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ΙΗ\ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
— ΟΛΟΚΛΗ ΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ Υ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜ ΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΑΡΚ ΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΛΕΖΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ —

ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ά ριθ. 897/59

Το Δικαστικόν Συμβούλιον του έν Άθήναις Διαρκούς Στρατοδικείου.
Συγκείμενον έκ των : 1) Στρατιωτικού Δικαστικού Συμβούλου Α' Τάξεως 

Άνδρεοπούλου Φρίξου, ώς Προέδρου, κωλυομένου τοϋ Προέδρου του Στρατοδι
κείου, 2) Στρατιωτικού Δικαστικού Συμβούλου Δ ' Τάξεως Παπαδάκη Ίωάννου, 
Είσηγητοΰ τοϋ Στρατοδικείου καί 3 ) Στρατιωτικού Δικαστικού Συμβούλου Γ' 
Τάξεως Μπερμπίλη Νικολάου, όρισθέντος ύπό τοϋ Προέδρου.

Συνελθόν έν τω  προς διάσκεψιν δωματίω του τήν 25ην Ιουνίου 1959 παρουσία 
τοϋ τε Βασιλικού ’Επιτρόπου, Στρατιωτικού Δικαστικού Συμβούλου Α ' Τάξεως 
Σκόρδα Χρήστου καί τοϋ Γραμματέως Λοχαγού Στρατιωτικής Δικαιοσύνης Τζου- 
μάκα Δημητρίου, ΐνα σκεψάμενον άποφανθή έπί τής επομένης ποινικής ύποθέ- 
σεως.

Κατά τω ν : 1) Κολλιγιάννη Κων/νου τοϋ Λαζάρου, 2) Βέττα ή Κουρμούλη 
Φωκίωνος τοϋ Παναγιώτου, 3 ) Βουτσα ’ Ελευθερίου τοϋ Ίωάννου, 4 ) Εύθυμιάδου 
Θεοδώρου τοϋ Μιχαήλ, 5) Τρικκαλινοΰ Γεωργίου τοϋ Χρήστου, 6 ) Τρικκαλινοϋ 
’ Ιωάννας συζύγου τοϋ Γεωργίου, τό γένος Δημητρίου Ζορμπαλά, 7) Συγκελάκη 
’Αντωνίου τοϋ Εύαγγέλου, 8) Καρκαγιάννη ’Αντωνίου τοϋ ’Αστεριού, 9) Ραγου- 
ζαρίδη Κων/νου τοϋ Βασιλείου, 10) Καραμπάση Στυλιανοΰ τοϋ ’Αντωνίου κ.λ.π. 
ήσκήθη ποινική δίωξις άρμοδίως έπί παραβάσει τοϋ A. Ν. 375/36 «περί τιμωρίας 
των έγκληματικών ενεργειών των άπειλουσών τήν εξωτερικήν άσφάλειαν τής χώ 
ρας».

Συνεπεία ταύτης διετάχθη καί ένηργήθη τακτική άνάκρισις, μετά τό πέρας 
τής οποίας ύποβαλών προς τό Συμβούλιον τοϋτο ό παρ’ αύτω Βασιλικός ’ Επίτροπος 
τήν σχηματισθεΐσαν δικογραφίαν διά τής ύπ’ άριθ. 1240/18.6.1959 εγγράφου προ- 
τάσεώς του έξέθηκε τα εξής :
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Είσάγων τήν ποινικήν δικογραφίαν κατά των :
A '. 1) Κολλιγιάννη Κων/νου τοΰ Λαζάρου, 2) Βέττα ή Κουρμούλη Φωκίωνος 

του Παναγιώτου, 3 ) Βουτσά ’Ελευθερίου τοΰ Ίωάννου, 4 ) Εύθυμιάδου Θεοδώρου 
τοΰ Μιχαήλ, 5) Τρικκαλινοϋ Γεωργίου τοΰ Χρήστου, 6) Τρικκαλινοΰ ’ Ιωάννας συ
ζύγου τοΰ Γεωργίου τό γένος Δημητρίου Ζορμπαλά, 7) Συγκελάκη ’Αντωνίου τοΰ 
Ευαγγέλου καί 8 ) Καρκαγιάννη ’Αντωνίου τοΰ ’Αστεριού, κατηγορουμένων επί προσ
φορά διά τήν προμήθειαν πληροφοριών μυστικών στρατιωτικής σημασίας κ.λ.π. επί 
σκοπώ κατασκοπίας, άπό κοινού (άρθρ. 9 έν συνδυασμώ προς άρθρ. 2 Α.Ν. 375/ 
36).

