοθετικάς διατάξεις περί 
καταναγκαστικής έργασίας καί νά κατοχυρώση τό δικαίωμα τών πολιτών νά 
εκλέξουν τον τόπον καί τό είδος τής έργασίας των, συμφώνως προς τήν Διακή- 
ρυξιν τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοΰ Ο.Η.Ε. Ό  Σύνδεσμος προέβη είς 
τό διάβημα αύτό λαβών γνώσιν δτι 4 νέοι κατεδικάσθησαν είς φυλάκισιν καί 
έπιπροσθέτως είς ποινήν έγκλείσεως είς στρατόπεδον σωφρονισμού, έπειδή 
ήρνήθησαν μετά τό πέρας τής στρατιωτικής των θητείας, νά άποδεχθοΰν τάς 
έργασίας πού τούς άνετέθησαν ύπό τών ’Αρχών.

(Άπό τά Στρατιωτικά Νέα τής 11-12-55)
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

** *
6. Παρατήρησις.

Ή  άνάγκη ακριβούς παρατηρήσεως έν τη εργασία ένός αστυνομικού, δυνατόν 
να θεωρήται αύταπόδεικτος. Ώπωσδήποτε δμως είναι άναγκαϊον νά τονισθή ή ση
μασία αυτής, δεδομένου δτι έ'να συμπέρασμα βασισθέν έπί ανακριβούς παρατηρή
σεως δύναται νά μεταβάλη καί την πλέον μελετημένην έ'ρευναν εις «άνοησίαν». Αί 
αποστάσεις, έπί παραδείγματι, δέον νά μετρώνται καί ούχί νά ύπολογίζωνται. Λε
πτομέρεια'. τού τόπου τού εγκλήματος νά σημειώνωνται μετά τής μεγαλυτέρας προ
σοχής καί εις ούδεμίαν περίπτωσιν νά βασίζωνται εις γνώμας κατά προσέγγισιν. 
"Οπου φωτογραφική μηχανή δύναται νά χρησιμοποιηθή, ώστε πολλά άνθροόπινα 
λάθη καί παραλείψεις νά αποφευχθούν κατά τό δυνατόν, είναι άνάγκη νά μή παρα- 
λείπεται ή χρησιμοποίησις αυτής. Τεμάχια ιχνών, όπως κλωστής ένδυμάτων εις 
παράθυρον ή μερικοί κόκκοι άμμου εις τό δάπεδον, παίζουν ζωτικόν ρόλον εις τά 
μετέπειτα στάδια τής άνακρίσεως καί πρέπει νά συλλέγοινται άπό τήν άρχήν. Αί 
πρώται επίσης εντυπώσεις—υπό τον όρον νά χρησιμοποιηθούν μετά προσοχής καί 
ν’ άποφευχθή ή προσκόλλησις σ’ αύτάς—αποτελούν ένα καλόν βοήθημα διά τον έρευ- 
νώντα. Καί τούτο, διότι όσον ή έρευνα συνεχίζεται περισσότερα στοιχεία αποκαλύ
πτονται, ή σημασία των διαφόρων λεπτομερειών άλλάσσει καί ενώ είναι άσχετα 
καί αδικαιολόγητα έν άρχή, προσαρμόζονται μετέπειτα φυσικώτατα εις τό πλαί- 
σιον τής δλης ύποθέσεως. Εις παρόμοιας περιπτώσεις ό ανακριτής καταφεύγει εις 
τάς πρώτας έντυπώσεις του, περί ών βεβαίως έκράτησε σημειώσεις καί άναπλάσσει 
τήν δλην ύπόθεσιν εις δλας τάς λεπτομέρειας αύτής, πολλαί τών όποίουν ήσαν άδι- 
καιολόγητοι καί άσχετοι, ένω τώρα δικαιολογούνται καί συναρμολογούνται εις τήν 
ύπόθεσιν μετά θαυμαστής εύκολίας.

'Η  άνάγκη ακριβούς παρατηρήσεως τών γεγονότων, έχει άπαραίτητον συμ
πλήρωμα τήν ανάγκην ακριβούς παρατηρήσεως απάντων τών σχετικών γεγο
νότων. Πολλαί έρευναι άπέβησαν άκαρποι καί μερικαί ώδήγησαν εις αδικαιολογή
τους συλλήψεις, άπλοίς καί μόνον διότι μ έ ρ ο ς  τών γεγονότων ειχεν έξετασθή.

Μία ύπόθεσις εις τό Χαμπσάϊρ (Hampshire, Μ. Βρεττανίας) ολίγον μετά 
τό τέλος τού τελευταίου πολέμου, καταδεικνύει σαφώς τήν άνάγκην τής παρατηρή
σεως τού συνόλου τών γεγονότων, ίνα ουτω έξασφαλισθή όπως κάθε συμπέρασμα 
εις τό όποιον ή άνάκρισις καταλήγει, είναι τό μόνον πού συμφωνεί μέ τήν πραγμα
τικήν κατάστασιν.

'Ο ορνίθων ένός αγρότου ύφίστατο συχνάς «έπισκέψεις» ένός κλέπτου όρνί—
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θων. 'Ο άγρότης είχε σχηματίσει τήν πεποίθησιν, ότι ό κλέπτης είρχετο μέ αύτο- 
κίνητον άπό μίαν πάροδον της κεντρικής οδού, έστάθμευε τό όχημα πλησίον του 
φράκτου του άγροκτήματος καί έπί τής παρόδου, έπηδοΰσε άκολούθως εις τον ορνι
θώνα. καί έκλεπτε τάς όρνιθας. ’Έτσι ένα βράδυ έπήγε, ώπλισμένος μέ πυροβόλον 
οπλον καί έκρύβη πλησίον του όρνιθώνος αποφασισμένος νά συλλάβη τον «κλεφτο- 
κοττά». Κατά τά μεσάνυχτα, άντιλαμβάνεται ένα αύτοκίνητον μέ τούς φανούς έσβε- 
σμένους, νά σταθμεύη εις τήν πάροδον πλησίον του φράκτου του άγροκτήματος. 
'Ο άγρότης, έρποντας, έξήλθε άπό τον κρυψώνα του καί άφοϋ πλησίασε κάπως μέ 
τό όπλο προτεταμένου έφώναξε εις τούς έπιβαίνοντας του οχήματος νά έξέλθουν 
έξ αύτοΰ. Οί έπιβάται όμως δέν ήσαν οί άναμενόμενοι κλέπται ορνίθων, άλλ’ ένα 
ζεύγος έρωτευμένων, οί όποιοι ήρνή’θησαν νά υπακούσουν. Ή  νύκτα ήτο σκοτεινή 
καί ό άγρότης δέν ήδύνατο νά ίδη καλώς καί μέ τό οπλον πάντοτε προτεταμενον, 
έφώναζεν εις τό ζεύγος νά έξέλθη τού οχήματος. 'Ο οδηγός τού αυτοκινήτου άρ
χισε κι’ αύτός νά φωνάζη, όπως κατέθεσεν ό άγρότης καί σέ μία στιγμή πήδηξε 
έξω άπό τό αύτοκίνητον κρατών κάτι εις τάς χεΐρας του, πού ό άγρότης τό έξελαβεν 
ώς ράβδον τού άνυψωτήρος (γρύλλου) καί κατευθύνετο προς αύτόν μέ διαθέσεις 
νά τον κτυπήση. 'Ο άγρότης άμέσως πυροβόλησε, κτύπησε τον οδηγόν εις τήν κοι
λιακήν χώραν καί τον έφόνευσεν.

' Η ύπόθεσις αύτή φαίνεται έκ πρώτητ δψεως ώς ανθρωποκτονία, έν ειδική 
καταστάσει. Πλήν όμως, ένας άλλος άστυνομικός παρετήρησεν δτι ή οπή έκ τού 
βλήματος έπί τού άδιαβρόχου τού θύμ,ατος ήτο περί τά 7,5 εκατοστά μακράν τής 
θέσεως ένθα έδει νά εύρίσκετο, συγκρινομένη μέ τήν θέσιν τής οπής εις τό άνω μέρος 
τού πανταλονιού. 'Ο άστυνομικός συνεπέρανε ότι ό άγρότης είχε πυροβολήσει το 
θύμα έκ τών άνω, είτε όταν τούτο έκάθητο εις τήν θέσιν τού οδηγού, εΐτε όταν είχε 
κάμψει τό σώμα του προς τά κάτω διά νά έξέλθη τού οχήματος. Έ ξ αυτής τής σκέ- 
ψεως, ή ιστορία τήν όποιαν ό χωρικός κατέθεσε περί έπιθέσεως έναντίον αυτού διά 
τής ράβδου, διά νά δικαιολογήση τήν πράξίν του, έφαίνετο έκτος πραγμάτων.

'Ο άγρότης ήρνήθη ν’ άπομακρυνθή άπό τήν ιστορίαν του. Πράγματι όμως 
υπήρχαν ίχνη έπί τού έδάφους καί πλησίον τού θύματος. 'Η  γυναίκα τής ύποθέ- 
σεως ήτο άνίκανος νά ένθυμηθή τί άκριβώς συνέβη, πλήν όμως έκλινε προς τήν πεποί- 
θησιν, ότι τό θύμα δέν είχε προλάβει νά έξέλθη τού αύτοκινήτου όταν έπυροβολήθη. 
Πριν ή στήριξή κατηγορίαν έναντίον τού άγρότου έπί φόνω ό άναλαβών τήν ύπό- 
θεσιν άστυνομικός, έκάλεσε ένα συνάδελφον του διά νά τον βοηθήση. 'Η ύπόθεσις 
δέν ήτο έπαρκώς «ξεκαθαρισμένη», διά ν’ άποσταλή εις τό δικαστήριον καί ουτω 
οι δύο άστυνομικοί κατέληξαν εις τήν άπόφασιν νά διαπιστώσουν τά πραγματικά 
γεγονότα. ’Αλλά κατά τήν άναπαράστασιν έλήφθησαν διάφοροι στάσεις, ώστε η 
οπή τού άδιαβρόχου καί τού πανταλονιού νά συμπίπτουν. Έ ξ  αυτής διεπίστωσαν 
οτι άν το θύμα ϊστατο καί είχε τήν χεΐρα του άνυβώμένην ύπέρ τό ύψος -τής κε
φαλής—εις τήν θέσιν δηλαδή έξ ής καταφέρεται ένα κτύπημα διά ράβδου—τό άδιά- 
βροχον άνυψούται τόσον ώστε νά κάμη τάς δύο όπάς νά συμπέσουν. Είναι προφα
νές, ότι ή διαπίστωσις τού τελευταίου αύτοΰ έδει νά είχε γίνει εις τήν άρχήν τής ύπο- 
θέσεως, άλλά ή μέχρις ενός βαθμού προκατάληψις καί ό πιθανός έγωϊσμός τού δια- 
τυπώσαντος τήν παρατήρησιν περί μή συμπτώσεως τών δύο οπών διέκοψε τήν ορθήν 
κρισιν τού πρώτου άστυνομικού. 'Η  κατηγορία τού άγρότου έπί φόνω κατέπεσε 
και η ετυμηγορία τών ένορκων ήτο «άνθρωποκτονία έν καταστάσει άμύνης».

7 . Έκμετάλλευσις τών Ιχνών. —

'Η  ίκανότης τού Σέρλοκ Χολμς νά καταλήγη εις άκριβή συμπεράσματα καί 
να περιγραφή ένα μάρτυρα ή ένα ύποπτον άτομον μέ μία ή δύο παρατηρήσεις (μα-
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•τιές) θεωρείται, συχνά άδύνατος. Παρ’ ολα δμως αυτά, εις την πραγματικήν ζωήν, 
ή προσεκτική παρατήρησις ώρισμένων ιχνών καί σημείων δύναται νά σημαίνη πολλά 
διά τον άστυνομικόν, πολύ περισσότερα άπό δ,τι εις τον άδαή πολίτην. Είναι δυνα
τόν επί παραδείγματι, έξ ενός αποτυπώματος πέλματος νά συναχθοϋν συμπεράσματα 
όχι μόνον περί τής καταστάσεως του υποδήματος, έάν δηλαδή ειχεν επιδιορθώσεις 
ή δχι, άλλά καί περί του προφανούς βάρους σώματος, τού υψους, τής φύσεως καί 
τού τρόπου βαδίσματος (έάν σύρη τούς πόδας, έάν κάμη μεγάλα ή μικρά βήματα, 
έάν τρέχη ή πηδά) ώε έπίσης περί τού φύλου καί τής ηλικίας τού άτόμου, παρ’ ού 
προεκλήθη καί γενικώς παρέχονται δεδομένα διά τήν προσπάθειαν καθορισμού τής 
ταυτότητάς του. 'Η  προσεκτική έξέτασις τών αποτυπωμάτων έλαστικών αύτοκι- 
νητου επί μή άσφαλτοστρωμένης οδού, δεικνύει τήν κατεύθυνσιν τού οχήματος μι
κρού ή φορτηγού, τάς κατά προσέγγισιν διαστάσεις του καί κάθε χαρακτηριστικόν 
σημεΐον τών αποτυπωμάτων, ύποβοηθεΐ εις τον καθορισμόν τής ταυτότητας τού οχή
ματος. Τό αίμα έπίσης έχει ιδιότητας λίαν χρησίμους, αί όποΐαι διαπιστοΰνται ευ
κόλως καί δταν ακόμη ξηρανθή. Εις τήν κλασσικήν περίπτωσιν φόνου τού παρελ
θόν τος αΐώνος, άναφεοομένη ύπό τού Δόκτορος Χάνς Γκρός εις τό περίφημον βι- 
βλίον του περί τής έγκληματολογικής έρεύνης, δ φονεύς έγονάτισε πλησίον τού θύ
ματος (μίας γυναικός), δπου ύπήρχεν ποσότης αίματος. Συνέβη νά φέρη πανταλόνι 
ασυνήθους σχεδίου ύφάνσεως. Τό σχέδιον τής ύφάνσεως κατέστη λίαν εύκρινές δταν 
τό αίμα έξηράνθη καί κατέστη τό κυριώτερον στοιχεΐον στηρίξεως τής κατηγορίας 
εναντίον τού δράστου, όταν ουτος συνελήφθη. Ή  έξέτασις τών κηλίδων αίματος, 
συχνάκις παρέχει πλείστας δσας ενδείξεις, ώς περί τής στάσεως ή κατευθύνσεως τού 
τραυματισθέντος άτόμου—έάν είναι στρογγύλη καί σταγονίδια πέριξ αύτής τό θύμα 
ίστατο, άν είναι σχήματος έπιμήκους τό θύμα έκινεΐτο προς τήν κατεύθυνσιν τού 
όξυτέρου άκρου. ’Ακολουθών τήν κατεύθυνσιν τών σταγόνων τού αίματος ό άστυ- 
νομικός δύναται νά συναγάγη έκπληκτικώς ακριβή συμπεράσματα, περί τού τί έλαβε 
χώραν. Εις περιπτώσεις τραυμάτων ή φόνων, σταγόνες αίματος ρυπαίνουν τά εν
δύματα τού δράστου, ά.τινα καθίστανται ουτω έκ τών κυριωτέρων στοιχείων κατη
γορίας εναντίον του. ’Έ χει συμβή πολλάκις νά καταβάλλεται προσπάθεια καθαρμού 
τών κηλίδων αίματος έκ τών ένδυμάτων, διά πλύσεως αυτών, πλήν δμως ένας κα
λώς άστυνομικός δύναται νά διαπιστώση τήν ΰπαρξίν του. Τό αίμα έν ούδεμιά περι- 
πτωσει έχει πάντοτε τό ίδιον χρώμα. « Εις διαφόρους έποχάς καί ύπό διαφόρους συν- 
θήκας δυνατόν νά είναι φαιοπράσινον, κιτρινοπράσινον, έλαφρώς έρυθρόν καί άκόμα 
άχρουν» λέγει ό Γκρός. ’ΑλΛά διά τήν έπιβεβαίωσιν πάσης υποψίας τών αστυνομι
κών υπάρχει τό έργαστήριον, τού όποιου ή συμβολή είναι μεγάλης σημασίας καί 
άξιοποιεΐται μόνον κατόπιν προσεκτικής παρατηρήσεως τού αστυνομικού.

