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• Τό ’Έθνος ούδέποτε πρέπει νά λησμονήση τόν 
θανάσιμον κίνδυνον τόν όποιον διέτρεξε κατά τήν 
διάρκειαν της 4ετοϋς κομμουνιστικής ανταρσίας. ’Ό χι 
διά νά διατηρή εις τήν ψυχήν του μίσος οιουδήποτε, 
αλλά διά νά παραμένη πάντοτε άγρυπνον καί νά επι
δίδεται έν ασφαλεία  είς τά έργα τής ειρήνης, τήν 
όποίαν μέ τόσας θυσίας κατέκτησεν . , .» .

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

... Ή  Ελληνική ιστορία γράφτηκε μέ αίμα, μέ θυσίες, μέ βωμούς καί μέ ο
λοκαυτώματα... Αύτό είναι το γνώρισμά της άπό τά πανάρχαια χρόνια, ίσαμε σή
μερα... Καμμιά σελίδα της δέν είναι σύνθεση τής μοίρας... Κανένα κεφάλαιό της δεν 
γράφτηκεν άπό σύμπτωση... "Ολες οί φάσεις της κυριαρχούνται πληθωρικά άπο τή 
φιλοπατρία, το άδάμαστο φρόνημα, τις αρετές καί τά εύγενικά ιδανικά τής πανέ
μορφης Ελληνικής φυλής, πού άποτελεΐ τον άξονα γύρω άπο τόν όποιον κινείται ή 
παγκόσμια ιστορία...

Τό Ελληνικό μεγαλείο δέν μπορεί νά έντοπισθή σέ μεμονωμένες εποχές, 
σέ τοποθεσίες, χρονολογίες ή μεγάλες στιγμές έθνικοΰ οίστρου... Λάμπει ομοιόμορ
φα, αιώνες καί αιώνες τώρα, σέ κάθε ιστορικό δευτερόλεπτο τής άνθρωπότητος... 
"Ο,τι γινηκε χτές, επαναλαμβάνεται καί σήμερα, καί θά έπαναληφθή καί αύριο... 
Πάντα θά επαναλαμβάνεται όσο υπάρχουν άνθρωποι...

Γιατί ή Ελληνική ιστορία χαρακτηρίζεται άπό αδιάκοπη επανάληψη μιας 
καί τής αυτής δόξας... Τής δόξας τής Ελληνικής φυλής...

"Οταν ή Ελλάς συνέτριβε τούς Πέρσες στον Μαραθώνα καί τή Σαλαμίνα, ή 
όταν οί τριακόσιοι τού Λεωνίδα έ'πεφταν στά στενά τών Θερμοπυλών, ή καί όταν
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ό 'Έλληνας φαντάρος μεγαλουργούσε πάνω ’κεϊ στής Πίνδου μας τις κορφές, δεν 
ήταν έτοΰτοι οί βωμοί μια στιγμιαία εθνική άναλαμπή, δεν ήταν μια συμπτωματικη 
έξαρση. ΤΗταν ή συνέχεια τής ’ίδιας άνηφορικής πορείας του Ελληνικού έθνους,
διά μέσου των αιώνων... __ ,

Αύτοί εινα-L απλώς σταθμοί στο μεγάλο ταξίδι της Ελληνικής^ φυλής προς 
τή δόξα, τήν έλευθερία καί τή νίκη... Είναι κρίκοι μιας καί τής αύτής αλυσίδας που 
άσταμάτητα ενώνει τό παρελθόν μέ το παρόν, και ετοιμάζει το δρομο γι&το μέλλον...

Οί "Ελληνες πάντα διεκρίθησαν στα πεδία των μαχών. Δεν έχει σημασίανjxv 
ώνομάζοντο Αίγαΐοι, ’Αχαιοί, Κρήτες, 'Έλληνες, Σπαρτιάτες ή^Μακεδόνες..; Ούτε 
έχει σημασία αν μεγαλούργησαν στο Μωρηα ή στη Ρούμελη, στα νησιά ή στήν Η
πειρο, στη Θράκη ή στα εδάφη τής Μεγάλης Ελλάδας. , ; λ „

'Όλα ετούτα είναι εικόνες από τό ίδιο άλμπουμ, σκηνές απο το ιοιο έργο, φλο- 
γες άπό τήν ίδια φωτιά, κτύποι από τήν ίδια κρ^αδιά...  ̂ / ν

'Η περίληψη τής Ελληνικής ιστορίας είναι τούτη: σε κάθε μεγάλη στιγμή 
τής άνθοωπότητός οί "Ελληνες έδωσαν τό μεγάλο παρόν στο προσκλητήριο τής ι
στορίας... Ποτέ δεν βρέθηκαν απόντες... Ποτέ δεν λιποτάκτησαν... Ποτέ δέν προ- 
δωσαν τα ιδανικά τους, ποτέ δέν τήρησαν κερδοσκοπική ουδετερότητα... Βρέθηκαν 
πάντα πρώτοι σέ κάθε λαίλαπα, έτοιμοι να δώσουν τή ζωή τους για νά σώσουν τον
πανανθρώπινο πολιτισμό... f

Καί δίχως ύπολογισμούς, δίχως μεμψιμοιρίες, δίχως άνταλλαγματα, ώρμησαν 
στήν αντάρα του κινδύνου, για τούς «βωμούς και τις εστίες» τις δίκες τους και ιών 
συνανθοώπων τουε...