Β '. 1) Ραγουζαρίδη Κων/νου τοΰ Βασιλείου, 2 ) Καραμπάση Στυλιανού τοΰ 
’Αντωνίου, 3 ) Εύθυμιάδου Δημητρίου τοΰ Μιχαήλ, 4 ) Εύθυμιάδου Παναγιώτας 
συζ. τοΰ Δημητρίου, 5) Μούχου Δημητρίου τοΰ Σταματίου, 6) Μαλιάκα ’Αντω
νίου τοΰ Κυριάκου, 7) Μαλιάκα Μαριάνθης τοΰ ’Αντωνίου, 8 ) Δολιανίτου Γεωργίου 
τοΰ Κων/νου, 9 ) Δολιανίτου Βασιλικής τοΰ Γεωργίου, 10) Γλέζου ’Εμμανουήλ 
τοΰ Νικολάου, 11) Γρηγοριάδου Γεωργίου τοΰ ’Ελευθερίου, 12) Γρηγοριάδου Μαρίας 
τοΰ Γεωργίου, 13) Ζαχαροπούλου Άχιλλέως τοΰ Βασιλείου, 14) Τανέ Πέτρου τοΰ 
Χαραλάμπους, 15) Θανασά ’Αλεξάνδρου τοΰ Παναγιώτου, 16) Καλογερά Σωτηρίου 
τοΰ Άριστείδου, 17) Μοροχλιάδου Θεοδώρας τοΰ Κων/νου, 18) Μοροχλιάδου Νι
κολάου τοΰ Κων/νου καί 19) Σουλτάνη ’Αγγέλου τοΰ Παναγιώτου, κατηγορουμέ
νων έπί παροχή βοήθειας κ.λ.π. εις τούς ανωτέρω έν κεφαλαίω Α ' κατηγορουμένους 
έν γνώσει τών προθέσεων αύτών, άπό κοινού (άρθρ. 10 § 1 Α.Ν. 375 /36) μετά τής 
ύπ’ άριθ. 115/49 γνωμοδοτήσεως τοΰ Εϊσηγητοΰ τοΰ ΤΙ Τμήματος τοΰ παρ’ ω 
παρίσταμαι Στρατοδικείου, δι’ ής γνωμοδοτεΐ όπως παραπεμφθώσιν εις δίκην : 1) 
οί άνωτέρω έν κεφαλαίφ Α  άναφερόμενοι οκτώ κατηγορούμενοι έπ ί: α ) προσφορά 
διά τήν έκτέλεσιν τής έν άρθρω 2 Α.Ν. 375/36 πράξεως καί έπί σκοπώ κατασκο
πίας άπό κοινοΰ, 2) οί έν κεφαλαίω Β καί άπό τοΰ άριθμοΰ 1 έως καί δώδεκα (12) 
άναφερόμενοι κατηγορούμενοι, έπί παραβάσει τοΰ άρθρου 10 § 1 Α.Ν. 375/36, άπό 
κοινοΰ, καί 3 ) όπως μή γίνη κατηγορία κατά τών άνωτέρω έν κεφαλαίω Β καί άπό 
τοΰ άριθμοΰ καί 13 μέχρι καί 19 άναφερομένων κατηγορουμένων έπί παραβάσει 
άπό κοινοΰ τοΰ άρθρ. 10 § 1 Α.Ν. 375/36, έκτίθημι ότι έκ τής ένεργηθείσης έν γένει 
άνακρίσεως καί δή έκ τών καταθέσεων τών νομίμως έξετασθέντων μαρτύρων Πα- 
πασπυροπούλου Κων/νου, Σακελλαρίου Βασιλείου, Κοκκινάκη Λουκά κ.λ.π. έν 
συνδυασμώ προς τάς άπολογίας τών κατηγορουμένων καί τά λοιπά έγγραφα καί 
στοιχεία τής δικογραφίας, προέκυψαν τά εξής πραγματικά περιστατικά: ’Από τής 
ίδρύσεώς του καί μέχρι σήμερον έτι, τό Κ.Κ.Ε. ένεργεΐ καί έφαρμόζει πρόγραμμα 
πλήρως εύθυγραμμισμένον προς τήν πολιτικήν γραμμήν τοΰ διεθνούς κομμουνι
σμού, άσχέτως έάν αί ένέργειαί του αυται στρέφονται έναντίον τών ’ Εθνικών συμ
φερόντων τής Χώρας. Καί τοΰτο διότι τό Κ.Κ.Ε. ώς τμήμα τοΰ διεθνούς κομμουνι
σμού, δεν κατευθύνεται άπό τά ιδανικά τοΰ Ελληνικού ’Έθνους καί τής Ελληνικής 
φυλής, άλλά μόνον άπό τάς διεθνιστικάς έπιδιώξεις τοΰ κομμουνισμού αί όποΐαι 
συμπίπτουν άπολύτως μέ τάς ίμπεριαλιστικάς περί παγκοσμίου κυριαρχίας έπι- 
διώξεις τής Σοβιετικής Ρωσίας. Τοιουτοτρόπως τό Κ.Κ.Ε. εύθύς άπό τής έμφανί- 
σεώς του σχεδόν (1922) άντετάχθη εις τον ύπο τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, προς άπε- 
λευθέρωσιν τών Ελλήνων τής Μ. ’Ασίας, διεξαγόμενον άγώνα καί διά παντός μέ
σου, ώς ό ίδιος 6 άρχηγός του Ν. Ζαχαριάδης κατ’ έπανάληψιν έδήλωσεν, έπεδίω- 
ξεν τήν διάβρωσιν τοΰ Ελληνικού Στρατού καί κατάρρευσιν τοΰ έν Μ. ’Ασία πο
λεμικού μετώπου καί τοΰτο διότι τήν έποχήν έκείνην τό Κ.Κ.Ε. έξυπηρέτει τό συμ
φέρον τής ήγέτιδος τοΰ κομμουνισμού χώρας, ή οποία ήτο σύμμαχος τής Κεμα- 
λικής Τουρκίας. Κατά Δεκέμβριον 1924 δι’ άποφάσεως τοΰ τρίτου έκτάκτου συνε
δρίου αύτοΰ, προσχωρεί όργανωτικώς εις τήν υπό τής Σοβιετικής Έ νώσεως ίδρυ-
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θεΐσαν τό έτος 1919 Κομμουνιστικήν Διεθνή, μετωνομάσθη άπό Σ.Ε .Κ .Ε. εις 
Κ.Κ.Ε. (Τμήμα τής Γ' Διεθνούς) και άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν να όργανωθή 
καί να λειτουργή συμφώνως προς τάς άρχάς καί έντολάς αυτής. ’Αποτέλεσμα τής 
τοιαύτης τυφλής υποταγής του εις τά συμφέροντα τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού είναι 
καί ή κατά τό αύτό ώς άνω τρίτον συνέδριον ληφθεϊσα άπόφασις, περί άποδοχής καί 
προπαγανδίσεως τοΰ ύπό τοϋ Ε' Συνεδρίου τής Κομμουνιστικής Διεθνούς διατυπω- 
θέντος, τή άξιώσει τοΰ Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, συνθήματος «περί 
άνεξαρτήτου Μακεδονίας καί Θράκης», παρ’ ότι τοΰτο ήτο άντίθετον προς δλα τά 
ιστορικά, ’Εθνολογικά, οικονομικά καί στρατιωτικά δεδομένα. Έδέχετο τοιουτο
τρόπως ή ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε νά παραδώση τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν καί Θρά
κην μέ τον Έλληνικώτατον πληθυσμόν της εις τον Βουλγαρικόν ζυγόν, χωρίς νά 
αισθάνεται διά τοΰτο ούδεμίαν ’Εθνικήν έντροπήν, άλλ’ άντιθέτως έθεώρει έαυτό 
ύπερήφανον διότι ουτω έξεδήλου τήν άφοσίωσίν του καί τήν πίστιν του προς τούς 
αύθέντας του. Οί πράκτορες τοΰ Διεθνοΰς Κομμουνισμού καί τής Κομιντέρν : Τσε- 
τούγιεθ ’Αλέξανδρος, Πετρόφσκυ Άνδρέας, μέλος τής Κ.Ε. τοΰ Κ .Κ .Ρ., ό Βούλ
γαρος Μασίμωφ καί ό Ουκρανός Έμμανήλσκι άφιχθέντες λάθρα ένταΰθα ύπό ψευ
δείς ιδιότητας καθωδήγουν τά στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε. κατά τά πρώτα έτη τής ζωής του 
καί τό ώργάνωσαν μέ σκοπόν νά έπιτελέση άρτιώτερον τον ρόλον τοΰ εύτελοΰς πρά- 
κτορος ξένων συμφερόντων. Οΰτω καθοδηγούμενον τό Κ.Κ.Ε. τό όποιον, ώς αύτή 
αΰτη ή ήγεσία του τονίζει, είναι κόμμα συνωμοτικόν καί επαναστατικόν, εδρασεν 
έ'κτοτε διά τήν δι’ έπαναστάσεως άνατροπήν τοΰ πολιτεύματος καί τοΰ κρατοΰντος 
κοινωνικοΰ συστήματος, διά τήν έγκαθίδρυσιν τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου 
καί τήν άπόσπασιν τής Μακεδονίας καί τής Θράκης έκ τής Ελληνικής ’Επικρά
τειας καί τήν ύπαγωγήν τής ύπολοίπου Ελλάδος ύπό τό πέλμα τοΰ κομμουνιστικού 
στρατοπέδου. Προς έπιτυχίαν των άνωτέρω σκοπών του τό Κ.Κ.Ε. μετεχειρίσθη 
έκτοτε πάντα τά εις τήν διάθεσίν του μέσα ώστε νά συγκεντρώνη πληροφορίας μυ- 
στικάς στρατιωτικής σημασίας άφορώσας τήν έν γένει όργάνωσιν, τάς δυνάμεις 
καί τάς κινήσεις τών ’Εθνικών ένοπλων Δυνάμεων καί νά ένεμεοώνη άνά πάσαν 
στιγμήν τής ήγεσίαν τοΰ Διεθνοΰς Κομμουνισμού, ήτις κατέστρωνε έκάστοτε τά 
σχέδια ένεργειών κατ’ αυτών, ίνα έν καιρώ τώ  δέοντι καταστώσιν άνίκανοι δπως 
έκπ>ηρώσωσιν τήν ’ Εθνικήν των άποστολήν. Διά νά άνταποκριθή εις τον πρακτο- 
ριακόν του τοΰτον ρόλον τό Κ.Κ.Ε. ώργάνωσεν, συμφώνως προς τάς έντολάς τής 
Γ' Διεθνοΰς, τάς διατυπωθείσας άποφάσεις εις τούς 21 δρους τοΰ Β ' Συνεδρίου 
αύτής καί οδς άπεδέχθη τό Κ.Κ.Ε., παράνομον συνομωτικόν μηχανισμόν καί δι’ 
αύτοΰ εΐσεχώρησεν έντός τών ’Εθνικών δυνάμεων τής χώρας, τών συγκοινωνιών καί 
τών επιχειρήσεων πολεμικής καί οικονομικής ζωτικής σημασίας καί μέσω τοΰ μυ
στικού τούτου μηχανισμού έξεπλήρου τό πρακτοριακόν καί κατασκοπευτικόν του 
καθήκον. ’ Επειδή δμως, εις τούς κόλπους τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. ύπήρχον κατά τά 
πρώτα έτη καί στελέχη άτινα δέν ειχον άπολέσει τελείως τήν ’Εθνικήν των συνεί- 
δησιν, καί δέν έδέχοντο προθύμως νά μεταβληθώσιν εις τυφλά καί μίσθαρνα όργανα 
τοΰ Διεθνοΰς Κομμουνισμού, ό Διεθνής Κομμουνισμός συνεκέντρωσεν εις τήν Μό
σχαν σεβαστόν άριθμόν άφοσιωμένων Ελλήνων κομμουνιστών, τούς οποίους άφοΰ 
έξεπαίδευσε πλήρως εις εΐδικάς προς τοΰτο ίδρυθείσας σχολάς, ήρχισε τήν άποστο
λήν των άπό τοΰ έτους 1926, έν Έλλάδι, ίνα ούτοι άναλάβωσι τήν καθοδήγησιν 
τοΰ κόμματος καί άπομακρύνωσιν έκ τών τάξεων αύτοΰ δλα τά άνεπιθύμητα καί 
μή άφοσιωμένα στελέχη. Πράγματι, ουτοι κατώρθωσαν έντός ολίγων ετών, κυρίως 
δέ άπό τό έτος 1931, δτε έπλαισιώθησαν ύπό τοΰ Ν. Ζαχαριάδη, διορισθέντος ύπό 
τής Μόσχας, όπου μέχρι τότε έφοίτα εις τήν Σχολήν Κούτβ, ώς Γενικοΰ Γραμμα- 
τέως τοΰ Κ.Κ.Ε., νά έπικρατήσωσι πλήρως επί τής ήγεσίας τοΰ κόμματος. Ή  νέα 
ύπό τον Ζαχαριάδην ήγεσία προέβη εις τήν έκκαθάρισιν τοΰ κόμματος έκ τών φρα-
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ξιονιστικών, κατά τήν κομμουνιστικήν ορολογίαν, στοιχείων καί ώργάνωσεν τό 
K.R.E. επί των μπολσεβίκικων άρχών, διά της δημιουργίας δύο κομματικών μηχα
νισμών, παραλλήλως δρώντων, του νομίμου καί τοΰ παρανόμου. Ό  νόμιμος μηχα
νισμός, συμφώνως προς τάς καταστατικάς άρχάς όλων τών κομμουνιστικών κομμά- 
μάτων τάς διατυπωθείσας ύπό τοΰ 2ου Συνεδρίου τής Κομιντέρν, καθοδηγείται 
ύπό τοΰ παρανόμου μηχανισμού. Διά νά άποκρύψη τον πρακτοριακόν καί έπαναστα- 
τικόν του ρόλον τό Κ.Κ.Ε. έμφανίζεται ενίοτε, ότε αί άνάγκαι τό υποχρεώ
νουν, ώς κόμμα Δημοκρατικόν καί φιλειρηνικόν καί υπερθεματίζει τών ’Εθνικών 
τής χώρας διεκδικήσεων όταν αύται στρέφωνται έναντίον τών έλευθέρων Δυτικών 
Κρατών. Συγχρόνως όμως μέ τάς άπατηλάς περί Δημοκρατίας καί ειρήνης διακη
ρύξεις του δέν παραλείπει την συνεχή καί εντατικήν όργάνωσίν του, διά νά είναι έτοι
μον νά άναλάβη επαναστατικήν δράσιν οσάκις ό διεθνής κομμουνισμός δώση τοιαύτην 
έντολήν. 'Ο  διεθνής κομμουνισμός κατά διαφόρους τρόπους έπεδίωξεν έκάστοτε 
τήν έπιτυχίαν τών σκοπών του, άλλοτε διά τής ΰποκινήσεως επαναστατικών κινη
μάτων, άλλοτε διά τής δυνάμεως τών Ρωσικών όπλων καί άλλοτε διά τής ύπούλου 
πολιτικής τοΰ «Δουρείου ίππου», ώς είχεν άποκαλέσει ό ήγέτης τής Κομμουνι
στικής Διεθνούς Βούλγαρος κομμουνιστής Δημητρώφ, τήν πολιτικήν τών λαϊκών 
πατριωτικών μετώπων. 'Ο  διεθνής κομμουνισμός άναλόγως τών πληροφοριών τάς 
οποίας έχει, περί έπικρατουσών ειδικών συνθηκών εις έκάστην χώραν, καθορίζει 
τον τρόπον δράσεως τών κομμουνιστικών κομμάτων. Τάς πληροφορίας ταύτας, 
αίτινες κυρίως αφορούν τήν οικονομικήν καί στρατιωτικήν κατάστασιν έκάστης 
χώρας συγκεντρώνει έκ τών κομμουνιστικών κομμάτων. Οΰτω τό έτος 1936 έχων 
ό διεθνής κομμουνισμός πληροφορίας, έκ μέρους τοΰ Κ.Κ.Ε. ότι τούτο εϊχεν επι
φέρει διάβρωσιν εις τάς στρατιωτικάς δυνάμεις, τάς δημοσίας υπηρεσίας, τάς πο- 
λιτικάς καί κοινωνικάς οργανώσεις κ.λ.π. τής χώρας μας καί κατά συνέπειαν, οτι 
είχε μειωθή αίσθητώς ή δύναμις άντιστάσεως τών ’Εθνικών ένοπλων δυνάμεων, 
έ'δωκεν έντολήν εις τό Κ.Κ.Ε. έπαναστατικής δράσεως, ήν είχεν ορίσει διά τήν 5ην 
Αύγούστου 1936 καί τήν οποίαν ή τότε Κυβέρνησις τής 4ης Αύγούστου 1936 τελούσα 
έν γνώσει τών άνω σχεδίων, έματαίωσεν. Τον Νοέμβριον τού έτους 1940, όταν ό 
ήρωϊκός Ελληνικός Στρατός είχεν άποκρούσει τήν ’ Ιταλικήν έπίθεσιν καί είχεν 
έκμηδενίσει τάς Ίταλικάς Φασιστικάς φάλαγγας καί μέ τό αίμα του έγραφε τάς 
ένδοξωτέρας σελίδας τής συγχρόνου ιστορίας τοΰ ’Έθνους, ό άρχηγός τοΰ Κ.Κ.Ε. 
Νικόλαος Ζαχαριάδης, μίσθαρνο» καί πιστόν όργανον τοΰ διεθνούς κομμουνισμού, 
χωρίς νά αισθάνεται ούδεμίαν ’Εθνικήν έντροπήν, έχαρακτήριζε τον ύπέροχον τού
τον άγώνα τοΰ ’Έθνους ώς ιμπεριαλιστικόν φασιστικόν καί κατακτητικόν πόλεμον, 
άπεκάλει τούς ’ Ιταλούς στρατιώτας άδελφούς καί διέτασσε τά μέλη τοΰ Κ.Κ.Ε. 
νά άγωνισθοΰν έναντίον τοΰ ΰφ’ ολοκλήρου τοΰ Έθνους διεξαγομένου ίεροΰ καί υπέρ 
πάντων άγώνος καί διά τήν άνατροπήν τής Κυβερνήσεως, ήτις τό ειχεν οδηγήσει εις 
τήν νίκην. Οΰτω έξετέλει τό Κ.Κ.Ε. τό καθήκον του προς τον διεθνή κομμουνισμόν 
καί τήν ήγέτιδα αύτοΰ χώραν, ήτις ήτο σύμμαχος τής Χιτλερικής Γερμανίας καί τής 
Φασιστικής ’ Ιταλίας καί άπό συμφώνου διεμοιράζετο μετ’ αυτών τήν Πολωνίαν 
καί κατεβρόχθιζε τη συναινέσει αύτών, τάς Βαλτικάς χώρας. "Οταν όμως άργότε- 
ρον τό έτος 1941, ή ήγέτις τοΰ κομμουνισμού χώρα, ή «μεγάλη Σοβιετική Πατρίδα 
τών κομμουνιστών», έδέχετο τήν Γερμανικήν έπίθεσιν, τότε έξύπνησε εις τάς ψυχάς 
τούτων ή ’ Εθνική των συνείδησις, τότε συνεκινήθησαν καί έλαβον άποφάσεις, διά 
τήν άνάληψιν άγώνος κατά τών Γερμανών καί διά τήν ΰπεράσπισιν τής Σοβ. Ρωσίας. 
« Ή  ύπεράσπισις τής «Σοβιετικής "Ενωσης», ή ύπεράσπισις τής νίκης της μέ όλα 
τά μέσα είναι ΰψιστον καθήκον κάθε κομμουνιστή, κάθε έργαζομένου, κάθε άνθρώπου 
πού θέλει έλεύθερη τήν χώραν του άπό τόν φασιστικόν ζυγόν» έτόνιζεν ή άπόφασις 
τής 6ης 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. τοΰ ’ Ιουλίου 1941. 'Η  ύπεράσπισις τής
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Σοβιετικής Ρωσίας καί ούχί τής Ελλάδος ήτο τδ ΰψιστον καθήκον των κομμουνι
στών. Κατά τήν περίοδον τής κατοχής τδ Κ.Κ.Ε. έπωφεληθέν τής έπικρατήσεως 
πλήρους συγχύσεως καί ουσιαστικής άνυπαρξίας κρατικής έξουσίας, ένεφανίσθη 
ύπδ τδν παραπλανητικόν μανδύα τοϋ ’Εθνικού ’Απελευθερωτικού Μετώπου καί 
άφοϋ ένόπλως διέλυσεν τάς περισσοτέρας Έθνικάς άνταρτικάς ομάδας κατώρθωσε 
νά μονοπωλήση τδν ’ Εθνικόν άγώνα καί να έπιτύχη πολιτικήν καί στρατιωτικήν 
επιρροήν τοιαύτην, ώστε νά καταστή άναγκαία, έπικειμένης τής πτώσεως τής 
Γερμανίας, ή συμμετοχή τούτου εις τήν σχηματισθεϊσαν έν Λιβάνω ’Εθνικήν Κυβέρ- 
νησιν.Τόσον κατά τάς παραμονάς τής άπελευθερώσεως, όσον καί μετ’ αυτήν, τδ Κ. 
Κ.Ε. διά τοϋ στόματος των υπευθύνων ήγετών του διεκήρυττε τήν πίστιν του πρδς 
τήν ομαλήν Δημοκρατικήν έξέλιξιν τής Χώρας καί ένω ήδύνατο έάν ήτο Έθνικώς 
σκεπτόμενος πολιτικός οργανισμός, νά συμβάλη πράγματι εις τήν τοιαύτην δημο
κρατικήν έξέλιξιν, έφ’ όσον ειχεν έξελιχθή εις σοβαρόν πολιτικόν παράγοντα τής 
Χώρας, έν τούτοις δεν άπεμακρύνθη τοϋ βασικού στρατηγικού σκοπού του τής 
έξυπηρετήσεως των συμφερόντων τού Διεθνούς Κομμουνισμού. Τον Δεκέμβριον 
1944 έπεχείρησε διά τού έπαναστατικοΰ κινήματος τήν κατάληψιν τής έξουσίας 
καί τήν ύποδούλωσιν τής Χώρας εις τά ιμπεριαλιστικά σχέδια τού κομμουνισμού. 
Μετά τήν καταστολήν τού κινήματος καί τήν άνατροπήν των προδοτικών του σχε
δίων τό Κ.Κ.Ε. πιεζόμενον άπό τήν άνάγκην τής άνασυγκροτήσεως του, διετυμπά- 
νιζεν καί πάλιν τήν πίστιν του προς τήν Δημοκρατίαν καί τον Κοινοβουλευτισμόν, 
ένω συγχρόνως άπέκρυπτε τδν οπλισμόν τού Ε .Λ .Α .Σ . καί έφυγάδευσε τά υπολείμ
ματα αυτού έκτος τών συνόρων τής χώρας. Ταΰτα παρέδωκεν εις τον Διεθνή Κομμου
νισμόν, όστις άφοΰ τά έξεπαίδευσε στρατιωτικώς εις στρατόπεδα τών γειτονικών 
κομμουνιστικών χωρών, τά ειχεν έτοιμα διά νά τά χρησιμοποιήση εις νέαν έξόρμη- 
σιν, όταν θά έκρινεν ότι ήτο κατάλληλος ή στιγμή. Πράγματι μετ’ ολίγον, πιστεύων 
ό Διεθνής Κομμουνισμός, ότι αί διεθνείς μεταπολεμικαί συνθήκαι ηύνόουν τήν έπα- 
νάληψιν έπαναστατικής δράσεως, έδωκεν έντολήν εις τήν ήγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε. νά άνα- 
λάβη νέον ένοπλον άγώνα.Τό Κ.Κ.Ε. τυφλόν δργανον τούτου έπειθάρχησεν άμέσως 
εις τήν έντολήν ταύτην καί εις τήν δευτέραν 'Ολομέλειαν τής Κ.Ε.τήν 12.2.46, έλα
βε τήν άπόφασιν ένάρξεως ένοπλου άγώνος, τον όποιον καί διεξήγαγε μέ τήν υλικήν 
καί ήθικήν συνδρομήν τών χωρών τού σιδηρού παραπετάσματος καί τών άπανταχοΰ 
πρακτόρων τού Διεθνούς Κομμουνισμού. Μετά τήν αποτυχίαν τής ένοπλου ταύτης 
έπιθέσεως, διά τής συντριβής τού συμμοριτισμού εις τό Βίτσι καί τον Γράμμον (Αύ
γουστος 1949), ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. δεν παρητήθη τών έπιδιώξεών της, τουτέστιν 
τής καταλήψεως τής ’Αρχής διά τής άνατροπής τού Κοινωνικού Καθεστώτος καί τής 
υποταγής καί έντάξεως τής Ελλάδος εις τά δορυφόρα Κομμουνιστικά Κράτη, άλλ’ 
απλώς μετέβαλε τακτικήν καί υπό τήν καθοδήγησιν πάντοτε τού Διεθνούς Κομμου
νισμού (τής Κομινφόρμ) καθώρισε τούς νέους σκοπούς, ο'ίτινες έτίθεντο προς πραγ- 
μάτωσιν διά τό Κ.Κ.Ε. καί τά προς έπίτευξιν τούτων μέσα. Οί σκοποί ούτοι δια- 
φαίνονται σαφώς καί άπό τάς δηλώσεις εις τάς οποίας προέβη ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. 
καί άπό τάς άποφάσεις τάς οποίας έλαβε κατά καιρούς ή Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. Τοιου
τοτρόπως ή 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. συνελθοΰσα κατά τά τέλη τού έτους 
1949 μεταξύ τών άλλων, άπεφάσισε καί τά έξής : α ) Νά σταματήση τον ένοπλον 
άγώνα καί νά άφίση εις τό έσωτερικόν τής Χώρας ομάδας συμμοριτών, ώς μέσον 
πολιτικής πιέσεως, ΐνα έξαναγκάση τήν τότε Κυβέρνησιν νά προβή ·εΐς τήν χορή-, 
γησιν γενικής άμνηστείας κ.λ.π. καί β ) Νά άλλάξη τήν πολιτικήν γραμμήν καί νά 
μεταφέρη τον άγώνα του εις τό έσωτερικόν τής 'Ελλάδος ύπό τύπον λαϊκής έπανα- 
στάσεως.'Ο  δέ άρχηγός τοϋ Κ.Κ.Ε., Ν. Ζαχαριάδης είς βιβλίον του έκδοθέν μετά 
τήν συντριβήν τού συμμοριτισμού καθορίζει τήν κομμουνιστικήν τακτικήν ώς έξής:... 
«Οί κύριες δυνάμεις τού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος κατέβασαν τό όπλο παρά
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πόδας... καί μετά τήν ύποχώρησίν μας άπό το Βίτσι—Γράμμο ή κατάστασις εις 
τήν Ελλάδα παραμένει επαναστατική... ό οπλισμός πού κρατάνε σήμερα οί στρατιώ
τες και οί Μ .Α.Τ. θά γίνη εφεδρεία μας άν έμεϊς δουλέψουμε καλά» καί συνεχίζει: 
«Το Κ.Κ.Ε. βρίσκεται σήμερα στή δεύτερη περίοδο τής εξέλιξής του. 'Ο  Στάλιν 
άναφέρει τρεις περιόδους εξέλιξης τοϋ Κ.Κ. Ρωσίας. 'Η  πρώτη περίοδος είναι ή 
σύνθεση της εμπροσθοφυλακής του. 'Η  δεύτερη είναι ή περίοδος τοϋ έπαναστατικοϋ 
αγώνα των μαζών. Καί ή τρίτη είναι ή κατάληψις τής εξουσίας». Εις τό αύτό ώς 
άνω βιβλίον του γράφει : «Μέ δσο περισσότερο πείσμα οί κομμουνιστές καταπια
στούν μέ τήν δουλειά αυτή» δηλαδή τήν όργάνωσιν παρανόμου μηχανισμού, «τόσο ή 
σημερινή σύμπτυξη καί υποχώρησή μας θάναι καί σύντομη καί προσωρινή, τόσο 
πιο σύντομα θά δημιουργήσουμε τις συνθήκες πού θά ώριμάσουν οί προϋποθέσεις 
γιά τήν καινούργια γενική άντεπίθεση». 'Ο  ίδιος κατά τον Μάρτιον τοϋ 1950 όμι- 
λών επί τής εΐσηγήσεως τοϋ Ν. Βλαντά ενώπιον τής Ζ' 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τοϋ 
Κ.Κ.Ε. εΐπεν: «Οί κύριες δυνάμεις τοϋ Δημοκρατικού Στρατοΰ Ελλάδος δεν επα- 
θαν καταστροφική ήττα, αλλά παρέμειναν άθικτες καί ετοιμοπόλεμες, ενώ τό 
αντάρτικο ντουφέκι λαλεϊ πάλι καί έξω άπό τήν ’Αθήνα».'Ως προϋπόθεσιν όμως ά- 
παραίτητον δημιουργίας εύνοϊκών «γιά τήν καινούργια άντεπίθεση», συνθηκών 
ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. θεωρεί τήν διάβρωσιν τοϋ Στρατοΰ, καί τό έργον τοΰτο άναθέτει 
εις όλους τούς κομμουνιστάς. Ή  Γ ' Συνδιάσκεψις τοϋ Κ.Κ.Ε. (15-16 ’ Οκτωβρίου 
1950) άπηύθυνε προκήρυξιν προς τον λαόν καί τον Στρατόν έν τή όποια έκτος τών 
άλλων, κάμνει καί τήν εξής έπίκλησιν : «Φαντάροι, Σμηνίτες, τίμιοι Ύπαξιωματι- 
κοί κ α ί ’Αξιωματικοί, μή πάτε στήν Κορέα. Μή έπιβιβασθήτε στά πλοία... Κουκουέ
δες καί Έπονΐτες άγωνιστές καί μαχητές τοϋ λαοΰ, άνδρες καί γυναίκες τής Ε λ 
λάδος. Πιο ώργανωμένα, πιο άποφασιστικά, πιο θαρραλέα στον άγώνα. ’Οργανώστε, 
καθοδηγήστε παντοΰ τον Λαόν, τά στρατευμένα παιδιά του, οργανώστε τήν άντί- 
σταση... Κι’ αν κάνουμε τον πόλεμο ό Λαός θά πιάση πάλι τά Ταμπούρια, θά άνεβή 
μέ τούς άντάρτες στο βουνό, θά τούς κάμη τον πόλεμο τάφο τους. ’Ά ν  οί έκμεταλ- 
λευτές μοναρχοφασίστες τολμήσουν, θά τούς τσακίσουμε. Δέν θά πολεμήσουμε έ- 
νάντια στήν ’Αλβανία καί τήν Βουλγαρία. Τό στρατό πού έτοιμάζουν θά τούς τον 
σμπαραλιάσουμε. Θά τούς κτυπήσουμε άπό τά μέσα μαζί μέ τούς στρατούς τών 
Λαϊκών δημοκρατιών... ποτέ δέν θά πολεμήσουμε τήν μητέρα μας Σοβιετική "Ε
νωση. Θά στρέψουμε τά όπλα άντίστροφα». (Βλέπε «Δημοκρατικόν» 21 ’ Οκτωβρίου 
1950 σελίς 2). "Εν έτος βραδύτερον, τον ’Οκτώβριον τοϋ 1951, συνήλθεν ή δευτέρα 
'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. ή όποια έπέμεινεν έπί τής δημιουργίας τοϋ 'Ενιαίου 
Δημοκρατικού Μετώπου. ’Επί τοϋ θέματος τούτου, γράφων ό Ν. Ζαχαριάδης εις τό 
επίσημον έν τώ  Παραπετάσματι έκδιδόμενον περιοδικόν «Νέος Κόσμος» τοϋ Κ.Κ.Ε. 
καί εις τό ύπ’ άριθ. 12 φύλλον τοϋ Δεκεμβρίου 1951 σελίς 6, άπειλεΐ: «Ξεχνάτε 
πώς φεύγουν οί φαντάροι στήν Ούκρανία. Ξεχνάτε πώς διέλυσε τό Στρατό στή 
Μικρασία στο 1922. Ξεχνάτε τό Στρατό καί τό Στόλο στή Μέση ’Ανατολή στά 
1944. Ξεχνάτε άκόμα καί τήν άγωνία πού περάσατε στο Βίτσι—Γράμμο προς τά 
μέσα καί τά τέλη τοϋ 1948... Καί πάρτε το άπόφαση. 'Ο  πόλεμός σας άν τον τολμή
σετε, θά γίνη λάκκος, κι’ ούτε Σταυρός άπό πάνω...». Ή  εις τάς χώρας τοϋ Παρα
πετάσματος καταφυγοΰσα ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε., άφοΰ ένήργησε έκκαθάρισιν τών στε
λεχών εκείνων τά όποια κατά τήν γνώμην της, ήσαν υπεύθυνα διά τήν άποτυχίαν 
τοϋ συμμοριτισμού, έπλαισίωσε τήν Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. διά στελεχών τής άπολύτου 
εμπιστοσύνης της καί ήρχισε τήν άναδιοργάνωσιν καί ένίσχυσιν τοϋ έν Έλλάδι 
δρώντος παρανόμου τεχνικού μηχανισμού ύπό τήν καθοδήγησιν τού έν παρανομία 
ένταϋθα δρώντος έκπροσώπου της Νικολάου Πλουμπίδη, όστις ούδ’ έπί στιγμήν 
μέχρι τής συλλήψεώς του έπαυσε τήν συνωμοτικήν καί κατασκοπευτικήν δράσιν 
του διά τής συγκεντρώσεως πληροφοριών μυστικών στρατιωτικής κυρίως σημασίας
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αίτινες ήσαν άπαραίτητοι είς την ήγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε. διά τούς προδιαληφθέντας 
σκοπούς της. ’Αποδίδει, προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού της, ιδιαιτέραν σημασίαν εις 
την κατασκοπίαν, διότι άφ’ ενός θεωρείται αΰτη το τέταρτον δπλον τοϋ συγχρόνου 
πολέμου καί. έπικίνδυνον δσον καί ό Στρατός, τό Ναυτικόν καί ή ’Αεροπορία, άλλα 
καί άφ’ ετέρου διότι άποτελεΐ τό σοβαρώτερον δπλον τοϋ κρυφίως καί ούχί ύπό τό 
φως τής ημέρας εργαζομένου κομμουνισμού. Διά τοΰτο, παραλλήλως προς την 
στρατιωτικήν έκπαίδευσιν των συμμοριτών είς διάφορα στρατόπεδα των χωρών 
τοϋ Παραπετάσματος, έπέλεξε καί διάφορα δυναμικά στελέχη άτινα είσήγαγεν είς 
είδικάς Σχολάς κατασκοπίας έν Πολωνία άρχικώς καί έν συνεχεία έν Τσεχοσλο
βακία καί Ρουμανία είς άς έξεπαιδεύοντο είς την τέχνην τοϋ κατασκόπου, διδασκό
μενοι είδικώτερον καί τά έξης μαθήματα : 1) ’Ασύρματον, (τύποι, έπαφαί, λειτουρ- 
γίαι, .βλάβαι, έπιδιορθώσεις, εγκαταστάσεις κ .ά .) 2 ) Κρυπτογραφίαν, 3 ) Χημείαν 
(τρόποι κατασκευής έκρηκτικών υλών), 4 ) Φωτογραφίαν, Τσιγκογραφίαν, 5) 
Σαμποτάζ, 6 ) Αύτοάμυναν (σκοποβολήν, πάλην, τρόπους διαφυγής καί άποδρά- 
σεως κ.ά., 7 ) Τυπογραφίαν, 8 ) Μεταμφίεσιν κ.λ.π., δηλαδή μαθήματα άτινα καταρ
τίζουν τούς έκπαιδευομένους συγχρόνους κατασκόπους διά κατηλλήλων έφοδίων 
ίνα φέρωσιν είς πέρας τήν άποστολήν των. Έ κ  τής πρώτης, έκ τών άνωτέρω σχολών 
προείρχοντο τά μέλη τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Λεωνίδας Στρίγκος, Νικόλαος Ά σπ ρί- 
δης, οί όποιοι κινούμενοι προς Ελλάδα μέσω Βελγίου κατά τάς άρχάς τοϋ 1950 
συνελήφθησαν έν Βρυξέλαις, ώς καί ό Νικόλαος Μπελογιάννης καί Νικόλαος Ά κρι- 
τίδης, οίτινες άφιχθέντες έν Έλλάδι κατά τό 1950 ήλθον είς επαφήν καί συνεδέθησαν 
μετά τών ενταύθα άνωτέρων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. καί ιδίως μετά τοϋ κυριωτέρου 
μέλους τοϋ κλιμακίου τοϋ Π .Γ. Νικολάου Πλουμπίδη, μεθ’ ού αναδιοργάνωσαν τον 
παράνομον κατασκοπευτικόν καί πολιτικόν μηχανισμόν τοϋ Κ.Κ.Ε. βάσει τών νέων 
μεθόδων καί οδηγιών άς προσεκόμισαν έκ τοϋ Παραπετάσματος. Παραλλήλως 
δμως προς τήν κατά τον προεκτεθέντα τρόπον έκπαίδευσιν τών κατασκόπων ή ήγεσία 
τοϋ Κ.Κ.Ε. παρεσκεύασε καί τό κατάλληλον έντός τής Ελλάδος έδαφος διά νά τούς 
ύποδεχθή καί τούς ένισχύση είς τήν έκτέλεσιν τής άποστολής των, στρατολογήσασα 
προς τοΰτο δεδοκιμασμένους καί άμετανοήτους κομμουνιστάς διατελέσαντας έν 
έκτοπίσει ή καταδικασθέντας διά προτέραν έγκληματικήν δράσιν, ώς καί διά νέων 
στελεχών μή χαρακτηρισμένων καί μή γνωστών είς τάς υπηρεσίας τής ’Ασφαλείας 
δι’ ών έπήνδοωσε τον παράνομον μηχανισμόν τοϋ Κ.Κ.Ε. Τον Δεκέμβριον τοϋ 1953 
ή τετάρτη «Πλατειά 'Ολομέλεια» τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. δίδει τάς έξής πλέον σαφείς 
οδηγίας: «Νά άγρυπνοϋμε γιά νά τούς χαλάμε τά σχέδια: Νά μή πιστεύουμε στά 
λόγια τους καί νά βλέπουμε καί νά παρακολουθούμε αυτό πού κάνουν, άντιπαλεύοντας 
αδιάκοπα τούς άτιμους σκοπούς τους, τό κάθε τί πολεμικό μέτρο καί έργο τους...». 
'Η  παρακολούθησις δθεν τών πολεμικών προπαρασκευών τής Χώρας τίθεται καί διά 
τής τετάρτης εύρείας 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καθήκον διά τούς κομμουνι- 
στάς. ’ Εκ τών άνωτέρω άναφερομένων έντολών καί οδηγιών, αΐτινες έδόθησαν ύπό 
τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. σαφώς καταφαίνεται οτι σκοπός τούτου, μετά τήν ήτταν 
του είς τό Βίτσι καί τον Γράμμον, είναι άφ’ ένός μέν ή κατασκοπία ιδίως είς τό 
στράτευμα καί τήν πολεμικήν προπαρασκευήν τής Χώρας ήτοι, τήν όργάνωσιν, 
σύνθεσιν, οπλισμόν, κινήσεις, ήθικόν κ.λ.π. τοϋ στρατεύματος καί τήν όχύρωσιν 
αυτής, άφ’ ετέρου δέ ή άναδιοργάνωσις τοϋ παρανόμου μηχανισμού έν τώ  έσωτερικώ 
τής Χώρας, ίνα έν εύθέτω χρόνω έξακολουθήσουν τήν έπίθεσίν των έκ τών έσω καί 
τών έξω κατά τής Ελλάδος, προς κατάληψιν διά τής βίας τής άρχής καί τήν έγκαθί- 
δρυσιν τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου, ώς τούτο άπεδείχθη καί κατά τάς διε- 
ξαχθείσας ένώπιον τοϋ Στρατοδικείου δίκας κατά τών Μπελογιάννη κ.λ.π. καί Πλου
μπίδη, καθ’ ά δέ έβεβαιώθη καί έκ τοϋ περιεχομένου τών κατασχεθέντων είς τάς 
κρύπτας τών άσυρμάτων σημάτων εϊχον ένδιαφερθή καί λάβει πληροφορίας μυστικάς,
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σημασίας στρατιωτικής. Μέ τοιαύτας λοιπόν αποφάσεις καί τοιαύτην προπαρασκευ- 
ήν, πλεϊστα των έκπαιδευθέντων στελεχών άπεστάλησαν κατά καιρούς κρύφα είς 
τήν Ελλάδα έφωδιασμένα δι’ άσυρμάτων καί άλλων μέσων έπικοινωνίας, διά πλα
στών δελτίων ταυτότητος καί πλαστών διαβατηρίων ΐνα μετά τών ενταύθα άφοσιω- 
μένων μελών τού Κόμματος όργανώσωσι δίκτυα κατασκοπίας, άτινα ειχον ώς 
άποστολήν, την συγκέντρωσιν πληροφοριών στρατιωτικής, πολιτικής καί οικονομι
κής φύσεως, τάς οποίας διά τών είς τήν διάθεσίν των ειδικών μέσων επικοινωνίας 
ή δι’ ειδικών άγγελιαφόρων, έξερχομένων τής 'Ελληνικής ’ Επικράτειας διά πλαστών 
διαβατηρίων θά διεβίβαζον είς τήν ήγεσίαν τού Διεθνούς Κομμουνισμού, ήτις τούς 
έξεπαίδευσε καί τούς έστειλε ένταΰθα. Τά στελέχη ταΰτα άποτελοΰντα το ενταύθα 
κλιμάκιον τής έν τώ  Παραπετάσματι διαβιούσης ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε. άνέλαβον συγ
χρόνως καί τήν έκτέλεσιν τών περί πολιτικής δράσεως άποφάσεων τού Κόμματος. 
Ή  'Υποδιεύθυνσις τής Γενικής ’Ασφαλείας ενήμερος ούσα τών κινήσεων τών στε
λεχών τού παρανόμου κλιμακίου τού Κ.Κ.Ε. κατώρθωσε κατά το παρελθόν νά άνα- 
στείλη τό αντεθνικόν καί κατασκοπευτικόν έργον τούτων, διά τής συλλήψεως πλεί- 
στων έκ τών στελεχών τού κλιμακίου τής ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε. ώς τών Μπελογιάννη, 
Δάλλα Δημητρίου, Φλωράκη Χαριλάου, Έρυθριάδου Γεωργίου, Σπανού Γεωργίου, 
Παπαγιάννη Στεφάνου.καί άλλων είς χεϊρας τών οποίων κατεσχέθησαν άσύρματοι 
καί μέσα επικοινωνίας. "Απαντες ούτοι εισερχόμενοι λάθρα έν Έλλάδι έφωδιασμένοι 
διά πλαστών δελτίων ταυτότητος καί διαβατηρίων ώς καί σεβαστών χρηματικών 
ποσών είς ξένα νομίσματα, ήρχοντο αμέσως είς έπαφήν μετά τών στελεχών τού Κ.Κ.Ε. 
τών δρώντων εντός νομίμων οργανώσεων, καμουφλαρισμένων ε’ίτε ύπό τόν τίτλον 
Ε .Δ.Α . εΐτε άλλων κοινωνικών καί πολιτικών οργανώσεων καί μέσω αύτών μετέ- 
φερον είς τούς οπαδούς τού Κ.Κ.Ε. τάς οδηγίας καί έντολάς τής ήγεσίας των, χρη- 
σιμοποιούντες συγχρόνως τήν εντός αύτών δρώσαν κομματικήν όργάνωσιν, ήτις, 
ώς γνωστόν καταβάλλει προσπάθειας νά ύπεισέλθη είς όλους τούς τομείς τού οικο
νομικού, πολιτικού καί στρατιωτικού ένδιαφέροντος τής Χώρας διά τήν συγκέντρω- 
σιν πληροφοριών στρατιωτικής, πολιτικής καί οικονομικής φύσεως, τάς οποίας ούτοι 
διεβίβαζον είς τάς Χώρας τού Παραπετάσματος, αΐτινες τούς ειχον άποστείλει έν
ταΰθα. Άξιοσημείωτον είναι ένταΰθα τό γεγονός, ώς άπεδείχθη τούτο έκ τών κα- 
τασχεθέντων σημάτων είς χεϊρας τών άσυρματιστών κατασκόπων Βαβούδη τό 1951 
καί Μωραίτη τό 1955, ότι, κατά μέντό 1951 ό αρχηγός τού ένταΰθα κλιμακίου Πλου- 
μπίδης Νικόλαος καθωδήγει καί τήν Ε .Δ.Α . καί τόν άρχικατάσκοπον Μπελογιάν- 
νην, κατά δ ε τ ό  1955 ό ένταΰθα άρχηγός τού κλιμακίου τού Π .Γ. τού Κ.Κ.Ε. Γού- 
σιας καθωδήγει διά τών Σπανού, Κωτάκη καί Παπαγιάννη καί τήν Ε .Δ.Α . καί τό 
κατασκοπευτικόν δίκτυον τού κλιμακίου. Ή  ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. παρά τάς γενομένας, 
■ώς άνω εΐρηται,· συλλήψεις τών στελεχών, έν τή προσπάθεια της Ϊνα άνταποκριθή 
πλήρως είς τάς, ώς άνωτέρω έξετέθη έναντι τού διεθνούς κομμουνισμού, άνειλημμέ- 
νας ύπεχρεώσεις της, έξακολουθεί νά άποστέλη συνεχώς καί νέα στελέχη διά τήν 
έπάνδρωσιν τού ένταΰθα κλιμακίου της. Παραλλήλους όμως καί ή 'Υποδιεύθυνσις 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών μέ άριστον έπιτελεΐον ίκανωτάτων καθ’ ολα καί δεδο- 
κιμασμένων ’Αξιωματικών της, παρακολουθεί άγρύπνως τήν τοιαύτην άντεθνικήν 
προσπάθειαν τού Κ.Κ.Ε. καί καταφέρει έκάστοτε τά άνάλογα πλήγματα. Ούτω καί 
άπό τών-άρχών του .1958 είχε πληροφορίας ότι «μέλος τού Π .Γ. τού Κ.Κ.Ε. εύρίσκέ
το ένταΰθα, λάθρα είσελθόν έκ τού Παραπετάσματος καί έν συνεργασία μετ’ άλλων 
στελεχών, έκ του έξωτερικού καί τούτων προερχομένων, προς ένέργειαν κατασκοπίας 
είς βάρος τής Χώρας καί προς όφελος τών.·Χωρούν τού Παραπετάσματος καί τοϋ 
Κ.Κ.Ε.. προσέτι δε κατά τάς αύτάς πληροφορίας, ότι έτέλει έν έπαφή καί μετά τής 
Ε .Δ .Α . μέσου τής όποιας διωχέτευε καί έξελαίκευε τήν πολιτικήν γραμμήν τού 
Κ.Κ.Ε., τά στελέχη καί μέλη τού οποίου διετάχθησαν όπως ένταχθώσιν είς αύτήν»,
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«δουλέψουν πάνω στις κομματικές γραμμές τοϋ Κ .Κ .Ε .» καί. ότι ένίσχυσε ταύτην 
διά σημαντικών χρηματικών ποσών προς εύρυτέραν ταύτης άνάπτυξιν. ’Επί τη 
βάσει τών πληροφοριών τούτων ή 'Υποδιεύθυνσις Γενικής’Ασφαλείας έξεπόνησε 
σχέδιον άξιοποιήσεως αύτών, καί έθεσεν ύπό παρακολούθησιν τα ενδιαφέροντα πρό
σωπα. Οδτω διεπιστώθη ότι, ό ένταϋθα ηγούμενος τοΰ κλιμακίου του Π .Γ. τήςΚ .Ε . 
τοϋ Κ.Κ.Ε. ή το ό Κολλιγιάννης Κων/νος, ό όποιος μέ κυρίως συνεργάτας του: 1) 
Βουτσάν ’ Ελευθέριον, 2) ΒέττανΦωκίωνα, 3 ) Εύθυμιάδην Θεόδωρον, 4 ) Φουζέρ 
Σουζάναν (ψευδώνυμον), 5) Τρικκαλινόν Γεώργιον καί 6 ) Τρικκαλινοΰ ’ Ιωάνναν καί 
άλλα άγνωστα πρόσωπα άπαντα έκ τοϋ Παπαπετάσματος προερχόμενα, 7) Εύθυ
μιάδην Δημήτριον, 8 ) Εΰθυμιάδου Παναγιώταν, 9 ) Ραγουζαρίδην Κων/νον, 10) 
Καραμπάσην Στυλιανόν, 11) Μοΰχον Δημήτριον, 12) Μαλιάκαν ’Αντώνιον, 13) 
Συγγελάκην ’Αντώνιον, 14) Καρκαγιάννην ’Αντώνιον, 15) Γλέζον ’ Εμμανουήλ, 
16) Δολιανίτην Γεώργιον καί 17) Δολιανίτου Βασιλικήν καί άλλους, περί ών κατω
τέρω, ώργάνωσε πλήρες δίκτυον πληροφοριών τοϋ ύπάρχοντος κατασκοπευτικοΰ μη
χανισμού ίνα δι’ αύτοΰ συγκεντρώνη πληροφορίας στρατιωτικού πολιτικού καί οι
κονομικού ένδιαφέροντος, τάς οποίας θά διεβίβαζεν εις τάς χώρας τοΰ Παραπετάσμα
τος είτε διά παρανόμως λειτουργοΰντος άσυρμάτου καί κρυπτογραφικού κώδικος 
(όστις καί κατεσχέθη ώς τούτο θά σημειωθή κατωτέρω) είτε καί δι’ είδικών άγγελιο- 
φόρων έξερχομένων λάθρα τής Ελληνικής Επικράτειας διά πλαστών διαβατηρίων, 
έ'τι δέ πλέον ίνα καθοδηγήση την Ε.Δ.Α . επί τής πολιτικής γραμμής τοΰ Κ.Κ.Ε. 
Μετά τάς ύπό τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών γενομένας διαπι
στώσεις ταύτας, άπεφασίσθη ή έκμηδένισις τής νέας άντεθνικής ταύτης προσπάθειας 
τοΰ Κ.Κ.Ε. καί ένηργήθησαν αί συλλήψεις τών κάτωθι : 1) Βουτσά Ελευθερίου 
2) Εΰθυμιάδου Θεοδώρου 3 ) Συγγελάκη ’Αντωνίου, 4) Καρκαγιάννη ’Αντω
νίου, 5) Ραγουζαρίδη Κων/νου, 6 ) Εΰθυμιάδου Δημητρίου, 7) Εΰθυμιάδου Πανα
γιώτας, 8 ) Μαλιάκα ’Αντωνίου, 9 ) Δολιανίτου Γεωργίου, 10) Δολιανίτου Βασιλι
κής, 11) Γλέζου ’Εμμανουήλ, 12) Μούχου Δημητρίου, 13) Καράμπαση Στυλιανού, 
14) Θανάσα ’Αλεξάνδρου, 15) Μαλιάκα Μαριάνθης, 16) Καλογερά Σωτηρίου, 17) 
Ζαχαροπούλου Άχιλλέως, 18) Μορουχλιάδου Θεοδώρας, 19) Μορουχλιάδου Νικο
λάου, 20) Τάνε Πέτρου καί 21) Σουλτάνη ’Αγγέλου καί τελευταίως τών 22) Τρικ- 
καλινοΰ Γεωργίου, 23) Γρηγοριάδου Γεωργίου καί 24) Γρηγοριάδου Μαρίας. 
Διέφυγον δέ τήν σύλληψιν οί : 1) Κολλιγιάννης Κων/νος, 2) Βέτας Φωκίων, 3 ) Τρικ- 
καλινοϋ ’ Ιωάννα καί 4) Φουζέρ Σουζάνα καί άλλοι άγνωστοι. Κατά τών τριών πρώ
των έκ τών τελευταίων τούτων έ'χουσι έκδοθή εντάλματα συλλήψεως. "Οσοι έκ 
τών άνωτέρω συλληφθέντων, προήρχοντο έκ τού έξωτερικοΰ, εϊχον καί ούτοι (ώς 
καί οί κατά τό παρελθόν είσελθόντες) είδικώς προπαρασκευασθή, υπό τής ήγεσίας 
τοϋ Κ.Κ.Ε. συνεργαζομένης προς τούτο καί μετά πρακτόρων ξένων χωρών, καί 
έφοδιασθή δι’ όλων τών μέσων άτινα θά έξησφάλιζον τήν κατασκοπευτικήν άποστολήν 
των, τούτέστιν διά μεγάλων χρηματικών ποσών εις ξένα νομίσματα (δολλάρια 
κυρίως), μέσων άνταποκρίσεως, κρυπτογραφικών κωδίκων (ώς ό κατασχεθείς εις 
χεϊρας τοϋ έκ τών συλληφθέντων Βουτσά ’ Ελευθερίου), χαρτών, πλαστών διαβατη
ρίων, πλαστών δελτίων ταυτότητος κ.λ.π. Χαρακτηριστική τού τρόπου προετοιμα
σίας καί άποστολής έκ τοΰ έξωτερικοΰ εις τήν Ελλάδα ύπό τών πρακτόρων τών 
χωρών τού σιδηρού Παραπετάσματος καί τής μετ’ αύτών συνεργαζομένης ήγεσίας 
τού Κ.Κ.Ε. κομμουνιστών, προς ένέργειαν κατασκοπίας, τυγχάνει ή περίπτωσις 
τού έκ τών κατηγορουμένων Εΰθυμιάδου Θεοδώρου. Ούτος, καθ’ ά έν τη άπολογία 
του λεπτομερώς έκθέτει, εύρισκόμενος έν Τασκένδη τής Ρωσίας εΐδοποιήθη τήν 
18.10.57 ύπό τού Γραμματέως τής Κομματικής Ό ργανώσεως Τασκένδης Τζεφρώνη 
Αεωνίδου ίνα ή έτοιμος όπως μετά διήμερον άναχωρήση διά Βουκουρέστιον Ρουμα
νίας καί παρουσιασθή εις τήν έκεϊ εύρισκομένην ήγεσίαν τού Κ.Κ.Ε. ’Αποσταλείς
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πράγματι μετά διήμερον άεροπορικώς είς Βουκουρέστιον συνηντήθη μετά των 
Παρτσαλίδη Δημητρίου καί Κολλιγιάννη Κων/νου, παρ’ ών έλαβε τήν έντολήν δπως 
άναχωρήση μέσω Βερολίνου καί Ζυρίχης δι’ Ελλάδα, καθορισθέντος ύπ’ αυτών λε
πτομερώς τοϋ άκολουθητέου δρομολογίου καί της άποστολής ήν έδει νά φέρη εις πέ
ρας κατά τήν ένταϋθα άφιξίν του, διά τήν όργάνωσιν τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου. 
Περαιτέρω έκθέτει τά ληφθέντα μέτρα κατά τήν ανωτέρω διαδρομήν, ώστε νά τηρη- 
θή άπολύτως μυστική ή άποστολή του καί ή έξ αυτών προκύπτουσα στενή συνεργα
σία τών κομμουνιστικών κομμάτων τών χωρών δι’ ών θά διήρχετο, μετά τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Εΐδικώτερον, έκ τής ένεργηθείσης άνακρίσεως τών ένόρκως ληφθεισών μαρτυρικών 
καταθέσεων, έκθέσεων κατασχέσεων πειστηρίων καί λοιπών έν γένει στοιχείων της 
δικογραφίας, έν συνδυασμώ καί προς τάς απολογίας τών κατηγορουμένων συνεκτι- 
μωμένων, προέκυψαν δι’ Ινα έκαστον έκ τούτων, τά έξης: 1) Κολλιγιάννης Κωνσταν
τίνος τοϋ Λαζάρου, έτών 40, γεννηθείς εις Καραντά-Θηβών, νΰν φυγάς καί άγνώστου 
διαμονής. Οϋτος τυγχάνει παλαιός κομμουνιστής μυηθείς άπο νεαρας ήλικίας καί 
δράσας υπέρ τής έπικρατήσεως τών άρχών καί έπιδιώξεων τοϋ Κ.Κ.Ε. κατ’ άρχάς 
μεταξύ μαθητών τοϋ Γυμνασίου τών πόλεων Θηβών καί Χαλκίδος καί έν συνεχεία 
εις τούς έργατικούς κύκλους τών αύτών πόλεων. 'Ωσαύτως άνέπτυξεν σοβαράν κα- 
θοδηγητικήν δράσιν είς τήν Κομματικήν ’ όργάνωσιν τοϋ 7ου Συντάγματος Χαλκί
δος ώς καί είς άλλας στρατιωτικάς μονάδας καί έξειλίχθη ταχέως είς εν έκ τών έπι- 
κινδύνων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. Προπολεμικώς συνελήφθη καί έξετοπίσθη κατ’ 
έπανάληψιν διά τήν δράσιν του. Διαρκούσης τής κατοχής, κρατούμενος είς τάς 
Φυλακάς τοϋ Σανατορίου «Σωτηρία» άπέδρασεν τήν 7.4.1943 καί καταφυγών είς 
’Ήπειρον διετέλεσεν γραμματεύς τής Κομμουνιστικής Ό ργανώσεως τής περιοχής 
ταύτης. Κατά το συνελθόν ένταϋθα 7ον Συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε. κατά τάς άρχάς τοϋ 
μηνός ’ Οκτωβρίου 1945, έξελέγη μέλος τής Κεντρικής ’ Επιτροπής τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Βραδύτερου έπρωτοστάτησεν είς τήν συγκρότησιν τών Κ /Σ  διατελέσας κατά καιρούς 
διοικητής μεγάλων μονάδων είς τήν περιοχήν τής ’ Ηπείρου. Ή  έφημερίς «ή Φωνή 
τοϋ Μποϋλκες» τής 3.1.48 έδημοσίευσεν δτι ώνομάσθη, τότε, Συν/ρχης—Πολιτι
κός ’ Επίτροπος τών Κ /Σ  έν έτει 1948 καί διηύθυνε τάς έπιχειρήσεις Μουργκάνας, 
χρηματίσας καί Διοικητής κλιμακίου Γενικοϋ ’Αρχηγείου Ν. Ελλάδος. Κατά τον 
κατά μήνα ’Απρίλιον 1949 ανασχηματισμόν τής ψευδοκυβερνήσεως τών Κ /Σ  έγένετο 
μέλος τοϋ άνασυγκροτηθέντος Άνωτάτου Πολεμικοΰ Συμβουλίου τών Κ /Σ  ύπό τήν 
Προεδρίαν τοϋ Ζαχαριάδη, μέ τον βαθμόν τοϋ 'Υποστρατήγου, βραδύτερου δέ άν- 
τικατέστησεν είς τήν διοίκησιν τοϋ κλιμακίου τοϋ Γεν. ’Αρχηγείου Ν. Ελλάδος 
τών Κ /Σ  τον Καραγεώργην. Μετά τήν συντριβήν τών Κ /Σ  κατέφυγεν όμοΰ μετά 
τής λοιπής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε είς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος συνεχίζων 
έκεΐθεν τήν άντεθνικήν του δράσιν, δι’ ήν άπεστερήθη τής Ελληνικής ’ Ιθαγένειας 
δυνάμει τοϋ άπό 30.11.1951 Β.Δ. δημοσιευθέντος είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως άριθ. φύλ. 4 τής 8.1.1953. Κατά τό έτος 1954-55 είσήλθεν λάθρα είς τήν 
Ελλάδα έπί σκοπώ όργανώσεως τοϋ ένταϋθα δρώντος κατασκοπευτικοϋ μηχανισμού 
τοϋ Κ.Κ.Ε. άποχωρήσας βραδύτερου διά τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος. Κατά 
Φεβρουάριον 1957 έξελέγη ύπό τής 7ης 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. μέλος τοϋ 
Π.Γ. αύτής καί τυγχάνει έν έκ τών δραστηριωτέρων καί ίκανωτέρων στελεχών τής 
είς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος διαβιούσης ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. Κατά μήνα 
’Απρίλιον τοϋ έτους 1958 είσήλθεν καί πάλιν λάθρα είς Ελλάδα προς τον σκοπόν 
άφ’ ένός μέν άναδιοργανώσεως τοϋ ένταϋθα δρώντος κατασκοπευτικού μηχανισμού 
τοϋ Κ.Κ.Ε. άφ’ έτέρου δέ τής καθοδηγήσεως τής Ε .Δ.Α . καί τής μεταφοράς είς 
αύτήν τών έντολών τοϋ Κ.Κ.Ε. Προς τούτο έσχε κομματικάς έπαφάς κατ’ έπανά
ληψιν μετά τών ένταϋθα έπίσης είσελθόντων έκ τών χωρών τοϋ Παραπετά
σματος άνωτάτων ήγετικών στελεχών, μεθ’ ών ώργάνωσε καί κατηύθυνε τό Κατα
σκοπευτικόν δίκτυον πληροφοριών είς βάρος τής Χώρας, ήτοι : 1) Εύθυμιάδου Θεο-
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δώρου, παρ’ ού άπεκρύβη τόσον εις τήν έν Χαλανδρίω οικίαν τοϋ άδελφοΰ του Εύθυ- 
μιάδου Δημητρίου, όσον καί εις τήν έν Φιλοθέη καί επί της όδοϋ Στρέϊτ 39-41 οικίαν 
είδικώς καί προς άπόκρυψιν καί συνάντησιν στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. μισθωθεΐσαν υπό 
τοϋ Εύθυμιάδου Θεοδώρου, 2) Βουτσα ’ Ελευθερίου, 3 ) Βέττα Φωκίωνος, 4)Τρικ- 
καλινοϋ Γεωργίου, μελών απάντων τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καθώς καί άλλων στελεχών 
τοϋ Κ.Κ.Ε. μεθ’ ών συνηντήθη τόσον εις τάς άνωτέρω οικίας, όσον καί είς άλλα 
σημεία τής πόλεως ’Αθηνών, ώργάνωσε καί κατηύθυνε τά κατασκοπευτικά δίκτυα 
πληροφοριών. Μετά τοϋ Τρικκαλινοϋ Γεωργίου συνηντήθη ούτος τήν 24.6.58 είς 
τήν επί τής όδοϋ Σκιάθου-Φωσκόλου οικίαν τοϋ Σουλτάνη ’Αγγέλου, όπου διέμενεν 
ό Τρικκαλινός μετά τής συζύγου του ’ Ιωάννας καλυπτόμενος ύπό τό ψευδώνυμον