8 . Παρατήρησις έπί προσώπων.

'Η  παρατήρησις άτόμων είναι ή απαραίτητη «ρουτίνα» όλων τών άστυνο- 
μικών. Τό σύστημα τού όμιλοΰντος πορτραίτου (Portrait Parle), τό όποιον άνε- 
πτύχθη εις τήν αρχήν τού παρόντος κεφαλαίου είναι ένα έκ τών πολλών χρησιμο- 
ποιουμένων συστημάτο^ν. Τά βασικώτερα. χαρακτηριστικά δλων αυτών είναι: ηλι
κία, ύψος, σώματική διάπλασις, χρώμα κόμης καί οφθαλμών, σχήμα πτερυγίων 
τών ώτων καί τής ρινός, ώς καί πάντα τ ’ ασυνήθη χαρακτηριστικά, σωματικαί άνω- 
μαλιαι κ.ά. 'Οπωσδήποτε δμως τό πλ,έον σπουδαιον έξ αύτών είναι αί εξής, έάν 
δηλαδή τό ά.τομον έχη τήν συνήθεια νά δαγκάνη τούς ονυχάς του, νά φέρη κεκλι- 
μένον (στραβά) καπέλλον, νά κρατά καθ’ ώρισμένον τρόπον τό σιγαρέττο πού κα
πνίζει, έάν κινή τάς χεΐράς του κατά τρόπον ιδιόρρυθμον, έάν έχη ίδιάζοντα τρόπον 
βαδίσματος—δεδομένου δτι ένας έγκληματίας δύναται μέ σχετικήν ευκολίαν νά
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μεταβάλη τήν έξωτερικήν του έμφάνισιν, ελάχιστοι δμιως έξ αύτών ήδυνήθησαν ν’ 
άπαλλαγοΰν άπδ τά «δευτερεύοντα» αύτά ελαττώματα πού απέκτησαν στή ζωή τους.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ή  είκών αΰτη έλήφθη άπό τό περιο
δικόν «’Αστυνομικοί Πανδέκτης» τοϋ 
Σικάγου (Police Digest of Chicago) 
εις άρθρον τοϋ όποιου ό Δ)ντής τής 
’Αστυνομίας τής Ρώμης Δόκτωρ Giu- 
geppe Dosi εμφανίζεται εις διαφόρους 
μεταμφιέσεις. Σχετικόν άρθρον αύτοΰ 
ΙδημοσιεύΘη εις τό περιοδικόν «True 

M ystery Detective»

Έκ δεξιών πρός τ ’ αριστερά (άνω , i Δόκτωρ G. Dosi, άνευ μεταμφιέσεως.— Ο ίδιος ώς 
’Άραψ, ώς Γερμανός καθηγητής. (Μέσον) ώς απόχης, ώς Διπλωμάτης, ώς ξένος Ιερεύς, 
ώς ταξιδιώτης, ώς Γερμανός Δόκτωρ, ώς κωμικός, ώς Ιεράρχης τοϋ Βατικανού, ώς Δή
μαρχος, (Κάτω) ώς Μπολσεβίκος, ώς ξένη κυρία, ώς βαρώνος, ώς Βοημός, ώς Σοσιαλι

στής, ώς σπουδαστής, ώς Τσεχοσλοβάκος ζωγράφος.
(Συνεχίζεται)

ΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!... ΜΗΤΕΡΕΣ
Το φαινόμενον τής μητρότητας άνηλίκων κοριτσιών, μερικών εκ των 

οποίων ή ήλικία είναι κάτω των 16 έτών, προσλαμβάνει συνεχώς καί άνησυ- 
χητικωτέρας διαστάσεις. Συμφώνως πρός τά πορίσματα μιας έρεύνης, πού 
ένήργησαν μυστικοί άνταποκριταί εφημερίδων τής Δύσεως έντός τής Σοβιε
τικής Ένώσεώς, τό ποσοστόν μαθητριών, ηλικίας 14—18 έτών, πού έγιναν 
μητέρες ή άπέφυγαν νά γίνουν χάρις εις τήν...επιστήμην, κυμαίνεται πέριξ 
τοϋ 30 ο /ο επί τοϋ συνόλου ! Εννοείται, ότι οί γονείς καί οί κηδεμόνες δεν είναι 
εις θέσιν νά άντιτάξουν καμμίαν άντίδρασιν εις τό κΰμα τής «χειραφετησεως», 
όπως ονομάζεται κατ’ ευφημισμόν ή άχαλίνωτος ασυδοσία τής έρυθράς νεο
λαίας. ’Εκτός, έάν θέλουν νά τά «παίξουν όλα γιά όλα» εις τό στρατοδικεΐον, 
κατόπιν φανταστικών καταγγελιών κάθε νεαράς ή νεαροϋ σπιούνου»...

(Άπό τά Στρατιωτικά Νέα τής 11-12-55)



Των Frederic Sondern &Will Ourslet
’Από τό περιοδικόν Readers 
Digest (τεύχος Μαΐου 1955) 
κατά μετάφρασιν τοϋ Άστυν. Α' 

κ .  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

« Κ ά θε’Α στυνομία ήμπορεΐ υά έπωφεληθη 
άπό τά αποτελέσματα τοϋ θαυμάσιου αυ
τού αστυνομικού πειράματος».

Τον Αύγουστο τού παρελθόντος έτους ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας της Νέας 
Ύόρκης Francis W. Adams ώμίλησε άπό τού ραδιόφωνου, προς τούς Νεοϋορκέ- 
ζους, έπί τής έκτάσεως τής εγκληματικό
τητας τής Πόλεώς των.

Ή  ομιλία του αυτή υπήρξε μία τρομα
κτική άποκάλυψις.

Προεΐπεν ότι, κατά την διάρκειαν 
εκείνης μόνον τής Κυριακής κατ’ ελάχιστου 
όριον, θά έδολοφονεΐτο ένας συμπολίτης 
των (ένας έδολοφονήθη κατά τάς πρώτας 
πρωϊνάς ώρας τής Δευτέρας), 27 θά ύφί- 
σταντο εγκληματικήν άδικον έπίθεσιν (ύπέ- , 
στησαν τοιαύτην 43), 31 θά έληστεύοντο 
(έληστεύθησαν 13), τρεις γυναίκες θά 
έβιάζοντο παρ’ άγνωστων (έβιάσθησαν 7), 
εκατόν τεσσαράκοντα (140) οϊκίάι καί 
καταστήματα θά έκλέπτοντο κατόπιν διαρ- 
ρήξεως (διερρήχθησαν καί έκλάπησαν 
103), τέλος προεΐπε ότι, ένα σοβαρόν 
ποινικόν άδίκημα θά διεπράττετο έντός τής 
περιφερείας τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας κάθε δύο λεπτά.Ό ’Αρχηγός έπί 
πλέον ειδοποίησε τούς συμπολίτας του 
ότι οί τρομακτικοί αύτοί άριθμοί έβαινον 
αύξανόμενοι.

'Η άνωτέρω κατάστασις άπό άπόψεως 
έγκληματικότητος τής Νέας Ύόρκ ης, δεν 
είναι ή μοναδική εις τήν γενικήν στατιστι
κήν έγκληματικότητος των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Παρόμοιαι παρατηρήσεις προς τάς του 
Adams θά ήδύναντο νά γίνουν άπό τούς 
προϊσταμένους των ’Αστυνομιών, άπό τήν 
Φιλαδέλφειαν μέχρι του 'Αγίου Φραγκί
σκου τών U. S. Α.

Ό  άριθμός τών εγκλημάτων εις με-
ρικας αλλας μεγαλουπόλεις, ξεπερνά εις τινας περιπτώσεις αυτόν τής Νέας Ύόρκης.

“ ε π ι χ ε ι ρ η ζ ι ς : 25 ,,
ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΗ Σ  ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΟ Σ
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Πλέον τούτου, αί πρόσφατοι άναφοραί της F. Β. I. ('Ομοσπονδιακόν Γρα- 
φεΐον ’Αναζητήσεων) δεικνύουν ότι, ένας καταπληκτικός άριθμός μικροτέρων πό
λεων ούδόλως υστερεί εις έγκληματικότητα.

Τό πείραμα του ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Adams, πρός άντιμετώπισιν τής 
έγκληματικότητος, ήρχισε μετ’ ολίγον άφοϋ άπηύθυνε άπό τού ραδιοφώνου την άνα- 
τέρω άνακοίνωσιν, έχει δέ ζωτικήν σημασίαν καί ένδιαφέρον δι’ δλας τάς Άμερι- 
κανικάς πόλεις.

"Οταν τον ’Ιανουάριον τού π.έ. ό Adams άνέλαβε την θέσιν τού ’Αρχηγού τής 
’Αστυνομίας τής Νέας 'Ύόρκης, άντιμετώπισε ένα άδιάφορον κοινόν, τό όποιον 
συχνά παρεκώλυε μεγάλως τό έργον τής ’Αστυνομίας καί έπίστευε ότι μέ κάθε 
τοόπο έποεπε νά διατηρήση τον άστυνομικόν προϋπολογισμόν εις τό ελαχιστον.

Τά έκτελεστικά όργανα είχον λευκανθή (γηράσει) υπό τό βάρος τής γραφειο
κρατίας.

Πολλοί άπό τούς 19.000 άστυνομικούς τής Νέας 'Ύόρκης είχον άπογοητευθή.
Σκανδαλώδη ρουσφέτια καί άδράνεια τής ηγεσίας τού ’Αστυνομικού Σώματος 

ειχον σοβαρώς έπιδράσει έπί τού ήθικοΰ, άκόμη καί αύτών των πλέον σθεναρών.
'Ο ’Αρχηγός Adams, ένας άνδρας ισχυρός καί δυναμικός, 50 έτών, πρώην 

βοηθός τού πληρεξουσίου των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Νοτίου περιοχής τής Νέας 
'Ύόρκης, άπεφάσισε ν’ άναλάβη άμεσον δράσιν.

’Έποεπε νά πείση τό κοινόν διά τον έπαπειλούμενον κίνδυνον έκ τής καθη
μερινώς αύξανομένης έγκλη ματ ικότητ ο ς, ν’ άναγκάση τό Δημοτικόν Συμβούλιον 
νά τού δώση περισσοτέρους άνδρας καί νά κάμη τούς άρμοδίους νά έγκαταλείψωσι 
τάς άναχρονιστικάς τιυν άρχάς καί σκέψεις, ώς πρός την άντιμετώπισιν τής έγκλη- 
ματικότητος.

'Ο Adams ήτο πεπεισμένος οτι, ένας επαρκής άριθμός άστυνομικών, καλώς 
όργανουμένων καί καταλλήλως διοικουμένων καί μέ ένα έπαοκή άριθμόν έξ αύτών 
εις τά Τμήματα Τάξεως, θά ήδύνατο νά περιστείλη την εγκληματικότητα!

Τ1 Ιτο έπίσης πεπεισμένος ότι, μέ ένα σχέδιον προσεκτικώς καταρτιζόμενον, 
θά ήδύνατο νά γίνη τούτο, χωρίς νά έπιβαρυνθή πολύ 6 φορολογούμενος πολίτης.

Πώς θ’ άποδείξη τήν θεωρίαν του ταύτην ήτο ένας άλλος λόγος.
Δέν υπήρχε προηγούμενου τι ν’ άκολουθήση.
Ούδεμία πόλις έπεχείρησε ποτέ ν’ άνεύρη τον άπαραίτητον άριθμόν άστυνο

μικών διά τήν άστυνόμευσιν μιας ώρισμένης περιοχής.
Ό  Adams καί οί βοηθοί του, νέοι ’Αξιωματικοί, έπενόησαν ένα σχέδιον.
Θά έλάμβανον μίαν ώρισμένην περιοχήν τής πόλεως καί θά διέθετον εις αυτήν 

τήν κατά τήν γνώμην των άπαραίτητον άστυνομικήν δύναμιν, ινα παρατηρήσωσι 
τί θά συνέβαινε έν αύτή.

’Εξέλεξαν λοιπόν διά τό πείραμά των τήν 25ην περιοχήν (25ον Άστυνομ. 
Τμήμα) ή όποια παρουσιάζει μεγάλην έγκληματικότητα. Γνωστή μέ τό όνομα 
’Ανατολικόν Harlem, περιλαμβάνει μιά περιοχή ένός τετραγωνικού μιλίου σχεδόν, 
εις τό Βορ.—’Ανατολικόν μέρος τής M anhatta καί μέ μικτόν πληθυσμόν 120.000 
κατοίκων.

'Ωρισμένα σημεία τής περιοχής αύτής παρουσιάζουσι τήν μεγαλυτέραν σχεδόν 
έγκληματικότητα τής Νέας 'Ύόρκης.

'Ο ’Αρχηγός άπεκάλεσε τήν περιοχήν ταύτην «'Ένα τέλειον Έργαστήριον 
δι’ ένα άστυνομικόν πείραμα».

’Από τής 8ης πρωινής ώρας τής 1ης Σεπτεμβρίου του π. έ. ένας δπλάσιος 
τού κανονικού άριθμός άστυνομικών ήρχισεν νά παρατάσσεται εις τήν άλλαγήν τού 
25ου ’Αστυνομικού Τμήματος πρός έπιθεώρησιν, προκειμένου ν’ άναλάβη υπηρε
σίαν. Πολλοί έξ αύτών ήσαν νεοεξελθόντες έκ τής ’Αστυνομικής Σχολής. "Ολος ο
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κόσμος τήν ημέραν έκείνην εις τό ’Ανατολικόν Harlem έμεινε κατάπληκτος καί 
έτριβε τά μάτια του. Εις τάς πλέον ταραχώδεις συνοικίας τοΰ Harlem, όπου οί 
έμποροι απο μακροΰ είχον εφοδιασθή μέ όπλα, τά όποια έφύλαττον εις τά καταστή- 
ματά των γεμάτα προς άμεσον άντιμετώπισιν έπιθέσεως, διά πρώτην φοράν έβλεπον 
εις κάθε ολίγα τετραγο>να νά διέρχεται μέ βήμα άργόν και μέ μάτι άγρυπνον ένας 
άστυφύλαξ^έν στολή.

<( Η επιχειρησις 25», ώς ό Adams ώνόμασε τό άστυνομικόν τοΰτο πείραμα, 
εΐχεν αρχίσει.

Ο Αρχηγός έστειλε εις τό έν λόγω 25ον Άστυνομικόν Τμήμα μίαν ολό
κληρον τάξιν αστυφυλάκων άπό τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 250 άνδρών. Μαζί μέ 
αύτούς έστειλε καί 18 άρχιφύλακας, καθώς έπίσης καί τρεις ’Αστυνόμους. Διετή- 
ρησε .τό μήκος κύματος άσυρμάτου των αύτοκινήτων τό σύνηθες.

Τό πείραμα διηυθύνετο ύπό τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Τμήματος Τάξεως.
Προηγουμένως ή δύναμις τοΰ Τμήματος τούτου άνήρχετο εις 188 άνδρας. 

Πλην αι γραφικαι υπηρεσίαι, αί ύπηρεσίαι τηλεφωνητών καί λοιπαί εϊδικαί ύπηρεσίαί 
άπερρόφουν σχεδόν τά- 3/4 τής δυνάμεως.