'Η σκληρή γή τους, τά άπότομα βράχια τους, ό άδιάκοπος μόχθος τους,^έφτια
ξαν τήν ψυχή τους άτσάλινη. Καί οί άτσαλένιες ψυχές δέν γνωρίζουν ποτέ τήν ύπο- 
χώρηση, άλλα τό θρίαμβο καί τή νίκη...  ̂ , ,

’Έτσι δέν είναι έκπληκτικό τό θαύμα τού 40 ή τού 47. Γιατι ή ιστορία αυτου του 
τόπου είναι γιομάτη άπό θαύματα κι’ απο παράξενους θρυλους...  ̂  ̂ ^

Κι’ όμως!.. ’Ετούτες οί σύγχρονες έποποιΐες έχουν ξεχωριστή σημασία για τήν 
τιμή καί τήν υπόστασή μας... Γιατί τά χρόνια τά δικά μας, τα^φλογισμένα, τα ταραγ
μένα, τά ανήσυχα, είναι έκεϊνα πού βαθμολογούν την πολεμική μας αρετή και μαρτυ
ρούν αν είμαστε άξιοι νά λεγώμαστε άπογονοι ενός Κοδρου, ενός Μιλτιάδη, ενός Λεω
νίδα, ενός Θεμιστοκλή ή ενός Μεγάλου Αλέξανδρου...

Κ αί! Πολλές φορές, όταν τυχαινη να περηφανευόμαστε για την ,.αληα μας 
δόξα, μάς λένε «προγονόπληκτους» καί ονειροπαρμένους...

’ Γι’ αύτό κι’ έμεΐς σήμερα άς ξεχάσουμε τήν πρώτη μας ιστορία κι’ άς άφε- 
θοΰμε μόνοι στά επιτεύγματα τής εποχής μας... ( ^

Τότε θά ίδοΰμε συγκινημένοι ότι ή ιστορία μας επαναλαμβάνεται στον ίδιο 
δοξασμένο ρυθμό... Γιατί καί ή γενηά μας φλογίζεται από τήν ίδια φιλοπατρία. 
Κι’ έχει τις ίδιες δάφνες, τούς ίδιους βωμούς και τα ίδια ολοκαυτώματα τών προγο-

Αύτό είναι περίπου τό κεντρικό νόημα της εθνικής επετείου που γιόρταζες 
σήμερα τό πανελλήνιο, εις άνάμνηση τής συντριβής τών σλαβων στο Γράμμο και στο
Βίτσι. ν , , , ,

’Αλλά, άς άπαλλαγοΰμε άπό κάθε προκατάληψη, άς κλεισουμε την ιστορία μας, 
κι’ άς έρθουμε στά γεγονότα, για να μπορέσουμε να καταλαβουμε καλα ποσο πελώρια 
καί πολύτιμη ύπήρξεν ή συμβολή τής γενηάς μας στήν προάσπιση τών πανανθρώπι
νων ιδανικών...

"Ας έρθουμε στήν αρχή τού αμύνος μας...
Λίγο μετά τήν ανεξαρτησία τής πατριδος μας, λίγο υστέρα απο τον απελευ

θερωτικό αγώνα τής φυλής μας, λίγο υστέρα απο τα Δερβενάκιά, απο το Ζάλογγο, 
τήν ’Αλαμάνα, τό Σούλι, τό Μανιάκι, τή Γραβιά, κι’ ένώ ό λαός μας ελεύθερος έ-
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γοαφε μέ ιδρώτα κα.Ι μέ μόχθο τό ειρηνικό κεφάλαιο τής άνασυγκροτήσεώς του, 
εξέσπασαν άξαφνα πολεμικές θύελλες... Κι’ έμεΐς τί είμαστε τότες, έκτος άπό φτω
χοί, ρημαγμένοι, κουρασμένοι, άνήμποροι; Μά μήπως τάχα δειλιάσαμε;

’Ί σ α - ΐσ α ... Τό. ξεχάσαμε όλα καί μπήκαμε στην πολεμική παράταξη τρα
γουδώντας...

Μια κουραμάνα στο χέρι, τό γηλειό στον ώμο, τό δύκτυλο στη σκανδάλη τοΰ 
ντουφεκιού τους καί νά οί φαντάροι μας στην πρώτη γραμμή...

« ’Ελευθερία ή Θάνατος!..» "Οπως λίγο πριν... τό 21... όπο:>ς τότες στις Θερμο
πύλες... "Οπως τόσες καί τόσες φορές...