Α. Συγγελάκης Κ. Κολλιγιάννης Φ. Βέτταζ

Μελίδης 'Ηρακλής καί μεθ’ ού συνειργάσθη καθ’ όλην τήν νύκτα καί μέχρι τοϋ άπο- 
γεύματος τής επομένης, ότε άνεχώρησεν έκεΐθεν. Ούτος επίσης ήλθεν είς επαφήν 
μετά 3 ή 4 ηγετικών στελεχών τής Ε .Δ.Α . έν οις καί τακτικώτερον μετά τοϋ Γλέ
ζου ’Εμμανουήλ, μετά τοϋ οποίου συνηντήθη καί τήν έσπέραν τής 16 Αύγούστου 
1958 είς τήν έπί τής όδοϋ Γερμανικού άριθ. 24 κειμένην οικίαν τής Δολιανίτου 
Βασιλικής έτεροθαλοΰς άδελφής τοϋ Γλέζου ’ Εμμανουήλ καί συνειργάσθη μετ’ αύτοϋ 
κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός καί μέχρι τών άπογευματινών ώρών τής επομένης 
ήμέοας. Δεν έξηκριβώθη ποΐαι ήσαν αί άλλαι προσωπικότητες τής Ε .Δ.Α . μετά τών 
οποίων ούτος ήλθεν είς κομματικήν έπαφήν. Κατά τάς πληροφορίας ας έσχεν ή 
'Υποδιεύθυνσις Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών ούτος καθώρισε τήν άκολουθητέαν γραμ
μήν τής Ε .Δ .Α . κατά τάς έκλογάς τής 11.5.58 καί παρέσχεν αύτή άμεσον καί έμ
μεσον οικονομικήν συνδρομήν. 'Ω ς έξηκριβώθη είς τοϋτον παρεδόθησαν ύπό τοϋ 
Βουτσα ’ Ελευθερίου, άφιχθέντος ένταϋθα κατά μήνα Αύγουστον 1958, διάφορα 
έγγραφα ώς καί τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) δολλάρια, άτινα προήρχοντο 
έκ τής έν τώ  Παραπετάσματι διαβιούσης ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. Ούτος έφωδίασεν 
τούς έκ τών κατηγορουμένων Καρκαγιάννην ’Αντώνιον καί Συγκελάκην ’Αντώνιον 
διά πλαστών διαβατηρίων διά τών οποίων άπεπειράθησαν νά έξέλθωσι λάθρα τής 
Ελληνικής ’ Επικράτειας ώς σύνδεσμοι τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου, ίνα μετα- 
φέρωσιν είς τήν έν τώ έξωτερικώ ήγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε. πληροφορίας τοϋ κατασκοπευ
τικού δικτύου. Τελικώς ούτος διέφυγεν τήν σύλληψιν καί έξεδόθη κατ’ αύτοϋ τό 
ύπ’ άριθ. 8 /1958 ένταλμα συλλήψεως τοϋ Είσηγητοϋ ΥΙ Τμήματος. 2 )Β έττας ή 
Κουρμούλης Φωκίων τοϋ Παναγιώτου, έτών 45, γεννηθείς έν Πόρω, καθηγητής Μα
θηματικών, νΰν φυγάς καί αγνώστου διαμονής. Ούτος έμυήθη είς τήν κομμουνιστικήν 
ιδεολογίαν άπό τών Φοιτητικών έτών του, έτος 1934, σημειώσας έκτοτε σοβαράν 
δράσιν ύπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. ώς στέλεχος τής Ο.Κ.Ε.Ε. μεταξύ τών Φοιτητών τοϋ Πάνε-
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πίστημίου καί των σπουδαστών των Ά νωτάτων έκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. Διά 
την δράσιν του γενικώς κατά τήν προπολεμικήν περίοδον συνελήφθη καί έξετοπίσθη 
έπανειλημμένως, διετέλεσεν δέ έν έκτοπίσει συνεχώς μέχρι 30.1.43 δτε άπέδρασεν 
μετ’ άλλων ήγετικών στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. έκ τοϋ στρατοπέδου Χαϊδαρίου καί συνέ
χισε τήν κομμουνιστικήν του δράσιν εκτοτε. Κατά τδ συνελθδν έν Άθήναις κατά 
μήνα ’ Οκτώβριον 1945 7ον Συνέδριον του Κ.Κ.Ε. έξελέγη τακτικόν μέλος τής Κ.Ε. 
του Κ.Κ.Ε. μέχρι δέ τής έξαφανίσεώς του έκ τής έπί τής όδοϋ Φιλιππίδου άριθ. 3 
οικίας εις ήν διέμενεν καί τής έντάξεώς του είς τού ςΚ /Σ  έσημείωσεν εξαιρετικήν 
δράσιν ώς Γραμματεύς τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου τής Ε.Π.Ο.Ν. Είς τούς Κ /Σ  
διετέλεσεν Άξιωματικός-Πολιτικός ’Επίτροπος καί άνέπτυξεν σοβαρωτάτην δράσιν. 
Μετά τήν συντριβήν τοϋ συμμοριτοπολέμου κατέφυγεν είς τάς χώρας τοϋ Παραπε
τάσματος συνεχίζων έκεϊθεν τήν άντεθνικήν του δράσιν ώς μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. 
καί μέλος τοϋ Κεντρικοΰ Συμβουλίου τής Ε.Π.Ο.Ν. Κατά χρονικά διαστήματα καί 
μεταξύ τών έτών 1950 καί 1953 ευρισκόμενος είς Βουδαπέστην Ούγγαρίας, ένήργει 
επιθεωρήσεις είς τούς διαφόρους εκεί παιδικούς σταθμούς καί έχρημάτισεν καθη
γητής είς τήν είς Τσάνταν Βουδαπέστης λειτουργούσαν Σχολήν Πληροφοριών— 
Σαμποτέρ καί Κατασκόπων, διδάσκων τό μάθημα τής Πολιτικής Οικονομίας. Κατά 
τάς άρχάς τοϋ έτους 1957 δτε άνεσυγκροτήθη ή Σχολή Μπελογιάννη, ούτος, έντολή 
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. μετέβη είς Βάρναν Βουλγαρίας μέ αποστολήν, έκτος τών άλλων 
καθηκόντων του καί τό τής έκλογής στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. διά τήν έν λόγω Σχολήν. 
Ούτος τήν 7 Σεπτεμβρίου 1958 άφίχθη ένταϋθα λάθρα έκ τών χωρών τοϋ Σιδηρού 
Παραπετάσματος, διά τήν έπάνδρωσιν τοϋ ένταϋθα δρώντος κλιμακίου τοϋ Π .Γ. τής 
Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Τον ύπεδέχθη, κατ’ έντολήν τοϋ Κολλιγιάννη Κων/νου, ό Εύθυ- 
μιάδης Θεόδωρος, ό όποιος μέσω τοϋ άδελφοΰ του Εύθυμιάδου Δη μητριού, τον συνέ- 
δεσεν μέ τον Μοΰχον Δημήτριον παρ’ ου καί άπεκρύβη άπό τής 8.9.58 μέχρι 18.9.58 
είς τήν έπί τής όδοϋ Ά μαζώνος άριθ. 188 έν Καλλιθέα κειμένην οικίαν τής μνηστής 
του Μοροχλιάδου Θεοδώρας. ’ Εν συνεχεία ήλθεν είς έπαφήν, μετά τοϋ Κολλιγιάννη 
Κων/νου, Βουτσά ’Ελευθερίου, τής υπό τό ψευδώνυμον Φουζέρ Σουζάνας καλυπτο- 
μένης γυναικός, στελέχους τοϋ κλιμακίου, άφιχθείσης ένταϋθα λάθρα έκ τών χωρών 
τοϋ Παραπετάσματος τήν 7.9.1958, μεθ’ ής έπραγματοποίει συναντήσεις είς Πειραιά 
καί άλλαχοΰ, ώς καί άλλων στελεχών τοϋ κατασκοπευτικού μηχανισμού, μεθ’ ών 
ώργάνωσεν καί κατηύθυνε τό κατασκοπευτικόν δίκτυον τοϋ Κ.Κ.Ε. Τελικώς διέφυγεν 
τήν σύλληψιν καί έξεδόθη κατ’ αύτής τό υπ’ άριθ. 10/1958 ένταλμα συλλήψεως τοϋ 
Είσηγητοϋ ΤΙ Τμήματος. 3) Βουτσάς ’ Ελεύθερος τοϋ Ίωάννου, έτών 40, γεννηθείς 
έν Προποντίδι Μ. ’Ασίας καί κατοικών είς ’Αθήνας, άνευ μονίμου διαμονής, Αογι- 
στής. Ούτος έγεννήθη έκ Τούρκου πατρός όνόματι Χαδίλ Κουράν καί Έλληνίδος 
μητρός, άσπασθείσης τό Κοράνιον, όνόματι Βασιλικής τό γένος Βουτσά καί εΐχεν τό 
Τουρκικόν ονομα Σαΐδ, ή όποια άργότερον έγκαταλείψασα τον σύζυγόν της, έγκατε- 
στάθη είς Λαύριον ’Αττικής καί έδωσεν είς τούτον τό οικογενειακόν της έπίθετον 
Βουτσάς καί τό ονομα ’ Ελευθέριος. Έμυήθη είς τον κομμουνισμόν άπό τής προπο
λεμικής περιόδου καί δτε άκόμη ήτο μαθητής τοϋ Λυκείου Λαυρίου. Διαρκούσης 
τής Κατοχής άνέπτυξεν έξαιρετικήν δράσιν ύπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. διατελέσας 1ος Γραμ
ματεύς τής οικονομικής ’ Επιτροπής τοϋ Ε.Α.Μ. καί υπεύθυνος τοϋ οικονομικού 
τομέως τοϋ Κ.Κ.Ε., τής Οικονομικής Διευθύνσεως τής έφημερίδος «Ριζοσπάστης» 
καί τής έκδοτικής έταιρίας «Τ ά  Νέα Βιβλία», ή όποια ήτο έπιχείρησις τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ, συμμοριτοπολέμου άπεστάλη ύπό τής ήγεσίας'τοΰ Κ.Κ.Ε. 
ώς Πρεσβευτής τής ψευδοκυβερνήσεως τών Κ /Σ  είς Βουκουρέστιον. Μετά τήν συν
τριβήν τοϋ συμμοριτοπολέμου κατέφυγεν είς Ουγγαρίαν, δπου διετέλεσεν υπεύθυνος 
τής Κομματικής Όργανώσεως τών έκεΐ καταφυγόντων τέως Κ /Σ . Τήν 14 Αύ- 
γούστου 1958 άφίχθη ένταϋθα λάθρα έκ τών χωρών τοϋ Παραπετάσματος διά τήν 
έπάνδρωσιν τοϋ ύπό τον Κολλιγιάννην Κων/νον δρώντος κλιμακίου τοϋ Π .Γ. τής
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Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Τον ύπεδέχθη, κατ’ εντολήν τοϋ Κολλιγιάννη ό Εύθυμιάδης Θεό
δωρος όστις καί τον άπέκρυψεν άπό τέλους Αύγούστου μέ/ρι της 9.10.58 εις την 
έπί τής όδοΰ Τιμολ. Φιλήμονος άριθ. 22 οικίαν τοϋ επ’ αδελφή γαμβρού του Μαλιά- 
κα ’Αντωνίου. 'Ήλθεν είς επαφήν μετά των Κολλιγιάννη Κων/νου, Βέττα Φωκίωνος 
καί τής υπό τό ψευδώνυμον Φουζέρ Σουζάνας καλυπτομένης γυναικός, καί διαφόρων 
άλλων στελεχών καλυπτομένων ύπό διάφορα ψευδώνυμα. Τάς έσπερινάς ώρας τής 
9.10.1958 συνεδέθη μετά τοϋ έκ των κατηγορουμέ
νων Ραγουζαρίδη Κων/νου, ό όποιος τον παρέλαβε, 
καλυπτόμενον ύπό τό ψευδώνυμον Πέτρος, καί τον 
έγκατέστησεν είς τήν έπί τής όδοΰ Περγάμου άριθ. 44 
οικίαν τοϋ έπίσης κατηγορουμένου Καραμπάση Στυ
λιανού, είς ήν διέμενεν κρυπτόμενος άπό 9.10.958 
μέχρι τής συλλήψεώς του. ’Εκ τοϋ Παραπετάσμα
τος μετέφερεν εγγράφους οδηγίας προς τον Κολλι- 
γιάννην Κων /νον καί σεβαστόν χρηματικόν ποσόν είς 
δολλάρια περίπου 6.000, έξ ών τρεις χιλιάδας πεντα- 
κοσίας (3.500) παρέδωκεν κατά τά μέσα Σεπτεμ
βρίου είς τον Εύθυμιάδην Θεόδωρον μέσω τής Εύθυ- 
μιάδου Παναγιώτας διά νά παραδοθοϋν τελικώς ταΰ- 
τα είς τον άρχηγόν Κολλιγιάννην Κων/νον. Συνελή- 
φθη τήν 21.10.1958 όμοΰ μετά τοϋ Καραμπάση Στυ
λιανού, έντός τής οικίας τοϋ τελευταίου. Έ π ’ αύτοΰ 
άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν : α ) τό ύπό άριθ.
11516/30.7.47 πλαστόν δελτίον ταυτότητος μέ φωτο
γραφίαν του, φερόμενον ώςέκδοθέν ύπό τοϋ Λ Γ ' ’Αστυ
νομικού Τμήματος ’Αθηνών ύπό τά στοιχεία Ζαχαρόπουλος’ Ιωάννης τοϋ Νικολάου 
καί τής Μαρίας, γεννηθείς τό 1916 έν Άθήναις, κάτοικος ομοίως, οδός ’Αναγνοστο
πούλου 16, Έλλην ύπήκοος, Χ .Ο ., δημότης ’Αθηνών άριθ. Μητρ. 638. β ) κρυπτο
γραφικός κώδιξ χρησιμοποιούμενος προφανώς διά τήν δι’ άσυρμάτου έπικοινωνίαν 
τοϋ ενταύθα δρώντος κατασκοπευτικού δικτύου μετά τής έν τώ  Έ ξωτερικώ ήγεσίας 
τού Κ.Κ.Ε. γ )  διάφορες σημειώσεις καί δ) 27.000 δραχμ. αΐτινες προήρχοντο έκ τής 
έξαργυρώσεως δολλαρίων. Κατά τήν άπολογίαν του προσεπάθησε ύπό διάφορα προσ
χήματα νά συγκαλύψη τον σκοπόν τής έδώ άποστολής του, άλλά παρεδέχθη καί 
έβεβαίωσε τήν ΰπαρξιν έπ’ αύτοϋ τόσον τού κρυπτογραφικού κώδικος, όσον και τών 
πλαστού διαβατηρίου καί πλαστού δελτίου ταυτότητος ώς καί τών έπ’ αύτοΰ λοι
πών κατασχεθέντων (όρα άπολογίαν του). 4) Εύθυμιάδης Θεόδωρος τού Μιχαήλ, 
έτών 51 γεννηθείς έν Ίκονίω Μ. ’Ασίας καί κατοικών είς ’Αθήνας, γουνεργάτης. 
Ούτος τυγχάνει παλαιός κομμουνιστής, μυηθείς είς τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν 
άπό τού έτους 1926 σημειώσας πολυσχιδή δράσιν ύπέρ τής έπικρατήσεως τών άρχών 
καί έπιδιώξεων τού Κ.Κ.Ε. Διά τήν δράσιν του ταύτην έξετοπίσθη κατ’ έπανάληψιν 
καί κατεδικάσθη ύπό διαφόρων ποινικών δικαστηρίων (όρα δελτίον δράσεως). 
Κατά τήν κατοχήν έδρασεν ώς καπετάνιος τής 13ης Μεραρχίας τού Ε .Λ .Α .Σ . καί 
ώς Γραμματεύς τής Πανθεσσαλικής ’ Επιτροπής τού Ε.Α.Μ. Μετά τό κίνημα έξη- 
κολούθησε τήν δράσιν του ώς Γραμματεύς τού Ε.Α.Μ. τής πόλε ως Θεσ/νίκης καί 
άργότερον τής Κομματ. ’Επιτροπής Φλωρίνης. Κατά μήνα ’ Ιούλιον 1947 κατέφυ- 
γεν είς τάς Κομμουν/ρίας είς άς έδρασεν μέ τον βαθμόν τοϋ Ταγ/ρχου Πολιτ. ’Επι
τρόπου. 'Η  προαγωγή του είς τον έν λόγω βαθμόν έγένετο ώς προκύπτει έκ τού κατα- 
σχεθέντος άρχείου τών Κ /Σ  τήν 10.2.1948 καί έδημοσιεύθη είς τό ύπ’άρ. 6 φύλ. τής 
έφημερ. τής ψευδοκυβερνήσεως τών Κ /Σ . Μετά τήν συντριβήν τού συμμοριτισμού 
κατέφυγεν είς Τασκένδην Ρωσίας όπου συνέχισε τήν άντεθνικήν του δράσιν, δι’ ήν 
καί άπεστερήθη τής Ελληνικής ’ Ιθαγένειας διά τού άπό 1.8.56 Β.Δ. δημοσιευθέντος

Δ. Εΰθυμιάδηζ
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εις τό ύπ’ άριθ. 167 φύλ. έφημερίδος Κυβερνήσεως της 10.8.1956. Τήν 20.10.1957 
κατόπιν έντολής του Π .Γ. της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. διαβιβασθείσης αύτω ΰπό τοΰ 
Γραμματέως της Κομματικής Όργανώσεως Τασκένδης μετέβη άεροπορικώς είςΒου- 
κουρέστιον όπου έλθών εις έπαφήν μετά των Παρτσαλίδη Δημητρίου καί Κολλιγιάννη 
Κων/νου μελών τοϋ Π .Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. διετάχθη παρ’ αύτών όπως είσέλθη 
εις 'Ελλάδα επί σκοπώ έξευρέσεως καταλλήλων οικιών δι’ υποδοχήν καί άπόκρυψιν 
άφιχθησομένων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. δι’ ένέργειαν κατασκοπίας, έφοδιασθείς 
υπό τούτων διά πλαστοΰ δελτίου ταυτότητος υπό τά στοιχεία «Μαυρόπουλος Νικό
λαος» καί πλαστοΰ ομοίως διαβατηρίου ύπό τά στοιχεία «Ματάρας Χαρίλαος» καί 
χρηματικού ποσοΰ 6.000 δολλαρίων. Τήν 7.11.1957 άνεχώρησεν έκ Βουκουρεστίου 
άεροπορικώς διά Βερολΐνον, έκεϊθεν τήν 11.11.1957 σιδηροδρομικώς διά Ζυρίχην 
καί έν συνεχεία τήν 13.11.1957 άεροπορικώς διά Ελλάδα όπου άφίχθη τήν αυτήν 
ήμερομηνίαν. "Αμα τή άφίξει του έπεδόθη πάραυτα εις τήν έκτέλεσιν τής έκ τοϋ 
έξωτερικοΰ, ώς ε’ίρηται, δοθείσης αύτω άποστολής. Προς τοΰτο έγκατεστάθη εις τήν 
έν Χαλανδρίω καί έπί τής όδοΰ Καραϊσκάκη καί Γρίβα άριθ. 46 οικίαν τοϋ άδελφοΰ 
του Δημητρίου καί έξεϋρε καταλλήλους οικίας εις ας άπέκρυψεν τά έκ τοϋ εξωτερικού 
άφιχθέντα μετ’ αύτόν άνώτατα ήγετικά στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. ήτοι: α ) τον Κολλιγιάν- 
νην Κων/νον όν ύπεδέχθη τήν 21 ’Απριλίου 1958 καί άπέκρυπτεν έν συνεχεία εις τήν 
οικίαν τοϋ άδελφοΰ του καί τήν έπί τής όδοΰ Στρέϊτ άριθ. 39 έως 41 έν Φιλοθέη μί
σθιον τοιαύτην,είς ήν μάλιστα ύπεδέχθη καί έτερα στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. άτινα έσχον 
έκεΐ κομματικήν μετά τοϋ Κολλιγιάννη συνεργασίαν, β ) τον Βουτσάν ’Ελευθέριον, 
όν άπέκρυψεν άπό τοϋ μηνός Αύγούστου μέχρι καί τών έσπερινών ωρών τής 9.10. 
1958 εις τήν έπί τής όδοΰ Τιμολ. Φιλήμονος άριθ. 22 οικίαν τοΰ έπ’ άδελφή γαμβροΰ 
του Μαλιάκα ’Αντωνίου. 'Υπό τοΰ έν λόγω Βουτσά άπεστάλησαν είς τούτον, μέσω 
τής συνδέσμου των Εύθυμιάδου Παναγιώτας, περί τά μέσα τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 
1958, διάφορα έγγραφα καί χρηματικόν ποσόν 3.500 δολλαρίων, απάντων τούτων 
άποσταλέντων έκ τής έν τώ  έξωτερικώ ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. προς τον Κολλιγιάννην 
Κων/νον προς τον όποιον καί παρεδόθησαν μετά τινας ήμέρας ύπό τοϋ έν λόγω Εύ
θυμιάδου Θεοδώρου, γ ) Βέττα Φωκίωνα, τήν 7.3.58, όν άπέκρυψεν, τή μεσολαβήσει 
τοΰ άδελφοΰ του Εύθυμιάδου Θεοδώρου, είς τήν έπί τής όδοΰ Ά μαζώνος άριθ. 188 
οικίαν τής μνηστής- τοΰ έκ τών κατηγορουμένων Μούχου Δημητρίου, Μοροχλιάδου 
Θεοδώρας. Τήν 20.10.1958 συνελήφθη ύπό τής 'Υποδιευθύνσεως Γεν. ’Ασφαλείας 
’Αθηνών είς τήν έν Πειραιεΐ καί τή όδώ 'Αγίου Παντελεήμονος άριθ. 7 οικίαν τοΰ 
γυναικαδέλφου του Ζαχαροπούλου Άχιλλέως, όπου είχε μεταβή διά νά άποχαιρετίση 
προκειμένου νά άναχωρήση καί πάλιν λάθρα είς τό έξωτερικόν. Κατά τήν σύλληψιν 
του κατεσχέθησαν έπ’ αύτοΰ: α ) τό ύπ’ άριθ. 10728/9.7.47 πλαστόν δελτίον ταυτό
τητος, φερόμενον ώς έκδοθέν ύπό τοϋ Γ ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών, μέ φωτο
γραφίαν του καί ψευδή στοιχεία «Μαυρόπουλος Νικόλαος τοΰ Άνδρέου κ.λ.π.» β) 
Χρηματικόν ποσόν 4.5θθ δολλαρίων, γ ) τό ύπ’ άριθ. 24210/12.2.49 πλαστόν δια- 
βατήριον έκδοθέν ύπό τών έν Κύπρω ’Αγγλικών ’Αρχών μέ στοιχεία «Μαστορίδης 
Εύριπίδης τοΰ Άνδρέου», δ ) ή ύπ’ άριθ. Α  268547 πλαστή δήλωσις κομιζομένων 
μετρητών καί άξιών ύπό τά στοιχεία Μαστορίδης Εύριπίδης καί φέρουσα τον τί
τλον τής Υπηρεσίας Προστασίας ’ Εθνικού Νομίσματος Γραφεΐον Κεντρικού Ά ερο- 
λιμένος καί ε) φύλλον λευκοΰ χάρτου έφ’ ού άναγράφονται όδηγίαι διά τήν χρησιμο
ποίησή τοΰ έν λόγω διαβατηρίου (όρα πάντα ταΰτα συνημμένα έν τή δικογραφία). 
Μετά τήν σύλληψίν του μετανοήσας διά τάς κατά τό παρελθόν είς βάρος τής Χώρας 
έγκληματικάς ένεργείας του, μετεμελήθη καί καταφερόμενος κατά τοΰ Κ.Κ.Ε. έξι- 
στόρησε λεπρομερώς τήν όλην δράσιν του διατυπουμένην τόσον είς τάς προανακρι- 
τικάς καταθέσεις του όσον καί κατά τήν ένώπιον τοΰ Είσηγητοΰ άπολογίαν του, 
δηλώσας συνάμα ότι έπιθυμεΐ νά άπομακρυνθή τοΰ Κ.Κ.Ε. ούτινος καταδικάζει 
τάς έγκληματικάς μεθόδους άνεπιφυλάκτως. 5 ) Τρικκαλινός Γεώργιος τοΰ Χρή-
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στου, έτών 46, γεννηθείς έν ’Αλμυρώ Βόλου καί κατοίκων εις ’Αθήνας, τελειόφοιτος 
Νομικής. Ουτος τυγχάνει παλαιός κομμουνιστής δράσας υπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. άπό τοϋ 
1934. Κατά γενομένην έν ετει 1938 έρευναν εις την οικίαν του, άνευρέθη πλήθος 
κομμουνιστικών έντύπων, ένσημα παρανόμων έράνων κ.λ.π. καί παραπεμφθείς εις 
Πλημμελειοδικείου ’Αθηνών κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 4 μηνών καί έκτόπισιν 6 
μηνών εις Φολέγανδρον. Κατά την Γερμανικήν εισβολήν άνέλαβεν ώς μέλος τής 
Άχτιδικής ’ Επιτροπής τής 6ης Ά χτίδος ’Αθηνών καί έν συνεχεία ώς Γραμμα- 
τεύς ταύτης. Κατά Σεπτέμβριον 1945 άνέλαβε 2ος Γραμματεύς τής 3ης ’Αχτίδος 
καί παρέμεινεν εις την θέσιν ταύτην μέχρι Μαίου 1946. Μετά ταϋτα έτοποθετήθη 
ώς μέλος τοϋ Γραφείου τής ’Επιτροπής Πόλης Βόλου καί βραδύτερου ένετάχθη εις 
Κ /Σ  ώς Πολιτικός Επίτροπος τής 123ης Ταξιαρχίας (Πηλίου—Μαυροβούνιου— 
Κισσάβου). ’Έχει έπικηρυχθή είς ληστήν κατόπιν άποφάσεως Ε.Δ.Α.Ν. Μαγνησίας, 
προκηρυχθείσης χρηματικής άμοιβής 15.000 διά τήν σύλληψιν ή τον φόνον αύτοϋ 
καί 8.000 δρχ. διά τήν άποτελεσματικήν κατάδοσιν τοϋ κρησφυγέτου του. Μετά τήν 
συντριβήν τοϋ συμμοριτισμοΰ κατέφυγε ουτος είς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος,

Ε. Boimras Θ. Εύθυμιάδηξ Π. Εύθυμιάδου

ένθα συνέχισε τήν άντεθνικήν του δράσιν, κατά δέ τό έτος 1951, άνέλαβε Γενικός 
Γραμματεύς τής Κομματικής ’ Επιτροπής στρατοπέδου Φλωρίκας έν Ρουμανία. 
Είς τήν έφημερίδα «Ελληνική ήμέρα» τής 20.8.1952 έδημοσιεύθη άνταπόκρισις 
έκ Παρισίων είς ήν άναφέρεται δτι ουτος είχε συλληφθή ύπό τών Γαλλικών ’Αρχών 
μετά τής Λαζάρου Φωφώς, κατά μήνα Μάρτιον 1952, κατηγορηθείς έπί προσβολή 
τής έξωτερικής ασφαλείας τοϋ Γαλλικού Κράτους. Δυνάμει τοϋ άπό 15.6.1955 Β.Δ. δη- 
μοσιευθέντος είς τό ΰπ’ άριθ. 135 φύλ. τής Έ φ . Κυβερνήσεως «τεϋχος Γ » τής 27.6.55 
άπεστερήθη τής Ελληνικής ’ Ιθαγένειας. Έξειλίχθη είς ανώτατου ήγετικόν στέ
λεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τυγχάνει σήμερον μέλος τής Κ.Ε. τούτου. Κατά τάς άρχάς τοϋ 
έτους 1958 άπεστάλη ένταϋθα ύπό τής έν τώ 11 αραπετάσματι διαβιούσης ήγεσίας 
τοϋ Κ.Κ.Ε. διά νά έπανδρώση τό ένταϋθα δρών κλιμάκιου ταύτης.Άφιχθείς λάθρα 
μετά τής συζύγου του ’ Ιωάννας Τρικκαλινοΰ, τό γένος Δημητρίου Ζορμπαλα, ήλθεν 
αμέσως είς έπαφήν μετά τών στελεχών τοϋ ένταϋθα κατασκοπευτικού δικτύου, μεθ’ 
ών καί ώργάνωσε κατασκοπευτικόν μηχανισμόν διά τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών 
στρατιωτικού, οικονομικού καί πολιτικού ένδιαφέροντος, τάς όποιας θά διεβίβαζε 
είς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος. Διαμένων μετά τής συζύγου του ’ Ιωάννας 
άπό 1.6.1958 καί μέχρι 15.9.1958 είς τήν έπί τής όδοΰ Σκιάθου—Φωσκόλου οικίαν 
τοϋ Σουλτάνη ’Αγγέλου καί καλυπτόμενος ύπό τό ψευδώνυμον «Μελίδν,ς 'Ηρακλής», 
έδέχθη τήν 24.6.1958 έπίσκεψιν τοϋ Κολλιγιάννη Κωυ/νου μέλους τοϋ Π .Γ. τής
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Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.καί άρχηγοΰ τοΰ ένταΰθα κατασκοπευτικού δικτύου καί συνειργάσθη 
μετ’ αύτοϋ καθ’ δλην τήν νύκτα καί μέχρι των βραδυνών ωρών τής έπομένης, δτε 
καί άνεχώρησεν έκεΐθεν, διότι προφανώς άντελήφθη δτι παρηκολουθεϊτο καί κατώρ- 
θωσε να διαφύγη τήν σύλληψιν, δι’ δ καί έξεδόθη κατ’ αύτοϋ ύπδ τοϋ Είσηγητοΰ τοϋ 
VI Τμήματος ένταλμα συλλήψεως δυνάμει τοϋ οποίου καί συνελήφθη τελικώς τήν 
7-5-1959. Κατά τήν άπολογίαν του ήρνήθη τάς σχέσεις του καί τάς συναντήσεις του 
μετά τοϋ Κολλιγιάννη Κωνσταντίνου, πλήν κατέθηκεν δτι ήλθεν εις Ελλάδα διά νά 
προσπαθήση νά μή γίνη ή Ελλάς βάσις πυραύλων (δρα άπολογίαν του). Συνελή
φθη κρυπτόμενος εις τήν έπί τής όδοΰ Νάνσεν άριθ. 2 οικίαν τοϋ Γρηγοριάδη Γεωργίου 
κατά έπακολουθήσασαν έρευναν δέ κατεσχέθησαν έπ’ αύτοϋ πλαστή ταυτότης μέ 
ψευδή στοιχεία Τικτόπουλος Γεώργιος κ.λ.π. έφ’ ής ειχεν έπικολληθή ή φωτογραφία 
του. ’Επίσης χρηματικόν ποσόν 5.000 καί έπτά χαρτονομίσματα τών 20 δολλαρίων 
έκαστον, ως καί μία χρυσή λίρα ’Αγγλίας, προς τούτοις δέ έν χειρόγραφον τοπο
γραφικόν σχεδιάγραμμα τής πόλεως Βιέννης καί εΐς πολεοδομικός χάρτης τής πό
λεως ’Αθηνών (δρα έκθεσιν κατ’ οίκον έρεύνης καί κατασχέσεως). Τό σχεδιάγραμμα 
τής πόλεως Βιέννης, καθ’ ά παραδέχεται έν τή άπολογία του, άντέγραψεν ό ίδιος 
διά νά κατατοπισθή ή Γρηγοριάδου Μαρία, ή οποία έπρόκειτο ν’ άναχωρήση τήν 
έπομένην τής συλλήψεως της εΐς Βιέννην διά θεραπείαν, ως ισχυρίζεται, άλλ’ έν τή 
πραγματικότητι διά νά μεταφέρη άναφοράν τούτου προς τήν έν τώ  έξωτερικώ 
ήγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε. 6) Τρικκαλινοΰ ’ Ιωάννα τοϋ Γεωργίου, τό γένος Ζορμπαλά 
Λημητρίου, έτών 39, γεννηθεϊσα έν Μ ικρώΧωρίω Καρπενησιού, νΰν φυγάς καί άγνώ- 
στου διαμονής. Αΰτη κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής ώργανώθη εις τό Ε.Α.Μ. καί 
άνέπτυξεν εξαιρετικήν ύπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. δράσιν. Μετά τό κίνημα συνέχισεν τήν δρά- 
σιν της ώς σύνδεσμος τής Άχτιδικής Επιτροπής τής 6ης Ά χτΐδος τής Κ.Ο.Α. 
Κατά τον συμμοριτοπόλεμον ένετάχθη εΐς τούς Κ /Σ  καί μετά τήν συντριβήν τούτων 
κατέφυγεν εΐς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος άπό δπου καί έξηκολούθησε τήν άντε- 
θνικήν δράσιν της. Άργότερον άπεστάλη ύπό τής έν τώ  έξωτερικώ ήγεσίας τοϋ Κ. 
Κ.Ε. καί εΐσήλθε λάθρα εΐς Ελλάδα μέ σκοπόν όπως όμοΰ μετά τοϋ συζύγου της 
ένισχύση τό ένταΰθα δρών κατασκευπευτικόν δίκτυον τοϋ Κ.Κ.Ε. Αί περί τούτου 
ένέργειαι καί ή δράσις αύτής συμπίπτουσι μετά τοϋ ώς είρηται συζύγου της άπο- 
λύτως. Τελικώς διέφυγεν καί έξεδόθη κατ’ αύτής ύπό τοϋ Είσηγητοΰ τοϋ V I Τμή
ματος τό ύπ’ άριθ. ΐ ί  / 1958 ένταλμα συλλήψεως. 7) Φουζέρ Σουζάνα (ψευδώνυμον) 
τοϋ Ερρίκου, άγνώστων λοιπών στοιχείων. Αΰτη άφίχθη ένταΰθα άπό τάς χώρας 
τοϋ ΙΙαραπετάσματος τήν 7ην Σεπτεμβρίου 1958, μέ τό ύπ’ άριθ. 3.645.012 πλα
στόν διαβατήριον έκδοθέν ύπό τών ’Αρχών τοϋ Σαίντ Ντέννις τή μεσολαβήσει τής 
ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε., μέ τήν έντολήν νά έπανδρώση τό ένταΰθα δρών κατασκοπευτι
κόν κλιμάκιον. Έ κ  τής παρακολουθήσεώς της ύπό τών ’Αστυνομικών οργάνων διε- 
πιστώθη δτι ήλθεν εΐς έπαφήν τόσον μετά τοϋ Βέττα Φωκίωνος καί Βουτσά ’ Ελευ
θερίου μελών τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. δσον καί μετ’ άνωτάτων στελεχών τοϋ ένταΰθα 
δρώντος κατασκοπευτικοΰ δικτύου, τό όποιον κατώρθωσεν τελικώς νά όργανώση 
πλήρως διά τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών στρατιωτικού ιδία περιεχομένου, τάς ο
ποίας θά διεβίβαζεν εΐς τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος. Αΰτη διέμενεν εΐς τό έν 
Γλυφάδι Ξενοδοχεΐον «Θέμις» ύπό τό άνωτέρω ψευδώνυμον, πολλάκις δέ έθεάθη 
περιφερομένη εΐς τό Άεροδρόμιον Ελληνικού,λιμένα Πειραιώς καίεϊς άλλους χώρους 
Στρατιωτικής σημασίας. 'Ομοίως κατά τήν ένταΰθα παραμονήν της άπουσίασεν 
άπό 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 1958 μεταβάσα εις Κρήτην καί άλλας νήσους ένθα εύ- 
ρίσκονται έγκαταστάσεις στρατιωτικού ένδιαφέροντος, περί ών συνεγέντρωνε πληρο
φορίας, τάς όποιας καί διεβίβαζε διά τοϋ ένταΰθα δρώντος κατασκοπευτικού δικτύου 
εΐς τάς χώρας τοΰ Παραπετάσματος. Τελικώς διέφυγεν τήν σύλληψιν άναχωρήσασα 
διά τό έξωτερικόν τήν 25-9-1958 κομίζουσα άναφοράς τοΰ ένταΰθα δικτύου. 8) 
Ραγουζαρίδης Κωνσταντίνος τοΰ Βασιλείου, έτών 40, γεννηθείς έν’ Αλεξανδρεία—-
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Αίγύπτου καί κατοίκων εις ’Αθήνας, έμπορικός αντιπρόσωπος. Ουτος κατά τήν διάρ
κειαν τής κατοχής, υπηρετών ώς Έλλην υπήκοος εις τάς έν Μ. ’Ανατολή Έθνικάς 
Έλληνικάς Δυνάμεις, έλαβε μέρος εις τα έκεϊσε στασιαστικά κινήματα, τά ΰποκινη- 
θέντα υπό των Κομμουνιστών, Si’ όν λόγον καί συλληφθείς ένεκλείσθη εις τά στρατό
πεδα συγκεντρώσεως στασιαστών άπό όπου άπελύθη τήν 21-1-1946. Τό έτος 1948 
συνελήφθη έν Αίγύπτω καί έφυλακίσθη επί τετράμηνον διά κομμουνιστικήν δράσιν, 
κατά τό έτος δέ 1954 άπηλάθη έξ Αίγύπτου συνεπεία τής εκεί σημειωθείσης έντονου 
άνατρεπτικής δράσεώς του. Κατά τήν ένταϋθα παραμονήν του έξηκολούθησε τήν 
υπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. δράσιν του καί άπό του παρελθόντος θέρους εύρίσκετο έν έπαφή 
μετά τών στελεχών τοϋ ένταϋθα δρώντος κατασκοπευτικοΰ δικτύου τή έντολή τοϋ 
οποίου καί άνέλαβε τήν άπόκρυψιν τοϋ λάθρα είσε\θόντος ένταϋθα έκ τών χωρών 
τοϋ Παραπετάσματος άνωτέρω Βουτσά ’Ελευθερίου, τον όποιον παρέλαβε τήν 9-10- 
1958 καί μετέφερεν εις τήν έπί τής όδοΰ Περγάμου άριθ. 44 οικίαν τοϋ έκ τών κατη
γορουμένων Καραμπάση Στυλιανοΰ μέλους καί τούτου τοϋ δικτύου, εις ήν καί τον 
έγκατέστησεν. Τήν έντολήν διά τήν άπόκρυψιν τοϋ Βουτσά έλαβεν ουτος παρά τίνος