Εις κάθε άλλαγήν έξήρχοντο περίπου 17 σκοποί, οΐτινες έξετέλουν τό δρομο- 
λόγιόν των πεζή. 'Η  σκοπιά κατ’ αύτόν τον τρόπον περιελάμβανε 15—20 οικοδομικά 
τετράγωνά, ο δέ σκοπός δέν ήδύνατο ούτω ν’ άσκή άγρυπνον έπιτήρησιν λόγω τής 
μεγάλης έκτάσεως.

« Η Έπιχείρησις 25» ήλλαξε τό σύστημα τοΰτο. Εις τάς πλέον εύπαθεΐς 
συνοικίας ή σκοπιά ή περίπολος περιωρίσθη εις τρία (3) οικοδομικά τετράγωνα. 
Εις όλιγώτερον ταραχώδεις συνοικίας ή σκοπιά έκάλυπτεν άπό 4—5 οικοδομικά 
τετράγωνα.

Το κάθε τι είχε προσδιορισθή κατά τρόπον ώστε ό άστυφύλαξ νά έπιτηρή 
τά πάντα καί νά δύναται νά σπεύση αμέσως εις περίπτο:>σιν ανάγκης.

Τα πρώτα αποτελέσματα τοΰ άστυνομικοΰ τούτου πειράματος ύπήρξαν πράγ
ματι έκπληκτικά.

’Εντός δέκα έβδομάδων αί ληστεΐαι, αύτή ή μάστιξ τής περιοχής ταύτης, 
έμειώθησαν κατά 70%. Αί κλοπαί διά ρήξεως, άπλαι κλοπαί, κλοπαί πορτοφολίων 
καί τσαντών, κλοπαί αυτοκινήτων καί άπάται έμειώθησαν κατά 50%.

'Ο μέσος όρος τών 16 αποπειρών ληστειών κατά γυναικών έκ μέρους άνηλί- 
κων, το έγκλημα δπερ εμάστιζε τό ’Ανατολικόν Harlem κατά τήν νύκτα, έμειώθη 
εις δύο (2).

Έ ς  ίσου καταπληκτικός ύπήρξεν ό άριθμός τών έξιχνιασθέντων έγκλημάτων 
καί ό άριθμός τών συλλήψεων.

Τό 1/2 τών διαπραχθέντων κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ληστειών έξι- 
χνιάσθησαν, ένώ κατά μίαν άλλην ίσην χρονικήν περίοδον μόλις αί έξιχνιαζόμεναι 
ληστεΐαι έφθανον τά 20%. 42% τών διαπραχθεισών κλοπών έξιχνιάσθησαν, ένώ 
προηγουμένως αί έξιχνιαζόμεναι κλοπαί έφθανον μόνον 7%, 80% άδικων επι
θέσεων, ένώ προηγουμένως αί έξιχνιαζόμεναι άνήρχοντο εις 42%. "Ολοι οί βιασμοί 
παρ’ αγνώστων έξιχνιάσθησαν, ένώ προηγουμένως έξιχνιάζοντο μόνον τό 1/3.

Το τελικόν αποτέλεσμα τής «Έπιχειρήσεως 25» υπήρξε μία γενική μείο^σις 
τής έγκληματικότητος κατά 50%.

Τήν 28ην Νοεμβρίου π.έ. ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Adams άνέφερεν δτι, 
ή 25η περιοχή είναι τώρα μία περιοχή δπου ή εύνομία, ή τάξις, ή ήσυχία καί ή 
άσφάλεια είναι πραγματικότης.

Κατά τό άστυνομικόν τοΰτο πείραμα, διά πρώτην φοράν εις τ’ άστυνομικά 
χρονικά έζητήθη άπό ένα ’Αστυνομικόν Τμήμα νά ύποβάλη άμέσως, ήμέραν καί 
νύκτα, μίαν λεπτομερή άναφοράν διά κάθε σοβαρόν έγκλημα διαπραττόμενον εις
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χγν περιοχήν, ένώ προηγουμένως ύπεβάλλετο εν καιρώ η στατιστική εγκληματι 
κότητος.

Ό  Adams έμελέτα κάθε άναφοράν ό ’ίδιος. Έπεζήτει να γνωριση ταχέως, 
εάν ο σκοπός άστυφύλαξ έπρόλαβε τήν διάρρηξιν, την κλοπήν, την άδικον επιθεσιν,
τ η ν  Λ η σ τε ία ν .

Έ κτος της πληροφοριακής άπόψεως, ό ’Αρχηγός άπό τάς λεπτομερείς αυτάς 
αναφοράς έβγαλε μερικά θεμελιώδη συμπεράσματα.

Τό πλέον ένδιαφέρον τούτων ύπήρξεν ότι, τό μήκος κύματος ασυρμάτου των 
αυτοκινήτων προς τούς πεζούς άστυνομικούς δέον νά προσαρμόζεται προς τα διά
φορά προβλήματα τής γειτονικής περιοχής.

’Επίσης κατέληξε εις τό θεμελιώδες συμπέρασμα, οτι ο σκοπος αστυφυλάς 
τοΰ Τμήματος Τάξεως είναι ό κύριος παράγων διά τήν έπικρατησιν ταξεως και 
άσφαλείας εις μίαν περιοχήν. Αυτός είναι εκείνος που δυναται π.χ. να πληροφορηθή 
τί σκέπτεται νά κάμη μία όμάς νεαρών, τήν όποιαν συναντά κατα το δρομολογιον 
του, αύτός θά δοκιμάση καί θά βεβαιωθή ότι αί θύραι τών καταστημάτων έχουν 
καλώς άσφαλισθή, θά σταματήση νά συζητήση μέ νεοεγκατασταθεντα εις την σκο
πιάν του πρόσωπα, μέ ίδιοκτήτας άποθηκών καί καταστημάτων, με θυρωρούς πολυ
κατοικιών κλπ. Αύτά δεν δύναται νά τά κάμη ένας αστυνομικός διασχιζων τας οδούς 
επ’ αύτοκινήτου.

Οΰτω έργαζόμενος, έλεγεν, ένας άστυφύλαξ δύναται νά μυρισθή κάτι τό ύπο
πτον εις τήν σκοπιάν του.

Τήν άλλη βραδυά διερχόμενος μιά δενδροστοιχία ειχεν ένα παραςενο προαί
σθημα. Δεν είχε άντιληφθή τί τό ύποπτον, αλλ’ εγνωριζεν, οτι ένας αστυνομικός 
πρέπει συνεχώς νά έρευνα. Επέστρεψε πάλιν προς το σκοτεινόν μέρος τής δενδρο- 
στοιχίας καί άνεκάλυψε δύο κακοποιούς οι οποίοι ωπλισμενοι με περίστροφα και 
μαχαίρια ειχον κρυφθή σ’ ένα σκοτεινόν σημεϊον και ανεμενον το θύμα των να πε- 
ράση άπό έκεϊ. Οί αστυνομικοί περιπολοΰντες επ αυτοκ,ινητου δεν θα ηδυναντο να 
τούς άνακαλύψουν. Δύο άλλοι κακοποιοί μη γνωριζοντες περί τής « Επιχειρησεως 
25» έσκέπτοντο ότι τό μόνο πού έπρεπε νά παρακολουθούν διά να είναι ασφαλείς, 
ήτο τό αστυνομικόν αύτοκίνητον. "Ενα βράδυ έπετεθησαν κατα μιας γυναικ.ος, ολίγα 
λεπτά μόλις τό αστυνομικόν αύτοκίνητον είχε περάσει. Η γυναίκα επροφθασε να 
καλέση βοήθειαν πριν τήν φιμώσουν. 'Η  πνιγμένη της διαπεραστική φωνή ήτο αρ
κετή. ’Εντός δευτερολέπτων ένας άστυφύλας μέ προτεταμένο περίστροφο ςεπετα- 
χτηκε άπό τό σκότος. Μέ ολίγα έλαφρά κτυπήματα τής νυκτερινής του ράβδου έπί 
τοΰ πεζοδρομίου, έδωσε τό σύνθημα συναγερμού εις τούς συνάδελφους του, περιπο- 
λούντας εις τάς γειτονικάς σκοπιάς, δύο δέ έξ αυτών έσπευσαν ταχιστα.

’Από πού ξεπετάχθηκαν αύτοί, ειπον οί κακοποιοί καθώς παρεδόθησαν.
'Ένας νεοσύλλεκτος άστυφύλαξ, μέτριας σωματικής διαπλάσεως, λίαν ομι

λητικός καί μέ ένα μειδίαμα εις τά χείλη, έπληροφορήθη ότι μιά συμμορία άπό γνω
στούς νεαρούς τής γειτονιάς του, έσχεδίαζε μιά σοβαράν καί μεγάλην έγκληματικήν 
έπιχείρησιν. "Ενα βράδυ διερχόμενος πλησίον αύτών τους είπεν ησυχως: «Έγω 
εάν ήμουν εις τήν θέσιν σας δέν θά έπιχείρουν τήν κλοπήν τοΰ κοσμηματοπωλείου».

Οί νεαροί υποψήφιοι κακοποιοί έμειναν κατάπληκτοι άπό αύτήν τήν ενημερό
τητα τοΰ άστυφύλακος. "Ητο πράγματι ή πρώτη των σχεδιασθεΐσα εγκληματική 
πράξις. Ούτοι παρητήθησαν τοΰ σκοποΰ των καί εις τό μέλλον ουδόλως άνεμίχθη- 
σαν εις έγκληματικάς ένεργείας.

Έκτος τής προλήψεως τώ·^ εγκλημάτων εις τάς οδούς, ό ’Αρχηγός Adams 
εύρεν ότι, ό σκοπός άστυφύλαξ δύναται νά προλάβη καί ένα σημαντικόν άριθμόνΙγκλη- 
μάτων, διαπραττομένων εις τό έσωτερικόν οικιών καί καταστημάτων, όπως π.χ. 
σοβαρούς ξυλοδαρμούς, βιασμούς, ακόμη δέ καί φόνους.
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, „ Τυναϊκα “λλόφρων σχεδόν, έξώρμησε άπό ένα διαμέρισμα καί έπεσε επάνω
σ' ένα αστυφύλακα.

«Τήν κόρη μου» έφώναζε,^ «την σκοτώνει»; "Ενα λεπτό βραδύτερον ό άστυ- 
φυλαξ αντιμετώπιζε ένα μανιακό άνθρωπο, είς ένα άνώγειον διαμέρισμα, πού ήτο 
έτοιμος νά σκοτώση τό παιδί του.
, Μια ομοβροντία πυροβολισμών ερριφθη παρά τοϋ μανιακού προς τό μέρος τού 
άστυφύλακος άνεπιτυχως. Ό  άστυφύλαξ έπυροβόλησε καί έσκότωσε τον μανιακό 
σωσας τήν ζωήν δύο ανθρώπων.

Οί νέοι αστυνομικοί τοϋ ’Αρχηγού Adams, μέ τήν δρασιν καί τήν συμπερι
φοράν των κατώρθωσαν νά επισύρουν καί πάλιν τον σεβασμόν τής κοινωνίας προς 
τήν ’Αστυνομίαν.
ι \ Ε π ιχ εψ η σ ε ω ς  25» μ ια  αποθηκη οινοπνευματω δώ ν ποτώ ν, σέ μια

απο τας πιο πολυσύχναστους οδούς εληοτέύθη 19 φοράς.
ν Μέσα στα λεωφορεία εκυκλοφορουν και εδρουν ζεύγη κλεπτών πορτοφολίων. 
Εκλεπτον πορτοφόλια, ηρπαζον τσάντες γυναικών, άφήρουν δέματα καί χαρτοφύ

λακας καί κατήρχοντο είς τήν έπομένην στάσιν ήσύχως καί ανενόχλητοι.
Οι εισπρακτορες και οδηγοί τών λεωφορείων τρομοκρατημένοι άπό τούς νεα- 

ρους γκαγκστερς, οι οποίοι εξάπλωναν εις τας θεσεις κατά τρόπον προκαλοΰντα τούς 
ο/ιίβα.ας να συνωστισθώσιν, ευρισκον φρόνιμόν να μή ζητώσιν άπό αυτούς εισιτήρια.

Γυναίκες επιστρεφουσαι^ εκ τής εργασίας των κατά τάς νυκτερινάς ώρας, 
επρεπε νά συνοδεύωνται άπό άρρενας συγγενείς των, τούτο δέ είχε καταστή έπιβε- 
βλημενον προληπτικόν μετρον. ^πουδασται δεν ετολμουν τήν νύκτα νά έπιστρέψωσιν 
είς τάς οικίας των, έάν δεν ήσαν καθ’ ομάδας άπό 5—6.
> ν ]  ̂ « Τπιχειρησις 25» εξεκαθαρισε τήν περιοχήν τού ’Ανατολικού Ilarlem 
απο^τους δροοντας κακοποιούς καί ή κοινωνία άνέπνευσε, άπαλλαγεΐσα άπό τήν φο- 
βεράν μάστιγα τήν έγκληματιών.

r Οσον αφο^μ τους αστυνομικούς τοϋ 25ου ’Αστυνομικού Τμήματος, ύπήρξε 
πράγματι κατ αρχήν μια σημαντική δυσφορία καί μεμψιμοιρία, προ παντός μεταξύ 
τώνπαλαιών άστυνομικών, οί οποίοι ειχον συνηθίσει είς μίαν άνετον ζωήν, ουδόλως

νά ιην περιφέρειαν των, απο τους κακοποιούς, υπήρξαν μεταδοτικαί,

Ε ώστε καί οι παλαιοί ταχέως εφιλοτιμήθησαν καί έγιναν έξ ’ίσου εργατικοί καί απο
δοτικοί μέ τούς νέους.

Μερικοί απο τους νέους αστυνομικούς ήλλαξαν ακόμη καί κατοικίαν, έγκα- 
τασταθεντες εις Ανατολικόν Harlem, ώστε κατά τάς ώρας τάς έκτος υπηρεσίας, 
να έχωσι τήν εύχέρειαν νά περιφέρωνται εντός τής περιοχής των.

«Μη νομισητε ότι δεν μάς ωφέλησαν καί ήμάς, είπε ένας παλαιός ’Αστυνο
μικός. Μάς μετεδο^σαν τήν όρεξιν προς εργασίαν αύτά τά παιδιά».

, ( Γυθυς <»ζ τ αποτελέσματα τής « Επιχειρήσεως 25» υπήρξαν λίαν εύχάριστα 
και ικανοποιητικά, ο Αρχηγός Adams έπεξέτεινε τό σύστημα είς δύο ακόμη περιο- 
χάς ολιγώτερον ταραχώδεις.

Τ αποτελέσματα και εις τας περιοχας ταυτας υπήρξαν τόσον ταχέα καί ικα
νοποιητικά, όσον καί είς το ’Ανατολικόν Harlem.

Τώρα ό ’Αρχηγός μειώνει βαθμιαίους τήν άστυνομικήν δύναμιν είς τάς τρεις 
περιοχας, ινα διαπίστωση εαν θα επελθη εκ νέου αυξησις τής έγκληματικότητος καί 
είς ποιον βαθμόν.

Θα απαιτηθώσιν μήνες πριν ο Αρχηγός δυνηθή νά προεέοιμάση ένα γενικόν 
σχεδιον άντιμετωπησεως τής έγκληματικότητος καί όλων τών άστυνομικών προ-
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βλημάτων τής Νέας Ύόρκης καί ύποβάλη τάς όριστικάς εισηγήσεις τ°υ, ως προς το» 
μέγεθος εις τδ όποιον δέον ν’ αύξηθή ή σημερινή δύναμις των 20.000 ανόρων.