Σ. Καραμπάσηζ Κ. Ραγουζαρίδη; Σ. Καλογερδξ

μέλους τοϋ δικτύου, κρυπτόμενου ύπό τό ψευδώνυμον «Π έτρος», τό όποιον κατά τήν 
άπολογίαν του ήρνήθη νά κατονομάση. 9 ) Καραμπάσης Στυλιανός τοϋ ’Αντωνίου, 
έτών 41, γεννηθείς είςΕΰδηλον ’ Ικαρίας καί κατοικών εις ’Αθήνας, ίδιωτ. υπάλληλος. 
Ουτος άφίχθη έν Έλλάδι έξ ’ Αλεξάνδρειάς Αίγύπτου, όπου διέμενεν μονίμως, κατά 
τό έτος 1951. Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής υπηρετών εις τάς Έλληνικάς ένο
πλους Δυνάμεις τής Μ. ’Ανατολής, έλαβε μέρος εις τό έκεΐ έκραγέν στασιαστικόν κί
νημα Μαρτίου 1944, δι’ δ καί συλληφθείς ένεκλείσθη εις τό στρατόπεδον στασιαστών 
άπό δπου άφέθη ελεύθερος τον Δεκέμβριον 1945. Κατά τήν ένταϋθα άπό τοϋ έτους 
1951 παραμονήν του δέν διεπιστώθη συγκεκριμένη κομμουνιστική δράσις του, τελευ
ταίως δμως συνεδέθη μετά τοϋ ένταϋθα δρώντος κατασκοπευτικού δικτύου καί τήν 
9-10-1958, τή έντολή τούτου έδέχθη καί άπέκρυψεν εις τήν έπί τής όδοΰ Περγάμου 
άρ. 44 μίσθιον οικίαν του, τον έκ τών άνωτέρω Βουτσάν ’ Ελευθέριον, τελών έν γνώσει 
τής ιδιότητάς του καί τής άποστολής τούτου. Τούτον παρέλαβεν άπό τον άνωτέρω 
ρηθέντα κατηγορούμενον Ραγουζαρίδην Κωνσταντίνον. Κατά τήν σύλληψίν του 
έξεταζόμενος έπέδειξεν ειλικρίνειαν καί συνέβαλεν ούτως εις τήν σύλληψίν τοϋ Ραγου- 
ζαρίδη Κωνσταντίνου. 10) Εύθυμιάδης Δημήτριος τοϋ Μιχαήλ, έτών 43, γεννηθείς 
έν Μικρά ’Ασία καί κατοικών εις Χαλάνδριον ’Αττικής άδίόριστος Δημοδιδάσκαλος. 
Ούτος τυγχάνει παλαιός κομμουνιστής. Κατά τά έτη 1938 καί 1939 ένεκεν τής κομ
μουνιστικής του δράσεως συνελήφθη δι’ έκτόπισιν, πλήν δμως, κατόπιν υποβολής
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δηλώσεως μετάνοιας του, άνεστάλη αύτη. Κατά την κατοχήν ώργανώθη εις τό Ε.Α.Μ 
καί εις τό τμήμα διαφωτίσεως τούτου, εις δ καί έδρασεν. Μετά τό κίνημα έξηκολού- 
θησε τήν δράσιν του καί τό έτος 1945 διετέλεσεν κατ’ άρχάς μέν δεύτερος καί έν συνε
χεία πρώτος Γραμματεύς Κ.Ο.Β. τής 10ης Ά χτΐδος τής Ε.Π . ’Αθηνών. Τον Μάρ
τιον 1947 συλληφθείς έξετοπίσθη εις ’ Ικαρίαν, άφεθείς ελεύθερος κατά μήνα ’ Οκτώ
βριον του αύτοϋ έτους. Τον ’ Ιανουάριον 1948 συνελήφθη καί πάλιν διά έκτόπισιν, πλήν 
όμως άφέθη ελεύθερος κατόπων υποβολής δηλώσεως μετάνοιας του. Ούτος άπό τής 
13 Νοεμβρίου 1957 έδέχθη καί άπέκρυπτεν εις τήν έν Χαλανδρίω οικίαν του τον ά- 
δελφόν του Εύθυμιάδην Θεόδωρον είσελθόντα, ώς εΐρηται, λάθρα έκ τών χωρών του 
Παραπετάσματος διά ενέργειαν κατασκοπίας. ’ Επίσης άνέλαβε καί άπέκρυπτεν 
εις τήν αυτήν οικίαν του καί κατά διάφορα χρονικά διαστήματα άπό του τέλους ’Α 
πριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1958 τον Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον, αρχηγόν 
του ένταΰθα δρώντος κατασκοπευτικού δικτύου, τον όποιον μάλιστα διηυκόλυνεν εις 
τάς κατ’ έπανάληψιν συνδέσεις καί έπαφάς του μετά τών άλλων παρανόμως έπίσης 
δρώντων, μεταφέρων αυτόν εις τούς τόπους συναντήσεώς του διά τού ύπ’ άριθ. 
38313 ιδιωτικού αυτοκινήτου του. Ούτος όμοΰ μετά τού ,άδελφοΰ του Θεοδώρου 
ΰπεδέχθησαν τήν 7-9-1958 τον Βέτταν Φωκίωνα τον όποιον μετέφερε καί άπέκρυψε, 
διαμεσολαβοΰντος τού Μούχου Δημητρίου, εις τήν έπί τής οδού Ά μαζώνος άριθ. 188 
κειμένην έν Καλλιθέα οικίαν τής μνηστής τού τελευταίου Μοροχλιάδου Θεοδώρας. 
’ Επίσης ήλθεν εις έπαφήν μετά τού Βουτσά ’ Ελευθερίου, τον όποιον άπέκρυψεν εις 
τήν οικίαν τού έπ’ άδελφή γαμβρού του Μαλιάκα ’Αντωνίου. Συνελήφθη τήν 2-10- 
1958 εις τήν οικίαν του, εις τήν όποιαν γενομένης έρεύνης άνεκαλύφθησαν: α) έν 
πλαστόν διαβατήριον καί β ) 4.500 δολλάρια άνήκοντα εις τον άδελφόν του Θεόδωρον. 
Κατά τήν άνάκρισιν άπεκάλυψε τήν δράσιν του καί έξεδήλωσε τήν μεταμέλειάν του 
(ορα άπολογίαν του). 11) Εύθυμιάδου Παναγιώτα σύζυγος Δημητρίου, τό γένος 
Παναγιώτου Θανασά, έτών 40, γεννηθεΐσα έν Αύλώνι'Τριφυλλίας καί κατοικούσα εις 
Χαλάνδριον ’Αττικής, οικοκυρά. Αυτή κατά τήν κατοχήν ώργανώθη εις τήν ’Εθνικήν 
’Αλληλεγγύην, μετά δέ τό κίνημα συνέχισε τήν κομμουνιστικήν δράσιν της ώς μέ
λος τής Κ.Ο.Β. συνοικίας Κουντουριώτου. Κατά μήνα ’Απρίλιον 1948 συλληφθεΐσα 
έξετοπίσθη εις Χίον, άπό όπου άφέθη έλευθέρα τό έτος 1950 κατόπιν υποβολής 
δηλώσεως μετάνοιας της. ’Από τής 16 Νοεμβρίου 1957 άνέλαβεν καί άπέκρυπτε 
μετά τού συζύγου της τον άδελφόν τούτου Εύθυμιάδην Θεόδωρον. ’Επίσης εις τήν 
οικίαν της έν Χαλανδρίω άπέκρυπτε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα άπό τού 
’Απριλίου μέχρις Σεπτεμβρίου 1958 τον Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον άρχηγόν τού 
ένταΰθα δρώντος κατασκοπευτικού δικτύου, τον όποιον καί συνώδευε πολλάκις εις 
τάς έπαφάς του μετ’ άλλων στελεχών. Αυτή έχρησιμοποιήθη έπίσης ώς σύνδεσμος 
τού Εύθυμιάδη Θεοδώρου μετά τού Βουτσά ’Ελευθερίου παρά τού όποιου μάλιστα, 
κατά τά μέσα Σεπτεμβρίου 1958, παρέλαβε διάφορα σημειώματα ώς καί 3.500 
δολλάρια άτινα παρέδωσεν εις τον Εύθυμιάδην Θεόδωρον προερχόμενα έκ τής έν τώ  
Παραπετάσματι ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε. καί προοριζόμενα διά τον Κολλιγιάνην Κων
σταντίνον. Διά τών ένεργειών της συνέβαλεν αΰτη τά μέγιστα καί διηυκόλυνε τά 
τής όργανώσεως καί άποστολής τού κατασκοπευτικού δικτύου. Συνελήφθη τήν 
21-10-1958, κατά τήν άνάκρισιν της δέ άπεκάλυψε τήν δράσιν της καί έξέδήλωσε 
τήν μεταμέλειάν της. 12) Μοΰχος Δημήτριος τού Σταματίου, έντών 35, γεννη
θείς καί κατοικών έν Άθήναις, ύδραυλικός. Ούτος κατά τήν κατοχήν ώργανώθη 
εις τό Ε.Α.Μ. καί έν συνεχεία εις τό ’ Εφεδρικόν Ε .Λ .Α .Σ . ’Αθηνών, δράσας ποι- 
κιλοτρόπως ύπέρ τής έπικρατήσεως τού Κ.Κ.Ε. Μετά τό κίνημα έξηκολούθησε 
τήν κομμουνιστικήν δράσιν του δι’ δ καί συλληφθείς τό έτος 1947 έξετοπίσθη εις 
’ Ικαρίαν. Τό έτος 1954 έτυχεν άδειας έκ τού τόπου έκτοπίσεώς του καί παρέμειναν 
έκτοτε ένταΰθα ώς άδειοΰχος έκτοπισμένος. Ούτος τελευταίως συνεδέθη μέ τό 
ύπό τήν άρχηγίαν τού Κολλιγιάννη Κωνσταντίνου δρών κατασκοπευτικόν δίκτυον
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καί κατόπιν συστάσεως τοΰ Εύθυμιάδου Δημητρίου έδέχθη καί άπέκρυψε εις τήν 
επί της όδοΰ Ά μαζώνος άριθ. 188 κειμένην οικίαν της μνηστής του Μοροχλιάδου 
Θεοδώρας τον έκ των άνωτέρω Βέτταν Φωκίωνα, μέλος της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καί 
άνώτατον στέλεχος τοϋ ένταΰθα κατασκοπευτικού δικτύου. Τοΰτον παρέλαβεν κατά 
συνάντησιν ήν είχε μετά τοϋ ρηθέντος Εύθυμιάδου Δημητρίου την 8-9-1958 καί 
τον άπέκρυψεν εις τήν άνωτέρω οικίαν μέχρι 18-9-1958 δτε οδτος άνεχώρησεν 
έκεΐθεν. Συλληφθείς τήν 21-10-1958 εις τήν οικίαν του καί άνακρινόμενος έδει
ξε μεταμέλειαν άποκαλύψας άμα τήν δράσιν του. 13) Μαλιάκας ’Αντώνιος τοϋ 
Κυριάκου, έτών 46, γεννηθείς έν Πολυχνίτω Λέσβου καί κατοίκων εις ’Αθήνας 
υπάλληλος εστιατορίου. Οδτος κατά τήν κατοχήν ώργανώθη εις τό Ε.Α.Μ. κατά 
δέ τον Νοέμβριον 1944 έλαβεν μέρος εις τον άφοπλισμόν της έν Κορωπίω καί Ρα- 
φίνη εύρισκομένης δυνάμεως ’ Εθνοφυλακής. Τό έτος 1947 ύπέβαλεν δήλωσιν άπο- 
κηρύξεως τοϋ Κ.Κ.Ε. καί έκτοτε δεν έσημείωσε συγκεκριμένην υπέρ τούτου δράσιν. 
Κατά τά τέλη Αύγούστου 1958 τη προτροπή τοϋ γυναικαδέλφου του Εύθυμιάδου

Δ. ΜοΟχοξ Α. Μαλιάκας Α. Καρκαγιάννης

Θεοδώρου έδέχθη καί άπέκρυψεν εις τήν οικίαν του, κειμένην ένταΰθα καί έπί της 
όδοϋ ’Αμαζώνος 188, τον έκ των άνωτέρω Βουτσάν ’ Ελευθέριον, στέλεχος ώς εϊ- 
ρηται τοϋ ένταΰθα κατασκοπευτικοΰ δικτύου, ό όποιος παρέμεινεν έν αύτή μέχρι της 
9-10-1958. Συνελήφθη τήν 21-10-1958 καί άνακρινόμενος άπεκάλυψεν τήν δράσιν 
του έκδηλώσας μεταμέλειαν. 14) Συγγελάκης ’Αντώνιος τοΰ Ευαγγέλου, έτών 
31, γεννηθείς καί κατοικών έν ’Αθήναις, σπουδαστής ραδιοτεχνικής Σχολής. Οδ
τος κατά τήν Κατοχήν, μαθητής ών Γυμνασίου, ώργανώθη εις τήν Ε.Π.Ο.Ν. υπέρ 
τής οποίας έδρασε ποικιλοτρόπως ώς υπεύθυνος τοΰ Σχολικοΰ Τμήματος τών ’Α 
νατολικών Συνοικιών ’Αθηνών. "Ελαβε μέρος εις τό Δεκεμβριανόν κίνημα 1944 
καί συλληφθείς διαρκοΰντος τούτου άπεστάλη εις τό στρατόπεδον Έ λ  Τάμπα έξ 
οδ έπανελθών τήν 11-4-1945 συνέχισεν έντονώτερον τήν υπέρ τοΰ Κ.Κ.Ε. δράσιν 
του ώς υπεύθυνος καί πάλιν Σχολικοΰ Τμήματος τής Ε.Π.Ο.Ν. Συλληφθείς τήν 
14-5-1948 έξετοπίσθη εις ’ Ικαρίαν καί έπανήλθεν τήν 14-12-53 κατόπιν άδειας χο- 
ρηγηθείσης δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοΰ ’Εσωτερικών. Τον Μάϊον 1954 συνεδέθη 
μέ τον παράνομον μηχανισμόν τοΰ Κ.Κ.Ε. καί έκτοτε έτέλει έν παρανομία. Βραδύ- 
τερον ήλθεν εις έπαφήν μετά τών στελεχών τοΰ ένταΰθα δρώντος υπό τήν άρχηγίαν 
τοΰ Κολλιγιάννη Κωνσταντίνου κατασκοπευτικοΰ δικτύου καί είργάσθη διά τήν 
συγκέντρωσιν πληροφοριών στρατιωτικού καί οικονομικού ένδιαφέροντος τάς ο
ποίας θά παρέδιδεν εις τό κλιμάκιον. Τήν 2-11-1958 συνελήφθη έν Κερκύρα καί
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εντός τού άτμοπλοίου «Κολοκοτρώνης» καθ’ δν χρόνον άπεπειράτο νά έξέλθη λάθρα 
των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, έφωδιασμένος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 24.412/ 
26-10-1949 πλάστου διαβατηρίου, έκδοθέντος ύπό των έν Κύπρω ’Αγγλικών ’Αρ
χών μέ στοιχεία ’Αντωνίου Χριστόδουλος τοϋ Νικολάου, καί φέροντος την φωτο
γραφίαν του. Ούτος παρέλαβεν τό έν λόγω πλαστόν διαβατήριον άπό τον Κολλιγιάν- 
νην Κωνσταντίνον τη έντολή τοϋ οποίου καί μετέβαινεν εις τάς χώρας τοϋ Παραπε
τάσματος, κομιστής άναφορών τούτου προς την έν τώ  έξωτερικώ ηγεσίαν τοϋ 
Κ.Κ.Ε. Συλληφθείς καί έξεταζόμενος ήρνήθη νά άποκαλύψη τήν δράσιν του καί νά 
κατονομάση τούς συνεργάτας του. 15) Καρκαγιάννης ’Αντώνιος τοϋ Αστεριού, έ- 
τών 26, γεννηθείς έν Ααρίση καί κατοικών εις ’Αθήνας, Φοιτητής Νομικής. Ούτος 
άπό τοϋ έτους 1951 ήτο μέλος τής Ε.Π.Ο.Ν. καί άνέπτυξεν έξαιρετικήν ύπέρ αύτής 
δράσιν. Τον ’ Ιούλιον 1951 συνελήφθη διότι όμοΰ μετ’ άλλων κομμουνιστών έτοιχο- 
κόλλει τήν παρανόμως έκδιδομένην έφημερίδα τής Ε.Π.Ο.Ν. «Λεβεντιά» εις τον 
παρά τό Ζάππειον χώρον καί κατεδικάσθη ύπό τοϋ Πενταμελούς Έφετείου διά 
τήν αιτίαν ταύτην εις δε^άμηνον φυλάκισιν. Τήν 1-3-1953 έ'λαβε μέρος εις σύσκεψιν 
στελεχών τής Ε.Π.Ο.Ν. καθ’ ήν άπεφασίσθη ή όργάνωσις έκτροπων κατά τό ύπέρ 
τής άπελευθερώσεως τής Κύπρου όργανωθέν ύπό τών Φοιτητών συλλαλητήριον, 
τής 4-3-1954, είς δ καί έπρωτοστάτησε τών αναρχικών έκδηλώσεων. Συλληφθείς δι’ 
τήν αιτίαν ταύτην άπεστάλη είς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καί έν συνεχεία 
είς τον ’Ανακριτήν παρ’ οδ καί προεφυλακίσθη, άφεθείς άργότερον έλεύθερος. ’Από 
τοϋ έτους 1954 εύρίσκετο έν παρανομία καί είργάζετο είς τον παράνομον έκδοτικόν 
μηχανισμόν τοϋ Κ.Κ.Ε. έκτυπώνων διά μικροΰ άλλά πλήρους τυπογραφείου, τό όποιον 
εϊχεν έγκαταστήσει είς τήν έν Καλογρέζη οικίαν του, ένθαδιέμενεν ύπό ψευδώνυμον, 
τή «Νέα γενιά», δργανον τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου τής Ε.Π.Ο.Ν. Κατά ένεργη- 
θεΐσαν είς τήν έν λόγω οικίαν ερευνάν τήν 29-6-1957 άνευρέθη καί κατασχέθη τό 
έν λόγω τυπογραφεΐον. Κατά τήν αυτήν ώς άνω περίοδον ήρχετο είς έπαφήν μετά 
άνωτάτων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. μεταξύ τών οποίων ήτο καί ό Άκριτίδης Νικόλαος 
μέλος ών τότε τοϋ Π .Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άρχηγός τοϋ ένταΰθα κατασκο
πευτικού δικτύου τό όποιον μάλιστα καί άπέκρυπτεν έπί ικανόν χρόνον, κατά τό έ
τος 1956, είς τήν ώς άνω έν Καλογρέζη οικίαν. ’ Εσχάτως ήλθεν είς έπαφήν μετά 
στελεχών τοϋ ύπό τον Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον δρώντος ένταΰθα κατασκοπευ
τικού δικτύου παρ’ ών έχρησιμοποιήθη ποικιλοτρόπως. Τήν 6-11-1958 συνελήφθη 
έν Κερκύρα καί έντός τοϋ άτμοπλοίου «Αίγαϊον» καθ’ δν χρόνον άπεπειρατο νά έξέλθη 
τών ορίων τής Ελληνικής ’Επικράτειας έφωδιασμένος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 26.587/ 
20-4-50 πλαστού διαβατηρίου έκδοθέντος ύπό τών έν Κύπρω ’Αγγλικών ’Αρχών 
καί ύπό στοιχεία Στρατίδης ’Απόστολος τοϋ Πέτρου καί φέροντος τήν φωτογρα
φίαν τούτου. ’ Επίσης κατεσχέθη έπ’ αύτοΰ ή ύπ’ άριθ. A  278.546 πλαστή δήλωσις 
κομιζομένων μητρητών καί άξιών τής ύπηρεσίας ’Εθνικού Νομίσματος. Τό άνωτέρω 
πλαστόν διαβατήριον καί τήν πλαστήν δήλωσιν είχε παραλάβει άπό τον Κολλιγιάν- 
νην Κωνσταντίνον τή έντολή τού οποίου καί μετέβαινεν είς τάς χώρας τού Παραπετά
σματος, κομιστής άναφορών τούτου προς τήν έν τώ  έξωτερικώ ήγεσίαν τού Κ.Κ.Ε. 
’Απολογούμενος έδήλωσεν δτι άπεφάσισεν νά διαχωρίση τάς εύθύνας του άπό τό 
Κ.Κ.Ε. άλλά άνέβαλε τούτο διά τον μετά τήν έκδίκασιν τής κατηγορίας του χρόνον 
ύποβαλών καί σχετικόν ύπόμνημα συνημμένον έν τή δικογραφία (δρα άπολογίαν του). 
16) Δολιανίτης Γεώργιος τού Κωνσταντίνου, έτών 35, γεννηθείς έν Ά γίοις Δούλοις 
Κερκύρας καί κατοικών έν Άθήναις, υπάλληλος Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών. 
Ούτος κατά τήν κατοχήν, διαμένων είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα ώργανώθη 
είς τό Ε.Α.Μ. καί έσημείωσεν άξιόλογον ύπέρ αυτού δράσιν, άργότερον δέ ένετάχθη 
είς τον Ε .Λ .Α .Σ . Κερκύρας είς δν ύπηρέτησε μέχρι τής διαλύσεώς του τό έτος 1945. 
Μετά τήν συμφωνίαν τής Βάρκιζας έξηκολούθησε τήν δράσιν του, κατά δέ τάς 
έκλογάς 1946, πειθαρχήσας είς τάς έντολάς τού Κ.Κ.Ε., άπέσχε τών έκλογών. Ά π ό
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τοϋ έτους 1946 εγκατασταθείς έν Άθήναις δεν έσημείωσεν ούδεμίαν άντεθνικήν 
ενέργειαν, το δέ 1948 υπέβαλε δήλωσιν άποκηρύξεως τοϋ Κ.Κ.Ε. Ά π ό  10-1-1950 
μέχρι 11-1-1952 ύπηρέτησεν εις τον Εθνικόν Στρατόν καί έπέδειξε καλήν διαγωγήν. 
Ούτος όμοΰ μετά της συζύγου του Βασιλικής, τή συστάσει τοϋ Γλέζου Εμμανουήλ, 
έδέχθησαν καί έφιλοξένησαν εις τήν οικίαν των κειμένην έν Άθήναις Γερμανικού 
24 τον Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον, αρχηγόν τοϋ ένταΰθα κατασκοπευτικού δικτύου 
δστις μετέβη εις αυτήν τήν εσπέραν τής 16-8-1958 καί συνηντήθη μετά τοϋ άναμέ- 
νοντος αύτον Γλέζου ’ Εμμανουήλ, μετά τοϋ οποίου καί παρέμεινε συνεργαζόμενος 
καθ’ δλην τήν νύκτα καί μέχρι τοϋ άπογεύματος τής επομένης. Ό  Κολλιγιάννης 
έν τή οικία ταύτη διενυκτέρευσε καί κατά τήν νύκτα τής 17-8-1958 άνεχώρησεν 
έκεΐθεν δέ περί τήν 20 ώραν τής 18-8-1958 (δρα καταθέσεις ’Αστυνόμων Παπασπυ- 
ροπούλου καί Σακελλαρίου.). Συλληφθείς τήν 27-10-58 καί έξετασθείς ήρνήθη εις τήν 
άπδ 29-10-58 κατάθεσίν του δτι έφιλοξένησεν εις τήν οικίαν του τον Κολλιγιάννην,

Ε. Γλέζος Γ. Τρικκαλιυόζ Γ. Γρηγοριάδης

ίσχυρισθείς προσέτι δτι ούδόλως άναγνωρίζει τον είκονιζόμενον έν τή έπιδειχθείσει 
ύπδ τοϋ προανακριτοϋ φωτογραφίαν τοϋ άνωτέρω. Έ ξ  αυτών συνάγεται σαφώς 
δτι ό κατηγορούμενος ούτος έγνώριζε τάς προθέσεις τοϋ Κολλιγιάννη καί παρέσχεν 
εις αύτον κατοικίαν καί τρόπον άποκρύψεως από τής 16ης μέχρις 18ης-8-58. Ού
τος μεταμεληθείς μετά ταΰτα άπεκάλυψε τόσον εις τήν άπό 12-11-58 νεωτέραν κατά
θεσίν του, δσον καί εις τάς ληφθείσας απολογίας του δλην τήν άλήθειαν ίσχυρισθείς 
προς δικαιολογίαν του, δτι δεν έγνώριζε τό πρόσωπον καί τήν ιδιότητα τοϋ Κολλιγιάν- 
νη διότι τοΰτον τοϋ συνέστησεν ό Γλέζος ώς συγγενή του καταγόμενου έκ Νάξου 
μέ τό έπίθετον Γλέζος (δρα άπολογίαν του καί μαρτυρικάς καταθέσεις του). 17) 
Δολιανίτου. Βασιλική σύζυγος τοϋ Γεωργίου, τό γένος Ν. Δημητροκάλη, έτών 24, 
γεννηθεΐσα έν Νάξω καί κατοικούσα εις ’Αθήνας, Δημ. υπάλληλος. Αυτή καθ’ ά προ
κύπτει έκ τών καταθέσεων τών άστυνομικών οργάνων, ουδέποτε άνεμίχθη εις άντε- 
θνικάς ένεργείας. Τυγχάνουσα δμως άδελφή τοϋ ’ Εμμανουήλ Γλέζου, έδέχθη τή 
συστάσει τούτου, όμοΰ μετά τοϋ συζύγου της καί έφιλοξένησαν εις τήν ένταΰθα καί 
έπί τής όδοϋ Γερμανικού άριθ. 24 κειμένην οικίαν των τον άρχηγον τοϋ ένταΰθα δρών- 
τος κατασκοπευτικού δικτύου τοϋ Κ.Κ.Ε.Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον, ό όποιος έ'σχεν 
συνεργασίας μετά τοϋ ρηθέντος Γλέζου καί παρέμεινεν έν τή ώς άνω οικία της 
άπό 16-18 Αύγούστου 1958. Συλληφθεΐσα τήν 27-10-1958 καί έξεταζομένη έτήρησε 
τήν αύτήν τακτικήν εις τήν άνάκρισιν ήν έτήρησε καί ό άνωτέρω σύζυγός της Δολια- 
νίτης Γεώργιος, άρχικώς μέν έν τή πρώτη καταθέσει της άρνηθεΐσα τά πάντα, μετά-
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γενεστέρως δέ άποκαλύψασα τήν άλήθειαν, γεγονότα άποδεικνύοντα ότι καί αυτή 
έτέλει έν γνώσει των προθέσεων τοΰ Κολλιγιάννη (όρα καταθέσεις καί άπολογίας 
της). 18) Γλέζος Εμμανουήλ τοΰ Νικολάου, έτών 36, γεννηθείς έν Άπειράνθω 
Νάξου καί κατοίκων εις ’Αθήνας, Δημοσιογράφος. Οδτος κατά τήν Κατοχήν ώρ- 
γανώθη εις τήν Ε.Π.Ο.Ν. καί διατέλεσεν καθοδηγητής αυτής εις τήν περιφέρειαν 
Μεταξουργείου καί Θησείου. Κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα 1944 ένετάχθη εις τον 
Ε .Λ .Α .Σ . καί ήκολούθησε τούτον κατά τήν ύποχώρησίν του έκτος των ’Αθηνών. Μετά 
τήν συμφωνίαν τής Βάρκιζας, συνεχίζων τήν κομμουνιστικήν δρασιν του, διατέλεσεν 
υπεύθυνος των Οικονομικών Υποεπιτροπών τής 6ης Ά χτΐδος καί υπεύθυνος τής 3ης 
Ά χτΐδος τής Κ.Ο. ’Αθηνών. Κατά τό έτος 1946, άπεστάλη ύπό τής ήγεσίας τοΰ 
Κ.Κ.Ε. είς τάς Κυκλάδας διά τήν άναδιοργάνωσιν τών εκεί κομμουνιστικών οργανώ
σεων. Συνεπείς τής πολυποίκιλου δράσεώς του ύπέρ τοΰ Κ.Κ.Ε. συνελήφθη έπανει- 
λημμένως καί κατεδικάσθη είς τήν ποινήν τοΰ θανάτου έπί παραβάσει τοΰ Γ /46 
ψηφίσματος. Μετριασθείσης άργότερον τής ποινής του ταύτης είς κάθρειξιν καί ληξά- 
σης τήν 26-7-1954 άπεφυλακίσθη καί έτοποθετήθη ως Δημοσιογράφος είς τήν έφη- 
μερίδα «Αυγή», άναλαβών ήγετικήν θέσιν έντός τής Διοικούσης ’Επιτροπής τής Ε. 
Δ .Α . Κατά Νοέμβριον 1957, τή εντολή τοΰ Κ.Κ.Ε., μετέβη είς Ρωσίαν ένθα ήλθεν 
είς επαφήν μετά τής έν τώ  Παραπετάσματι ήγεσίας τούτου. Τελευταίως συνδεθείς 
μετά τοΰ Κολλιγιάννη Κωνσταντίνου μέλους τοΰ Π .Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. καί άρ- 
χηγοΰ τοΰ ενταύθα δρώντος κατασκοπευτικοΰ δικτύου έφιλοξένησε τοΰτον είς τήν 
ένταΰθα καί έπί τής όδοΰ Γερμανικού άριθ. 24 κειμένην οικίαν τής έτεροθαλοΰς άδελ- 
φής του Δολιανίτου Βασιλικής, τελών έν γνώσει τής ίδιότητος καί τής άποστολής 
τούτου. Μάλιστα παρέμεινεν μετ’ αύτοΰ συνεργαζόμενος κατά τήν 16 προς 17 Αύ- 
γούστου 1958 ώς καί τήν έπομένην καθ’ ήν ό άνωτέρω άνεχώρησεν έκεΐθεν. Τον 
έν λόγω Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον παρουσίασεν καί συνέστησεν είς τήν άδελφήν 
του ώς συγγενή του έκ Νάξου μέ τό έπίθετον «Γλέζος». Συλληφθείς τήν 5-12-58 
καί έξεταζόμενος ήρνήθη οίανδήποτε σχέσιν μετά τοΰ Κολλιγιάννη ώς καί οίανδή- 
ποτε έπαφήν μετ’ αύτοΰ, έν άντιθέσει προς τά ύπό τής άδελφής του Δολιανίτου Βα
σιλικής καί τοΰ συζύγου ταύτης Δολιανίτου Γεωργίου σαφώς κατατιθέμενα (όρα 
άπολογίας τών τελευταίων τούτων ώς καί καταθέσεις Σακελλαρίου καί Παπασπυρο- 
πούλου). Μετά τήν άπολογίαν του ύπέβαλεν διά τών συνηγόρων του τό άπό 23-5- 
1959 ύπόμνημά του είς δ άρνεΐται καί πάλιν τάς μετά τοΰ Κολλιγιάννη σχέσεις του 
ίσχυριζόμενος ότι έάν έγνώριζε τήν ένταΰθα παρουσίαν τούτου, θά έπεδιωκεν ώς 
Διευθυντής τής έφημερίδος «Αυγής» καί έκ δημοσιογραφικού καθήκοντος νά έπιτύχη 
συνέντευξιν καθ’ δν τρόπον καί άλλοι Δημοσιογράφοι έπεδίωξαν καί έπέτυχον μετά 
ηγετών τοΰ Κ.Κ.Ε. ώς τοΰ Ά θ . Κανελλοπούλου μετά τοΰ Γκρόζου καί λοιπών (όρα 
τό έν λόγω ύπόμνημά). 19) Γρηγοριάδης Γεώργιος τοΰ ’ Ελευθερίου, έτών 38, 
γεννηθείς έν Μ. ’Ασία καί κατοικών είς ’Αθήνας, βοηθός πολιτικοΰ Μηχανικού. Ου- 
τος κατά τήν Κατοχήν καί μέχρι τοΰ έτους 1946 έδρασεν ώς στέλεχος τής Ε.Π.Ο. 
Ν. είς τάς πόλεις Κερκύρας καί Ίωαννίνων. ’Από τοΰ έτους 1946 μέχρι τοΰ 1958 
διέμενεν είς Πειραιά χωρίς ν’ άπασχολήση τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς διά συγκεκρι- 
μένην κομμουνιστικήν δρασιν. Ά π ό  τοΰ Δεκεμβρίου 1957, έχων έν τώ  μεταξύ νυμ- 
φευθή μετά τής νΰν συζύγου του Μαρίας τό γένος Άντωνοπούλου, έγκατεστάθη 
είςτήνέν’Αθήναις καίτή όδώ Νάνσεν άριθ. 2 κειμένην ιδιόκτητον οικίαν του χωρίς καί 
πάλιν ν’ άπασχολήση τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς διά συγκεκριμένην δρασιν. Τήν 7-5-59 
κατά γενομένην ύπό ύπαλλήλων Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών έρευναν έν τή ώς άνω 
οίκίορ του άνευρέθη κρυπτόμενος έν αυτή ό έκ τών άνωτέρω Τρικκαλινός Γεώργιος 
διωκόμενος δυνάμει έντάλματος συλλήψεως τοΰ Είσηγητοΰ VI Τμήματος ώς δια
φυγών τήν σύλληψιν είς τό παρελθόν καί δή κατά τό έτος 1958 ότε είχον συλληφθή 
ο! συνεργάται του Βουτσάς ’ Ελευθέριος, Εύθυμιάδης Θεόδωρος κ.λ.π. Τον έν λόγω 
Τρικκαλινόν οδτος καί ή σύζυγός του άπέκρυπτον έπί μήνα καί πλέον έν γ'νώσει
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τελοϋντες καί της ιδιότητάς του ώς κατασκόπου άλλα καί της ταυτότητάς του, έν 
άντιθέσει άπό όσα ισχυρίζεται έν τη απολογία του, έν ή διατείνεται ότι τον έδέχθη 
ώς παλαιόν φίλον τοϋ άδελφοϋ της συζύγου του καί ώς άσθενή, έχοντα ανάγκην περι- 
θάλψεως (όρα άπολογίαν του). 20) Γρηγοριάδου Μαρία σύζυγος τοϋ Γεωργίου, τό 
γένος Άντωνοπούλου Άνδρέου, έτών 33, γεννηθεΐσα έν Πείραιει καί κατοικούσα 
εις ’Αθήνας οικοκυρά. Αΰτη κατά την περίοδον της Κατοχής άνεμίχθη εις τήν Ε. ΓΙ .Ο.Ν 
καί εΐργάσθη μετά φανατισμού υπέρ των έπιδιώξεων τοϋ Κ.Κ.Ε. Μετά τήν καταστο
λήν του Δεκεμβριανού κινήματος συνεχίζουσα τήν κομμουνιστικήν δοασιν της συνε- 
λήφθη προς έκτόπισιν πλήν όμως ύπέβαλεν δήλωσιν άποκηρύξεως τοϋ Κ.Κ.Ε. καί 
άφέθη έλευθέρα. Παρά ταΰτα έπανήρχισε καί πάλιν δρώσα, τήν δέ 5-4-1952 έπεσκέ- 
φθη τόν τάφον τοϋ έκτελεσθέντος κομμουνιστοϋ κατασκόπου Μπελογιάννη, συνεχί
ζουσα έκτοτε τάς ύπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. έκδηλώσεις της. Τήν 21-4-59 προτιθεμένη προ
φανώς νά έξαπατήση τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς υπέβαλε νέαν δήλωσιν άποκηρύξεως 
τοϋ Κ.Κ.Ε. καί ουτω έπέτυχεν τήν εκδοσιν διαβατηρίου διά τό έξωτερικόν καί συγ
κεκριμένους διά Βιέννην όπου θά μετέβαινεν κατά τούς ισχυρισμούς της μέν διά θε
ραπείαν, ένώ έν τη πραγματικότητι είχε συμφωνήσει μετά τοϋ φιλοξενουμένου της 
Τρικκαλινοΰ Γεωργίου νά μεταβή καί μεταφέρη άναφοράς τούτου προς τήν έν τώ  έξω - 
τερικώ ηγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε. Μάλιστα διά νά τήν κατατόπιση ούτος διά τό μελετώ- 
μενον ταξίδιόν της, είχεν ετοιμάσει τό συνημμένον έν τη δικογραφία σχεδιάγραμμα 
της πόλεως Βιέννης, έν ώ  σημειοΰνται λεπτομερώς αί οδοί έγγύς τής περιοχής Δου- 
νάβεως. ’Απολογούμενη ίσχυρίσθη ότι παρέσχε στέγην καί διηυκόλυνεν τόν άνωτέρω 
Τρικκαλινόν ώς παλαιόν φίλον τοϋ άποβιώσαντος άδελφοϋ της Άντωνοπούλου Κων
σταντίνου καί χωρίς νά γνωρίζη τήν ιδιότητα καί άποστολήν τούτου, παρά τά άντι- 
θέτως προκύψαντα έκ τών κατασχεθέντων πειστηρίων καί τών ένόρκως ληφθεισών 
μαρτυρικών καταθέσεων έν συσχετισμώ προς τάς οποίας περιπίπτει εις πλήθος άντι- 
φάσεων καί άνακριβειών έκ τών οποίων άνακύπτει, κατά τρόπον άναμφισβήτητον, 
ή ένοχή καί ή άνάμιξίς της εις τό κατασκοπευτικόν δίκτυον (όρα άπολογίαν της έν 
συσχετισμώ μέ τήν τοιαύτην τοϋ Τρικκαλινοΰ Γεωργίου). 21) Ζαχαρόπουλος Ά -  
χιλλεύς τοϋ Βασιλείου, έτών 46, γεννηθείς έν Μ. ’Ασία καί κατοικών εις Δραπετσώνα 
Πειραιώς, λογιστής. Ούτος ουδέποτε άπη σχόλη σε τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς άπό 
άντεθνικής άπόψεως. Τυγχάνει άδελφός τής συζύγου τοϋ έκ τοϋ έξωτερικοΰ είσελ- 
θόντος εις Ελλάδα Εύθυμιάδου Θεοδώρου, ό όποιος τόν έπεσκέφθη εις τήν οικίαν δύο 
ή τρεις φοράς καθ’ ας προσεπάθησε νά τόν πείση καί τόν δεχθή διά φιλοξενείαν, πλήν 
προσκρούσας εις τήν πείσμονα άρνησιν τούτου ήναγκάσθη τελικώς νά άναχωρήση 
(όρα καταθέσεις άστυνομικών). 'Ο  είρημένος ουδόλως έγνώριζεν τούς σκοπούς τής 
ένταΰθα άφίξεως τοϋ άνωτέρω, ουδέ άντελήφθη τελουμένην ή προπαρασκευαζομένην 
παρ’ αύτοϋ πραξιν κατασκοπίας, ύποψιασθείς άπλώς οτι δι’ ύποπτον τινά σκοπόν 
είχεν έπανέλθη ούτος έν Έλλάδι (όρα άπολογίαν του). 22) Τάνες Πέτρος τοϋ Χ α- 
ραλάμπους, έτών 40, γεννηθείς έν Καστόρι^ καί κατοικών εις ’Αθήνας έμπορος γου
ναρικών. Ούτος παλαιότ^ρον είχε μυηθή εις τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν άλλά 
άργότερον μετεμελήθη καί άπό τοϋ έτους 1950 άπεκατεστάθη ώς νομιμόφρων. Κατά 
τό θέρος 1958 έπεσκέφθη τούτον κατ’ έπανάληψιν εις τό έπί τής όδοΰ Πατησίων 
άριθ. 105 κατάστημά του ό έκ τών άνωτέρω Εύθυμιάδης Θεόδωρος καί τόν παρεκά- 
λεσε νά τόν δεχθή καί τόν φιλοξενήση έπί τινας ημέρας εις τήν οικίαν του, πλήν ό
μως ούτος ήρνήθη διαρρήδην νά παράσχη τήν αΐτουμένην φιλοξενείαν του. Διαπι- 
στωθεισών τών έπισκέψεων τούτου είχε συλληφθή τήν 21-10-1958 άλλά άφέθη ε
λεύθερος, διότι δέν προέκυψαν στοιχεία ένοχής του. 23) Μαλιάκα Μαριάνθη σύζυγος 
τοϋ ’Αντωνίου, τό γένος Μιχαήλ Εύθυμιάδου, έτών 43, γεννηθεΐσα έν Μ. ’Ασία 
καί κατοικούσα εις ’Αθήνας μοδίστα. Αΰτη παλαιότερον είχε'/ έμφανίσει ποιαν τινα 
άνάμειξιν εις τό Κ .Κ.Ε., άλλά άπό τοϋ έτους 1948 ότε είχεν υποβάλει δήλωσιν άπο
κηρύξεως, δέν άπη σχόλη σε τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς. Τυγχάνει άδελφή τοϋ Εύθυ-



7198 'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

μιάδου Θεοδώρου καί τη προτροπή τούτου έδέχθη καί έφιλοξενήθη εις την ένταΰθα 
καί επί τής όδοϋ Τιμ. Φιλήμονος 22 οικίαν, έν ή διαμένει μετά τής μητρός της καί 
του συζύγου της, ό έκ των άνωτέρω Βουτσάς Ελευθέριος. 24) Θανάσας ’Αλέξανδρος 
του Παναγιώτου, έτών 58, γεννηθείς έν Αύλώνι Τριφυλλίας καί κατοίκων εις Χαλάν- 
δριον ’Αττικής, Βιοτέχνης. Ούτος παλαιότερον είχε σημειώσει δρασιν ύπέρ του Κ.Κ.Ε. 
έπανειλημμένως έκτοπισθείς καί φυλακισθείς, άλλα άπό του έτους 1950 δτε υπέ
βαλε δήλωσιν μετάνοιας, δεν ειχεν άνάμιξιν. Την 16-6-1958 τον έπεσκέφθη εις τήν 
ένταΰθα καί έπί τής όδοΰ Ξιφιού άριθμ. 15 ξυλουργικήν έπιχείρησιν εις ήν έργάζεται, 
ό Καλογεράς Σωτήριος, ό όποιος είχε προηγουμένως έπισκεφθή τήν έν Χαλανδρίω 
οικίαν τοΰ ΕύθυμιάδουΔημητρίου,είς ήν διέμενε κρυπτόμενος ό Εύθυμιάδης Θεόδωρος, 
άλλ’ ώς έκ των υστέρων προέκυψεν ή έπίσκεψις αΰτη είχε φιλικόν χαρακτήρα καί 
ούδεμίαν σχέσιν ειχεν μέ τήν κατασκοπευτικήν δρασιν τοΰ άνωτέρω. 25) Καλογεράς 
Σωτήριος τοΰ Άριστείδου, έτών 40, γεννηθείς καί κατοίκων έν Χαλανδρίω ’Αττικής, 
γεωργοκτηματίας. Ούτος κατά τον κατοχήν φέρεται δράσας ύπέρ τοΰ Κ.Κ.Ε. εις 
τήν Βόρειον Ελλάδα, ή δέ άπό τοΰ έτους 1945—50 διαγωγή του τυγχάνει άγνωστος. 
’Από τοΰ έτους 1951 έξεδηλώθη ύπέρ τής Ε .Δ .Α . καί ήδη τυγχάνει μέλος τοΰ Γρα
φείου τής Ε .Δ .Α . Χαλανδρίου. Τήν 14 καί 16 ’ Ιουλίου 1958 έπεσκέφθη τήν έν Χαλαν
δρίω οικίαν τοΰ Εόθυμιάδου Δημητρίου, ένθα διέμενεν ό άδελφός του Εύθυμιάδης 
Θεόδωρος καί αί επισκέψεις του αδται τον ένεφάσισαν άρχικώς ώς μετέχοντα τοΰ 
κατασκοπευτικού δικτύου, πλήν έκ τής έπακολουθησάσης άνακρίσεως προέκυψεν 
ότι αδται δέν εΐχον σχέσιν μετά τοΰ Εύθυμιάδου Θεοδώρου (όρα καταθέσεις άστυνο- 
μικών). 26) Μοροχλιάδου Θεοδώρα τοΰ Κωνσταντίνου, έτών 27, γεννηθεϊσα έν 
Θεσσαλονίκη καί κατοικούσα εις Καλλιθέαν ’Αθηνών, οικοκυρά. Αότη τυγχάνει μνη
στή τοΰ έκ τών κατηγορουμένων Μούχου Δημητρίου καί τη συστάσει τούτου έδέχθη 
καί έφιλοξένησεν εις τήν έπί τής όδοΰ Ά μαζώνος άριθ. 188, έν Καλλιθέα κειμένην 
οικίαν της τον έκ τών κατηγορουμένων Βέτταν Φωκίωνα κατά τό άπό 8—18 Σεπτεμ
βρίου 1958 χρονικόν διάστημα. Καθ’ ά όμως διεπιστώθη ή παρασχεθεϊσα παρ’ αύτής 
φιλοξενία έγένετο τη συστάσει τοΰ ρηθέντος μνηστήρος της καί χωρίς νά έχη αυτή 
γνώσιν περί τοΰ προσώπου καί τής ΐδιότητος τοΰ φιλοξενουμένου της (όρα καταθέ
σεις μαρτύρων). 27) Μοροχλιάδης Νικόλαος τοΰ Κωνσταντίνου, έτών 20, γεννη
θείς έν Θεσσαλονίκη καί κατοικών εις Καλλιθέαν ’Αττικής, έργάτης. Οδτος δέν άπη- 
σχόλησε τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς άπό άντεθνικής πλευράς. Τυγχάνων όμως άδελ
φός τής άνωτέρω Μοροχλιάδου Θεοδώρας καί συγκατοικών μετ’ αύτής έδέχθη 
καί έφιλοξενήθη είς τήν οικίαν των ό άνωτέρω ρηθείς Βέττας Φωκίων. ’Εκ τής 
έπακολουθησάσης όμως άνακρίσεως προέκυψεν ότι καί οδτος έτέλει έν άγνοια τής 
ΐδιότητός του (όρα καταθέσεις μαρτύρων). 28) Σουλτάνης ’Άγγελος τοΰ Παναγιώ
του, έτών 52, γεννηθείς έν Πορορίω Λεβαδείας, καί κατοικών εις ’Αθήνας, Λ ο
γιστής. Οδτος ούδέποτε άπησχόλησε τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς άπό άντεθνικής
άπόψεως. Εις τήν οικίαν του έπί τής όδοΰ Σκιάθου καί Φωσκόλου διέμενε έπί ένοικίω 
κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1-6-1958 έως 15-9-1958, ό έκ τοΰ έξωτερικοΰ προ
ερχόμενος Τρικκαλινός Γεώργιος μετά τής συζύγουτου ’ Ιωάννας, καλυπτόμενοι ύπό 
τά ψευδώνυμα «Μελίδης 'Ηρακλής καί Μελίδου ’Αλεξάνδρα». Οδτοι εις τήν έν λό
γω οικίαν έδέχθησαν τον Κολλιγιάννην Κωνσταντίνον, άρχηγόν τοΰ ένταΰθα δρώντος 
κατασκοπευτικού δικτύου καί εΐχον μετ’ αύτοΰ συνεργασίαν έπί τοΰ ένεργουμένου 
κατασκοπευτικού έργου . Διά τήν άνωτέρω αιτίαν συνελήφθη ούτος τήν 26-11-1958 
άλλ’ άφέθη έλεύθερος τήν έπομένην, διότι δέν προέκυψαν στοιχεία ένοχής του, δια- 
πιστωθέντος άντιθέτως ότι οδτος έτέλει έν άγνοια τής ΐδιότητος καί ταυτότητος τών 
άνωτέρω προς τούς όμοιους ειχεν παραχωρήσει τήν οικίαν του έπί τη βάσει ιδιωτικού 
συμφωνικού μισθώσεως (όρα τοΰτο συνημμένον τη δικογραφία).

(Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
ΑΙΟΞΕΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

Άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος (('Εστία» 
της 3ης ’Οκτωβρίου 1958

'Ο  σιδηροδρομικός σταθμός τής Λίβερπουλ είναι έκ των μεγαλυτέρων του 
κόσμου. Έ ξ  αύτοΰ, ώς γνωστόν, άναχωροϋν διά τό Λονδίνον καί ολόκληρον την ’Α γ
γλίαν τα εμπορεύματα τα όποια έκφορτώνονται άπό τα πλοία, πού καταφθάνουν εις 
τον λιμένα της Λίβερπουλ, άπό όλα τα μέρη τοϋ κόσμου.

"Οπως όλοι οί λιμένες, οΰτω καί ό λιμήν τής Λίβερπουλ αποτελεί πεδίον δρά- 
σεως λωποδυτών. Καθημερινώς σημειώνονται μικροκλοπαί καί συχνάκις μεγαλύ
τερα'., μέ άπώλειαν έμπορευμάτων άξίας χιλιάδων λιρών.

"Αγγλος δημοσιογράφος, πού ήσχολήθη μέ τό θέμα αύτό, άναφέρει τά έξής, 
έκ συνομιλίας του μέ τον Διοικητήν ’Ασφαλείας τοϋ Λιμένος τής Λίβερπουλ:

«Καθημερινώς, έπί μήνας, έξαφανίζονται δέματα ποικίλου περιεχομένου άπό 
μίαν έκ τών άποθηκών έμπορευμάτων. Δέν έπρόκειτο περί άντικειμένων άξίας καί, 
κατά τά φαινόμενα, ό δράστης ήτο μάλλον «έρασιτέχνης». Κλέπται τοϋ είδους αύτοΰ 
είναι δυσκολώτερον νά συλληφθοΰν καί προξενούν μεγαλυτέρας ζημίας, μέ την πά
ροδον τοϋ χρόνου, άπ’ όσας προξενεί μία σπείρα λωποδυτών, οί όποιοι έκτελοΰν ένα 
μεγάλο «κόλπο», άποκομίζουν τήν λείαν των είς ένα φορτηγόν αύτοκίνητον καί έπί 
έν διάστημα δέν έπανεμφανίζονται. Διά νά θέσωμεν τέρμα είς τάς λίαν έπιζημίους 
αύτάς μικροκλοπάς, κατεφύγαμεν είς την... «ατομικήν ένέργειαν» καί άπηυθύνθημεν 
προς τά ’ Εργαστήρια Νεργουέλ, τά όποια μάς έπρομήθευσαν ένα είδος ραδιενεργοΰ 
πάστας, είς ψιχία, πού τά έτοποθετήσαμεν μεταξύ τών δεμάτων. Τό «κόλπο» έπέτυχε. 
Τό βράδυ, όταν έσχόλασε τό προσωπικόν, ένας νεαρός, πού έκτελοΰσε χρέη άγγελια- 
φόρου άνεχώρει μέ τό ποδήλατόν του, μέ ένα μικρό καλάθι είς τό όποιον μετέφερε 
τήν τροφήν του, είςτό όπισθεν μέρος τοϋ ποδηλάτου του. Είς τήν έξοδον, έπέζευσε 
τοϋ ποδηλάτου διά νά περάση. Τό δέμα αύτό δέν είναι ίδικόν σας, τον έπληροφόρη- 
σεν ό φύλαξ—ό όποιος, έν συνεχεία, τοϋ... έξήγησεν ότι'τό άποκομιζόμενον δέμα ήτο 
ραδιενεργόν καί ή παρουσία του έπροδόθη άπό ένα μετρητήν Γκάϊγκερ, πού είχε συν- 
δεθή μέ ένα κωδωνίσκον, τοποθετημένον ύπό τό προσκέφαλον τοϋ νυκτοφύλακος».

Πλέον ένδιαφέρουσα είναι ή περίπτωσις τής χρησιμοποιήσεως ραδιενέργειας 
διά τήν σύλληψιν δύο γκάνγκστερς, πού είχον άπαγάγει έπ’ αύτοκινήτου, τήν δίδα 
Μαίρην Κάρλσον, κόρην πλουσίου βιομηχάνου έν Π ίττσμπουργκ.

Τήν έπαύριον τής άπαγωγής, ό πατήρ τής άπαχθείσης έλαβε τηλεφώνημα 
διά τοϋ οποίου εις άγνωστος τον ειδοποιεί, ότι ή κόρη του εύοίσκετο είς χεϊρας τών 
δύο άπαγωγέων της καί ότι, έάν ήθελε νά τήν έπανίδη ζώσαν, θά έπρεπε νά καταβάλη 
ώς λύτρα τό ποσόν τών 20.000 δολλαρίων—«άρκετά λογικόν, δεδομένης τής καλής 
του οικονομικής καταστάσεως». Τό ποσόν έπρεπε νά κατατεθή, είς τραπεζογραμ
μάτια μικράς άξίας, είς ένα ώρισμένον μέρος, είς προάστειον τοϋ Π ίττσμπουργκ. 
’ Εάν όλα έγίνοντο συμφώνως προς τάς ύποδείξεις τών άπαγωγέων, ή μις Κάρλσον 
θά έπέστρεφεν είς τό πατρικόν της μέγαρον, άλλως... ’ Επίσης έγινε σύστασις άπό τον 
άγνωστον τηλεφωνητήν νά μή είδοποιηθή ή ’Αστυνομία καί «χαλάση τήν ύπόθεσιν», 
οπότε έξετίθετο είς κίνδυνον ή ζωή τής αιχμαλώτου τών ληστών.

Ό  Κάρλσον δέν κατέφυγεν είς τήν ’Αστυνομίαν. Άπετάθη είς τον τραπεζί
την του, διά τά χρήματα πού έζήτουν οί λησταί καί, πιεσθείς ύπ’ αύτοΰ, όταν ούτος 
άντελήφθη ότι κάτι συνέβαινε, λόγω τής ταραχής τοϋ Κάρλσον, τοϋ ένεπιστεύθη 
ποϋ θά διέθετε τά χρήματα.

Ό  τραπεζίτης τον καθησύχασε, διαβεβαιώσας αύτόν, ότι καί τήν κόρην του,



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΕ Σ Σ Α Ρ Ε Σ  Π Α ΙΔ Ο Κ ΤΟ Ν ΙΑ Ι
-ΕΙΔΕΧΘΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ (ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟί)-

Έ κ τοΰ Γερμανικού Περιοδικού «Krimina-
___________ listik», τεύχος ’Ιουνίου 1959, κατά μετάφρα-____________

σιν Άρχίφύλακος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π ΙΣΙΙΑ

"Οστις έκ των άναγνωστών, άνέγνωσε τό έκδοθέν βιβλίον μου « ’Έγκλημα καί 
Πραγματικότης», άφοϋ άναγνώση τά κατωτέρω περιγραφόμενα, θά διαπιστώση 
έν μικρογραφία κάποιαν ομοιότητα ώς προς τό είδος των εγκλημάτων, άτινα διε- 
πράχθησαν ύπό των δύο αίμοβόρων εραστών.

'Η  φρικιαστική ιστορία,ή οποία διεδραματίσθη εις κάποιαν πόλιν της Γερμα
νίας κατά την διάρκειαν τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου καί συνεχίσθη μετά την κατάρ
ρευση» της Γερμανίας, ή οποία τήν εποχήν της έκδικάσεώς της συνετάραξε την Γερ
μανικήν κοινωνίαν, έπισκιάζουσα τάς άλλας ειδήσεις εις τον τύπον έχει ώς έξης :

'Ο  Γιουγκοσλάβος A. Rada μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ Γιουγκοσλάβικου με
τώπου συλληφθείς αιχμάλωτος, μετεφέρθη εις τήν πόλιν Sch. της Γερμανίας τό 
έτος 1942 καί έτοποθετήθη ώς έργάτης εις τό κτήμα τής D. Elfriede μετά τής οποίας 
συνήψε έρωτικάς σχέσεις.

'Η  Elfriede ήτο χήρα Γερμανού στρατιωτικού άπολεσθέντος εις τό Ρωσικόν 
μέτωπον, λόγω δέ τής ιδιοσυγκρασίας της είχεν άνάγκη φίλου.

Έ κ  των άνομων σχέσεών των άπέκτησαν τέσσαρα τέκνα, τά όποια δεν έπέ- 
ζησαν έπί μεγάλο χρονικό διάστημα, καθ’ όσον έφονεύθησαν ύπό των δύο εραστών.

Τον Αύγουστον τοΰ έτους 1944, ή Elfriede έπί παρουσία τοΰ έραστοΰ της, 
έπνιξε μέ ένα μαξιλάρι τό ανήλικο τέκνον της, καθ’ ήν στιγμήν τοΰτο έκοιμάτο τόν 
ύπνον τοΰ δικαίου.

Τό πτώμα τού παιδιού, έκάη εις τήν θερμάστρα ύπό τοΰ Rada, ΐνα μή γίνη 
έφικτή ή άνακάλυψις τοΰ έγκλήματος.

Κατά τά έτη 1947—1948, ομοίως έδολοφονήθησαν άλλα δύο άνήλικα τέκνα 
των κατά τόν ίδιον τρόπον καί .έτάφησαν τό μέν πρώτον εις τό νεκροταφεΐον κρυ
φίως, τό δέ έτερον εις κάποιον λαχανόκηπον. Τό 4ον δέ κατά σειράν τέκνον των έθα- 
νατώθη τό έτος 1951, άμέσως μετά τήν γέννησίν του ύπό τών δύο κακούργων έραστών.

Τά ανωτέρω έγκλήματα άπεκαλύφθησαν τό έτος 1957, ύπό τοΰ A. Rada, 
οστις διατελών έν κραιπάλη μέθης, οργής καί ζηλοτυπίας διά τήν έγκατάλειψίν του 
ύπό τής έρωμένης του προς χάριν άλλου, προέβη, ένώπιον τής Άνακριτικής ’Αρχής

ασφαλώς, καί τά χρήματά του, ένδεχομένως, θά άνέκτα, ήρκει νά άκολουθήση τάς 
συστάσεις τών ληστών, άλλά καί τήν συμβουλήν του. Καί τοΰ έξήγησεν, δτι τά χαρ
τονομίσματα, πού θά παρέδιδεν εις τούς άπαγωγεΐς τής κόρης του, θά ένεποτίζοντο 
μέ έν είδος ραδιενεργού μελάνης άναμεμιγμένης μέ «καρβόνιον 14», τό όποιον δέν 
είναι καθόλου έπικίνδυνον.

Τά λύτρα παρεδόθησαν πράγματι εις τούς... δικαιούχους καί ή δίς Κάρλσον 
έπανήλθεν εις τούς κόλπους τής οικογένειας της σώα καί άβλαβής. 'Ως άνεκοίνωσεν, οί 
άπαγωγεΐς της ήσαν καθ’ δλα άψογοι κύριοι καί τής συμπεριεφέρθησαν μέ ευγένειαν 
καί σεβασμόν.

Μετά πάροδον, δμως, οκτώ ήμερών, οί «άψογοι κύριοι» συνελήφθησαν όταν, 
προβαίνοντες εις άγοράν αυτοκινήτου, κατέβαλον τήν άξίαν του μέ ραδιενεργά τρα
πεζογραμμάτια, τά όποια έπρόδωσαν τήν προέλευσίν των.
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εις αποκαλύψεις, κατηγορήσας τήν έρωμένην του Elfriede διά τον φόνον των τεσσά
ρων τέκνων των.

Άμφότεροι οί κακούργοι, κατεδικάσθησαν, ή μέν πρώτη εις ειρκτήν, ό δέ 
Rada εις ισόβιον κάθειρξιν.

'Η  κατηγορούσα όμως αρχή, έκρινε ότι αί έπιβληθεϊσαι ποιναί δεν ήσαν αί 
ένδεδειγμέναι, λόγω των άποτροπαίων έγκλημάτων καί της άναταραχής της κοι
νωνίας, ήτήσατο άναθεώρησιν τής δίκης διά τήν επιβολήν βαρυτέρων ποινών.

'Υποθέτω ότι άξίζει τον κόπον άκόμη καί σήμερον νά περιγράψωμεν τό ιστο
ρικόν.τής ύποθέσεως καί τα τής δίκης, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας έδημιουργήθη 
σάλος καί άναταραχή μεταξύ των άκροατών διά τήν κυνικότητα των δύο κατηγορου-

Α. Rada D. Elfriede

μένων. Ό  Τύπος επί ήμέρας άπησχολήθη μέ τά δύο αύτά τέρατα πού έ'χουν μορφήν 
άνθρωπίνην.

Τήν 31-7—57, παρουσιάσθη ό κλειθροποιός A. Rada, ετών 43, πρώην Γιουγκο
σλάβος ύπήκοος καί νυν άπολις, είς τήν εισαγγελίαν τής Sch. καί κατήγγειλε τήν πρώ
ην έρωμένην του Elfriede, έκ τής πόλεως Sch., ετών 43 ότι έθανάτωσε πολλά παιδιά 
τά όποια άπέκτησε μέ διαφόρους άνδρας. Διά τήν ιδίαν ύπόθεσιν ώς έδήλωσε είχε 
ύποβάλλει μήνυσιν είς τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς προ καιρού, χωρίς νά πληροφορηθή 
περί τής τύχης της.

’ Επειδή δεν έδόθη σημασία είς τά καταγγελλόμενα ένός μεθυσμένου, ούτος 
τήν 7 -8 -57  μετέβη έκ νέου είς τήν ’Αστυνομίαν, διατελών έν μέθη καί έπανέλαβε 
τάς καταγγελίας του κατά τής Elfriede, προσθέτων ότι θά μεταβή μόνος του νά τι- 
μωρήση τήν κακούργο:

Ό  άξιωματικός τής υπηρεσίας άπέστειλε τότε άστυνομικόν υπάλληλον νά 
παρακολουθήση τον Rada καί καθ’ ήν στιγμήν έπεχείρει νά είσέλθη λάθρα είς τήν 
οικίαν τής Elfriede συνέλαβε τούτον καί ώδήγησε είς τό Τμήμα ένθα τήν έπομένην 
έλήφθη κατάθεσίς του άφοΰ πλέον κατέστη νηφάλιος.

Ό  Γιουγκοσλάβος αν καί δεν ώμίλει εύχερώς τήν Γερμανικήν, κατώρθωσε νά
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δώση παραστατικήν κατάθεσιν, διότι έκτος τής καλής μνήμης του είχε καί άποδει- 
κτικά έγγραφα των γεγονότων.

' Η κατάθεσίς του άρχιζε ώς άκολούθως :
«Τ ο ν ’Απρίλιον του 1942, μεταφέρθηκα ώς αιχμάλωτος πολέμου εις τήν πόλιν 

Sell, καί μετά άπό λίγο καιρό, έπιασα δουλειά εις τό άγρόκτημα τής Γερμανίδος D. 
Elfriede, μέ τήν όποιαν είχα ερωτικές σχέσεις άπό τήν ημέραν τής τοποθετήσεώς μου 
ώς εργάτου. Είχαμε άποκτήσει παρανόμως ένα παιδί καί τον Αύγουστο τοϋ 1944, 
ένώ έκοιμάτο τό έπνιξε μέ ένα μαξιλάρι καί εγώ άπό τον φόβο μου τό έκαυσα διά νά 
μή μάς άνακαλύψουν.

«Τήν 17 Φεβρουάριου 1947, ή Elfriede μέ τον ίδιον τρόπον έπνιξε καί τό άπο- 
κτηθέν έν τώ  μεταξύ δεύτερο παιδί μας, κατά τήν απουσίαν μου καί τό πτώμα τό 
έβαλε σέ μία μεγάλη τσάντα καί μέ τήν βοήθειαν τής φίλης της Β., τό έθαψαν κρυ
φίως εις τον τάφον τής μητρός τής φίλης της.

Τήν 16 ’Απριλίου 1948, ή έρωμένη μου έπνιξε καί τό τρίτο μας παιδί μέ τον 
ίδιον τρόπον καί υστέρα άπό ολίγες ήμέρες τό έπήρε ή φίλη της Anna καί τό έθαψε.

Τήν 9 ’Απριλίου 1951, έπνιξε μέ ένα μαξιλάρι καί τό τέταρτό μας παιδί πού 
τό έθαψε διά νά μήν τήν άνακαλύψουν. Κατά τήν γέννησι του παιδιού ήτο παρούσα 
καί ή φίλη της Anna.

Κατόπιν αυτών ή ’Αστυνομική ’Αρχή ήτήσατο τήν έκδοσιν εντάλματος συλλή- 
ψεως έναντίον τού Rada, όστις άφέθη προσωρινώς ελεύθερος.

'Η  Elfriede έπεχείρησε κατά τήν πρώτην άνάκρισιν νά παραστήση τά γεγο
νότα OTt ή σαν άνευ σημασίας μυθεύματα τού 
Γιουγκοσλάβου. Παρεδέχθη ότι κατά τό πα
ρελθόν ειχον σχέσεις, τάς οποίας διέκοψαν 
καί άπό ετών δέν συνηντάτο πλέον μετά τού 
Rada.

Ούτος έγνώριζε μίαν άπόπειραν άμβλώ- 
σεως καί τής άπέσπα έκβιαστικώς διάφορα 
χρηματικά ποσά κατά καιρούς, καθ’ όσον ε- 
γνώριζε ότι αυτή ύπέκυπτε ίνα μή άπολέση 
τήν καλήν φήμην της καί τήν έκτίμήσιν 
τών συμπολιτών της.

Έ κ  τής πορείας τής προανακρίσεως ά- 
πεδείχθη ότι ή Elfriede ύπέπεσε εις πολ- 
λάς άντιφάσεις καί έκ τού γεγονότος ότι συ- 
νηντήθη έκ νέου τήν 31 ’ Ιουλίου 1957 μετά 
τού Rada, έξεδόθη καί κατ’ αυτής ένταλμα 
συλλήψεως διότι έθεωρήθη ένοχος.