Μερικά δμως γεγονότα είναι λίαν καταφανή. __ „
Πλεϊσται Κοινότητες άρνοϋνται ν’ άναγνωρίσουν ότι, ή αυξησις της παιδικής, 

έγκληματικότητος, ή καταπληκτική αυξησις τοΰ πληθυσμού των πόλεων, ή ακόμη 
πιο καταπληκτική αυξησις των κυκλοφορούντων παντός είδους οχημάτων, γεννωσι 
πλεϊστα όσα άστυνομικά προβλήματα καί δυσχερείας εις τδ σκληρόν και επιπλοκον
έργον τής ’Αστυνομίαν. „ , . - „ΛΛ

Είναι καταφανές ότι ό άριθμδς των 20 ’Αστυνομικών κατα 10.000 κατοίκους 
εις τάς άστικάς περιοχάς, ώς σήμερον έχει ό μέσος όρος εις τάς Ηνωμ. Πολιτείας,.
είναι Ό;ι.ερ[-̂ ε ί,ροοζ [χιχροζ. , , , >/ ^

Εις τδν St. Louis π.χ. ή άστυνομικη δυναμις ανέρχεται εις 2J ανδρας καοο
10 000 κατοίκους καί πληρώνει τούτο μέ τδ συγκλονιστικόν ρεκόρ των έγκλημάτων 
εις τήν πόλιν ταύτην των 850.000 κατοίκων, ήτοι 1300!!! ληστειών και 5.000!!!!.

'Η  Βοστώνη ή οποία έχει περίπου τήν ιδίαν έκτασιν και πληθυσμόν, διατηρεί 
αστυνομικήν δύναμιν άνερχομένην εις 35 άνδρας κάθε 10.000 κατοίκους καί κρατώ 
τήν εγκληματικότητα εις τδ 1 /4 του St. Louis. , ,

'Η  έγκληματικότης των U. S. Α. βαίνει αύξανομενη σταθερως κατα το τρο^ 
μακτικδν ποσοστδν 10% έτησίως καί φθάνει εις τδ έπίσης τρομακτικόν ρεκόρ των 
2.000.000 σοβαρών έγκλημάτων εις ολοκληρον την χωράν.  ̂ ( ,

'Η  F Β I άναβιβάζει τδ ποσόν, έπί έγκλημάτων κατά τής περιουσίας, εις 
τδ εκπληκτικόν τοιοϋτον τών (500.000.000) πεντακοσίων έκατομμυρίων δολλα- 
οίων έτησίως. Οί Νεοϋορκέζοι μόνον χάνουν 50 εκατομμύρια δολλαριων έτησίως εις 
κλεπτόμενα άγαθά. Εικοσάδες δέ άλλων πόλεων χάνουν Ανάλογα ποσά. Ανυπολό
γιστος είναι .εις τήν κοινωνίαν ή απώλεια έκ τής ηθικής ταύτης εξαχρειωσεως και 
·ί-7ς άσεβείας πρδς τδν Νόμον, ή οποία συνοδεύεται πάντοτε μέ §ίαια εγκλήματα. 

Ποτέ εις τδ παρελθόν ή εφαρμογή του Νόμου δέν ήτο ύπόθεσις του καθενος
πολίτου, όπως έγινε σήμερον. , ,

«Πόσους αστυνομικούς έχετε εις τήν περιοχήν σας;» Εαν δεν βλεπετε αυτους 
συχνά, σημαίνει ότι, ούτοι δέν είναι έπαρκεϊς. Ό  άστυφύλαξ στοιχίζει περίπου 
$5.000=έτησί ως,—άλλά τδ έγκλημα στοιχίζει ακόμη περισσότερον.

Τδ τρομακτικόν καί άπειλητικόν μέγα κύμα έγκληματικότητος,  ̂ δυναται ν̂  
άναχαιτισθή εάν αί Άστυνομίαι τών U. S. Α. άκολουθήσωσι τδ παράδειγμα του 
’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Νέας Ύόρκης Adams καρτών άνδρων αυτού.

Τδ πείραμα τοΰ Adams εις τήν Νέαν Ύόρκην άπέδειξεν ότι,^ένας επαρκής, 
άριθμδς αστυνομικών, προπαντός εις τά Τμήματα Τάξεως (ώς σκοπών), καταλλή
λους έπιβλεπομένων δύναται νά έκκαθαρίση κάθε εγκληματικήν καταστασιν μιας 
πόλεως.
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ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΟΥΠΤΜΑΝ ΗΤΑΝ ΑΦΘΟΝΑ 
ΚΑΙ ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΚΓ ΟΜΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ:

ΕΛΥΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ  
ΤΗ Σ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ;

Μετάφρασις τοϋ καΟηγητοΰ 
---------------------------------κ. Γ. ΚΕΡΠΙΝΗ, άπύ τό ·πε

pioStxov «Readers Digest'» (Συνέχεια έκτου προηγουμένου)

, , (*-PZS/-° σημείωμα που είχε βρεθή στο παράθυρο τοϋ διυματίου τοϋ παιδιού
ανεφερε 50.000 δολ. άπό τό όποια, οί 25.000 έπρεπε νά ήσαν σέ χαρτονομίσματα των 

0 δολ. και 10.000 των 5 δολ. Σ ’ ενα δεύτερο σημείωμα πού έταχυδρομήθηκε στό 
Μπρουκλιν, ο απαγωγευς ειδοποιούσε τον Λίντμπεργκ οτι τά ταχυδρομεία ήσαν 
επικίνδυνα γιά απ’ εύθείας συνεννόηση καί ζητοΰσε 20.000 δολ. ακόμη σέ χαρτονο
μίσματα των 50 δολ,
Τ ' Ενα τ Ρ̂ το σημείωμα, επαναλαμβάνοντας τό ποσό των ηύξημένων λύτρων, 

είχε σταλή στη Ν. Τόρκη στό γραφείο του Χένρι Μπρίκινριτζ, δικηγόρου του Λίν- 
τμπεργκ._ Συνεπώς το ποσον των 70.000 δολ. πού άνεφέρετο στό σημείωμα τοϋ 
Κοντον, ήταν άποδειξις ότι ο Κοντον εΐχε έλθει σέ επαφή μέ τον πραγματικό άπα- 
γωγέα.

_<το̂  σημείωμα που είχε αφήσει στο παράθυρο, ό άπαγωγεύς εΐχε αφήσει 
επίσης καί ενα τρόπο άναγνωρίσεως αντί ύπογραφής: υπήρχαν δυο μπλοΰ—μπλάκ 
κύκλοι, που έπεφταν ό ένας επάνω στον άλλον, σάν άλυσσΐδα. Τούς εΐχε φτιάξει 
βάζοντας μελάνι στη βάση μιας μπουκαλας καί τούς άποτύπωσε στό χαρτί σάν 
σφραγίδα. - ^
t έκλειψη <χθυ εσχηματιζαν οι δυο κύκλοι στό κέντρο, υπήρχε ένας κόκκινος

δίσκος, σαν το αποτύπο^μα ενός φελλού άπό μπουκάλι μελάνης
, Εί?ε Τινε[· 1ήε κοκκινο μελάνι. Σε ισα διαστήματα, μέσα σ’ αύτούς τούς κύ

κλους υπήρχαν τρεις τρύπες, σάν νά. είχαν τρυπήσει τό χαρτί μέ πρόκα. "Οταν έ'βαζε 
κάνεις τα σημειώματα τοϋ απαγωγεως το ένα πα-voj στό άλλο, καί τσάκιζε την κάτω 
δεξιά γωνία, οί τρύπες ταίριαζαν ακριβώς.

Οταν ο Κοντον σταμάτησε την ανάγνωση τοϋ σημειώματος, ό Λίντμπεργκ 
ρώτησε, με κομμένη φωνή: «Τίποτε άλλο;» «Ναί», απάντησε ό Κοντον.

Κάτι κύκλοι^καί κάτι τρύπες. Σάν διατέμνοντες κύκλοι μοϋ φαίνονται.
Η φωνή του Λίντμπεργκ ακούστηκε τσακισμένη καί γεμάτη αγωνία. «’Εδώ 

ο συνταγματάρχης Λίντμπεργκ» είπε, «θα πάρω τό αύτοκίνητο καί Θά έλθω στό 
σπίτι σου». «’Ό χι», άπήντησε ό Κόντον, «θά έλθω εγώ σέ σάς αμέσως».

Ό  Κοντον έπηγε στό̂  σπίτι τοϋ Λίντμπεργκ καί συνεζήτησε μ’ αύτόν καί μέ 
τον Μπρεκ’νριτζ. Την επόμενη ήμερα ο Μπρεκινριτζ τον πήγε μέ τό αυτοκίνητό του 
στό Μπρόνξ καί έγκατεστάθη κι’ αύτός στό σπίτι τοϋ Κόντον, όπου καί έμεινε 22 
ημέρες.

, , Λ στ!Ύμό αυτη, ° Κοντον δεν εκανε τίποτα πού νά μή τό ήξερε ή νά
μή τό εΐχε έγκρίνει ό Μπρέκινριτζ. Καί ό Λίντμπεργκ καί ό Μπρέκινριτζ στ-ήν αρχή 
ύποψιάζοντο ό ό Κόντον ήταν συνένοχος τοϋ άπαγωγέως, στό τέλος όμως παρεδέ- 
χθησαν, δημοσίους οτι ενα τέτοιο πράγμα ήταν «ακατανόητο».

( 12 Μαρτίου ο οδηγος ενός ταξί παρεδωσε στον Κόντον ένα άπό τά γνω
στά σημειώματα. Περιείχε οδηγίες βάσει τών οποίων ό Κόντον συναντήθηκε τή
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νύκτα μ’ ένα άτομο, πού ονομαζόταν Τζων και που καθ ολο το διάστημά φηζ συνο 
μιλιάς του είχε το πρόσωπό του σκεπασμένο.

Ό  Κόντον τον παρακάλεσε νά δεχθή 50.000 αντί των /0 .000 που ζητούσε. 
Ζήτησε ακόμη από τον άγνωστο να του δωση κάτι σαν αροδειξη, οτι αυτός ειχε

έθη δτι θά τοΰ έπέστρεφε τις πιτζάμες.
άπό τις όποιες ήταν φανερό δτι

πράγματι το παιδί. Ό  άγνωστος τοΰ υπεσχεθη οτι 
Ό  Κόντον τότε τοΰ υπέβαλε διάφορες ερωτήσεις,

τλυμεν;
'Ο πατέρα

ντον, φρε-
70.000 δολ.

έρας της κυρίας Λίντμπεργκ ήταν συνεταίρος στην εταιρεία Μόρκκαν 
Λίντμπεργκ παρακάλεσε τήν Τράπεζα Μόργκαν νά έτο.ιμάσουν δύο δέ

ματα μέ τά χρήματα. Στο ένα νά βάλουν 50.000 δολ., σύμβωνα μέ τις οδηγίες τοΰ 
άπαγωγέως καί στο άλλο 20.000 των 50 δολ. Κράτησαν βέβαια καί τούς άριθμούς.

’Εδώ ή τύχη έπαιίςε ένα παράξενο ρόλο. Λογω κυρίως του διεθνούς χαρακτηρος 
των εργασιών τής τραπέζης Μόργκαν, τό χαρτονόμισμα πού βρίσκονταν στά^ταμεϊα 
της περιελάμβανε πολύ περισσότερα χρυσά κέρματα, παρ’ δ,τι θα ήσαν άν η τρα-

V  ~  A  ~  ^    I Ζ Ά ,  — Σ  m . u r m - r i  μ μ  ο ί  \  ^ \  Π Π Π  ΛΓ Γ /Μ  Γ Τ Ρ  'Τ  (Ί  Γ /1 Τ  ̂  Γ ι " ' / Π  ί ί  Μ  ~ησαν σε τραπε^ογραμ-πε'^α ήταν καθαρώς τοπική. Κατά συνέπειαν οί 15.000 δολ. 
μάτια, οί υπόλοιπες 35.000 ήσαν χρυσά νομίσματα.

’Άν δεν συνέπιπτε αύτή ή μικρή λεπτομέρεια, ίσως νά μή συνελαμβάνετο 
κανείς ποτέ γιά τό έγκλημα αυτό.

Τελικά, στις 2 ’Απριλίου, ό Κόντον πήρε άλλο ένα σημείωμα σταλμένο μέ 
ταζί. Ό  Λίντμπεργκ βρισκόταν εκεί δταν έφθασε τό σημείωμα και οι δυο άνδρες 
μέ 70.000 δολ. ξεκίνησαν γιά τό ραντεβού, στο νεκροταφείο τοΰ αγ. Ρεϋμονδου το 
Μπρόνξ. Ό  Λίντμπεργκ παρέμεινε στο αύτοκίνητο, ένώ ό Κόντον διεσχισε το δρομο 
γιά τό καθωρισμένο μέρος συναντησεως. Μέσα απο το σκοτάδι ακόυσαν μια λαρυγ- 
γώδη φωνή πού φώναξε « Έ ! γιατρέ! άπό έδώ».

ΤΗταν ό ίδιος ό Τζών, τον όποιο είχε καί πριν συναντήσει ό Κόντον. Καί πάλι 
ό Κόντον τοΰ ζήτησε νά κ,αταβάλουν μόνον 50.000 δολ., καθο^ς και να τοΰ ειπή συγκε
κριμένες πληροφορίες γιά τό μέρος πού θά ευρισκαν τό παιδί. Ο Γιάννης δεχθηκε.

έθ η σ ε  δ ίπ λ α  σ τ ο ν  Λ ί ν τ μ π ε ρ γ κ
Τό σημείωμα έλεγε: ((Τό παιδί είναι στή βάρκα Νέλλη. Είναι μια μικρή βάρκα, 
» μήκος 9 μέτρα, δύο άτομα είναι στή βάρκα, είναι άθώοι. Θά βρήτε τη βαρκα μεταξύ 
» τοΰ Χόρσκνες Μπήτς καί τοΰ Γκέι Χεντκ κοντά στο νησί Ελιζαμπεθ».

'II περιοχή αύτή είναι στο Μπάζαρτζ Μπέϋ στά άνοιχτά τής νστίιου ακτής 
ο
ρό

τής Μασσαχουσέτης. Ο Λίντλπεργκ, ο Μπεκινριτζ και ο Κοντον επήγαν με αυτο  ̂
κινητό στο Μπρίτζπορτ, τής Κοννεκτικιούτης καί τήν αύγή έφυγαν με ένα μικρό 
υδροπλάνο. ’Επί δύο ημέρες έρευνοΰσαν τήν περιοχή. Γό ίδιο έκανε και ένα αντιτορ- 
πιλλικό τών Ή ν. Πολιτειών, καθώς καί ένα σκάφος τής ’Ακτοφυλακής.

Κάθε ώρα πού περνούσε έδυνάμωνε τήν αηδιαστική διαπίστωση, οτι δεν 
υπήρχε καμμιά βάρκα μέ τό όνομα ((Νέλλη».

στό σπίτι τοΰ Κόντον
για την υ·

δτι θά ερχόταν καμμιά άπάντηση ό Μπρέκινριτζ έπεστρεψε 
κί’ έμεινε έκεΐ άλλες 38 ήμέρες.

"Ολα τελείωσαν με τήν τυχαία άνακάληψη τοΰ σώματος τοΰ μικρού, τεσσαρα 
μ.ίλλια μακρυά άπό τό σπίτι τού Λίντμπεργκ. Στις 12 Μαιου, το απόγευμα, σε κάτι
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θάμνους περίπου 25 μέτρα άπό τό δημόσιο δρόμο, ένας σωφέρ φορτηγού πού είχε 
πάει εκεί για σωματική του άνάγκη βρήκε τό πτώμα. Βρισκόταν σέ μια ρηχή, βια
στικά σκαμμένη κοιλότητα.