Κατά τήν άκροαματικήν διαδικασίαν 
ήλθον εις φώς τά ακόλουθα : Ό  A. Rada 
έγεννήθη τήν 20-3τ-1914 εις Despotsvetin 
τής Γιουγκοσλαβίας καί ήτο ό βενιαμίν άπό

, _ τά 7 άδέλφια του. Έτελείωσε τό ΔημοτικόΤα ευρήματα των σκελετών .  ̂ ~ τ , , , , ,  > ,Σχολείο και εν συνεχεία ήκολουσησεν τήν τέ
χνην τού κλειθροποιού. Κηρυχθέντος τού πολέμου στρατευθείς, συνελήφθη αιχμά
λωτος καί μετεφέρθη τό 1942 εις τήν πόλιν Sell, τής Γερμανίας.

Ά π ό  τό έτος 1946 μέχρι τό έτος 1954 κατώκει εις τήν μεγαλούπολιν Β. εις 
τήν οικίαν τής φίλης τής ερωμένης του Anna. Δέν ήργάζετο τακτικά. Ή το  παθολο
γικός τύπος, βίαιος, μέθυσος καί όταν έτέλει ύπό τήν επήρειαν τού οίνου φίλερις. 'Ο 
ισχυρισμός του, ότι προέβη εις τήν καταγγελίαν έκ λόγων τύψεως συνειδήσεως δεν 
λαμβάνεται ύπ’ οψιν.
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'Η  D. Elfriede έγεννήθη τό έτος 1909, εις Sch. τής Γερμανίας, έτελείωσε τό 
δημοτικόν σχολεϊον καί έφοίτησε εις οίκοτροφεΐον θηλέων.

Τό έτος 1938, ένυμφεύθη καί μετά τον θάνατον τού συζύγου της εις τό Ρ ω 
σικόν μέτωπον τό 1942, έγένετο κάτοχος μεγάλου άγροκτήματος καί έλάμβανε άρ- 
κετά μεγάλην σύνταξιν ώς χήρα πολέμου. Έχαιρε έκτιμήσεως καί σεβασμού ύπό 
των συμπολιτών της λόγω της έργατικότητος καί δραστηριότητός της.

’ Ητο όμως τύπος έρωτομανοϋς γυναικός καί έσχετίζετο μέ πολλούς άνδρας, 
πλήν όμως δεν ήδυνήθη νά άπαλλαγή άπό τον Rada, όστις συστηματικώς έξεμε- 
ταλλεύετο ταύτην, σπαταλών άφθονα χρήματα, τά όποια ώς έδήλωνε εις τούς φίλους 
του χαρακτηριστικώς «ή μαμά τά πληρώνει όλα». Μέ την λέξι μαμά έννοοϋσε τήν 
Elfriede, ήτις καί προς χάριν του άνελάμβανε άπαντα τά χρέη του.

Ούδέποτε δέ άπό τό έτος 1942—1957 έγένοντο άντιληπταί αί έγκυμοσύναι της 
παρά τών γνωστών της, καθ’ όσον ήτο εις θέσιν νά κρύπτη ταύτας έπιμελώς.

Τά καταγγελλόμενα ύπό τού A. Rada άπεδείχθησαν άληθή περί τών τεσσάρων 
παιδοκτονιών, πλήν όμως οί δύο έρασταί άλληλοκατηγοροϋντο καί ή μέν Elfriede 
έδήλωνε ότι ό Rada ήτο ό φυσικός αύτουργός τών εγκλημάτων καί μέ τά χέρια του 
έπνιξε καί τά τέσσερα παιδιά των, ό δέ Γιουγκοσλάβος ότι ήτο άνεύθυνος τών έγκλη- 
μάτων.

'Η  Ιατροδικαστική έκθεσις περί τού άνευρεθέντος σκελετού ύπό της ’Αστυ
νομίας, εις τό ύποδειχθέν ύπό της Elfriede μέρος, έπιστοποίει ότι πράγματι έπρό- 
κειτο περί παιδός άνηλίκου.

Κατά τήν διάρκειαν της δίκης, ήτις διήρκεσεν πέραν τών 10 ήμερών, άπεδείχθη 
ότι οί κατηγορούμενοι ήσαν ένοχοι καί κατόπιν κοινής άποφάσεως συναπεδέχθησαν 
καί έξετέλεσαν έν ψυχρώ τά έγκλήματα ήτοι, τήν δολοφονίαν τών τεσσάρων ανηλίκων 
τέκνων των.

Οί συνήγοροι τών δύο κακούργων ήτήσαντο τήν νευρολογικήν έξέτασιν τούτων, 
πλήν όμως ή έξέτασις άπέδειξε ότι ούδέν άνευρέθη κατά τήν κλινικήν έξέτασίν των 
καί ήσαν ποινικώς υπεύθυνοι.

Όθεν όμοφώνως τό δικαστήριον επέβαλε τήν ποινήν τών ισοβίων δεσμών εις 
τον Rada καί τήν ποινήν τών πρόσκαιρων εις τήν Elfriede.

Είς τήν φίλην της Anna, κατηγορουμένην ώς συνεργόν, έπεβλήθη ή ποινή 
φυλακίσεως 3 γ2 ετών.

' Η κατηγορούσα άρχή έκρινε ότι ή άπόφασις τού δικαστηρίου ήτο λίαν επιεικής 
διο καί ήτήσατο τήν άναθεώρησιν τής δίκης.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

’Αλλοι σ’ αύτόν
Ά λλοι σ ’ αύτόν πού ρήμαξε τή νιότη 
άλλοι σ ’ αύτόν πού έσπρωξε στά σκότη’ 
άλλοι σ ’ αύτόν πού τά βλαστάρια μάδησε.
Τά κρίνα, τά λευκά, τά μυρωμένα 
τά ρίπανε, τά έκοψε, τά πάτησε.
Άλλοι σ ’ αύτόν. Νειάτα καημένα.

Σ . Χ ανδρής



ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
-ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ—
Άναδημοσίευσις έκ της εφημερίδας
« ’Απογευματινή» της 14 Μαΐου 1959

'Ένας Γερμανός άρχιτέκτων ηλικίας 60 έτών, κρατούμενος εις τάς φύλακας 
διά τον φόνον τής πρώτης καί τής δευτέρας συζύγου του, παρεδέχθη οχι μόνον τα 
δύο αυτά εγκλήματα, άλλά ώμολόγησε ότι είναι ό δράστης του φόνου 30 γυναικών!

'Η  γερμανική κοινή γνώμη έχει συνταραχθή από τήν πρωτοφανή περίπτωσιν 
αυτού του έγκληματίου, ό όποιος έθεωρεϊτο εύϋπόληπτος πολίτης εις τήν πόλιν 
Κέμπεν, πλησίον του Κρέφιλντ, όπου διέμενε καί είχε διατελέσει τεχνικός σύμ
βουλος τοϋ γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Ό  νέος Λανδρύ, όπως τον εχει επονομάσει 
ό γερμανικός τύπος, ύπερέβη όλους τούς έγκληματικούς τύπους πού παρουσιάσθη- 
σαν ποτέ εις τον κόσμον.

Τήν 2αν ’ Οκτωβρίου τού παρελθόντος έτους, ό άρχιτέκτων είχε παρουσια-
σθή εις τήν Αστυνομίαν καί είχεν ά- 
ναφέρει, έπιδεικνύων μεγάλην ταραχήν, 
ότι ή σύζυγός του είχε αύτοκτονήσει 
μέ ένα πιστόλι, πυροβολήσασα εις τον 
κρόταφόν της. Λόγω τής ύπολήψεως 
τής οποίας έχαιρε ό Μπελλβύνκελ καί 
βλέποντας τήν ταραχήν του, οί άστυ- 
νομικοί τού έπέτρεψαν νά προβή εις 
τον ένταφιασμόν τής νέκρας. Έν τού- 
τοις, ή έπίμονος αΐτησίς του νά στείλη 
τό πτώμα τής συζύγου του εις τό κρε
ματορίου έκίνησε τάς ύπονοίας των. 'Η  
καΰσις τών νεκρών πού έχουν αύτοκτο- 
νήσει άπαγορεύεται άλλωστε εις τήν 
Γερμανίαν.

'Η  άνάκρισις άπεκάλυψε ταχέως 
ότι ή νεκρά ήτο ή δευτέρα σύζυγος τού 
Μπελλβύνκελ, άλλά ότι καί ή πρώτη 
σύζυγός του είχε έπίσης αύτοκτονήσει 
κατά τό 1942, ύπό παρόμοιας περίπου

'Ο  «Λανδρύ» τής Γερμανίας Λούυτβιχ Μπελλβύν- <*υνθηκας,^ εις το  Βερολίνου.
κελ μέ τήν δεύτερον σύζυγόν του Ρούβ καί τά  Οί άστυνομικοί έδω σαν  τό τε  εύ-
δύο μεγαλύτερα άπό τά  τρία τέκνα των, είς μίαν ρυτέραν έκτασιν εις τήν άνάκρισιν.

φωτογραφίαν τού οικογενειακού λευκώματος. Διακεκριμένοι Γερμανοί ίατροδικασταί 
έπελήφθησαν τής ύποθέσεως.'Η  σορός τής δευτέρας συζύγου τού Μπελλβύνκελ έ- 
ξετάφη καί ή μικροσκοπική έξέτασις τού τραύματός της εις τον κρόταφον άπέδει- 
ξεν ότι είχε πυροβοληθή έξ άποστάσεως, πράγμα πού άπέκλειε τήν αύτοκτονίαν.

Ό  Μπελλβύνκελ συνελήφθη καί υποβληθείς εις εξαντλητικήν άνάκρισιν ώμο- 
λόγησεν οτι αύτός είχε φονεύσει τήν σύζυγόν του καί είχε σκηνοθετήσει τήν δήθεν 
αύτοκτονίαν τη ς !

Τότε οί άνακριταί έζήτησαν άπό τάς άρχάς τού Βερολίνου νά έκθάψουν καί νά 
άποστείλουν είς τό Κρέφιλντ, όπου διεξήγετο ή άνάκρισις, τά οστά τής πρώτης συ
ζύγου τού Μπελλβύνκελ. Ή  προσεκτική έξέτασις των καί ιδίως ή παρατήτησις τού 
κρανίου απέδειξαν ότι ή νεκρά είχεν άποθάνει άπό δύο τραύματα πιστολιού. 'Ο  ια
τρός ό οποίος είχε διαπιστώσει τον θάνατόν της κατά τό 1942 δέν είχε παρατηρήσει
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τό δεύτερον τραύμα. Κατά το κρίσιμου εκείνον έτος του πολέμου ήσαν τόσοι πολλοί 
οί βίαιοι θάνατοι έκ των βομβαρδισμών, ώστε αί αύτοψίαι έγίνοντο βιαστικά καί ίσως 
χωρίς νά έξετάζωνται οΐ νεκροί. Ό  Μπελλβύνκελ ήτο άλλωστε τότε ανώτερος άξιω- 
ματικός της Βέρμαχτ.

Μετά την διαπίστωσιν καί τοϋ άλλου αύτοΰ έγκλήματος, τό ηθικόν τοϋ δολοφό
νου κατέρρευσε τελείως. 'Ομολόγησε ότι είχε φονεύσει καί τήν πρώτην του σύζυγον.

Τότε ή ’Αστυνομία έ'θεσε προ των οφθαλμών του ένα σημειωματάριου μέ διαφό
ρους διευθύνσεις γυναικών, τό όποιον είχε άνακαλύψει εις τήν οικίαν του. Οί άστυνο- 
μικοί είχαν άναγνωρίσει μεταξύ τών ο
νομάτων, πού άνεφέροντο εις τό σημει
ωματάριου, τά ονόματα μερικών γυναι
κών, πού κατά καιρούς είχαν εύρεθή δο- 
λοφονημέναι ύπό μυστηριώδεις συνθή- 
κας χωρίς νά έ'χη εκτοτε έξιχνιασθή 
ή δολοφονία των.

Τότε ό Μπελλβύνκελ έζήτησε νά 
του επιτρέψουν νά συντάξη μίαν πλήρη 
ομολογίαν όλων τών έγκλημάτων του, 
ύπό μορφήν ήμερολογίου της ζωής του.
' Η άδεια αύτή τοϋ έδόθη καί τό έγγρα
φον, τό όποιον ύπέβαλε εις τήν άνάκρι- 
σιν ό Μπελλβύνκελ, είναι ή καταπλη- 
κτικωτέρα έκμυστήρευσις ένός κακούρ
γου, πού έ'χει γραφή ποτέ. ’Αρχίζει μέ 
τήν έξιστόρησιν ένός έγκλήματος, πού ό 
κυαναπώγων είχε διαπράξει ένώ ήτο ά- 
ξιωματικός τοϋ γερμανικού ναυτικοΰ, 
αλλά προ τοϋ πρώτου γάμου του. Εΐ- 
χεν δηλητηριάσει τότε εις ενα ξενοδο
χείου τό Σαρμπρύκεν μίαν τραγουδί
στριαν τής όπερέττας τήν όποιαν είχε 
καταστήσει έγκυον. Τήν είχε πείσει νά 
πάρη ένα φάρμακου δήθεν έκτρωτικόν...

Ό  κατάλογος τών γυναικών πού 
ό δολοφόνος άναφέρει εις τό ήμερολό- 
γιόν του έκτείνεται εις όλην σχεδόν τήν 
Γερμανίαν. Ο Μπελλβύνκελ συνήπτε έξέτασι; του κρανίου τη; μετά δέκα έξ ετη άττό 
σχέσεις μέσω τών μικρών άγγελιών περί τοϋ θανάτου τη; άπέδειξεν ότι δέν εΐχεν αύτο- 
συνοικεσίων! Μεταξύ αύτών υπάρχει μία κτονήσει, άλλα φονευθή άπό τον σύζυγόν τη; 
γυναίκα άξιωματικός τής γυναικείας σ<Ρα·Ρα$ περιστρόφου,
στρατιωτικής βοηθητικής υπηρεσίας τής Βέρμαχτ, πού εξηφανίσθη μυστηριωδώς 
εις τό Βερολίνου κατά τον πόλεμον, μία συγγενής του, πού ομολογεί ό ίδιος ρητώς 
ότι τήν έφόνευσε τό 1952 καί μία νέα 19 ετών, ή όποια είχε εύρεθή πέρυσι φονευμένη 
άπό σφαίρας πιστολιού κοντά εις τήν Κολωνίαν, οπού ευρισκετοτοτε ο Μπελλβύνκελ.

Τριάντα γυναίκες άναφέρονται εις τό ντοκουμέντο αυτό, τό όποιον είναι μονα
δικόν εις τά έγκληματολογικά χρονικά όλων τών εποχών καί όλων τών χωρών. Ό  
Μπελλβύνκελ ομολογεί ρητώς ότι έφόνευσε μερικάς. Διά τάς άλλας, είτε διότι θεω
ρεί περιττήν τήν ομολογίαν, είτε διότι δεν ένθυμεϊται τάς λεπτομέρειας τοϋ φόνου 
των, άρκεϊται νά άναφέρη τον χρόνον καί τον τόπον τής γνωριμίας του μέ αύτάς. 
’Αλλά ή ’Αστυνομία πιστεύει ότι δλαι ανεξαιρέτως αί τριάκοντα γυναίκες υπήρξαν 
θύματά του ! .
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

‘Υπό Άρχιφύλακος J. Kramer,
-----------------------------------κατά μετάφρασιν Ύπαστυνόμου Α ' _____________________________

χ . ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

4. Τ Ο Κ Ι Ο

'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία τοϋ Τόκιο έχει συνολικήν δύναμιν 24.324 
άξιωματικών καί άνδρών.'Η πόλις τοϋ Τόκιο είχε πληθυσμόν 8.500.000 τον Μαίον 
τοϋ 1958. 'Η  Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας, τελεί ύπό τον έλεγχον τής ’Επιτροπής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας τοϋ Τόκιο ή οποία διορίζεται υπό τοϋ Κυβερνήτου τής Μη- 
τροπόλεως τοϋ Τόκιο.

Τα έξοδα Διοικήσεως τής ’Αστυνομίας τοϋ Τόκιο καταβάλλονται ύπό τής 
Μητροπολιτικής Υπηρεσίας, τα δέ έξοδα έκπαιδεύσεως, έπικοινωνιών καί εφοδίων 
καταβάλλονται ύπό τής Κυβερνήσεως.

Οί άστυφύλακες τής ’ Ιαπωνικής ’Αστυνομίας είναι γνωστοί μέ τό παρώνυμον 
«Ό μαβάρι-σάν» πού σημαίνει «ό περιπόλων άνθρωπος».

'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία τοϋ Τόκιο εχει 91 ’Αστυνομικούς Σταθμούς, 
766 'Υποσταθμούς (δυνάμεως δύο έως έξ άστυφυλάκων) καί 450 ’Αστυνομικά Φυλά
κια (δυνάμεως ενός άστυφύλακος).

Τα 5 0 ο /ο  καί πλέον τής συνολικής δυνάμεως τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας τοϋ Τόκιο έκτελοΰν ύπηρεσίαν περιπόλου.

Μία Ειδική'Υπηρεσία, ή οποία λέγεται 'Υπηρεσία ’Αστυνομικής Προστασίας, 
άσχολεΐται μέ τήν παροχήν ένισχύσεως εις έκτάκτους άστυνομικάς άνάγκας καί 
ιδίως προς άποκατάστασιν τής κυκλοφορίας, οσάκις παρατηρεΐται μεγάλη συμφόρησις 
αυτής εις τινα σημεία, προς άντιμετώπισιν διαδηλώσεων ή άναρχικών εκδηλώσεων 
καί προκειμένου να ένεργηθοΰν συλλήψεις εις εύρεΐαν κλίμακα.

'Η  ύπηρεσία ’Αστυνομικής Προστασίας, έχει δύναμιν 1.800 άξιωματικών καί 
άνδρών, καί έχει κατανεμηθή εις πέντε σημεία τής περιοχής τής ’Αστυνομίας τοϋ 
Τόκιο.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ 1956 διεπράχθησαν 190.000 άδικήματα εις τήν περιο
χήν τοϋ Τόκιο καί συνελήφθησαν τά 50 %  των δραστών τούτων. Έ κ  τών άδικη- 
μάτων τούτων 1.600 ήσαν κακουργήματα καί συνελήφθησαν τά 89 %  τών δραστών 
αύτών.

Μέ τήν έξιχνίασιν τών έγκλημάτων, άσχολοΰνται άποκλειστικώς 3.700 αστυ
νομικοί. 'Η  έπιστημονική έξερεύνησις εγκλήματος χρησιμοποιείται συχνά καί έκδί- 
δονται διάφορα δελτία μέ χαρακτηριστικά καί τά στοιχεία τών καταζητουμένων 
προσώπων.

'Η  'Υπηρεσία Τροχαίας κινήσεως, άσχολεΐται μέ τήν εφαρμογήν τών νόμων καί 
κανονισμών, οί όποιοι άφοροΰν τήν κυκλοφορίαν γενικώς.Ή  'Υπηρεσία αυτή, ενέχει 
μεγάλη σπουδαιότητα, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι μόνον κατά τό 1956 έφονεύθησαν 
766 πρόσωπα καί έτραυματίσθησαν 15.459 εις τροχαία δυστυχήματα. ’ Ιδιαιτέρα ση
μασία άποδίδεται εις τον έλεγχον τής κυκλοφορίας τών πεζών εις τά πολυσύχναστα 
μέρη καί πολλάς φοράς βλέπει κανείς, τέσσαρας ή πέντε άστυφύλακας μαζί, νά στα
ματούν τήν κυκλοφορίαν τών οχημάτων διά νά διέλθουν έκ τών διαβάσεων έκα- 
τοντάδες πεζών. Εις μερικά σημεία, οί άστυφύλακες ΐστανται επί ύψηλών πολυχρώ- 
μων βάσεων καί ρυθμίζουν έκεΐθεν τήν κυκλοφορίαν διά κινήσεων τών χειρών των καί 
διά μεγαφώνων.
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'Η  'Υπηρεσία Βοήθειας ’Ανηλίκων, εφαρμόζει προγράμματα προλήψεως της 
παιδικής έγκληματικότητος.

Τό Ειδικόν Γραφεΐον Προλήψεως’Αδικημάτων οργανώνει διαφόρους επιδείξεις 
κλείθρων καί κλειδιών καί άλλων μέσων άσφαλοΰς κλεισίματος μιας προτύπου 
οικίας.

Ή  'Υπηρεσία ’Ελέγχου ’ Ηθών, ελέγχει τά διάφορα κέντρα διασκεδάσεως, 
χαρτοπαικτικάς λέσχας, πορνείαν καί τά ναρκωτικά.

'Η  'Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων, σκοπόν έχει την άποκατάστασιν καλυτέ
ρων σχέσεων μετά τοϋ κοινού δια τής παροχής πληροφοριών, θεραπείας παραπόνων 
αυτών κ.λ.π.

Τοΰτο επιτυγχάνεται διά τής όργανώσεως έκθέσεων, συγκεντρώσεων καί 
διασκεδάσεων, διά μικρούς καί μεγάλους.Ή 'Υπηρεσία αυτή, διερμηνεύει τήν πολιτι
κήν της με τήν άκόλουθον δήλωσιν: «Είναι καθήκον μιας δημοκρατικής ’Αστυνομίας 
νά ένημερώνη τό κοινόν περί τής οικονομικής δράσεώς της». Μόνον όταν ό άστυνο- 
μικός άκολουθή τήν γραμμήν αυτήν, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, είναι 
δυνατόν νά τύχη κατανοήσεως καί συνεργασίας έκ μέρους τοϋ κοινού καί θά είναι εις 
θέσιν νά έκτελέση άποτελεσματικώς τά καθήκοντά του.

Οί υποψήφιοι προς κατάταξιν εις τήν ’Αστυνομίαν τοϋ Τόκιο, δέον νά έχουν 
ήλικίαν μεταξύ 20 καί 30 ετών, άνάστημα τουλάχιστον 1,62 μ. χωρίς φυσικά έλατ- 
τώματα καί άπολυτήριον γυμνασίου ή άντιστοίχου σχολής.

"Ενας άστυφύλαξ άναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, κατόπιν 
έκπαιδεύσεως ένός έτους εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

Οί άπό τοϋ βαθμού τοϋ 'Υπαστυνόμου καί κάτω άστυνομικοί, δικαιούνται 
συντάξεως μετά δωδεκαετή ύπηρεσίαν, οί ανώτεροι δέ τούτων μετά δεκαεπταετή 
υπηρεσίαν.

'Η  στολή τών ’ Ιαπώνων άστυνομικών, είναι φαιοΰ χρώματος, μέ λευκόν ύπο- 
κάμισον καί μαΰρον λαιμοδέτην.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Γιά τή χαρά
Μέσ’ στήν αυγή, 
μέσα στο πρώτο σκίσιμο 
τής μαύρης τής κουρτίνας, 
νοιώθω στά πόδια μου φτερά 
καί ξεκινώ μέ τή λαμπρή, 
τήν πάνλευκη κι’ άγνή στολή, 
γιά νά προλάβω τή χαρά.

*  VΚαί ξεκινώ μέ τήν αύγή... 
τούς πράσινους περνώ τούς λόφους 
πριν μέ προλάβη ήλιου φώς, 
νοιώθω μιά δύναμι στούς κόρφους, 
γίνομαι ξέγνοιαστο πουλί, 
κι’ όλο πετώ, κι’ όλο πετώ...
'Ώσπου νά νοιώθω τό κενό μου νά γέμιση.
"Ωσπου πιά νάβρω τή χαρά 
καί νά τήν πιώ, καί νά τήν πιώ...
"Ωσπου νά νοιώσω τή χαρά νά μέ μεθύση...

Σ . Χανδρής
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΔΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

'Υπό τοϋ Έπιθεωρητοϋ των Φυλακών Βελ
γίου κ Μ. V. HELMONT

Π Ε ΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
4. Πειραματισμοί εν rfj αλλοδαπή.
5. Συμπεράσματα.

(Συνέχεια έκ τοϋ προ
ηγουμένου καί τέλος)

** *
4. Πειραματισμοί έν τη αλλοδαπή.
'Ο  κ. Touren, τέως Διευθυντής της Σωφρονιστικής Διοικήσεως τής Γαλλίας, 

μας έγνώρισεν δτι ή λύσις των προβλημάτων των άναφερομένων εις τήν έξ άλκοολι- 
σμοϋ εγκληματικότητα έν Γαλλία, είναι λίαν πρόσφατος (Νόμος τής 15 ’Απριλίου 
1954). Έ ν τούτοις, τό ’Εκτελεστικόν Διάταγμα τό όποιον θάκαθορίση τον τρόπον τής 
εφαρμογής τοϋ νόμου τούτου καί ιδία τα ιδιαίτερα μέτρα διά τούς έκτίοντας ήδη τήν 
ποινήν των έγκληματίας, δεν έξεδόθη εΐσέτι.

'Ο  κ. Touren, άναφέρει επίσης δτι ή διακρίβωσις τοϋ αλκοολικού έγκληματίου 
γίνεται κατά τήν διάρκειαν τής συστηματικής ιατρικής έξετάσεως απάντων των κα
ταδίκων, κατά τήν στιγμήν τής φυλακίσεωςτων.

« ’Ελλείψει ύποχρεώσεως έπιβαλλομένης ύπό τοϋ νόμου, συνεχίζει ό κ. Touren, 
οί κρατούμενοι δεν δύνανται νά ύποχρεωθοΰν δπως ύποβληθοΰν εις θεραπείαν άντιαλ- 
κοολικής άποτοξινώσεως. 'Υποβάλλονται δθεν, εις ταύτην μόνον οίκειοθελώς, πράγ
μα δπερ συντελεί πολλάκις, εις τήν άποτελεσματικότητα τής θεραπείας.

«Εις μίαν περίπτωσιν έν τούτοις, ή Διοίκησις κατώρθωσε νά έπιβάλη εις τινας 
κατηγορίας κρατουμένων τήν ύποχρέωσιν δπως ύποβληθοΰν είς θεραπείαν άποτοξι- 
νώσεως. Πρόκειται περί των ύφ’ δρον άπολυομένων, διότι δυνάμει των διατάξεων τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ Διατάγματος τής 1ης ’Απριλίου 1952 «περί κανονισμού τής διοικήσεως 
διά τήν εφαρμογήν τοϋ άρθρου 6 τοϋ νόμου τής 14ης Αύγούστου 1885 περί τοϋ τρό
που προλήψεως τής υποτροπής», ή·χορήγησις τής ύφ’ δρον άπολύσεως δύναται νά 
έξαρτηθή έκ τής ύποχρεώσεως δπως ό απολυόμενος «έπισκέπτηται κανονικώς έν 
ιατρικόν κέντρον έν δψει τής θεραπείας του». 'Η  διάταξις αυτή έ'τυχε, μέχρι σήμερον, 
έφαρμογής είς πλείστας περιπτώσεις έθυλικών τοξιμανών, φαίνεται δέ δτι τά άποτε- 
λέσματα ύπήρξαν άρκούντως ικανοποιητικά. Διά νά μή ύποπέση ό κατάδικος έκ 
νέου είς τον πειρασμόν τοϋ πότου καί διά νά μή είναι δι’ αυτόν έξαιρετικώς δυσάρε
στοι αί ύποχρεώσεις αΐτινες τω  έπεβλήθησαν καί των οποίων ή τήρησις παρακολου- 
θεΐται ύπό των έπιτροπών μετασωφρονιστικής προστασίας, ή θεραπεία αδτη άρχεται 
κατά κανόνα, ολίγον προ τής άποφυλακίσεως».

Ό  κ. Sturup, Δανός ψυχίατρος, δστις διευθύνει εν κατάστημα διά ψυχοπα
θείς έγκληματίας, μοί έγνώρισεν δτι έάν εις έγκληματίας χαρακτηρισθή ώς άλκοο- 
λικός, κατόπιν παρακολουθήσεώς του ύπό ψυχιάτρου, ύπάρχει ή εύχέρεια δπως λη- 
φθοΰν δι’ αύτόν, κατόπιν δικαστικής άποφάσεως, μέτρα θεραπευτικά ή στερητικά 
τής έλευθερίας διά μίαν περίοδον μέχρι 18 μηνών, δυναμένη νά παραταθή μέχρι 3 
έτη, έν περιπτώσει ύποτροπής. Παρόμοιον μέτρον δύναται νά ληφθή καί έν περιπτώ- 
σει έπιβολής ποινής φυλακίσεως. Τό ειδικόν θεραπευτικόν κατάστημα περιλαμβάνει 
περίπου 20 κλίνας, ή διά τοϋ antabuse θεραπεία άρχεται είς τήν φυλακήν, ολίγον 
προ τής άποφυλακίσεως καί συνεχίζεται μερίμνη των μετασωφρονιστικών οργανώσεων.

Είς πλείστας περιπτώσεις, ό ψυχίατρος προτείνει είς τό δικαστήριον δπως έπι
βάλη είς άλκοολικόν έγκληματίαν τό μέτρον τής θέσεως ύπό δοκιμασίαν (probation), 
μέ τήν ύποχρέωσιν δπως ύποβληθή ουτος είς σχετικήν θεραπείαν. Έ ν τοιαύτη πε-
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ριπτώσει ό εγκληματίας είσάγεται εις ειδικήν κλινικήν τής Κοπεγχάγης. Έ σημειώ- 
θησαν 60%  έπιτυχίαι.

'Η  αύτή διαδικασία Ακολουθείται καί εις πόλεις έπαρχιακάς, μέ τήν διαφοράν 
δτι εκεί, αί τοπικαί άντιαλκοολικαί Έταιρεΐαι ή εις ιατρός, Αναλαμβάνουν τήν 
έκτέλεσιν της θεραπείας τή συνδρομή των μετασωφρονιστικών οργανώσεων.

'Η  έτησία εκθεσις πεπραγμένων τής Σωφρονιστικής Διοικήσεως τής 'Ολλαν
δίας, διά τό έτος 1955, Αναφέρει δτι 136 κρατούμενοι ΰπεβλήθησαν εις άντιαλκοολι- 
κήν θεραπείαν. Θά ήτο δμως ενωρίς νά συνάγωμεν συμπεράσματα περί τής συμπερι
φοράς των, μετά τήν άπόλυσίν των, διότι ή άνάλυσις των Αποτελεσμάτων των εύρί- 
σκεται είσέτι ύπό μελέτην.
» Η 5 . Συμπεράσματα.

Έάν κάμωμεν τον Απολογισμόν τής καταστάσεως, συμφώνως προς τάς ιδέας 
καί τούς πειραματισμούς τούς έκτεθέντας Ανωτέρω, θά ίδωμεν δτι ή θεραπεία (ορι
σμένων Αλκοολικών είναι δυνατή κατά τήν διάρκειαν τής κρατήσεώς των. "Ηδη, τό 
Ψυχολογικόν Παράρτημα τής Φυλακής τής Γάνδης διαθέτει τό κατάλληλον προσω
πικόν, ώς καί τ ’ άπαιτούμενα ύλικά μέσα. 'Η  έπέκτασις των ευνοϊκών αύτών δρων 
καί είς ετερα Παραρτήματα δεν είναι τί τό άκατόρθωτον.

Έ ν τούτοις, ώς έχουσι σήμερα τά πράγματα, δεν φρονώ δτι είναι εύκταΐον δπως 
ή θεραπεία αδτη άρχεται προ τής άποφυλακίσεως. Δυο λόγοι κυρίως δικαιολογούν 
τήν άποψίν μου αύτήν: ό πρώτος είναι ηθικής φύσεως καί ό δεύτερος ψυχολογικής.

Τό θεμελιώδες ζήτημα τής συνεναίσεως τού ένδιαφερομένου είναι τό πρώτον 
τό όποιον πρέπει ν’ άντιμετωπισθή- έπί τού προκειμένου δέ, ας μοί έπιτραπή δπως 
έ'χω ρητώς έκπεφρασμένην γνώμην: πάσα συνέναισις δεδομένη εντός μιάς φυλακής, 
ύποχρεώνουσα ένα κρατούμενον δπως ύποβληθή είς ιατρικήν θεραπείαν, ήτις δεν 
είναι άμοιρος κινδύνου δι’ αυτόν, Αποτελεί, κατ’ έμέ, πράξιν ηθικής βίας.

Εις τό πλεΐστον τών περιπτώσεων, ή ύφ’ δρον άπόλυσις, είναι εις τά δμματα 
τού ενδιαφερομένου, τό άντίτιμον τής εκλογής του. Άντίτιμον δελεαστικόν, τό ό
ποιον τον ώθεΐ εις τό ν’ άποδεχθή ένα δρον, μέ δλους τούς συνεπαγομένους κινδύνους.

Τό θέμα τής τοιαύτης «άρχής» άνεκοινώθη έν Λονδίνο), κατά Σεπτέμβριον 
1955, επ’ ευκαιρία τού Γ ' Διεθνούς Συνεδρίου ’Εγκληματολογίας, δτε συνεζητήθη 
τό ζήτημα τής ένεργείας χειρουργικών επεμβάσεων είς ώρισμένους ειδικούς ύπο- 
τρόπους βαρυνομένους μέ εγκλήματα κατά τών ηθών, ίνα καταστούν ούτοι τού λοι
πού Αβλαβείς, δταν θά έπενέλθουν είς τον έλεύθερον βίον.

Σήμερον, καθ’ ήν στιγμήν αί ίατροψυχολογικαί καί κοινωνικαί εξετάσεις 
τού έγκληματίου έπεκτείνονται όλονέν καί περισσότερον, θεωρείται δέ μάλλον βέ
βαιον, δτι πλεΐστοι έγκληματίαι θά ήτο δυνατόν νά καταστούν Αβλαβείς, χάρις είς 
ιατρικήν θεραπείαν ή είδικάς χειρουργικάς έπεμβάσεις (λοβοτομία, λαργκακτύλ, 
ευνουχισμός, antabuse κλ.), πρέπει νά καταβληθή προσπάθεια δπως μή δοθή 
Απόλυτος προτεραιότης είς τήν άρχήν τής κοινωνικής άμύνης, έφ’ δσον ό έπιδιωκό- 
μενος σκοπός δέν δύναται νά έπιτευχθή ή μόνον διά τού πλήρους παραμερισμού τών 
δικαιωμάτων τού Ανθρώπου, ώς καί τής σωματικής καί ήθικής του άκεραιότητος.

Ό  δικαστής έπιβάλλει Απλώς στερητικάς τής έλευθερίας ποινάς, έάν δέ βε
βαίως, εύκταΐον είναι δπως έπωφελούμεθα τής διάρκειας αυτής, ίνα προσπαθήσω- 
μεν ν’ άναμορφώσωμεν τό άτομον, δπερ πρέπει ν’ άποδοθή είς τήν κοινωνίαν μέ δσον 
τό δυνατόν καλυτέρας πιθανότητας Αναπροσαρμογής, υπάρχει έν τούτοις, εις φραγ
μός δστις έπ’ ούδενί λόγω πρέπει νά ύπερπηδηθή, ό φραγμός τού σεβασμού τής προ- 
σωπικότητος τού Ανθρώπου.

Ποια είναι τά δρια τών δικαιωμάτων τού Ανθρώπου, προκειμένου περί ένός 
κρατουμένου; Αί ϊδέαι έπ’ αύτοΰ είναι λίαν συγκεχυμέναι, φρονώ δέ δτι έπιβάλλεται, 
δπως τό σημαντικώτατον αύτό θέμα ύποβληθή έπειγόντως είς τήν κρίσιν τών ήθι- 
κολόγων, νομικών, ιατρών καί αρμοδίων κρατικών λειτουργών.
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Έ ν πάση περιπτώσει καί διά τούς έκτεθέντας άνωτέροτλόγους, δέν’  δύναμαι 
νά συμφωνήσω δι’ ώρισμένας άποφάσεις των παρά τοϊς Ψυχιατρικούς Παραρτή- 
μασι συσταθεισών ’Επιτροπών, αιτινες έξαρτώσι τήν ύφ’ δρον άπόλυσιν έκ τής 
ύποχρεώσεως υποβολής εις θεραπείαν διά του antabuse, θεραπείας άρχομένης έντος 
καταστήματος κοινωνικής άμύνης καί συνεχιζομένης κατά τον ελεύθερον βίον, ύπδ 
τον έλεγχον κέντρων διανοητικής υγιεινής ή ειδικευμένων ιδιωτικών κλινικών.

'Η  δευτέρα άντίρρησίς μου διά τήν θεραπείαν διά τοϋ antabuse κατά τήν 
διάρκειαν τής κρατήσεως, είναι ψυχολογικής φύσεως.

Πάντες γνωρίζουν δτι εις το πλεϊστον τών κρατουμένων, ή άποφυλάκισις 
προκαλεΐ μίαν ψυχολογικήν σύγκρουσιν ήτις παρατείνεται έπί μίαν κατά τό μάλλον 
ή ήττον μακράν ή βραχεϊαν περίοδον, άναλόγως τοϋ ατόμου καί τήν οποίαν οί οργα
νισμοί μετασωφρονιστικής μερίμνης άποκαλοΰσιν «κρίσιν άποφυλακίσεως».

'Όσον άφορα τούς άλκοολικούς, ό πόθος δπως έπιδοθοΰν έκ νέου εις τύν πά
τον, κατά τήν πρώτην ήμέραν τής άπολύσεώς των είναι τόσον ζωηρός, ώστε ελά
χιστοι δύνανται ν’ άντισταθοΰν εις αυτόν, έστω καί έάν ήρχισαν μίαν θεραπείαν 
άποτοξινώσεως έντος τής φυλακής. Τοϋτο, δυνατόν νά έχη σοβαράς συνέπειας διά τήν 
ύγείαν των καί πολλάκις τούς άποτρέπει άπο τοϋ νά συνεχίσουν τήν θεραπείαν των.

Ή  άνάληψις τής θεραπείας, έντύς τής φυλακής, όλίγας ήμέρας προ τής άπο- 
λύσεως, άποτελεϊ, συχνότατα, μάλλον μίαν αιτίαν αποτυχίας παρά επιτυχίας.

Ποιον ρόλον δύνανται ν’ άναλάβουν αί σωφρονιστικαί ύπηρεσίαι έν τή πάλη 
κατά τοϋ άλκοολισμοΰ, δστις θεωρείται ώς σοβαρός έγκληματικός παράγων;

'Η  άντιαλκοολική προπαγάνδα δύναται νά έπεκταθή, λαμβάνουσα δμως μίαν 
κατάλληλον μορφήν, άποφευγομένου τοϋ συστήματος τών ήθοπλαστικών διαλέξεων 
αιτινες είναι άνιαραί καί άτελέσφοροι.

Λόγου παραδείγματος, θά ήτο δυνατή ή διανομή ώρισμένων διαφωτιστικών 
βιβλίων, ύπό τών ιατρών ή τών άνθρωπολόγων εις κρατουμένους οΐτινες, φαίνονται 
δτι εύρίσκονται ύπό τάς άπαιτουμένας σωματικάς καί διανοητικάς προϋποθέσεις, 
διά τήν ΰπαρξιν πιθανοτήτων επιτυχίας μιάς θεραπείας.

Τότε μόνον μέ άτομα εΐδικώς έκδηλώσαντα τήν επιθυμίαν δπως προσπαθήσουν 
ν’ άπαλλαγοΰν έκ τοϋ πάθους των προς τόν πότον, τότε δύναται ν’ άναληφθή μία 
θεραπεία, μέ πιθανότητας έπιτυχίας. Μόνον έναντι τοιούτων άτόμων θά έδει νά στρα
φούν αί προσπάθειαι, διά τής διενεργείας προηγουμένως ψυχολογικών καί ιατρικών 
έξετάσεων, αιτινες θά έπιτρέψουν τόν καθορισμόν ένδεχομένων άντενδείξεων, ώς 
καί τάς μειονεξίας τής προσωπικότητος τοϋ άλκοολισμοΰ καί δυνατόν νά παρεμβά
λουν προσκόμματα εις τήν θεραπείαν.

Ό  ούτως συντασσόμενος φάκελλος ίατροψυχολογικής έξετάσεως θά διαβι- 
βασθή μεταγενεστέρως εις τήν είδικευμένην κλινικήν, είς ήν θά έξακολουθήση τήν 
θεραπείαν του ό ένδιαφερόμενος, μετά τήν άπόλυσιν του.

Πρέπει δθεν νά προσανατολισθώμεν προς μίαν δραστηριότητα διακριβώσεως 
καί ένθαρρύνσεως τών κρατουμένων τών δυναμένων καί έπιθυμούντων νά ύποβλη- 
θοΰν εις μίαν θεραπείαν άποτοξινώσεως, ήτις δμως διά νά έπιτύχη πρέπει νά άρχίση 
μετά τήν άπόλυσιν.

Μία δοκιμαστική προσπάθεια έπί τοϋ θέματος τούτου, ’ίσως φανή έκ πρώτης 
δψεως ασήμαντος, είμαι δμως πεπεισμένος δτι μία ιατρική προπαγάνδα προσηρμο- 
σμένη είς τάς άτομικάς έκάστοτε περιπτώσεις καί έπιδιωκομένη τή συνεργασία τοϋ 
σωφρονιστικοΰ προσωπικού, ώς καί τών οργανώσεων κηδεμονίας, δύναται ν’ άπο- 
δώση ικανοποιητικά άποτελέσματα καί νά δημιουργήση κλίμα κατάλληλον διά τήν 
υποβολήν περισσοτέρων αύθορμήτων αιτήσεων έκ μέρους τών καταδίκων διά τήν 
ύποβολήν των είς θεραπείαν.

'Ω ς έχουν σήμερον τά πράγματα, δέν νομίζω δτι είναι δυνατόν νά κάμωμεν τί 
τό περισσότερον ή τό καλλίτερου.
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«...Φεύγοντας άπό τόν κομμουνιστικό...
παράδεισο...»

« ----Τήν 27ην ’Ιούνιον έ. ε. είς την αίθουσαν τής 'Αρχαιολογικής
Εταιρίας έκηρύχΟη άπό ’Ελληνικής πλευράς, ή εναρξις τοϋ «Παγκοσμίου 
”Ετους Προσφύγων», εκ των χωρών τοϋ Ανατολικού Συνασπισμού» .

( Ά π ό  τΙς έφη μερίδες)

’ Ιούλιος 1959.
Καί πάλι νύχτα... νύχτα ξελογιάστρα, άστρόφεγγη, προκλητική...
Καί πάλι γαλήνη, σιωπή, σκοτάδια, ποίηση...
Καί πάλι άπόψε βρέθηκα μονάχος στην καμαρούλα μου...
Φτωχική, μικρούτσικη, έρημική ή γειτονιά μου, έχει πέσει σέ βαθύ ύπνο... 

κι’ άμέριμνη ονειρεύεται...
Μια γάτα νιαουρίζει μονότονα, παράξενα, άνατριχιαστικά... ένώ ό σκύλος 

τοϋ άπέναντι σπιτιού έχει άπό πολλή ώρα σωπάσει... (τί τάχα να συλλογίζεται ; ).
Νύχτα... πολλή νύχτα... Νύχτα παντού... Τά βλέφαρα κλείνουν άσυναίσθητα... 

βαρύ—βαρύ γίνεται τό κεφάλι καί γέρνει... θολώνει ή σκέψη, ή θύμηση, τό μυαλό... 
Κάποιο μολυβένιο σύννεφο, γκρίζο καί άκαθόριστο, τυλίγει τή φαντασία...

Πόση νωχέλικη τεμπελειά κυριαρχεί ολόγυρα ! ! ! Πόσο παντοδύναμος γί
νεται ό ύπνος ! ! !...

Αύτήν τήν ώρα ή άνθρώπινη ρουτίνα πέρνα άπό τό προκεχωρημένο φυλάκιο 
τής νύχτας καί καταθέτει μ’ ευχαρίστηση τήν βαρεία πανοπλία της...

Τερματίζεται ό άγώνας για τήν ύπαρξη... 'Η  βιοπάλη σταματά...
’Έ τσι, ξαναγίνεται ό άνθρωπος τό άδύνατο καί φοβισμένο πλασματάκι τής 

Δημιουργίας... Χάνεται μέσα στήν άτέλειωτη άπεραντωσύνη τοϋ Σύμπαντος... 
θαρρείς κι’ ή γή νεκρώνεται...

Άπέρριψε τήν τήβεννο τής θέμιδος ό δικαστής... έκλεισε τό γραφείο ό μεσί
της... σφάλισε τό χρηματοκιβώτιο ό τραπεζίτης... κατέβηκε άπό τήν έδρα ό δάσκα
λος... άφισε τά σύνεργα τής δουλειάς ό εργάτης... έκλεισε τό βιβλίο παρουσιών ό 
υπάλληλος... τέλειωσε τήν προσευχή ό άσκητής... Κι’ δλα σώπασαν...

Καί πάλι νύχτα... Νύχτα στήν ’Αθήνα... Νύχτα στή γή τής ’Αθήνας καί τοϋ 
Περικλέους... Νύχτα καλοκαιριού...

Κι’ είναι μιά νύχτα ξελογιάστρα, 
γεμάτη έρωτα σκοπό... 
πού, άν μιλούσανε καί τ ’ άστρα, 
θά λέγαν μόνο : « σ ’ άγαπώ... ».

Αυτό είναι τό τελευταίο, καί τό μοναδικό, τραγουδάκι πού άκουσα άπόψε 
άπό τό άπέναντι παράθυρο... Μιά παιδούλα ερωτευμένη τραγουδούσε.

'Αγνά, δειλά, σχεδόν ψιθυριστά άνέπεμπε τή δέησή της προς τόν καλό της,' 
πού καρτερούσε καί δεν έρχότανε, καί δεν έλεγε ν’ άρθή...

Σ ’ αύτή τή θέση τήν άντάμωσε τού ύπνου ό θεός... Καί τής σφάλισε τά μά
τια... Τώρα δεν τραγουδάει πιά... Ταξειδεύει στις μακρινές χώρες των ονείρων...

Κοντεύουν πιά μεσάνυχτα... τής νύχτας ή άποθέωσις... . . . .
Κι’ δμως... Ξαφνικά, σέ λίγες ώρες, σάν φέξη ή αύγούλα, δροσάτη κι’ ό ήλιο.ς. 

διαδεχτή τόν αύγερινό, θά βγοΰν στούς δρόμους τής γαληνεμένης πόλης αί.έφημερι- 
δοπώλες γιά νά διαλαλήσουν κάποια συνταρακτικά νέα, πού δέν τά ε’ίδαμε, δέν τά 
νοιώσαμε, δέν τά άντιληφθήκαμε καν, γιατί κοιμώμασταν τόν ύπνο τού Δικαίου...

«...Θ ά γίνη εισβολή κομμουνιστών στο Δυτικό Βερολίνο ;... >>.
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« . . . '0  κ. Χρουτσώφ άπειλεΐ μέ πόλεμον τήν ’Αμερικήν... ».
«...Νέα έντασις εις τον ψυχρόν πόλεμον...».
« . .. ’Αγωνία συνέχει τήν ’Ανθρωπότητα...».
«...Αύθάδεις ύβρεις τοϋ κ. Κοζλώφ εις Νέαν Ύόρκην...».
« ... Νέαν εύρεϊαν έπίθεσιν έξαπέλυσεν ό σοβιετικός συνασπισμός μέ κύριον
» στόχον τήν Ελλάδα... ».
«...Νέαι αίματηραί συγκρούσεις μεταξύ πολιτών καί δυνάμεων άστυνομικών
» εις Πολωνίαν...».
Αύτά καί άλλα διαβάζουμε στις έφημερίδες μέ κεφαλαία γράμματα, τό πρωί, 

ύστερα άπ’ τή γαλήνη τής νύχτας... Καί άποροϋμε, καί έξιστάμεθα, καί διερωτώμα- 
στέ : « Που είναι ή όμορφη σιωπή, ή γαλήνη, ή εύτυχία της νύχτας ; Τί έγινε ;...».

Τήν ώρα πού έμείς κοιμώμασταν τον ύπνο τοΰ δικαίου, κάποιοι άλλοι άσπονδοι 
καί αιμοσταγείς φίλοι τής ειρήνης ώργίαζαν εις βάρος μας...Για να μάς πιάσουν στον 
ύπνο...

Καί τότε, άπό τα βάθη των αιώνων, άκούγεται τοϋ άποκεφαλισμένου βαπτιστή 
ή ώργισμένη φωνή :

« Καί πάλιν 'Ηρωδιάς μαίνεται. Καί πάλιν τήν κεφαλήν τοΰ Ίωάννου ζητεί 
επί πίνακι... ».

Καί στο προσκήνιο τής νεώτερης ιστορίας των λαών προβέλνει άποκρουστικός, 
άπαίσιος στήν οψη ό βρυκόλακας τής στέππας...

Τί ζητάει πάλι αυτός ;... Τίνα ζητεί ;... Ζητεί τον Ίησοϋ, γιά νά τον σταυ- 
ρώση... Ζητεί τήν ελευθερία γιά νά τήν στραγγαλίση... Ζητεί αίμα, πολύ αίμα γιά 
νά ρουφήξη καί νά σταθή στά πόδια του...

Μά, τή νύχτα ; Βέβαια... Τή νύχτα... Τότες δέν βγαίνουν οί βρυκόλακες ;
’Έλα, Χριστέ καί Παναγιά μου ! ! !... Θέμα πού βρήκα νά καταπιαστώ βρα- 

δυάτικα ! ! !... ’Έχετε δίκηο... ’Αλλά, νά κοιμηθούμε ; Καί νά μάς πιάσουν στον 
ύπνο ;

Ποϋ πήγα καί τό θυμήθηκα έτοϋτο τό μακάβριο θέμα ! ! !... Μά, δυστυχώς, 
δ έ ν  τ ό  θ υ μ ή θ η κ α  εγώ... Μοϋ τό θύμισαν οί ίδιοι... Μάς άφίνει καθόλου 
ό κομμουνισμός νά τον ξεχάσουμε ;

Χτές τό Ε.Α.Μ.... Αύριο ό Τρίτος Γύρος... "Υστερα ή Κορέα... ’Αργότερα 
ή Ουγγαρία... Τώρα ό κ. Χρουτσώφ καί οί υποτακτικοί του...

Μ ιά στυγνή τυραννία έχει έπιβληθή σ ’ έκατομμύρια κόσμο τοΰ Άνατολικοΰ 
Συνασπισμόΰ... 'Η  Ζώή έχασε έκεΐ τήν αξία της... ή ελευθερία κατάντησε παιχνίδι 
στά χέρια σαδιστών σατραπίσκων... ’Αγχόνες, βία, ραδιουργίες, αίματα, συμφορά...

’Έ τσι, μέ τήν καρδιά βαρειά καί πονεμένη, ξεκινοΰν κάθε τόσο καί λιγάκι, 
δυστυχισμένοι κι’ άξιοδάκρυτοι, χιλιάδες άνθρωποι άπ’ τις χώρες τής ρωσικής 
τυραννίας, κι’ έρχονται νά μάς βροΰν... νά πέσουν στά πόδια μας καί μέ δάκρυα στά 
μάτια, νά μάς ικετεύσουν νά τούς δεχτούμε κοντά μας καί νά τούς άφίσουμε νά 
βροΰν μιά θέση στον ήλιο... Βλέπεις στά μάτια τους τή φρίκη, μαντεύεις τήν άπό- 
γνωση καί τον πανικό τους...

"Εχουμε δικαίωμα ν’ άρνηθοΰμε τή βοήθειά μας ;
Παιδάκια κοκκαλιασμένα... χαροκαμένες μαννοΰλες... ρημαγμένοι άντρες... 

ναυάγια τής ζωής, απλώνουν τά χέρια μέ σπαραγμό σέ μάς... σέ όλους τούς έλεύθε- 
ρους λαούς τής Δύσεως...

Πόσο συγκινητική είναι έτούτη ή εικόνα ! ! !
Αυτοί είναι οί πρόσφυγες, οί νέοι πρόσφυγες τής εποχής μας...
Τσακισμένοι άπ’ τά δεινά τής κομμουνιστικής κτηνωδίας στρέφουν δακρυ- 

σμένα τά βλέμματά τους προς τήν Νέα 'Υόρκη... Έ κεΐ, στο λιμάνι της... Γιά νά
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ιδοΰν καί νά προσευχηθούν στο τεράστιο άγαλμα της ’ Ελευθερίας, σύμβολο της Δυ- 
νάμεως των έλευθέρων λαών...

Στρέφουν άκόμα τα κουρασμένα βλέμματά τους προς το Θεό μας, αυτόν 
πού κι’ αύτοί πιστεύουν χωρίς νά έ'χουν τό δικαίωμα νά τον λατρεύσουν στις χώρες 
τους... προς την γλυκειά θαλπωρή τής ευτυχισμένης οικογενειακής ζώής τών λαών 
μας... προς τις γαλάζιες, χαρούμενες παραδόσεις μας, τά ήθη καί τά έθιμα τής έννο- 
μης ζωής μας...

"Ω ! Τό άπωλλολός πρόβατο τής Ευαγγελικής περικοπής ! ! ...
Βλέπω τον Κύριό μου, χρόνια καί χρόνια τώρα, νά τό άναζητα μέσα στις 

άκανθωτές στράτες τής ζωής... καί ν’ άπλώνη προς αύτό τά χέρια του μέ καλω- 
σύνη καί άγάπη...

Κι’ εμείς ;
Ευχάριστη είναι ή διαπίστωση πού θά κάνη ό γράφων... Εύχάριστη κι’ 

έλπιδοφόρα γιά τον πολιτισμό τής Δύσεως... Σύσσωμος ό ελεύθερος κόσμος, σάν 
ένας άνθρωπος, σάν ένας καλός ποιμένας, πήρε μέ στοργή στήν άγκαλιά του καί 
προσπάθησε νά ζεστάνη, νά φέρη τό χαμόγελο, νά χαρίση τήν εύτυχία στις ρημαγ
μένες καρδιές τών θυμάτων του κομμουνιστικού σατραπισμού...

"Ομως... Ρεαλισταί πρέπει νά είμαστε... ’ Ελεύθερα είναι τά καθεστώτα μας... 
Καί έπιτρέπουν κάθε κριτική...'

"Ομως δέν φτάνει ή άγάπη... Δέν φτάνει ή στοργή... Δέν φτάνει τό άγκάλια- 
σμα... Οί υλικές ανάγκες έχουν μιά ξεχωριστή θέση στά δύσκολα χρόνια μας... Οΐ 
πρόσφυγες τών άνατολικών χωρών χρειάζονται περισσότερη μέριμνα... Είναι άνά- 
γκη νά βροΰν κοντά μας δ,τι πόθησαν, δ,τι νοστάλγησαν, δ,τι ώνειρεύτηκαν...

Δέν είναι μονάχα χριστιανικό καθήκον μας ετούτο... Είναι καί ή απόδειξη, ή 
τρανότερη άπόδειξη τής ομορφιάς τού πολιτισμού μας... Δίνουμε εξετάσεις αύτές 
τις στιγμές... Κι’ ό βαθμός πού θά πάρουμε είναι ό βαθμός τής διαγωγής μας, καί 
τής έπιδόσεώς μας στά υψηλά καί άκατάλυτα ιδανικά τού Ελληνοχριστιανικού μας 
πολιτισμού....

Μά, ξέχωρα άπ’ αυτό είναι κι’ ένας τρόπος νά κτυπήσουμε άποτελεσματικά 
τά ψεύδη, τά άσύστολα καί πανούργα ψεύδη τής κομμουνιστικής προπαγάνδας... 
Αύτοί πού φεύγουν άπό τό κομμουνιστικό παραπέτασμα τής βίας είναι οί άψευδέ- 
στεροι κι’ οί πιο άμείλικτοι κατήγοροι τού σλαβικού μπλοκ... ’ Εμείς ας γίνουμε οί 
πιό ειλικρινείς προστάτες τους, άποδεικνύοντας έτσι σ ’ ολόκληρο τον κόσμο ποιοι 
είμαστε καί πόσα άξίζουμε...

Οί πρόσφυγες τής άνατολής πρέπει νά καταλάβουν μιά ξεχωριστά τιμητική 
θέση στή ζωή μας... Γιατί, κοντά στά άλλα, είναι καί ήρωες καί έντιμοι άνθρωποι, 
μέ συνείδηση καί ανθρωπισμό... ’Αψήφησαν κινδύνους, έμόχθησαν, ύπέφεραν τά 
πάνδεινα, άντιμετώπισαν χιλιάδες μορφές βίας γιά νά φτάσουν έως έμάς... Καί 
έφτασαν... ’Έφτασαν γιατί ή συνείδησή τους δέν μπόρεσε νά ύποταχθή στο ψέμμα, 
δέν άνέχτηκε τήν απάτη, δέν έλύγισε στή βία, δέν συνθηκολόγησε μέ τούς τρομερούς 
έξουσιαστές τής ζωής τους...

Τό παράσημό μας άς είναι ή βοήθειά μας, ή ολόψυχη, ή άμέριστη, ή άπε- 
ριόριστη βοήθειά μας γιά τούς πολυβασανισμένους μά άξιους συνανθρώπους καί 
αδελφούς μας.;. ·

Βοήθεια λοιπόν... ’Αλλά ποιος ; πώς ; μέ τί τρόπο ;
Μήν άνησυχήτε... Δέν ανήκει σέ μάς ή φροντίδα τής όργανώσεως αυτού τού 

κοινωνικού άγώνος.
Ό  "Υπατος 'Αρμοστής τού Ο.Η.Ε. άνέλαβε αύτό τό χριστιανικό έργον τής 

συγκεντρώσεως δηλαδή οικονομικών μέσων προς «περίθαλψιν καί άποκατάστασιν
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τών έξ άνατολικών χωρών προσφύγων ». Καί συγκρότησεν ειδική επιτροπή σέ κά
θε χώρα.

Σέ μας ή επιτροπή αυτή έχει μια ξεχωριστή αίγλη. Γιατί τελεί ύπό τήν έπί- 
τιμη Προεδρία τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως Παύλου.

’Ώ  ! 'Ο  καλός, ό δημοκρατικός, ό υπέροχος Βασιληάς μας ! ! !
Μέσα στήν άδαμάντινη ιστορία τοϋ Βασιλικού Οίκου τής Χώρας μας, όπου 

έζησαν καί έμεγαλούργησαν διαλεχτές βασιλικές μορφές, ό σημερινός Βασιληάς μας 
είναι ό ένσαρκωτής τής παληάς καί τής νέας Δόξας τής πατρίδος μας... Κλείνει 
μέσα του τις άρετές τοϋ Γεωργίου τοϋ Α '. Τον ήρωϊσμό τοϋ Κωνσταντίνου, τήν 
φρόνηση καί τήν τιμιότητα τοϋ Γεωργίου τοϋ Β ', τοϋ ’Όθωνα τήν αγνή ευαισθησία 
καί τήν όμορφιά.

Ποιος τόπος έχει Βασιληά σαν τον δικό μας ;
Σέ ποια μεγάλη στιγμή τής ζωής μας δέν έδωσε τό εύγενικό παρόν ; Πότε 

κλάψαμε καί δέν έκλαψε μαζί μας ; Πότε πανηγυρίσαμε καί δέν ξεφάντωσε δί
πλα μας ; Πότε δέν μοιράστηκε μέ τον λαό του τις τύχες καί τα πεπρωμένα του ;

’Έργα... ’Έργα... ’Αμέτρητα έργα είναι ό άπολογισμός τής Βασιλείας Του... 
Πλάϊ στήν υπέροχη μορφή τής δραστήριας καί τόσο λατρευτής Βασίλισσάς μας, 
ό Βασιλεύς Παΰλος έμεγαλούργησε... ’Ό χι μονάχα σαν Βασιληάς... Μά περισσότερο 
σαν Έλληνας, σαν ’Άνθρωπος, σαν καλός Χριστιανός ...

Μπορούσε λοιπόν ποτέ τό δράμα των προσφύγων να τον άφίση άσυγκίνητο ;
Πρώτος μεταξύ τών πρώτων έσπευσε νά τεθή στή διάθεσή τους... Είναι μια 

έκδήλωση τόσο τιμητική γιά τό λαό μας ! ! !...
Ό  Βασιληάς Παΰλος δέν είναι ό άρχοντάς μας... Είναι ό πατέρας μας, ό προ

στάτης μας, ό φίλος μας, ό άδελφός μας...
Καί μέ τό διεθνές κΰρος Του έδωσε καί ύπεγράμμισε τήν μεγάλη σημασία 

πού αποδίδει ό έλεύθερος κόσμος στο θέμα τών προσφύγων τοϋ άνατολικοΰ κόσμου...
Μά, τό δικό μας άστικό καθεστώς δέν κινείται ποτέ μονομερώς, μέ τήν πρω

τοβουλία ένός μόνον διαλεχτού άντιπροσώπου του, σέ κάτι τέτοιες στιγμές.... Κινη
τοποιείται ολόκληρο, τίθεται σέ συναγερμό, αίρεται σέ όψη δυσθεώρητα χριστιανι
κής άγάπης...

’Έτσι, Πρόεδρος τής Ελληνικής ’Επιτροπής γιά τήν άποκατάσταση τών 
προσφύγων τής κομμουνιστικής βίας έτέθηκεν ό ’Αρχηγός τής ’ Εκκλησίας μας, ό 
σεπτός καί άξιος 'Ιεράρχης μας Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Θεόκλητος... 'Η  ’ Εκκλησία βρέθηκε, γιά μιά άκόμα φορά, στήν 
πρώτη γραμμή τής κοινωνικής μάχης...'Η ’Εκκλησία τής άγάπης καί τής συμπό- 
νοιας ρίχτηκε μέ καλωσύνη στον όμορφο αύτόν άγώνα...

'Η  Πατρίδα καί ή Θρησκεία σ ’ ένα πανάκριβο σύμπλεγμα... 'Ό πως πάντα... 
"Οπως τότε μέ τά κρυφά σχολειά, όπως τότε μέ τον άγώνα τής ’Ανεξαρτησίας μας... 
'Ό πως πάντα...

« ’Εντολήν καινήν δίδωμι ύμΐν, ίνα άγαπάτε άλλήλους...» ήταν ή ήθική ρήτρα 
τοϋ συμβολαίου τοϋ σταυρωθέντος Θεανθρώπου προς τούς ανθρώπους κάθε εποχής... 
Καί τήν αγάπη αύτή, τήν μεγαλειώδη, τήν ύπέροχη, τήν «πάντα νοΰν ύπερέχουσα» 
τήν παρέλαβεν ή ’Εκκλησία μας καί τήν διεφύλαξε σάν ιερή παρακαταθήκη... Καί 
θάναι πάντα ό σκοπός καί ή επιδίωξίς της... Νΰν καί άεί...

Κοντά στις δυο έξέχουσες μορφές τοϋ Κράτους .μας, κοντά στον ’Αρχιεπί
σκοπο Θεόκλητο καί.τον Βασιληά ΙΙαΰλο, ολόκληρη ή Κυβέρνηση... .'Η Κυβέρνηση 
τοϋ κ. Καραμανλή... Πλούσιος είναι ό άπολογισμός τών έργων της... ’Αποδοτική 
είναι ή διαχείριση τών κοινών... ’Αμέτρητα τά κοινωνικά έπιτεύγματα τής Κυ- 
βερνήσεώς μας... Έ δω σε  μάχες, άντιμετώπησε δεινά καί δυσκολίες, μά πάντοτε και
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παντού έξετέλεσε τό καθήκον της στο άκέραιον... Ποιος καλόπιστος συζητητής 
μπορεί ν’ άρνηθή έτούτη την δμορφη άλήθεια ;

'Η  δράση της έχει σχέση μέ τό θέμα μας... 'Η  δράση της είναι άπάντηση στα 
κομμουνιστικά έπιχειρήματα τοΰ ψεύδους... Τό άστικό μας καθεστώς στερεώθηκε 
πιότερο καί έλαμπρύνθηκε έπί των ήμερων της...

Σέ συναγερμό λοιπόν οΐ επίσημες αρχές μας... Κι’ έμεϊς ; ’ Εμείς οί άλλοι ; 
"Ας πράξουμε τό καθήκον μας άπέναντι των προσφύγων άδελφών μας... "Ολοι μαζί 
άς βοηθήσουμε... Τό προσφυγικό έτος άρχισε...

Ναί ! "Αρχισε στις 27 ’ Ιουνίου στήν Αίθουσα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, 
μέσα σ ’ ένα σεμνό περιβάλλον χριστιανικής άγάπης...

Τήν έναρξη έκήρυξεν ό Βασιλεύς μας, μ’ έτοϋτα τά εμπνευσμένα λόγια :

«Το σημερινόν σοβαρόν διεθνές πρόβλημα των προσφύγων, άνανεούμενον 
» διά των συνεχών νέων κυμάτων των συμπαθών και δυστυχούν των αυτών άδελφών 
» μας, δημιουργεί δι όλους τους ελευθέρους ανθρώπους επιβλητικόν και επείγον τό 
» καθήκον εμπράκτου έκδηλώσεως χριστιανικής καί ανθρώπινης αλληλεγγύης. 
» 'Ο  λαός Μου έπέδειξε καί θά έξακόλουθή νά έπιδεικνύη άπέναντι τών προσφύγων 
» τήν πατροπαράδοτον 'Ελληνικήν φιλοξενίαν, τήν άλλ.ηλεγγύην, τό έλεος, τήν Χ ρ ί
ει στιανικήν Συνείδησιν. Ε ίμα ι όμως επίσης βέβαιος ότι ό 'Ελληνικός Λαός, μέ τήν 
» διακρίνονσαν αύτόν άντίληψιν καί ευθυκρισίαν,· εκτιμά καί τό έμμεσον μήνυμα τό 
» όποιον ενέχει διά τον σώφρονας τό νπάρχον πρόβλημα τών προσφύγων.

«Ο ί καιροί είναι χαλεποί. 01. θέσαντες ώς σκοπόν των νά άποστερήσουν τήν 
»  ’Ανθρωπότητα τής ελευθερίας καί τών λοιπών άγαθών, τά όποια άποτελονν τήν 
» πραγματικήν ευτυχίαν καί δίδουν άξίαν εις τήν εργασίαν καί τήν ζωήν, έχουν άπό 
» πολλοϋ κηρύξει άπηνή καί συνεχή πόλεμον εναντίον τών ελευθέρων λαών. 'Η  ση- 
» μερινή ειρηνική περίοδος αποτελεί κατ’ αυτούς μίαν προσωρινήν άναίμακτον φάσιν 
»  τοΰ πολέμου τούτου. 'Οσάκις εις τήν 'Ιστορίαν τής ’Ανθρωπότητας μία χώρα 
» παρασυρομένη από ειλικρινή επιθυμίαν ειρήνης έπαυσε νά γρήγορή, έπλήρωσε 
» ταχέως τήν άβλεψίαν της αυτήν μέ τήν ελευθερίαν της ενίοτε δέ καί μέ αυτήν τήν 
» ύπόστασίν της. Ε ίμ α ι ευτυχής, διότι οί ελεύθεροι λαοί έχουν αναγνωρίσει τον κίν- 
»  δυνον καί γρηγοροϋν διά τήν άσφάλειαν των, παρ’ όλον ότι ουδέποτε θά επιτεθούν 
» πρώτοι κατά τρίτων.'Η  πίστις καί ή συμφωνία όλων τών Δημοκρατικών Χωρών εις 
» τήν άμυντικήν ταύτην τοποθέτησιν άποτελεί τό ισχυρότεροι’ στοίχε Ιον τού δεσμόν 
»  των.

«'Ο  Λαός Μου, μέ πλήρη συνείδησιν τής άσφαλείας, τήν οποίαν τώ παρέχει 
» ή άμυντική, πλήν πλήρης συνεργασία του μέ τά Κράτη τον Ν .Α.Τ.Ο . θά συμβάλη 
»  εις τήν έπούλωσιν τού σημερινού προβλήματος τών προσφύγων, όπως προ ολίγων 
»  δεκαετηρίδων άντιμετώπισε έπιτυχώς παρόμοιον πρόβλημα, άπειρους μεγαλντέρον 
»  διά τήν 'Ελλάδα μεγέθους. Συγχαίρω άπό καρδίας όλ.ονς όσοι θά σνμμετάσχουν 
» εις είδος, χρήμα ή εργασίαν διά τήν επιτυχίαν τής ενγενούς προσπάθειας. Κηρύσσω 
»  τήν έναρξιν τον Παγκοσμίου ’Έτους Προσφύγων».