Γύρω άπό τό πτώμα ήταν τό φανελένιο υποκάμισο πού είχε φτιάξει ή Μπέτη 
Γκάου. 'Η  δαντέλλα στο υποκάμισο έταίριαζε άπόλυτα μέ τή δαντέλλα που είχε 
μείνει στο μισοφόρι, τό όποιο τό είχαν φτιάξει καί ή μπλε μεταξωτή κλωστή ήταν 
ίδια μέ εκείνη πού είχε μείνει στο κουβάρι τής κυρίας Γουέϊτλη.

'Η αύτοψία άπέδειξε ότι ό θάνατος είχε προέλθει άπό «θραΰσι τού κρανίου». 
Είχε γίνει ’ίσως άπό κτύπημα τού κεφαλιού σέ μεγάλη, επίπεδο επιφάνεια, άλλα όχι 
άπό κτύπημα τού κεφαλιού μέ όργανο.

’Ενώ στην άρχή, ή ύπόθεσις ήταν μια διακριτική διαπραγμάτευσις μέ έναν 
άπαγωγέα, τώρα έλαβε μορφήν καταδιώξεως ένός δολοφόνου καί μάλιστα ήταν μια 
δραματική καταδίωξις.

Έχρειάστηκαν δύο χρόνια, έξη μήνες καί δεκαοκτώ ήμέρες για τή σύλληψή 
του καί έκόστισε χιλιάδες δολλάρια. Διευθυντής τής όμάδος διώξεώς ήταν ό X. 
Νόρμαν Σγώρτζκοφ, τότε άρχηγός τής ’Αστυνομίας τού Νιοΰ Τζέρσεϋ.

Στήν ύπόθεσι άνεμίχθησαν καί άστυνομικοί τού ’Έφ Μπί—Ά ϊ,  υπάλληλοι 
τού θησαυροφυλακίου, έμπειρογνώμονες άπό τό εργαστήριο Δασικών Προϊόντων 
τών Ή ν. Πολιτειών, μυστικοί άστυνομικοί άπό τά Αστυνομικά Τμήματα τής Ν. 
'Τόρκης τού Νιούαρκ καί τού Νιού Τζέρσεϋ, χιλιάδες τραπεζιτικών υπαλλήλων παρα- 
κολουθήσειος χαρτονομίσματος καί πολλοί εμπειρογνώμονες γραφολογοι.

Τά στοιχεία μέ τά όποια άρχισε ή ’Αστυνομία ήσαν: μιά άνεμόσκαλα, κατα
θέσεις άρκετών άτόμων τής περιοχής, περίπου 15 σημειώματα για ·τά λύτρα, οι 
αυξοντες αριθμοί 4750 τραπεζογραμματίων.

Ή  άνεμόσκαλα βρέθηκε τήν νύχτα τής απαγωγής σέ μιά συστάδα θάμνων, 
25 μέτρα περίπου μακρυά άπό τό σπίτι τού Λίντμπεργκ καί άπετελεΐτο απο τρία 
διαφορετικά είδη ξύλου ποντερόζα, πεύκο τής βορ. Καρολίνας καί έλατο Ντουγκλας. 
Οί όρθιοι δοκοί τής σκάλας ήσαν άπό καδρόνια μιας επί τεσσαρεσήμισυ ιντσες και 
είχαν εγκοπές οπού έφήρμ,οζαν παράλληλα ξύλα γιά τό άνέβασμα, πάχους μιας 
επί δυόμισυ ιντσες.

Ή  άνεμόσκαλα ήταν κατασκευασμένη σέ τμήματα καί όταν τά συνεδεσαν 
είδαν ότι τά τμήματα έφήρμοζαν καί έκρατούντο μαζί, μέ βίδες πάχους 3/4 τής 
ϊντσας, πού διαπερνούσαν τούς όρθιους δοκούς τής σκάλας.

Έζύγιζε περίπου 20 κιλά καί όταν έλύετο μπορούσε νά μεταφερθή μέσα σε 
αύτοκίνητο Σεντάν, επάνω στήν ράχη τού πίσω καθίσματος.

'Η  δοκός ένός τμήματος είχε ανοίξει άσχημα, εκεί πού περνούσε ή βίδα και 
αύτό ήταν ένδειξις ότι είχε σπάσει άπό πίεσι ή βάρος.

Ή  ’Αστυνομία έφτιαξε μιά άνεμόσκαλα εντελώς όμοια μέ αυτή, στα ςυλα 
καί στις διαστάσεις.

Έτοποθέτησαν τή σκάλα στον τοίχο, πάνω άκριβώς στά ίδια σημάδια που 
είχε αφήσει ή άρχική σκάλα τού άπαγωγέως καί 7 διαφορετικοί άνδρες σκαρφά
λωσαν, έμπήκαν καί έβγήκαν άπό τό διομάτιο τού μικρού κρατώντας ένα δέμα βά
ρους 26 λιτρών καί μήκους 33 ΐντσών. Διαπίστωσαν ότι τό ανώτερο βάρος που μπο
ρούσε νά κράτηση ή σκάλα ήταν 180 λίτρες. 'Όταν τής έβαλαν τόσο φορτίο, η σκαλα 
έσπασε άκριβώς στο ίδιο σημείο πού είχε σπάσει καί ή σκάλα τού απαγωγεως. 
'Όταν έσπασε, ό άστυνομικός πού ήταν έπά-voj στή σκάλα έπεσε καί κτύπησε το 
δέμα πού κρατούσε στον πέτρινο τοίχο τού σπιτιού. ’Από τά πειράματα αυτα οι 
άστυνομικοί έγνώριζαν ότι έπρεπε νά καταζητούν ένα άτομο πού έζύγιζε όχι περισ
σότερο άπό 180 λίτοες καί οχι λιγώτερο άπό 150.

(Συνεχίζεται)



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΚ. ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ

Μιά εκπαιδευτική εκδρομή στον Μαραθώνα
Ιανουάριος 1956
Θάπρεπε κανονικά ν’ άρχινήσω τις άποψινές σημειώσεις μου μέ ευχές... 

—ολλές Θερμές ευχές για τον καινούργιο χρόνο...
'Έτσι έκαναν όλοι...κι’ οί φίλοι σας, κι’ οί συγγενείς σας, κι’ οί γνωστοί σας...
Άλλα καί τό ραδιόφωνο, κι’ οί εφημερίδες, καί τά περιοδικά...
Θαρρείς άξαφνα πώς όλα μεταβλήθηκαν σ’ ένα τεράστιο μεγάφωνο πού επα

ναλαμβάνει κάθε τόσο καί λιγάκι την ίδια πάντα φράση: «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»... 
Νά σας τά πώ λοιπόν κι’ εγώ; Μά σάς τάπανε, σάς τά παράπανε κι’ ίσως βαρεθήκατε 
νά τ ’ άκοΰτε...

Γ ι’ αύτό δέν θάπρεπε νά προσθέσοη μέσα στην κεκορεσμένη πιά άπό όμορφα 
λόγια γιορτινή άτμόσφαιρα, καί τά δικά μου Τροπάρια...Αύτό μέ συγκρατεϊ...καί 
δέν θά πώ τίποτα...

Μονάχα μιά ταπεινή (άλλά βγαλμένη άπό τά κατάβαθα τής καρδιάς μου) 
προσευχή θά κάνω στον Καλό Θεό...Καί θά Τον παρακαλέσω, μέ όλη μου την εύλά- 
βεια, αύτό τό χρόνο νά τά φέρη όλα δεξιά στον κάθε συνάνθρωπό μου...Σ’ ολόκληρο 
τον Κόσμο πού νυχτοξημερώνεται μέ πολεμικούς εφιάλτες...Στήν Πατρίδα μας πού 
αδικείται κατάφωρα άπό τούς Μεγάλους τής Τής... Στήν ’Αστυνομία πού μερικοί 
επιμένουν νά μήν τής άναγνωρίζουν τό έργο της.,.Σέ σάς, στις οΐκογένειές σας, στά 
πρόσιυπα πού αγαπάτε...Νά σάς τά φέρη όλα δεξιά..’.πολύ δεξιά μάλιστα...τόσο, πού 
νά πλημμυρίσετε εύτυχία... πολλή, άμέτρητη εύτυχία...

★

Και τώρα στις Σημειώσεις μου, πού άπόψε θά άγνοήσουν τό πρωινό εγερτή
ριο, το ξύρισμα, τό στρώσιμο τού κρεβατιού, τις άσκήσεις, καί θ’ άσχοληθοΰν 
αποκλειστικά καί μόνο μέ τήν πνευματική καί καλλιτεχνική κίνηση τής Σχολής μου, 
στο δεκαπενθήμερο πού πέρασε...

Μέσα λοιπόν σ’ αύτό τό δεκαπενθήμερο συνέβησαν δυο καλλιτεχνικά γεγονότα, 
που έχουν πολύ ενδιαφέρον καί θάπρεπε όπως δήποτε νά μνημονευθοΰν ειδικά...

1 όνα είναι μιά εκδρομή...Καί τάλλο μιά σεμνή πρωτοχρονιάτικη γιορτή.
Μιά εκπαιδευτική λοιπόν έκδρομή των ’Αστυνομικών Σχολών...
’Αφετηρία: ή Σχολή... τέρμα: ό Μαραθώνας...
’Εγινε στις 10 Δεκεμβρίου τού χρόνου πού πέρασε...
Μιά εκπαιδευτική άστυνομική έκδρομή ήταν, μου φαίνεται, άλλοτε ένα ύπαί- 

θριο μάθημα, κάπου έξω στήν έξοχή...τίποτε άλλο...
’Έτσι μού λέγανε αύτοί οί ’Αξιωματικοί πού είχαν πάρει κι’ έκεΐνοι μέρος.
Σήμερα όμως;...
Σήμερα...Μά, φίλοι μου,

ό κόσμος άλλαξε 
άλλάξαν οί καιροί...

’Έτσι δέν λέει τό τραγουδάκι; Κι’ έτσι είναι άλλωστε..."Ολα άλλάξανε. Κι 
εσείς, κι’ έγώ, κι’ ή ζοαή τής πατρίδος μας, κ ι’ ό Πολιτισμός τής Άνθρωπότητος καί 
οί έκδρομές τής Σχολής...

’Άλλα τ ’ άλλαξε ό πόλεμ.ος...’Άλλα τ ’ άλλαξε ό Χρόνος...’Άλλα ή έξέλιξη··· 
κι άλλα οί προσπάθεις ώρισμένων δημιουργικών άνθρώπων.

Θά σάς περιγράψι» λοιπόν άπόψε αύτήν τήν πρόχειρη έκδρομούλα τής Σχολής, 
στήν όποια έλαβα μέρος σάν δόκιμος καί ή οποία θά μού μείνη άξέχαστη...

Ά ς  ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω, στή Σχολή τά ξημερώματα τής 10ης Δεκεμ-
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βρίου... Γιατί άπό κεί αρχίζει ή εκδρομή...Θυμάμαι πώς ήταν Σαββατο εκείνη την 
ήμέρα...

'Ο καιρός ήταν μάλλον βροχερός.,.ό Ούρανός είχε σύννεφα πολλά...η 1 ή ήταν 
ύγρή καί μύριζε τό χώμα της.,.τό σκοτάδι ήταν πυκνό τριγύρω...

Ξυπνήσαμε κεφάτοι...Ντυθήκαμε γρήγορα...ξυριστήκαμε ακόμα πιο γρη-

νουμε τό ένα ολοκαίνουργιο γαλονάκι πού γυάλιζε 
προ παντός όμως κουβεντιάζαμε...

Πολλές ερωτήσεις...πολλές απορίες— ΙΙολλή τρελλή λαχταρα για το άγνωστο... 
Νεοφερμένοι σ’ αύτό τό περιβάλλον οί πιο πολλοί δεν είχαν ξαναπαει άλλοτε 

εκδρομή μέ τή Σχολή...Δεν είχαν την ευτυχία νά ζήσουν εκείνες τις αλησμόνητες 
<TTf.vu.Er στίε τ nrir Οοιαιιβευτικέε έέοουάισεις της Σγολης στην Επίδαυρο, στη Θεσ-στιγμές στις τρεις θριαμβευτικές έξορμήσε 
σαλονίκη, στους Δελφούς...

Γι’ αύτό όλο ρωτούσαν...όλα θέλανε νά τά μάθουν προκαταβολικά κι όλο κυτ- 
τοΰσαν τά ρολόγια τους...

’Ίσαμε την ώρα πού έφτασαν τά λεωφορεία...
Καί θαρρώ ή έυρα ήτανε έφτά...
Οί δύο 'ΐπαστυνόμοι- τών προηγουμένων μου σημειώσεων (ο ένας διμοιρί

της τής Σχολής 'Υπαστυνόμων κλπ. καί ό άλλος διμοιρίτης τής Σχολής μας κ. Α. Σ .) 
μά,ς συγκέντρωσαν καί μάς μοίρασαν δέματα, μέ σάντουιτς για το δρομο, ύστερα 
μάς σύνταξαν, έκαναν προσκλητήριο, διαπίστωσαν ότι όλοι ήμασταν παροντες, μάς 
επιθεώρησαν προσεκτικά τις στολές καί τά παποϋτσα μας, κι’ ύστερα μάς υπέδειξαν 
νά επιβιβαστούμε στά λεωφορεία μέ τάξη καί χωρίς φο^νες...

’Έτσι κι’ έγινε...

σέ άλλα, πολυτελέστερα, ταχύτερα, άναπαυτικώτερα, άκριβωτερα, που όπως μά
θαμε—είχαν τελευταία είσαχθή στην Ελλάδα...

Κι’ αύτά τά πούλμαν είναι ή τελευταία λέξη τού Τουρισμού, τουλάχιστον για 
τον τόπο μας, είναι κινητά ’Ανάκτορα...

Μοιάζουν μέ ζεστά, κομψά, άνετα, άριστοκρατικα, γουστόζικα σαλονακια με 
γυάλινη βεράντα ολόγυρα άπ’ όπου μπορείς ν’ άπολαύσης τη διαδρομή, τη Δύση, 
την ’Ανατολή, τά τοπεϊα, τον Ούρανό, τή θαλασσα...

Μπορείς νά ρεμβάσης όσο θέλεις, νά κλείσης και τα ματια, να κοιμηθής, σαν 
νά βρίσκεσαι σέ αναπαυτικό ντιβά.νι...τό ραδιόφωνο σε νανουρίζει...τα μεγάφωνά τού 
λειυφορείου σού φέρνουν κοντά σου, τούς μουσικούς φθόγγους, σαν τον Ταχυδρομικό 
διανομέα μιας ξένης όπερας πού άκουμπα τις νότες στό γραμματοκιβώτιο τής φαν
τασίας σου, σάν νάναι κάρτ-ποστάλ, πού έρχονται απο τον Ουρανό...

Ν αί! Είναι περίφημα αύτά τά πούλμαν...Καί το ταξίδι προμηνυεται ονειρε
μένο...

Σκοτάδι ήταν άκόμα σάν ξεκινήσαμε...Γλυκοχαραζε...
Στούς δρόμους τά πρώτα πρωινά «μπουλούκια» τραβούσαν βιαστικά και 

άσύντακτα γιά τή δουλειά...
’Εργάτες μέ άξίνες καί φτυάρια...στρατιωτικοί με βαρείες μανδύες... νυστα- 

-γμένοι σωφεραΐοι στις πιάτσες.-.κουλουρτζήδες πού χοροπηδούσαν απ το κρύο στις
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γωνιές...ταξιδιώτες μέ άποσκευές...εργάτριες εργοστασίων πού δεν είχαν όρεξη νά 
μιλήσουν για τίποτε...