"Υστερα, σαν εκπρόσωπος τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, έλαβε τον λόγον ό 
'Υπουργός Προνοίας κ. Στράτος, πού μέ θαυμαστή έπιδεξιότητα άνέλυσε τό μετα
πολεμικό προσφυγικό πρόβλημα, καί ό όποιος άνέφερε μεταξύ άλλων :

«... Σήμερον εις τήν Ευρώπην υπάρχουν 135.000 πρόσφυγες, εκ τών όποιων 
» 32.000 διαβιοϋν υπό άθλιεστάτας σννθήκας εις πρόσκαιρα κέντρα υποδοχής εις 
» 'Ελλάδα, Γερμανίαν, Αυστρίαν καί ’Ιταλίαν. ’Ε ξ αυτών 15.000 άτομα ευρισκόμενα 
»  εις τήν Ελλάδα, προστατεύονται υπό τοϋ'Υπάτον 'Αρμοστον τού O .H .E. Ε ις τόν 
»  άριθμόν τούτον δεν υπάγονται οί "Ελληνες πρόσφυγες έξ ’Αλβανίας, Κίνας, Γιου-
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»  γκοσλαβίας καί Βουλγαρίας. ’Ήδη, άποκατεστάθησαν εν Έλλάδι 427 προσφνγι- 
» καί οίκογένειαι, υπολογίζεται δε δτι μέχρι τέλους τον 1960 θά έχουν άποκατασταθή 
»  όριατικώς 1.261 οίκογένειαι, περιλαμβάνουσαι 3.181 άτομα. Μετά την έκτέλεσιν 
»  των μέχρι τον 1960 προγραμμάτων, τά όποια χρηματοδοτούνται κατά 52  %  υπό 
» τής Υπάτης ’ Αρμοστείας τού Ο .Η .Ε. καί 4 8 %  υπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως 
»  ( εις χρήμα καί άλλας παροχάς), θά απομένουν προς άποκατάστασιν περί τάς 
» 8.000 προσφύγων».

Τέλος μίλησεν ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών κ. Θεόκλητος, ό όποιος ύπογράμ- 
μισεν ότι «ή ’ Εκκλησία της Ελλάδος όχι μονάχα μέ συγκίνηση υιοθετεί τήν άνα- 
ληφθεϊσαν υπέρ των προσφύγων προσπάθειαν» άλλά καί «  μετά πάσης προθυμίας 
θέτει έαυτήν εις τήν προγραμματισμένην ύπό τής Κυβερνήσεως ’ Εθνικήν αύτήν 
προσπάθειαν». Έ ν κατακλεϊδι δέ ό ’Αρχιεπίσκοπος έξέφρασε τήν βεβαιότητα ότι 
«ό  Ελληνικός Λαός θά συμβάλη ήθικώς καί ύλικώς εις τήν προσπάθειαν ένισχύ- 
σεως των μεταπολεμικών προσφύγων ».

Καί πάλι νύχτα... νύχτα ξελογιάστρα, άστρόφεγγη, προκλητική...
Καί πάλι γαλήνη, σιωπή, σκοτάδια, ποίηση...
Καί πάλι άπόψε βρέθηκα μονάχος στήν καμαρούλα μου...
’Άρχισα νά νυστάζω τώρα...
Μά, πριν πλαγιάσω, νοιώθω χρέος μου, αίστάνομαι τήν ανάγκη νά γονατίσω 

μπροστά στον μικρό ’ Εσταυρωμένο του κρεβατιού μου καί νά τον ικετεύσω νά λ.υ- 
τρώση τούς σκλάβους αδελφούς μου άπ’ τήν κομμουνιστική τυραννία...

Τότε ό φόβος υποχωρεί άπο μέσα μου... Νοιώθω δύναμη, φώς, πίστη...
Καί, σχεδόν φωναχτά, ψιθυρίζω :
« Γνώτε έθνη καί ήττάσθε. "Οτι μεθ’ ήμών ό Θεός ».

ΣΙ1ΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ



Τ Ο Υ Ρ ΙΣΤ ΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
Σ Χ Ο Λ Η  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ

________________________  'Υπό ’Αστυνόμου Β ' ________________________
χ. Π ΑΝ . ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

"Ενα ταξίδι πού έκανα τελευταία στο μαγευτικό νησί της Ναυσικας, την 
πανέμορφη Κέρκυρα, μοϋ έδωσε τήν ευκαιρία νά επισκεφθώ το κτίριο της παλαιας 
’Αστυνομικής Σχολής, πού βρίσκεται κοντά στη βάσι του όρθόκορμου καί πλατύ- 
στηθου ένετικοϋ κάστρου, πού σαν άκοίμητος φρουρός ορθώνει το άγέρωχο άνά- 
στημά του ανάμεσα στις πολυόροφες γκρίζες πολυκατοικίες τής δμορφης πολιτείας.

Πόσα συναισθήματα χαράς πλημμυρίζουν τά στήθεια ήμών των παλαιών άστυ- 
νομικών δταν άντικρύζωμε το τεράστιο αύτο οικοδόμημα μέσα στο όποιον επί έξη 
μήνες έπεράσαμε τις καλλίτερες ημέρες τής άστυνομικής μας ζωής!

Ή  έπίσκεψίς μας στην άστυνομική αυτή Βηθλεέμ είναι μία μυσταγωγία πού 
δημιουργεί νοσταλγικά συναισθήματα.

Μελαγχολία δμως άσυγκράτητη δοκιμάζουμε, μαζί καί άγανάκτησι, δταν 
βλέπουμε ότι το ισχυρό αύτο οικοδόμημα μέ τά γρανιτένια τοιχώματα, πού άντέ-

Ή  Άστυνομική Σχολή Κέρκυρα;, όπως ήταν προτού κατεδαφισθή κατά τό  ήμισυ.

χουν στο πέρασμα πολλών άκόμη αιώνων, εύρίσκεται κατά το ήμισυ κατεδαφισμένο.
Δεν γνωρίζω το λόγο πού τό ο’ίκημα τής Σχολής παρεχωρήθη στη Ναυτική 

Διοίκησι, ή οποία μή έχουσα κανένα δεσμό μέ τήν ιστορία τοϋ μεγάλου αύτοϋ 
οικοδομικού συγκροτήματος προέβη εις τον άκρωτηριασμό του. Θά ήτο προτιμώτε- 
ρον τό οίκημα αύτό νά έμενε στά χέρια τής ’Αστυνομίας. Μπορούσε άνετα νά στε- 
γάση τήν Άστυνομική Διεύθυνσι Κερκύρας καί δλας τάς Εΐδικάς Υπηρεσίας. 
Τώρα δμως είναι πολύ αργά. Τό άνοσιούργημα έξετελέσθη. Ή  Σχολή μας πού 
πρώτα επιβλητική έφάνταζε σάν άρχόντισσα, άνάμεσα στά άλλα οικοδομικά συγκρο-
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τήματα της Κερκύρας, τώρα μετά το φεβερό άκρωτηριασμό της, έμφανίζεται 
μπροστά στά μάτι μας ταπεινή καί εξουθενωμένη.

Περιδιαβάζω τον περίβολο τής Σχολής. Μία υποβλητική μελαγχολία μοϋ 
γεμίζει τήν ψυχή καί ή θύμησί μου γοργά πετάει στά χρόνια τά παληά, τότε πού 
ή Σχολή γεμάτη ζωή καί δρασι, άπότελοΰσε τή «μάννα» πού έθρεψε μέσα στή φι
λόστοργο άγκαλιά της μιά γενεά ολόκληρη άστυνομικών. Στέκομαι στή μέση του 
προαυλίου της, πού τό κλείνει ολόγυρα ένας πελώριος χορταριασμένος μανδρότοιχος, 
μαυρισμένος άπο του χρόνου το πέρασμα καί προσπαθώ νά προσανατολισθώ. "Ολα 
τά γύρω οικήματα, πού άποτελοϋσαν τούς βοηθητικούς χώρους τής Σχολής, ή μεγάλη 
αίθουσα τοϋ άμφιθεάτρου πού έστεγάζετο το πρώτο τμήμα, τό άπέναντι οίκημα του 
δευτέρου τμήματος καί εκείνο τοϋ τρίτου, πού ήτο σκαρφαλωμένο στο φρούριο, σάν 
κελλί άγιορείτικου μοναστηριού, δεν υπάρχουν πλέον. Οΐ βόμβες πού μάς έ'ρριξαν 
οί φίλοι μας τώρα ’ Ιταλοί στήν άρχή τοϋ Άλβανικοΰ πολέμου, τά μετάβαλαν όλα 
εις σωρόν ερειπίων. Μάταια προσπαθώ νά βρώ τά μαγερεΐα, τά περίφημα αύτά 
εργαστήρια τοϋ άλησμονήτου εκείνου μαγείρου—τοϋ Μαρτζούκου—πού μάς έσερβί- 
ριζε τό ώραιότατο ριζόγαλο. Μόνον οί καπνισμένοι τοίχοι τοϋ άπέναντι μανδρό- 
τοιχου σημειώνουν τό μέρος οπού εύρίσκοντο.

Κάθομαι σέ ένα πεζούλι, πού είναι άπέναντι άπό τήν τοξοειδή σκάλα τής κεν
τρικής εισόδου πού άλλοτε τό έστεφάνωνε θριαμβευτικά χιλιοπλόκαμο καταπράσινο 
άγιόκλημα καί άφίνω τό νοΰ μου νά γυρίση στήν άλησμόνητη έκείνη περίοδο πού 
έφοιτοΰσα στήν ’Αστυνομική Σχολή. ’Αλήθεια τί ευτυχισμένες ημέρες ήσαν εκείνες. 
"Αν σέ άλλες παρόμοιες περιπτώσεις οί Σχολές άποτελοΰν διά τούς μαθητάς διπλα- 
μπαρωμένες φυλακές, διά τήν ’Αστυνομική Σχολή Κερκύρας συνέβαινε εντελώς τό 
άντίθετο. Ή  ζωή έδώ κυλούσε ήρεμα καί γαλήνια μέσα σ ’ ένα χαρούμενο περιβάλλον 
πού τό έδημιουργοϋσε ή γεμάτη γοητεία γή τοϋ ώραίου νησιοϋ όπου μάς θάμπωνε 
τά μάτια μέ τή συναρπαστική ομορφιά του.

Ά φίνω  μέ μελάγχολη σκέψι τή Σχολή γιά τή σημερινή της κατάντια καί παίρ
νω τό άνηφορικό δρομάκι πού άνεβαίνει απάνω στον υψηλό προμαχώνα τοϋ κάστρου. 
Ά π ο  τή κορυφή έδώ τοϋ φρουρίου τό άγνάντευμα είναι άφάνταστα θεαματικώτατο. 
ΙΙαντοϋ ολόγυρα μας όπου φτάνει τό μάτι δέν βλέπουμε τίποτα άλλο παρά τήν πρά
σινη ήμερότητα τοϋ Κερκυραΐκοΰ τοπίου.

"Ολα έδώ τά βουνά, κάμποι, θάλασσα, ουρανός έχουν ένα θείο συνταίριασμα 
όπου ή ομορφιά, ή αρμονία καί ή γαλήνη κυριαρχούνε άπόλυτα.

Οί στίχοι τοϋ Κερκυραίου ποιητοΰ Μαβίλη τή στιγμή αυτή έρχονται αυθόρ
μητα στο νοΰ μου:

Τοϋ νησιοϋ μου τις μύριες ομορφάδες 
σάν καί μένα κανένας δέν έχάρη.

Είναι εύτυχεϊς θνητοί, οί άπόγονοι τών Φαιάκων, πού έχουν τό θείο προ
νόμιο νά είναι κάτοικοι τοϋ μαγευτικού αύτοΰ νησιοϋ, όπου ή παραμυθένια ομορφιά 
του, τούς γεννάει μόνιμα γλυκά συναισθήματα, έτσι πού αισθάνονται τή χαρά σάν 
ένα βαθύτερο νόημα τής ζωής.



/

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’ Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Ά μφ είας.
Στή πλατεία Κυκλοβόρου, στο Γκύζη.
'Η  Ά μφεια, ήτο άρχαία Μεσσηνιακή πόλις κοντά στα σύνορα της Λακωνίας. 

’Εκεί κοντά βρισκόταν τό ιερό της Λιμνάτιδος Άρτέμιδος, στο όποιον οί Μεσσή- 
νιοι άρπαξαν τούς Σπαρτιάτες κι’ έδωκαν έτσι άφορμή νά έκραγή ό Α' Μεσσηνια- 
κός πόλεμος.

Ά μφιαράου.
Διασταυροΰται μέ την οδόν Κηφισσοΰ, στο Καπνεργοστάσιο Κολοκυνθοΰς.
'Ο  Άμφιάραος, ήτο μιά άπό τις πιο σεβαστές μορφές της μυθολογίας. Γυιός 

τοΰ Όϊκλέως, συνεβασίλευσε στο ’Ά ργος μαζί μέ τόν συγγενή του "Αδραστον, 
τοΰ οποίου την άδελφή, ’ Εριφύλη, πήρε γιά γυναίκα.

Πήρε μέρος στήν έκστρατεία των «Ε π τά  έπί Θήβας». Τιμήθηκε αρκετά γιά 
την μαντική του ικανότητα. Προς τιμήν του ύπήρχον πολλά ιερά, σπουδαιότερο των 
οποίων ήτο τό «Άμφιαράειον», πού βρισκόταν στή σημερινή θέσι τοΰ Μαυροδή- 
λεσι (κοντά στο Κάλαμο).

Ά μφιδάμαντος.
Πάροδος τής όδοϋ Άμφικράτους 37, στή Γούβα.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν πολλών μυθολογικών και ιστορικών προσώπων τής 

άρχαιότητος.
Ά μφ ικλείας.
Συνέχεια τοΰ τέρματος τής όδοϋ Άγαννίπης, στο Γκύζη ("Αγ. Στυλιανός).
’Οφείλει την ονομασία της, στή γνωστή κωμόπολι τής Λοκρίδος, τό Δαδί. 

Κατά τήν άρχαιότητα ή Άμφίκλεια ήτο πόλις μέ μεγάλη άκμή κι’ είχε περιφανή 
ναό τοΰ Διονύσου.

’Ετυμολογικά, ή λέξις Άμφίκλεια, παράγεται άπό τό «άμφί» (περί) καί 
«κλείω», γιατί ή πόλις περιεκλείετο άπό τόν Παρνασσό καί τό Καλλίδρομο. Κατ’
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άλλην εκδοχήν παράγεται άπό τό «άμφί» και «κλέος», πού σημαίνει ξακουστή πόλις. 
'Η  ονομασία Δαδί, άνήκει στούς μεσαιωνικούς χρόνους. "Υστερα άπό τον άγώνα της 
’Ανεξαρτησίας τοϋ 21, το Δαδί, μετωνομάσθηκε σε Άμφίκλεια.

Ά μφικράτους.
Πάροδος της όδοϋ Άμεινίου, στή Γούβα.
'Ο  Άμφικράτης, γλύπτης άπο τήν ’Αθήνα, έζησε τον δον π.Χ. αιώνα. ’Έργο 

δικό του είναι ή χάλκινη λέαινα μ’ άνοικτό το στόμα καί χωρίς γλώσσα. Το γλυπτό 
αύτό, κατά μια έκδοχή, σχετίζεται μέ τήν εταίρα Λέαιναν, τήν φίλη τοϋ Ά ριστο- 
γείτονος, ή οποία έ'κοψε τήν γλώσσα της, για να μήν άποκαλύψη τά μυστικά πού 
γνώριζε γιά τούς δύο τυραννοκτόνους.

Ά μφικτύονος.
’Από Ήρακλειδών 18, στά Ά ν ω  Πετράλωνα.
Ό  Άμφικτύων, γυιός τοϋ Δευκαλίωνος καί της Πύρρας, αδελφός δέ τοϋ Έ λ - 

ληνος, γεννάρχου τών Ελλήνων, είναι ό ιδρυτής τών Άμφικτυονιών. (Άμφικτυονία, 
κατά τήν άρχαιότητα, ήτο ή συνένωσις διαφόρων πόλεων ή φύλων γειτονικών γιά 
θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους).

’ Αμφιλοχίας.
Πάροδος της όδοϋ Άχαρνών 98, στή Πλ. Κυριάκού (Βικτωρίας).
’Αμφιλοχία, λέγεται ή πρωτεύουσα της ’Επαρχίας Βάλτου τοϋ Νομοΰ Αίτωλ) 

νιας. Κτίσθηκε άπό τον Ά λή-Π ασσά καί πήρε τ ’ όνομα Καρβασαράς (Καρβάν-σεράϊ— 
σταθμός Καραβανίων). Κατέχει ξεχωριστής σημασίας συγκοινωνιακή θέσι, γιατί 
άπ’ αύτή διέρχεται ό δρόμος πού συνδέει τήν Αίτωλ )νία καί τήν "Ηπειρο.

Ή  ’Αμφιλοχία, στις αρχές τοϋ Πελοπον. πολέμου, ήτο θέατρο πολεμικών 
έπιχειρήσεων, έξ αιτίας φιλονικιών τών Άμφιλόχων καί τών Άμβρακιωτών, σχε
τικά μέ τήν κατοχή τοϋ Άμφιλοχικοΰ "Αργους. (Τό Άμφιλοχικόν Ά ργος, ήτο πόλις 
πού έκτισε ό ’Αργείος Άμφίλοχος, γυιός τοϋ Άμφιαράου. ’Ερείπια σώζονται 
σήμερα, κοντά στά χωριά Άράπης καί Βλύχα).

Ά μφ ίονος.
Ά π ό  Άγλαυριδών 9, στή Γούβα.
'Ο  Αμφίων, γυιός τοϋ Διός καί τής ’Αντιόπης, κόρης τοϋ Ά σωποΰ, δίδυμος 

δέ άδελφός τοϋ Ζύθου, θεωρείται, κατά τον "Ομηρο, ώς ό κτίστης τών τειχών τών 
Θηβών. 'Ο  Η σίοδος, θεωρεί τον Άμφίονα, ώς σύζυγο τής Νιόβης.

'Ο  Άμφιων, υπήρξε περίφημος άοιδός καί μουσικός, ό δέ Ερμής τοϋ είχε χα
ρίσει λύραν. Σύμφωνα μέ τις Σικυωνικές παραδόσεις, θεωρείται μαζί μέ τον Φιλή- 
μονα καί τον Λίνον, άπό τούς πρώτους κιθαρωδούς.

Ά μφ ιπ όλεω ς.
Πάροδος Βασιλείου τοϋ Μεγάλου 70, στο Βοτανικό.
Ή  Άμφίπολις, όνομαστή γιά τό πλούτο της καί τήν άκμή της, πόλις τής Μακε

δονίας κατά τήν άρχαιότητα, μπορεί νά όνομασθή καί «Άθήναι τής Μακεδονίας» 
καί τοΰτο έξ αιτίας τών μεγάλων της δεσμών μέ τήν Αθήνα. ΤΗτο τό κέντρο άκτι- 
νοβολίας τοϋ Αθηναϊκού πνεύματος σ ’ ολόκληρη τήν Μακεδονία. ’ Ελάχιστα ερεί
πιά της, σώζονται σήμερα πάνω σ ’ ένα λόφο κοντά στο Νεοχώριο τοϋ Στρυμόνος.

( Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

—«Θ ά τό ξαναβροΰν τό άγόρι. σας, Φρανσουάζ...» της είπε μέ μισή φωνή.
—«Θ ά έπρεπε κι’ εγώ...».
—«Τίποτε δεν επρεπε νά κάνετε εσείς... Μήν αύτοβασανίζεσθε... Δεν εύθύνεσθε 

γ'.ά τίποτε ούτε εσείς, ούτε οί άλλοι... Ούτε κι’ ό μικρός δραπέτης... "Ολες οί πόρτες 
πρέπει νά μένουν άνοικτές. Αυτό ορίζει ό Κανονισμός! Κι’ άν κάποιος είναι υπεύθυνος 
έδώ, αύτός ε ί μ α ι  έ γ  ώ ... ’Εγώ πού έχω φτειάξει αύτόν τον κ χ ν ο ν ι σ μ  ό... 
’Εγώ λοιπόν φταίω καί οχι έσεϊς!..».

—«Τό πιο άσθενικό μου αγόρι!!! Την πιο ψυχρή νύκτα...» μουρμούρισε μέ 
σπαραγμό ή ’Αρχηγός, ένω έστρεφε τό κεφάλι της προς την χιονισμένη πέρα φύση...

—«Μήν άνησυχής, Φρανσουάζ» τής ειπεν ήσυχα ή Μάμμυ. «Θ ά τό ξαναβροΰν. 
Θά τό ίδής! Θά τό βρουν σέ κάποια αίθουσα άναμονής, σ ’ ένα ζεστό καφενείο... 
κάπου...».

—«Ν αί! Τό ξέρω... Θά τό ξαναβροΰν... ’Αλλά ποιοι; ’Εμείς; ’Όχι, δυστυχώς !.. 
Θ ά  τ ό  β ρ ο ΰ ν  ο ί  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς ! ! ! . . . » .

—«Δεν έχουν λοιπόν έλθει άκόμα;» ρώτησεν άπερίσκεπτα ό ’Αρχηγός Ρομπέρ...
—«Τούς έδώσαμε τό σύνθημα συναγερμού σήμερα τό πρωί» άπάντησε κάπως 

μελαγχολικά ό κύριος ΙΙροβίνς, ένω προσπαθούσε ξανά ν’ άνάψη τον άναπτήρα του 
«τούς έδώσαμε τό σύνθημα τοΰ συναγερμού ό ’Άσπρο Δόντι κι’ έγώ... ’Αλλά, νομίζω 
ότι πρέπει, νά κάνουμε κι’ εμείς τήν έρευνα μας... Τί λέτε; Πάμε Φρανσουάζ;».

...Σιωπηλός καί θυμωμένος έμοιαζε μέ ντέντεκτιβ μυθιστορήματος... ένω τά 
μεγάλα του παπούτσια καί τά ελαφρά ίχνη τής άρχηγοΰ σημειωνόντουσταν δίπλα - 
δίπλα πάνω στο χιόνι... στον άγωνιώδη δρόμο τής άναζητήσεως... ’Από τον κοιτώνα 
στον λαχανόκηπο... ύστερα στην τάξη... άπ’ έκεΐ στην αίθουσα προβολών... τέλος 
στού Κλεμανσώ...

Ό  Άλέν Ρομπέρ είχε φέρει κι’ δλας έκεϊ τό θλιβερό μαντάτο...
—«Τί stvai αυτά πού μού λές;» Έρώτησε μέ σπασμένη φωνή ό γέρος, καί κά

θισε βαρειά... Τά μουστάκια του έτρεμαν!...
Χωρίς νά ξέρη γιατί, ό Άλέν Ρομπέρ πήρε μέσα στά χέρια του τό μεγάλο χέ

ρι τού γέρου, πού ήταν σημαδεμένο μέ φακίδες... ~Ηταν έντελώς παγωμένο...
—« ’Αλλά, Κλεμανσώ... Μήν κάνης έτσι... Θά τον ξαναβροΰν ! ! !  Κουράγιο ! ! ! » .
—«Ναί» άπάντησε ό γέρος μέ πονεμένο σαρκασμό «τό ξέρω... Θά τον ξανα- 

βρούν ο ί χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς ! ! ! » .
Ό  Άλλέν Ρομπέρ τον κύτταξε άνήμπορος νά τονέ βοηθήση ...'Η ταν σίγουρος 

ότι έκλαιγε... καί, σάν νάπιασε τον Ρομπέρ ένα είδος πανικού, έφυγε γρήγορος, άνα- 
στατω μένος...

Στο δρόμο συνάντησε τον κύριο ΓΙροβίνς καί τήν ’Αρχηγό...



7222 Qil. Cesbron : «Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο»

—«Καλημέρα, λεβεντόπαιδο» του είπε πολύ φιλικά ό κύριος Προβίνς... Και 
συνέχισε, προσποιούμενος τον εύθυμο: «Έ σύ  ήσουν... δηλαδή θέλω νά πώ εσύ είσαι, 
ό καλύτερος φίλος τοϋ Άλμπέρ^ΙΙώλ;..».

—«Τίνος είπατε;..».
—«Τοϋ Ό λάφ ...» άπάντησεν ή ’Αρχηγός, μέ μια έλαφρή άγωνία...
—«Νομίζω, ναί!..» είπε σκεφτικό τό παιδί...
—«Μήπως έχεις καμμιά ιδέα για τούς λόγους της δραπετεύσεως;».
—« “Οχι!, ’Ό χ ι!»  έφώναξε άπότομα τό παιδί.
Ό  κύριος Προβίνς έβαλε πάνω στον ώμο του τό βαρύ χέρι του... Καί είπε, 

βυθίζοντας τό βλέμμα του μέσα στά μαύρα μάτια τοϋ παιδιού, πού δεν χαμήλωναν 
καθόλου, μέχρις δτου τά αίσθάνθηκε φιλικά:

—«Πού λές, ’Αλλέν... Δεν είμαι χωροφύλακας... Τό ξέρεις... Καί ό φίλος σου, 
πώς νά σοΰ πώ; είναι καί λιγάκι σάν... σάν παιδί μου, ας ποΰμε... Λοιπόν, πρέπει νά μέ 
βοηθήσης... "Αν μπορούμε νά τον βρούμε πρώτοι εμείς, πριν νά τον βροΰν οί χωροφύ
λακες, δεν θά ήταν άρά γε πιο καλύτερα γι’ αυτόν;.. Σκέψου... Θυμήσου...Χθες βρά
δυ, μετά τον κινηματογράφο, ό ’Άλμπ... ό Ό λάφ ήθελα νά πώ, δεν σοΰ είπε τίποτε;..».

—«Αύτός εδώ δεν ήταν στον κινηματογράφο χθες τό βράδυ, μαζί μέ τούς άλ
λους!..» άπάντησεν ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ...

—«Αύτό είναι κακοτυχία!! ! »  μονολόγησεν άργά ό κύριος Προβίνς «μεγάλη κα- 
κοτυχία !!!» καί έρριξε τό τσιγάρο του στο έδαφος,πού χάθηκε μέσα στο χιόνι...

Ό  Άλλέν Ρομπέρ άπομακρύνθηκε συλλογισμένος...
—«Κύτταξε !» τού φώναξε ό κύριος Προβίνς ξαφνικά «αν σοΰ έ'ρθη ή παραμικρή 

ιδέα, έλα νά μέ βρής...
...Μήν ξεχνφς δτι εγώ ά ν η σ υ χ ώ  π ι ο  π ο λ ύ  ά π ό  σ έ ν α !».
Τό αγόρι δέχτηκε αύτά τά σκληρά λόγια σάν μπάτσο...
Λίγο άργότερα μπήκεν ό κύριος Προβίνς μέσα στο δωμάτιο τού Κλεμανσώ... 

Σάν τον είδε ό γέρος νά μπαίνη, έβγαλε τό λερωμένο σκούφο του, τον τοποθέτησε 
έπίσημα επάνω στο τραπέζι καί είπε μέ φωνή ύπόκωφη:

—«“Ηθελα άκριβώς νά σάς δώ, κύριε Προβίνς... "Εχω τήν τιμήν νά... νά σάε 
ζητήσω... “Εχω τήν τιμήν νά σάς ζητήσω τήν... τήν άδεια... “Εχω, λοιπόν τήν τιμήν 
νά σάς ζητήσω τήν... τήν άδεια νά υιοθετήσω τον μικρό Άλμπέρ Πώλ... "Εχω τό 
δικαίωμα, δέν είναι έτσι;» ρώτησε βιαστικά...

—«Μά, βέβαια!..» μουρμούρισεν ό κύριος Προβίνς, «άλλά δέν είναι ή κατάλλη
λη στιγμή, γέρο μου...».

—«Τ ό ξέρω... Έ χετε δίκηο...» άπάντησε ό Κλεμανσώ, χαμηλώνοντας μέ ντροπή 
τό κεφάλι...

Ό  κύριος Προβίνς έκύτταξε μέ συμπάθεια αύτά τά δύο λαμπερά μάτια, τά 
μουστάκια, αύτά πού έτρεμαν άπό συγκίνηση, τό παχύ χέρι τού έπαιζε νευρικά τύ
μπανο επάνω στο τραπέζι... Κύτταξε μέ συμπάθεια αύτό τό παιδί τών πενήντα πέντε 
χρόνων, πού ζητούσε βοήθεια...

—«Μήν άνησυχής» είπε μέ καλυσώνη « “Ελα! Τώρα πρέπει νά τον βρούμε... 
Νά βρούμε τον γυϊόκα σου... Καί γρήγορα μ άλιστα !!!» .

’Εκείνη τή στιγμή κάποιος κτύπησε τήν πόρτα...ΤΗταν ό ’Αλλέν Ρομπέρ πού 
μπήκε κατακόκκινος...

—«“Ηθελα νά σάς πώ ...». Είπε λαχανιασμένος, χωρίς νά χαιρετήση... « “Ηθελα 
νά σάς πώ... δτι... ’Αλλά αύτό δέν χρησιμεύει σέ τίποτε...».

■—«Πού ξέρεις!» παρατήρησεν ό κύριος Προβίνς «μπορεί καί νά χρησιμεύη... 
“Αλλωστε δέν χάνουμε καί τίποτα... Λέγε λοιπόν ! ! ! . .» .

—«Ν ά ! “ Ηθελα νά σάς πώ δτι χθές βράδυ ήταν ή πρώτη φορά πού ό Ό λάφ έ- 
πήγε στόν κινηματογράφο...».

(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η R Ο Φ Ο Ρ I A I
Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Ρενιτάκης Κων/νος.
*

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος 

εις τούς : Άστυν. Β' κ. Βασ. Κρΰον και Ύπαστυν. Α ' κ. Κων. Κουβέλην, 
έχορηγήθη δέ υλική άμοιβή μετ’ έπαίνου εις τούς 'Υπαρχ/κα Τριανταφυλλόπουλον 
Νικ. καί άστ/κας Φωτόπουλον Γεώργ., Γκίνην Σπυρ., Μπέλμπαν Κων., Σεργεντάκην 
Ί ω σ ., Ψύρραν Δημ., Καλφακάκον Δημ. καί Κουτσολιάκον Παν., διότι ό μέν πρώτος 
ως προπονητής—σκοπευτής καί ’Αρχηγός τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής 'Ομάδος, 
άπαντες δέ οί λοιποί ώς σκοπευταί ταύτης, έπέτυχον δι’ άοκνων καί φιλότιμων προσ
παθειών τήν άνάδειξιν τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής 'Ομάδος ώς Πρωταθλητρίας 
Ελλάδος 1959.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’ Εσωτερικών, έχορηγήθη υλι
κή άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τον άρχιφύλακα Φελουκατζήν Ά ντών., διότι, 
διά τής έπιμονής του καί διά συστηματικής καί προσεκτικής παρακολουθήσεως κλε- 
πτρίας πορτοφολίων, έπέτυχε νά συλλάβη ταύτην έπ’ αύτοφώρω.

** *
ΓΙΟΡΤΗ  ΤΟΥ Ο.Φ .Α. ΣΤΗ Ν  ΕΚΑΛΗ

Τήν 6ην τρέχοντος εις τό έν Έκάλη Πρεβαντόριον τοϋ «'Ομίλου Φίλων 
’Αστυνομίας» ’Αθηνών, έλαβε χώραν ή έτησία χοροεσπερίς, τής οποίας αί εισ
πράξεις, ώς γνωστόν, διατίθενται διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεως τών 
τέκνων τών άστυνομικών υπαλλήλων έν τώ  Πρεβαντορίω.

'Η  επιτυχία τής έορτής ήτο άρκούντως ικανοποιητική. Κατ’ αυτήν παρέστη 
πλήθος έκλεκτοϋ κόσμου τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας καί φίλων τής ’Αστυνομίας.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

—Τά διαλεκτά καί πλούσια άστυνομικά προγράμματα συνεχίζονται μέ τήν ίδια 
πάντα θαυμαστή έπιτυχία άπό τδν Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, κάθε Τετάρτη στις επτά τό άπόγευμα. ’Έ τσι ή μία ραδιοφωνική έπιτυχία 
διαδέχεται τήν άλλη.

—Στήν Ελληνική Όπερέττα ήταν άφιερωμένο ολόκληρο τό πρόγραμμα τής 
24/6/1959, μέ ομορφα περιγραφικά σκίτσα άπό τή ζωή τής Παληάς ’Αθήνας καί μέ 
καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ θέματα γενικωτέρου κοινωνικού έν- 
διαφέροντος. Στήν έκπομπή αύτή μετεδόθησαν τραγούδια τοϋ Χατζηαποστόλου, τοϋ 
Σακελλαρίδη,τοϋ Λάσκαρη, τοϋ Πόγγη καί τοϋ Δραγάτση, καί έλαβαν μέρος ή ’Έλσα 
Λάμπο καί ό Σπϋρος Κορώνης.

*
—'Η  έκπομπή τής 1 /7/1959, άνοιξε καί έκλεισε μέ λογοτεχνικά στιγμιότυπα 

άπ’ τό δειλινό καί τή φύση, πλαισιωμένα άπό βελούδινη μουσική υπόκρουση. Τό 
πρόγραμμα ήταν άφιερωμένο στον μεγάλο άγώνα τών έλευθέρων Κρατών τής Δύσεως 
έναντίον τοϋ διεθνούς έγκληματικοΰ κομμουνισμού, μέ συνθήματα Εθνικού καί Χρι
στιανικού περιεχομένου. Στο πρόγραμμα αυτό έλαβε μέρος ό Πάνος Άναστασόπου- 
λος μέ τον πιανίτσα Νίκο Άποστολίδη καί τό κουαρτέττο τοϋ Κώστα Πικέα, σέ 
παληά, μοντέρνα καί δημοτικά τραγούδια.

*
—Στήν έκπομπή τής 8 /7 /1959 μετεδόθη ένα ποικίλο έλαφρό πρόγραμμα, κατ’ 

έκλογήν τών άκροατών.