'Ομάδες-ομάδες ξεχυνόντουσταν στους δρόμους οί περαστικοί... ένα ατέλειωτο 
κι άνομοιο στράτευμα, χωρισμένο σέ άγύμναστες κι’ άπείθαρχες φάλαγγες, πού γέ- 
μινε τον άγέρα μ’ ένα σιωπηλό βουητό...υπόκρουση του άνθρώπινου μόχθου στο 
αιώνιο τραγούδι του Σύμπαντος, στο τραγούδι τής δουλειάς...

Σε λίγο τά πρώτα λειοφορεΐα έκαναν πιο χαρακτηριστική την πρωινή κίνηση... 
Και ξοπίσω τους οί πρώτοι πανύψηλοι λεβέντες τής τροχαίας νά τραβάν για τις σκο
πιές τους...

Τα καφενεία άνοιγαν τονα μετά τάλλο...Και τά παγωμένα τζάμια τους γεμί
ζανε υδρατμούς απο τις αναπνοές των πρωινών θαμώνων, πού έρχόντουσταν κάθε 
τοσο και λιγάκι τυλιγμένοι στα παλτα τους καί βήχοντας, μέχρι πού τά γέμισαν 
δλα...

1 εμάτοι ελπίδες ξεκινάν ολοι αυτοί κάθε πρωί, τήν ΐδια πάντα ώρα, γιά τον 
αγώνα τής Ζωής...Πώς γυρνάνε το βράδυ στά σπίτια τους είναι άλλη υπόθεση... 
Δεν ςερω ποιανού, πάντως όχι δική μου...’Εμένα μ’ ένδιαφέρει μονάχα το πρωινό 
αύτό...

Είναι πρωί...πολύ πρωί...
’Ολόγυρα σκοτάδι...καί σιωπή...
Μα της νύχτας τό πολύτιμο έργο σιγά-σιγά τελειώνει...
Πλησιάζει τώρα τό ξημέρωμα...
Το « Ωχρόν λυκαυγές» ξαπλώνει τεμπέλικα στούς γύρω λόφους, σάν ταξι

διώτης άπ’ τά πολύ μακρινά...
Τα σπίτια, οι κάμποι, οί θάμνοι, οί θάλασσες, οί ποταμοί, βγαίνουν σιγά-σιγά 

απ τα σκοτάδια, σαν σκιές ακαθόριστες στήν άρχή κι’ υστέρα σάν σχήματα τυλι
γμένα σ’ ένα διάφανο σκούρο μανδύα...

Σάν πελώρια φαντάσματα ξεπετάγονται οί βουνοκορφές...ψηλώνουν καί γίνονται 
γίγαντες, καθώς τα πρώτα χρυσά φώτα περπατάν στις χαράδρες τους...

Ν αι! Ενα ακατανόητο μυστήριο απλώνεται ετούτη τή στιγμή στή φύση... 
ενω ο Ουράνιος θολος φωτίζεται άργά-άργά ολοένα καί πιο πολύ...

Ή  φύση γιορτάζει...
Ο κορυδαλλός, ανεβαίνει ψέλνοντας ψηλά στά σύννεφα..."Ισως γιά νά γλυκο- 

φιλήση πρώτος τήν Αυγή...
Η φωνή τού πετεινού σημαίνει τό εγερτήριο σάλπισμα...

Χρυσά κύματα φωτιάς βγαίνουν άπ’ τήν άνατολή.,.κι’ άνάβουν χιλιάδες πυρ
καγιές στα βουνά, στά δάση, στή γη, στούς αιθέρες, στή θάλασσα. 'Ο ήλιος έρχεται...
Ο ήλιος ήρθε...'Ο ήλιος ανατέλλει...

Χιλιάδες αντίθετα συναισθήματα πλημμυρίζουν τις καρδιές...καθώς ολόκληρη 
η πλάση μοιάζει σαν νά προσεύχεται στον πλάστη της. ’Έκσταση...Τά υπέρλαμπρα 
έργα τής Δημιουργίας χρυσίζουν κάτω άπό τή φωτερές άχτΐδες...Κι’ ολα λές καί 
μεγαλώνουν και ξεπετάγονται άπό τήν ’’Αβυσσο...ενώ άντηχούν ψιθυριστά τά λόγια 
τού ποιητή:

«"Ολα Μεγάλα καί Λαμπρά κι’ Άμόλυντα κι’ 'Ωραία... 
κάτω άπό τον μάγο ήλιο σου Ελλάδα φωτεινή...»

Τα πουλιά, τά πρόβατα, τά λουλούδια σηκώνουν ξαφνιασμένα, τά κεφάλια 
τούς, κινώντας με νωχέλεια, τεντώνοντας, τινάζουν άπό πάνω τους τήν νυκτερινή 
νάρκη, κι’ ύστερα παίρνουν ζωή καί έξορμοΰν τραγουδώντας, βελάζοντας, μουρμου
ρίζοντας για την κατάκτηση τής μέρας, τής ίδιας πάντα μέρας, κάθε πρωί...

Μαζί τους ξεκινά κι’ ό άνθρωπος...
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Κι,’ άξαφνα δλα παίρνουν ζωή, χρώματα, σχήμα, φωνάζουν, αναπνέουν, κι
νούνται, φτειάχνουν ξανά τήν εικόνα τής βιοπάλης, όπως χτές τό απόγευμα πριν νά 
σκοτεινι άση..:

Σαν νάγινε μια Νεκρανάσταση, μέσα στήν κοιμισμένη καί έ'ρημη πόλη...
Ό  Ούρανός δλος καίγεται...
Ό  ήλιος θρονιάστηκε ψηλά...
Ξημέρωσε...Καλή σας μέρα, φίλοι μου...

★

Αύτά γινόντουσταν ολόγυρα καθώς τα πούλμαν έτρεχαν κατά τον Μαραθώνα...
Καί μέσα στ’ αυτοκίνητα εμείς μέ τούς Άξιοψατικούς μας έχουμε παραδοθή 

στο πιο ξέφρενο τραγούδι...
Τά τραγούδια μας δεν είναι άπλές νότες ενός αισιόδοξου άνθρώπου...Είναι 

επιτακτικό αίτημα τής ψυχής μας.,.Τό νοιώθουμε σάν ανάγκη νά ξεφωνίσουμε, νά 
τραγουδίσουμε νά κάνουμε θόρυβο, νά φωνάξουμε, ν’ άφησουμε νά βγή άπό τά στήθη 
μας αυτό τό πελώριο πέλαγος τής εύτυχίας πού μάς γεμίζει...

’Αλήθεια ! Μήπως θαρρείτε πέος ή ευτυχία είναι μιά μόνιμη κατάσταση τής 
Καρδιάς; Κάνετε λάθος, καλοί μου. Εύτυχία είναι μιά σειρά άπό χαρούμενες στιγμές 
πεταγμένες στήν φαντασία μας όπως τύχη...Σάν ενα σπασμένο περιδέραιο, πού δλη 
του τή ζωή ό άνθρωπος πασχίζει νά τό συναρμολογήση μαζεύοντας μιά-μιά τις 
χάντρες του δπου τις βρή—Καί τις βρήσκει οπουδήποτε, ακόμη καί στά πιο άπίθανα 
μέρη. Στούς δρόμους, στά σπίτια, στά χαντάκια, στά λουλούδια, στά ακρογιάλια, 
σε μια ’Ανατολή, σέ κάποια γαληνεμένα μεσάνυχτα, σ’ έ'να άγρόκτημα, σέ λίγο ψω
μοτύρι, σέ μιά εικόνα, σέ μιά φιλία, σέ μιά εκδρομή, σέ μιά ιστορία, σέ μιά συντρο
φιά, σέ δυο γλυκά όνειροπόλα ματάκια...

Κι’ εμείς νοιώθουμε αύτήν τήν ούρα πώς πρέπει έτοϋτες τις στιγμές νά τις 
ζήσουμε όλότελα, νά τις κυριεύσουμε, νά τις κάνουμε δικές μας, νά τις φυλακίσουμε 
για πάντα στή θύμησή μας, νά τις κατακτήσουμε μ’ όποιοδήποτε τρόπο...

Γιατί μέσα σ’ αυτές τις στιγμές έλαμπαν πολλές μαζί χάντρες εύτυχίας.
Τα μικρόφωνα των πούλμαν έχουν τεθή σέ λειτουργία άπ’ τήν αρχή τής δια- 

δραμής.,.'Όλοι τά χρησιμοποιήσαμε μέ χίλιους τρόπους...’Α π’ αύτά τραγουδήσαμε, 
απαγγείλαμε ποιήματα, είπαμε άνέκδοτα, κάναμε άθώα σάτυρα τής σχολικής ζωής, 
ξεφαντώσαμε...

"Ολοι έχουμε γίνει ένα...χωρίς διακρίσεις...'Ο Διευθυντής πρώτος έδωσε τό 
σύνθημα...Καί τό ξεφάντωμα ήταν γενικό...

"Ενα ξεφάντωμα δμως πολιτισμένο, μέ τάκτ πλούσιο, μέ λεπτότητα χυμένη 
παντού, μέ άφθονη συνειδητή πειθαρχία...

Γιατί καί στήν πιο έξαλλη στιγμή τού κεφιού κανείς δέν «ύπερέβη τά έσκαμ- 
μένα »...

'Ο καιρός στή διαδρομή έγινε όμορφος...Δροσερός βέβαια, μά δχι παγσ>μένος. 
Και δσο ξεμακραίναμε άπ’ τήν ’Αθήνα τόσο περισσότερο πλημμύριζεν ή καρδιά μας 
ένθουσιασμό...

'Ένα σωρό πράγματα κοντά μας μάς καλημέριζαν μέ τό δικό τους τρόπο... 
Πράγματα τής καθημερινής ζωής πού μέσα στήν πόλη δέν μάς κάνουν καμμιά άπο- 
λύτο^ς εντύπωση, δέν τά προσέχουμε καθόλου, καί πού έδώ έξω στήν έξοχή παίρνουν 
ψυχή, άποκτάνε στόμα καί μιλιά, σιγοψιθυρίζουνε καί τούς απαντάμε...Δέντρα, 
κάμποι, χαμηλοτάβανα λευκά σπιτάκια, ηλεκτρικοί στύλοι στή μέση των αγρών...

Στις 7.45' προσπερνούμε τό δρόμο πού οδηγεί στά Σπάτα καί τή Λούτσα... 
Καί στο σταυροδρόμι ,ένα κοπάδι πρόβατα στέκουν βελάζοντας νά μάς κουτσομπο
λέψουν...
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Δυό-τρία γαϊδουράκια φορτωμένα δεμάτια ξύλα, περνάνε άπεναντι κουρά
σμένα... ν , , , ,

'Ύστερα τδ Κάτω Χαρβάτι...μ’ ένα πυκνό δάσος δεξιά κι αριστερά. άήαγέρας 
του.κάμπου χώνεται μέσα στα ττνεμόνια μας, όλο δροσιά, υγεία, ζωη.-.Κι απ εδώ 
και κάτω ή διαδρομή παίρνει την γνώριμη ελληνική όψη...εκείνη την πανέμορφη και 
μαγευτική όψη πού ένέπνευσε τόσους καί τόσους «σπουδαίους» να φτειαξουν και να 
τής άφιερώσουν άληθινά άριστουργήματα...  ̂ ;

Λίγο πριν τής 8 προσπερνάμε τδ Πικέρμι...ενώ μέσα στ αυτοκίνητα το κέφι 
βρίσκεται στδ ζενίθ του... _ t (

Καινούργιοι είμαστε στή Σχολή... Σχεδόν μια βδομάδά γνωριζόμαστε μονο... 
Κι’ όμως αύτή ή έκδρομή λες καί μάς έδεσε τόσο κοντά τον εναν στον άλλον, ώστε 
έχουμε τήν εντύπωση πώς γνωριζόμαστε χρόνια πολλά, πως γεννηθήκαμε όλοι μαζί 
τήν ίδια μέρα καί τήν ίδια ώρα...

Τώρα διαβαίνουμε ανάμεσα, σέ χαράδρες και πευκοφυτεμενα βουναλάκια...
Ό  δρόμος είναι ενα θαύμα τεχνικής...Άσφαλτος δίχως το παραμικρό ελατ- „ 

τωμα.,.Καθηδηγητικές πινακίδες κάθε τόσο και λιγάκι...Κυτταζοντας^ δεξιά κι̂  
αριστερά τά ύπολείμματα τού παληού αξιοθρήνητου δρομου  ̂ μαντεύουμε πιο 
έργο ΰψιστο συντελέστηκε στόν τομέα των Δημοσίων Εργων, όταν το σχετικό υ
πουργείο διηύθυνε ό σημερινός άξιος Πρωθυπουργός τής χωράς μας...

'Ένα μικρούτσικο χωριουδάκι διακόπτει την ερημιά... ( (
Στα μικρούτσικα, φτωχικά σπιτάκια του οι καπνοδοχες καπνίζουν...οι κοτ.ες 

έχουνε στήσει κουβεντολόι στήν αύλή...τά κορίτσια με μαντήλια στο κεφάλι πηγαι
νοέρχονται τακτοποιώντας τδ νοικοκυριό...ένω οι ά,ντρες βρίσκονται ασφαλώς στ 
απέναντι χωράφια ποτίζοντας μέ τδν τίμιο ίδρωτα τους το άγιο χώμα τής Ελλά
δος...

’Από μακριά προβέλνει ή θάλασσα, σαν ενα τεράστιο πεντακάθαρο γυαλί, 
καλοβαλμένο άνάμεσα στήν ξηρά καί στήν θάλασσα...

Ό  καιρός έφτειαξε γιά καλά...Λίγα σύννεφα ακόμη υπάρχουν στόν Ουρανό...
’Αφήνουμε άριστερά τδ Μάτι...
Καί μόλις προλαμβάνουμε ν’ άντικρύσουμε τους μικρούς κτιστούς φούρνους 

τους...καί τις ψηλόσωμες χωριατοποΰλες του μέ τα «τσεμπέρια» και τις μακρυες 
ποδιές...

'Όλα γύρω έχουν έντονο χωριάτικο χρώμα, που σε ζαλίζει...καθώς στη φαν
τασία σου ζωγραφίζουνται χιλιάδες αγαπημένα όνειρα...κλειδωμένα σ ενα σπιτάκι 
όλο λουλούδια, σέ κάποιο μακρινό χωριό...

Στις 8 καί τέταρτο στρίβουμε δεξιά...Καί σε λίγα λεφτά τ αυτοκίνητα στα
ματάνε. Σταματάνε μπροστά στόν Τύμβο τού Μαραθώνος.

Έ δώ τά τραγούδια έπαψαν.,.Κατεβήκαμε απ τ αυτοκίνητα σιωπηλοί. 
'Ένα δέος κυριαρχούσε ολόγυρα, διέτρεχε ολόκληρη την πεδιάδά και γεμιζε ρίγη τις 
καρδιές μας... Ήτανε άράγετδ δέος τής ιστορίας; ή τού θανατου που κάποτε γεμισε 
κορμιά όλον αυτόν τδν χώρο; Δεν ξέρω.,.Ύπάρχουν συναισθήματα που σε συγκλο
νίζουν, τά νοιώθεις, τά ζής σέ μιά έντονη υπερδιέγερση, κι’ όμως δεν μπορεί να τα 
έξηγήσης καθόλου...

Βρισκόμαστε στόν Μαραθώνα, τήν αρχαιότατη πολίχνη τής Αττικής, την 
γενέτειρα τού Ήρώδου τού ’Αττικού...μιά πολίχνη πλημμυρισμένη θρύλους...όίιου 
κάποτε έλατρεύετο ό 'Ηρακλής καί πρδς τιμήν του είχε ανεγερθή και το Ηράκλειο... 
Έδώ είχε κάποτε συναφθή ή μεταξύ ’Αθηναίων καί Εύρυσθεως μάχη... Εδώ υπήρχεν 
άλλοτε καί ή όνομαστή «Μακαρία » πηγή...’Εδώ έλατρεύετο ο Μαραθώνας και ο Πάν...

Μπροστά μας ένας χωματένιος λοφίσκος...Είναι το μνημείο που ανηγερθη 
πρδς τιμήν τών 192 ’Αθηναίων, κατά τήν περίφημη μάχη τού Μαραθώνος τού 490
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π. X... Κάτω άπ’ αύτά τά χώματα είναι θαμένοι οί ηρωικοί νεκροί εκείνης της μάχης...
Στην κορφή του λοφίσκου υπήρχαν άλλοτε δέκα στήλες, μιά γιά κάθε φυλή, 

πού έφεραν τά ονόματα των ’Αθηναίων πού έπεσαν γιά τήν πατρίδα...
Ε ίν *  ένας λοφίσκος 9 περίπου μέτρων κι’ έχει διάμετρο περίπου πενήντα μέ

τρα, βρίσκεται στο κέντρο τής κοιλάδος, μισό μίλι άπό τήν παραλία καί σήμερα είναι 
γνωστός ώς: Σ ω ρ ό ς .  Οί ’Αθηναίοι έθαψαν έδώ τούς νεκρούς τους άφοΰ προηγου
μένως άπετέφρωσαν τά πτώματά τους κατά τή γιορτή καί τό συμπόσιο πού έκαναν 
προς τιμή τής άνδρείας τους.

’Από άνασκαφές πού έκανε ό Σλήμαν (τω 1884) καί ή εφορεία άρχαιοτήτων 
-τής Ελλάδος (τω 1890) άπεδείχθη ότι κάτω άπό τον Τύμβο τό στρώμα άποτελεΐ- 
ται άπό θαλασσία άμμο καί άπό μιά ύποπράσινη μάζα, δπου άνευρέθησαν οστά 
χαμμένα καί διάφορα κτερίσματα, δηλαδή βέλη, βάζα κλπ. Βρέθηκαν επίσης καί δυο 
βόθροι, ό ένας κάτω άπό τον Τύμβο, δπου καταχώθηκαν τά λείψανα τοΰ μεγάλου 
νεκρικού συμποσίου, κι’ άλλος έξω δπου έθυσίαζον κάθε χρόνο εις μνήμη των νεκρών, 
τούς οποίους οί κάτοικοι τοΰ Μαραθώνος λάτρευαν σάν ήρωες.

Σύμφωνα μέ κάποια άνεξακρίβωτη θεωρία στήν κορυφή τοΰ Τύμβου είχε 
στηθή ένας μαρμάρινος λέων, πού κλάπηκε υστέρα. ’Αριστερά άπό τον Τύμβο βρί
σκεται και πέτρινο ή μαρμαρένιο τρόπαιο, πάνω στο όποιο έχει χαραχθή τό έπί- 
γραμμα τοΰ Σιμωνίδου :

«Ελλήνων προμαχοΰντες ’Αθηναίοι Μαραθώνι 
Χρυσοφόρων Μήδων Έστόρεσαν δύναμιν»
* ★

'Ο ήλιος είχε κρυφτή πίσω άπό τά λίγα σύννεφα τοΰ Ούρανοΰ σάν κατεβήκαμε 
άπ’ τ αυτοκίνητα, καί μιά έλαφρή ψυχρίτσα αΐστανθήκαμε...’Ανεβήκαμε τά χωμα- 
τενια σκαλοπάτια τοΰ Τύμβου καί συγκεντρωθήκαμε στήν κορυφή του...

Έ κεΐ σχηματίσαμε ένα μεγάλο κύκλο...Καί στήν μέση κλείσαμε τον Διευ
θυντή καί τον άγαπημένο μας Καθηγητή τών Ελληνικών, τον κ. Δεμερτζή, πού θά 
μάς έκανε καί τό μάθημα...

"Ενα μάθημα παραστατικό, πανέμορφο πού άρχισε μέ τήν άπόβαση τών 
Πέρσών τω 490 π. X....

’Αρχηγοί τους ήταν ό Δάτις καί Άρταφέρνης.,.Καί σύμβουλός τους καί οδη
γός τους ό προδότης 'Ιππίας, ό γιος το·~ Πεισιστράτη...

Οί Πέροαι λοιπόν άποβιβάστηκαν στήν παραλία καί παρατάχτηκαν σέ τάξη 
μάχης, έχοντας πίσο:> στή θάλασσα τον στόλο τους καί στά δεξιά τους μιά ελώδη 
λίμνη.

Εξήντα χιλιάδες ήτανε. Καί είχαν 600 πλοία. Έρχόντουσταν δέ άπό τήν 
Ερέτρια, τήν οποία εΤχαν κατακαύσει.

• Μόλις οί ’Αθηναίοι μάθανε τον έμπρησμό τής ’Ερέτριας, συνήλθαν σέ πολε
μικό συμβούλιο οί δέκα στρατηγοί, (τούς οποίους έπεισεν ό Μιλτιάδης νά τρέξουν 
στον Μαραθούνα νά άντιμετωπίσουν τούς Γίέρσες) έστειλαν τον ταχυδρόμο, άς ποΰμε, 
Φειδιππίδη στή Σπάρτη γιά νά ζητήσουν βοήθεια καί έπειτα έσπευσαν στον Μαρα- 
θιονα. Έ κεΐ διαφούνησαν μεταξύ τους αν έπρεπε νά επιτεθούν άμέσως, δπως πρό- 
τεινε ό Μιλτιάδης, ή άν θάταν πιο σωστό νά περιμένουν τήν βοήθεια τσ>ν Σπαρτιά
του, οί όποιοι δέν μπορούσαν νά στείλουν βοήθεια, γιατί ή σελήνη ήταν άκόμα εννέα 
ημερών.

'Ο πολέμαρχος δμως Καλλίμαχος έσωσε τήν κατάστασιν, ταχθείς μέ τό μέρος 
τοΰ Μιλτιάδη. Μεταξύ τών άλλων στρατηγών ήτανε καί ό δίκαιος ’Αριστείδης.

Οί Πέρσαι πού δέν περίμεναν άντίσταση τάχασαν καί τό ήθικό τους κλονί
στηκε, άρχισαν δέ νά βάζαν στο μυαλό τους καί τήν πιθανότητα μιας ήττας.
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Οί ’Αθηναίοι ήτανε δέκα χιλιάδες οπλίτες, μέ τούς 600 πλαταιεΐς καί 10.000 
δούλοι.

’Ή τανε πρωί. Το πρωί τής 17ης Μεταγειτνιωνος, τού τρίτου έτους τής 72ας. 
Όλυμπιάδος, δηλαδή 12 Σεπτεμβρίου.

Κι’ υστέρα;
"Υστερα... Γά λόγια τού κ. Δεμερτζη ξαναζωντάνεψαν τους νεκρούς...τους ςα- 

νάβαλαν πάνω στην κοιλάδα, άντιπαράταξαν τούς εχθρικούς στρατούς..Και είδα... 
είδα τούς στρατιώτες να συμπλέκωνται, νά κτυπιώνται μέχρι θανατου...ασπίδες είδα 
να γυαλίζουν...Καί αιμα, αίμα πολύ...Είδα τούς "Ελληνες σαν τρελλους να ορμούν... 
τούς Πέρσες νά πτοούνται.,.Τούς είδα περικυκλωμένους...

"Υστερα στην παραλία νέα κορμιά νά πέφτουν, όπου οι Περσαι πανικόβλητοι, 
προσπαθούσαν νά έπιβιβασθοΰν στά πλοία τους, ένω οι ’Αθηναίοι με κάθε τροπο προ
σπαθούσαν νά τούς εμποδίσουν...Είδα τον Καλλίμαχο ματωμένο να ξεψυχαη...τον 
Στρατηγό Στησίλαο νά πέφτη νεκρός, τον Κυνέγειρο, τον αδελφό τού ποιητή Αι
σχύλου, μέ κομμένα χέρια νά γονατίζη καί νά πιάνη ένα πλοίο με τα δόντια του... 
Είδα υστέρα τούς Πέρσες νά χώνωνται στά έλη καί νά σπαράζουν βυθιζόμενοι...

Κι’ υστέρα μέτρησα έξήμισυ χιλιάδες Πέρσες νεκρούς καί 192 Αθηναίους...
Μετά γίνηκε σιωπή...Μονάχα τον ’Αριστείδη άκούω νά περπατά με τους οπλί

τες τής φυλής του άνάμεσα στά πτώματα καί νά φυλάη τά λάφυρά...
Την επομένη τής μάχης ήρθαν στην Αθήνα δυο χιλιάδες Σπαρτιάται. Μα ήταν 

πιά πολύ άργά... "
Το μάθημα συνεχίστηκε πολύ ώρα ακόμα...Μά δεν είναι δυνατόν να το μετα

φέρω όλο έδώ...Μονάχα γιά τούς φίλους άναγνώστες σημείωσα τα κυριωτερα ση
μεία του, γιά λόγουε έγκυκλοπαιδικούς...

"Οταν τό μάθημα τελείωσε θάταν περασμένες πιά έννηά.,.Βγαλαμε λοιπον 
μερικές φωτογραφίες...Κι’ υστέρα έπιβιβαστήκαμε καί πάλι στα πούλμαν...Και. 
κατευθυνθήκαμε Δυτικά...

"Υστερα άπό μισή ώρα σχεδόν δρόμο σταματήσαμε...
Γιατί; Τί συμβαίνει;
Μάς είπαν νά κατεβούμε...
Μπήκαμε μετά σ’ ένα γνωστό ωραίο κέντρο στοΰ «Σκόρδα το Χάνι» που 

το έχει σήμερα ό Βασίλης Ξηντάρης, καί πήραμε διάφορα άναψυκτικά.
Καί τ ’ αστεία ξανάρχισαν...Καί τό κέφι ζωήρεψε...
"Υστερα επιβιβαστήκαμε καί πάλι στά λεωφορεία καί συνεχίσαμε το δρομο 

μας··· „Έ ν τώ μεταξύ άρχισε μιά έλαφρή ψύχρα...ό καιρός χαλασε λιγο.,.Καποια 
συννεφάκια μαζεύτηκαν οτόν Ούρανό.

Μά γιά λίγο μονάχα...Γιατί καί πάλι ό ήλιος ξανάλαμψε...
Θάταν περασμένες 11 σάν σταματήσαμε...Βρισκόμασταν στο Φραγμό,. τού 

Μαραθώνος.,.Καί αυτό βρισκότανε σ’ ένα σπάνιάς ομορφιάς τοπεΐο...
Μέ μιά εύχάριστη προδιάθεση κατεβήκαμε...Καί μείναμε κατάπληκτοι με 

όσα είδαμε...'Ο Θεός καί ό ’Άνθρωπος σέ μιά μεγαλόπρεπη συνεργασία, έδημιουρ- 
γησαν ένα καταπληκτικό σύμπλεγμα...

Ή  πιο όμορφη φυσική ζωγραφιά τής Γής.,.πλάϊ σ’ ένα άριστουργηματικο 
άνθρώπινο κομψοτέχνημα...

Τό κάτασπρο μαρμάρινο φράγμα (πού όπως μάθαμε είναι άπό τά μεγαλύτερα 
τού κόσμου) καί ή γαλανή άποπεραντωσύνη τής λίμνης συνθέτουν μια εικόνα μεγα
λειώδη, τήν όποιαν μή μού ζητήσετε νά οάς περιγράψω γιατί δέν θα τα καΥαφερω, 
δυστυχώς... ’Αλλά κι’ εσείς μήν προσπαθήσετε νά τήν φανταστήτε γιατί δέν θα μπο-
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Ξεχυθήκαμε μέσα στα γραφικά δρομάκια του φράγματος άπολαμβάνοντες 
τήν μαγευτική θέα, θαυμάζοντας τό μεγαλείο τοϋ Θεού καί καμαρώνοντας τα έ'ργα 
των συνανθρώπων μας...

Βγάλαμε κι’ έδώ άφθονες φωτογραφίες...Κι’ υστέρα μάς συγκέντρωσαν έξω 
από ένα όμορφο μαρμάρινο ναό (ομοίωμα τοϋ «Θησαυρού των ’Αθηναίων» πού 
συναντήσαμε στους Δελφούς) όπου ένας εύγενέστατος μηχανικός τοϋ φράγματος 
μάς άφηγήθηκε τήν ιστορία αύτοϋ τοϋ φράγματος καί μάς περιέγραψε μέ λεπτομέ
ρειες τις τεχνικές του εγκαταστάσεις καί τά ποσά πού δαπανήθηκαν. Αύτά λοιπόν 
τά έργα κατασκευάστηκαν άπό τήν ’Αμερικανική Εταιρία Γιοΰλεν καί Σία στά 
1926 γιά τήν ύδρευση των ’Αθηνών, ή όποια μέχρι τήν εποχή εκείνη γινότανε άπό 
ένα μικρό ύδραγοογεϊο πού είχε κατασκευασθή άπό τον Άνδριανό στά 141 μ. X. 
καί άπό μερικά πηγάδια.

Τό φράγμα άνήκει στήν κατηγορία των κοιλαδοφραγμάτων καί δημιουργεί 
μεγάλη τεχνητή λίμνη, τής οποίας τά νερά διοχετεύονται μέ μεγάλες σήραγγες.

Οί προκαταρκτικές εργασίες ά.ρχισαν τον ’Οκτώβριο τοϋ 1926 καί ή κυρίως 
δομική έργασία τον ’Οκτώβριο τοϋ 1927.

Οί έκσκαφές έφτασαν τις 60.100 μ3 καί τελείωσαν τον Αύγουστον τοϋ 1929. 
Ή  όλη έργασία τελείωσε τώ 1929, καί γιά τό γεγονός αύτό έγινε έπίσημη τελετή 
στις 25 ’Οκτωβρίου τοϋ 1929. Τό υψόμετρο είναι 173 μ.

Ή  τεχνητή λίμνη πού σχηματίστηκε μέ τό φράγμα έχει μέγιστο βάθος 50 
μέτρα καί ή έπιφάνειά της φτάνει τά 2.400.000 μ2 ή δέ χωρητικότητα, τςς τά 41. 
000.000 μ3. Τό μέγιστο μήκος τής λίμνης φθάνει τά 3,5 χιλμ. περίπου καί ά.λλα 
3 άπό τήν άλλη μεριά. Κατά τήν κατασκευή τοϋ φράγματος άπαιτήθηκαν 900 πε
ρίπου ήμερομίσθια εργατών καί τεχνιτών ημερησίους καί δαπανήθηκαν 2.120.000 
δολλάρια.

Τό φράγμα είναι φτειαγμένο άπό πεντελικό μάρμαρο καί έχει πλάτος 48 
μέτρα στή βάση καί ύψος 54 μέτρα.

Ή  κατασκευή του άπαίτησε τήν εκσκαφή 57.000 κυβικών μέτρουν πετρωμάτων 
καί ό ολικός όγκος του άνέρχεται στά 179.000 κυβικά μέτρα.

Αύτά τά λίγα άπό εγκυκλοπαιδικής πλευράς τά μνημονεύω γιά τούς άνα- 
γνώστες μου, πού ζητάνε καμμιά φορά στις περιγραφές μου καί λεπτομέρειες.

Γύρου άπό τό φράγμα ή περιοχή έχει έξωραϊσθή κατά τρόπο θαυμάσιο καί τά 
έργα πού κατασκευάσθηκαν δημιουργούν ένα όμορφο τουριστικό περιβάλλον.

'Όσοι δέν πήγατε σάς συνιστώ νά τό έπισκεφθήτε. Είναι κάτι πού θά σάς 
έκπλήξη, θά σάς ένθουσιάση καί θά μείνη βαθειά χαραγμένο στή μνήμη σας γιά 
πολλά-πολλά χρόνια.

Πηγαίνεται καί θά μέ θυμηθήτε.
Γιατί δέν θά ξεχάσετε ποτέ τήν γραφικότητα τοϋ τοπείου καί τήν τέχνη τοϋ

έργου.
Δέν θά ξεχάσετε ποτέ τά λουλουδιασμένα δρομάκια, τά πολύχρωμα παρτέρια, 

τήν καταπράσινη χλόη, τό μικρό συντριβάνι, τά σκιερά παγκάκια, τό τουριστικό 
περίπτερο, τήν θέα τοϋ τοπείου, τό όμοίουμα τοϋ «Θησαυρού των ’Αθηναίων».

«Γαληνεύει κανείς σ’ αύτόν τον τόπο» ακόυσα νά μονολογή ό κ. Δεμερτζής.
Στή Σχολή γυρίσαμε άληθινά εύτυχισμένοι...
Είχαμε πλουτίσει τις γνώσεις μας μ’ ένα σοορό καινούργια πράγματα...Είχαμε 

κάνει μιάν άξέχαστη διαδρομή...Είχαμε ζήσει στιγμές ονειρεμένες...
’Έτσι πήραμε καινούργιες δυνάμεις γιά τον αύριανό σχολικό άγώνα.,.έναν 

αγώνα ταχύτητος, πειθαρχίας, τάξειυς καί τελειοποιήσεως...
Δέν έχουμε παράπονο μέ τήν τύχη μας...Ή  Σχολή είναι τό δεύτερο σπίτι μας.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Β. Δ. έγένετο αποδεκτή ή ύπό του ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας κ. Λεον— 

ταρίτου Θεοδ. ύποβληθεΐσα παραίτησις έκ του Άστυν. Σώματος.
—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί άστ/κες Ζορμπάς Στ., Σακελλαρό— 

πουλος Φ·. Κούσουλας Γ., Ξανθινάκης I., Λιακώνης Χρ. καί Βασιλόπουλος Φώτιος- 
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ/κες Άλιγιζάκης 'Όμ., Τζατζα- 

δάκης καί Σαντζελιώτης Χαρ., διά λόγους υγείας δέ ό 'Υπαρχιφύλαξ ΤσιντώνηςΒλάσ..
—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας διαγράφονται τής δυνά- 

μεως του Άστυν. Σώματος, άπό 1-1-56, οί κάτωθι άστυν. υπάλληλοι καταλαμβα
νόμενοι υπό τοΰ ορίου ήλικίας:

α) 'Υγειον. Ά ξ/κός Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Σπαχής Σοφοκλής, 
β) Άστυν. Δ/νταί Β' τάξεως κ.κ. Σαραντίτης Ίωάν., Κορναράκης Ματθ- 

καί Δάρρας Άνδρέας.
γ) Άστυν. Α' Τάξεο^ς κ.κ. Μαριολάκος Δ. καί Στασινόπουλος Π. 
δ) Άστυν. Β' Τάξεως κ.κ. Κωφίδης Εύστ. καί Άντωνιάδης Κ. 
ε) 'Τπαστυνόμοι Α' Τάξεο^ς κ.κ. Ματοχάκης Θ., Κυριαζής Φ., Κολλινιάτης: 

Ά θ., Γεωργιάδης Εύγ., Βασιλάκης Γ., Μιχόπουλος Πολ., Μασαούτης Γ., Μακρής 
Ί . ,  Σταυρόπουλος Θεολ., Τσιριμώκος Σωτ., Βλαγκόπουλος Γ. καί Σκέντζος Τριαντ- 

στ) 'Τπαστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ. Μανιουδάκης Νικ. καί Βερυκοκίδης Άν- 
ζ) Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Λώνης Χαρ., Τερζόπουλ^ος Παν., Σταθόπουλος 

Ίωάν., Παπαδόπουλος Χαρ., Παχυγιαννάκης Λυκ,. καί Άναστασόπουλος Λάζ- 
η) Άρχιφύλακες Κοτίνης Ά θ., Τσιτσώνης Χρυσ., Μπόζος Ίωάνν., Χατζίνης. 

Έμμαν., Κατσαφάδος Νικ., Ζαργάνης Βασίλ., Σβούκας Κων., Πρωτοπαπαδάκης 
Άλέξ. καί Βασιλειάδης Νικόλ.

θ) 'Υπαρχιφύλακες Άρμένης Σπ., Φοβάκης Στυλ., Σκούρας Νικόλ., Τζανε- 
τάκος Ίωάν.,. Μέξας Γεώργ., Λάγιος Ά ν., Άρβανιτάκης Θωμ., Μπέτσιος Εύάγγ., 
Δουδουμόπουλος Άλέξ., Τσατσαροΰνος Σωτ., Μηλιτσόπουλος Ά γ γ ., Δημητρακό- 
πουλος Άθαν., Κοντόπουλος ή Κατσιλύρης Άθαν., Κορωνάκης Θεοφ., Στρατάκος. 
Παν., Στεφανίδης Γεώργ., Έρινάκης Γεώργ., Σερασκέρης Κλ., Φαφουλάκης Φρ., 
Μπίλιας Μιχ., Βάρθης Γερ., Ζαφειρόπουλος Γεώργ., Δημητρέλος Βασίλ., Κωνσταν- 
τόπουλος Ίωάν., Μισιτζής Λυκ., Καλποΰρος Άνδρ., Μαρίνος Παν., Νικολάου ή 
Άντωνιάδης Παν. καί Δρακάκης Έλευθ.

Την άγαπάμε γιατί μάς φτειάχνει τό χαρακτήρα μας, γιατί μάς μορφώνει, γιατί μάς 
χαρίζει άλησμόνητες χαρές...

Θάθελα τώρα νά γράψο.) καί γιά τήν πρωτοχρονιάτικη γιορτή, άλλα ό χώρος; 
δεν μου έπιτρέπει νά συνεχίσω, θά τήν περιγράφω λοιπον στο πρόσεχες τεύχος.

Μάλιστα, φίλοι μου. "Ετσι περνάμε έδώ στήν Σχολή, κάτω άπό τή φωτεινή 
διοίκηση τοϋ άνθρώπου πού άποτελεϊ γιά μάς Σύμβολ.ο Δημιουργίας...

Παράλληλα προς τήν εκπαίδευση πού γίνεται έπιστημονική καί έντονη στη 
Σχολή μέ τις εκδρομές μέ τούς χορούς καί μέ τά ψυχαγωγικά άπογεύματα... ή ζωή 
μας γίνεται ολοένα πιο ευχάριστη...

'Όσοι λοιπόν άστυφύλακες ζηλεύετε τήν τύχη μας, δεν έχετε παρά νά μάς. 
μιμηθήτε. Διαβάστε καί θά μάς διαδεχθήτε ύστερα άπό 5 μήνες. Ιδού ή Ρόδος, ίδου- 
καί τό πήδημα. "

ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 
(Σ. Κ. Π.)
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ι) ’Αστυφύλακες Παπαδόπουλος Δημ., Θωμαδάκης Εύστρ., Κωστόπουλος 
Περ., Γιαννακοΰ ή Γιαννακόπουλος Άναστ. καί Κατσίμπας Νικ.

*-ή-,
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Διά Β. Δ. προήχθη ό Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Κόκκινος Νικόλαος εις ’Αρχηγόν 
’Αστυν. Πόλεων καί έτοποθετήθη ώς ’Αρχηγός τού Άστυν. Σώματος.

Διά Β. Δ. προήχθη κατ’ αρχαιότητα, έκ των έν ΐσχύϊ πινάκων τού έτους 1955, 
ό 'Τγειον. Ά ξ/κός Άστυν. Δ/ντής Β' κ. Σπαχής Σοφοκλής εις τον βαθμόν τού 
Άστφν. Δ/ντού Α' πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

'Ομοίως προήχθη κατ’ εκλογήν εις τον βαθμόν τού Αστυνόμου Β' τάξεως, 
έκ των έν ΐσχύϊ πινάκων προακτέων τού έτους 1954 ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Παπαϊ- 
ωάννου Κων/τίνος πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

'Ομοίως προήχθη εις τον βαθμόν τού 'Υπαρχιφύλακος ό άστυφύλαξ Στρωμα
τιάς Γ., διότι ούτος άποδεδειγμένο}ς έξέθεσε τήν ζωήν του εις άμεσον καί προφανή 
κίνδυνον κατά τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις των ’Εθνικών ’Ενόπλων δυνάμεων έναν- 
τίον τού έχθροΰ, έπιδειξάμενος θάρρος καί εύψυχίαν.

'Ομοίως προήχθη εις τον βαθμόν τού 'Υπαρχιφύλακος ό άστυφύλαξ Μυλωνά.ς 
’Ιωάννης, διότι ούτος τήν 10-11-54 άποδεδειγμένως έξέθεσε τήν ζωήν του εις άμεσον 
καί προφανή κίνδυνον κατά τήν δίωξιν δράστου σοβαρού εγκλήματος.

ΑΜΟΙΒΑΙ
—Διά διαταγής τού 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη τό ’Αναμνηστικόν 

Μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τούς : Άστυν. Α' κ. 'Υφαντήν Κ., Άστυν. 
Β' κ. Παπασταθόπουλον Βάϊον καί Άνθ/μον κ. Μπίτην Γεοόργιον.

'Ομοίως δι’ έτέρας διαταγής τού 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη 
εις τον Άστυν. Β' κ. Στασινόπουλον Παν., ό Χρυσούς Σταυρός τού Φοίνικος μετά 
Ξιφών.

—'Ο κ. 'Υφυπουργός τής ’Εθνικής Παιδείας δι’ έγγράφου του έξέφρασε τήν ίκα- 
νοποίησίν του εις τον Ύπαστυν. Α' κ. Τσουγκράνην Νικ., διότι ούτος άνεΰρεν τούς 
άφαιρεθέντας έκ τού Μεγάρου «Ιλίου Μέλαθρον» επτά αρχαίους κιονίσκους.

—'Ο κ. 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών άπένειμεν έπαινον εις τούς : 1) Άστυν. Β' 
Τσαλτάκην Ν., 2) Ά ρχ/κα  Γκότσην Ά ρ., καί 3) άστ/κας Τάτσην ΓΙ., Καραμήτσον 
Ά θ., Κα.υκά.ν Παν., Πνευματικόν Μιχ., Παπαχαραλάμπους Γρ., Παπαδημητρίου 
I., Ζοργιόν Κ., καί Κοκορόγιαννην Γ., διότι ούτοι, ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τού 
πρώτου, έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί ένδιαφέροντος, πολύ δέ πέραν τών 
κεκανονισμένων ωρών, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου κλοπής μιά.ς 
φωτογραφικής μηχανής, άνηκούσης εις Γερμανόν οός καί τήν άνεύρεσιν καί άπόδοσιν 
ταύτης.

* ;j;

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
—Μέ τις γιορτές τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιά.ς ή έκπομπή τής 

’Αστυνομίας παρουσίασε δυο πλούσια καί εκλεκτά πανηγυρικά μουσικά προγράμ
ματα, τά όποια γνώρισαν σημαντική επιτυχία.

—’Έτσι τό πρόγραμμα τής 28-12-55, πού έτύχε νά βρεθή άνάμεσα στά Χρι
στούγεννα καί τό Νέο ’Έτος, ήταν πλαισιωμένο μέ γλυκειά μουσική από Ελληνικές 
καί ξένες ορχήστρες, στά. μουσικά διαλλείμματα τών όποίσ>ν μετεδίδοντο χαρμό
συνα συνθήματα, ευχές καί λογοτεχνικά σκιτσάκια, γύρο} άπό τά γεγονότα τής Γεν- 
νήσεως καί τού "Αη Βασίλη. Μετεδόθηκαν επίσης ξένοι θρησκευτικοί ύμνοι, μεγάλες
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μουσικές κινηματογραφικές επιτυχίες, ελαφρά Ελληνικά τραγούδια και δημοτική 
μουσική. Καί το όμορφο πρόγραμμα έκλεισε μέ χαιρετισμό προς τους σκλάβους 
άδελφούς μας Κυπρίους καί Κυπριακούς χορούς.

★

—Επίσης πανηγυρικό ήταν τό πρόγραμμα τής 4-1-1956, κατά τό όποιον 
συνεχίστηκεν ή μετάδοση μεγάλων μουσικών κινηματογραφικών επιτυχιών καί 
εκλεκτών δίσκων.

Στο πρόγραμμα αύτό πήραν μέρος ή γνωστή Μαρίκα Νίνου, μέ τον κιθαρί- 
στα Γιάννη Σταματίου, ή μπριόζα Μπέμπα Κυριακίδου μέ τήν ορχήστρα Σουγιούλ, 
ό βασιληάς τής καντσονέττας Νάσσος Πατέτσος, οί τραγουδιστές τής παληάς ’Α
θήνας Κορώνης καί Φίλανδρος καί σάν μεγάλη άστυνομική έπιτυχία ό άσύγκριτος 
ερμηνευτής τών δημοτικών τραγουδιών, ό περίφημος άστυφύλαξ Ματθαίος Φε- 
λώνης μέ τό συγκρότημα τού μεγάλου ’Αθηναϊκού Κέντρου «ΕΛΑΤΟΣ» μέ τούς 
Γ. Καρακόν, κλαρίνο, Γ. Γεραντζόπουλον, βιολί, Α. Κλαπαδώραν λαούτο καί Ζ. 
Κασιμάτην, κιθάρα, οί οποίοι καί ένεθουσίασαν τούς άκροατάς τους μέ τό θαυ
μάσιο παίξιμό τους.

"Αν καί τά δύο αύτά προγράμματα μεταδόθηκαν δοκιμαστικά, έν τούτοις 
έγνώρισαν μιάν απρόσμενη επιτυχία.

Τό Τμήμα πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής, πού γράφει, 
επιμελείται καί επιβλέπει τεχνικώς τά αστυνομικά ραδιοφωνικά προγράμματα, 
προετοιμάζεται πυρετο^δώς προκειμένου προσεχώς νά κάνη νέα ραδιοφωνική εξόρ
μηση γιά τήν τελεία βελτίωση τών έκπομπών τής ’Αστυνομίας.

Τά προγράμματα τής ’Αστυνομίας παρουσιάζει ό Μίμης Φραγκιουδάκης καί 
συμμετέχει ό Τάσσος Γκούβας τακτικά.

(Τεχνική βοήθεια Γιάννη Πορετσάνου, ευγενικά προσφερομένου).
** *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

- Τήν 21ην Δεκεμβρίου 1955, ή ’Αστυνομική όμάς Καλαθόσφαιρας συνηντήθη 
εις φιλικόν αγώνα μέ τήν ομάδα A. Ε. Παγκρατίου, εις το γηπεδον αθλοπαιδιών 
’Εθνικού Γ. Σ. Αί ομάδες άνεδείχθησαν ισόπαλοι 55—55.

—Εις τό γήπεδον τού Ήλυσιακοΰ τήν 25-12-55, ή ’Αστυνομική Ποδοσφαι
ρική όμάς. κατενίκησε μέ τό εύρύ σκορ 8—1 τήν ομάδα «ΦΩΣΤΗΡ» Καισαοιανής.

—Τήν 26-12-1955, ή ’Αστυνομική όμάς Καλαθοσφαίρας συνηντήθη εις φι
λικόν άγώνα μέ τήν ομάδα ’Ιωνικού εις Ν. Φιλαδέλφειαν. Νικήτρια η ομας τού 
’Ιωνικού 47—46.
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