Καί ή 'Ελληνική ψυχή όμόρφηνε όλα γύρο:»... ’Έκανε τον τραχύ αγώνα κλέφτι
κο τραγούδι... ’Έκανε τήν πολεμική άντάρα ποίημα... ’Έδωσε στον άγώνα ζουή, 
πνοή, παλμό λεβεντιάς...

Καί ν ική σαμε...
’Έτσι έγράφτηκε τό 12... τό 13... Τό Σαραντάπορο...'
"Υστερα, σαν τέλειωσεν ό πόλεμος καί γυρίσαμε πίσ<» στά σπίτια μας, ανταλ

λάξαμε τό ντουφέκι μέ τό αλέτρι, τό γηλειό μέ τήν άξίνα, τις σφαίρες-μέ τούς σπόρους 
τής Τής μας...

Κι’ όλα καί πάλι ξεχάστηκαν... Καί μιά καινούργια ζωή ξανάρχισε. ’Έτσι μάς 
βρήκε τό 40... 'Οπότε καί πάλι, άναπάντεχα, καπνοί καί μπαρούτι έζωσαν τή γή... 
Δυο σιδερόφραχτες στρατιές διέσχιζαν περήφανα τούς δρόμους τής γέρικης Εύρώπης 
μέ βήμα βαρύ, τόσο βαρύ ώστε έτριζαν τά τείχη των κρατών!., κι’ έπεφταν τό ένα 
μετά τό άλλο... Φόβος καί τρόμος άπλώθηκε παντού... "Ενα ρίγος πανικού διέτρεχε 
τήν ανθρωπότητα...

Καί οί σιδερόφραχτες στρατιές μέ βήμα πολεμικό συνέχιζαν άγέρωχα τήν 
πορεία τής καταστροφής... Περνούσαν κ ι’ άπό κοντά μας προκλητικές καί συνω- 
φρυωμένες... ’Αλλά, έμεΐς δέν σταθήκαμε νά προσέξουμε τήν αγριάδα τους... Έκτί- 
ζαμε τή νέα μας πατρίδα καί πασχίζαμε νά τήν καλλωπίσουμε...

Μά, άξαφνα μιά σιδερόφραχτη στρατιά, ιταμά, προκλητικά, δίχως ειδοποίηση 
ώρμησε κατά πάνω μας, παραβιάζοντας τήν ουδετερότητα τού λαού μας καί έπιδιώ- 
κοντας νά τον σκλαβώση...

Τί φταίξαμε; Ποιόν έπειράξαμε; ’Αλλά, καθένα μας ας τον κρίνη ό Θεός...
'Ο φαντάρος μας δέν ξαφνιάστηκε, δέν κάμφθηκε, δέν φοβήθηκε... ’Άφησε 

μονάχα τά σύνεργα τής δουλειάς, σκούπισε τά χέρια άπό τά χώματα καί ήσυχα- 
ήσυχα ρούτησε: «Τ ί ζητάτε;».

Καί ή άπάντηση ύπήρξεν αύθάδης, αναιδής, κυνική:
—«Ζητούμε τά έδάφη σας...)).
—«Μά, αύτό σημαίνει πόλεμο!..».
—«Ν αί! Πόλεμο σημαίνει... ’Ή παράδοση...».
—«Πόλεμο θέλετε; Μάλιστα... Θά τον έχετε...».
Βούηξαν τότες οί σειρήνες... Σκέπασαν τον καταγάλανο ούρανό μας τά σιδε- 

ρένια πουληά τοΰ έχθροΰ... Σύγνεφο πολεμικό ξεσηκώθηκε άπ’ άκρου σ’ άκρο τής 
χώρας μας...

Καί τότες, μέσα στήν άνεμοζάλη τής καταστροφής, μέσα στο δαιμονισμένο θό
ρυβο πού έκαναν οί μηχανές τών εχθρών μας, άντήχησε ξαφνικά, μιά λεβέντικη φωνή.

«Ά ...έ ...ρ ...α ...!».
Τήν ίδια ώρα σκαρφάλωσαν οί φαντάροι μας στά βουνά μας, κατηφόριασαν 

στούς κάμπους μας καί μέ τή λόγχη στο όπλο ώρμησαν σ’ ένα ξέφρενο άγώνα δρό
μου...

Ξαφνιάστηκαν οί φασίστες, τά χάσανε, έσπασε τό ήθικό τους... Καί πήραν 
τό δρόμο τού γυρισμού... Τί ρεζίλεμα! ! ! 'Η τρομερή αυτοκρατορία τού Άδριατικοΰ 
πελάγους έγερνε προς τή θάλασσα σάν παληά οικοδομή πού κατεδαφίζεται βιαστικά...



8482 Σπ. Πηλού

Κι’ ένώ οί φαντάροι μας προχωρούσαν άκάθεκτοι γεμίζοντας τις πόλεις και 
τά χωοιά τής βορείου ’Ηπείρου μας μέ Ελληνικές σημαίες και με τα θούρια της νί
κης τους, ή φοβισμένη Ευρώπη έτριβε τά μάτια της... «Είναι ποτέ δυνατόν;».

Κι’ όμως... "Ολα είναι δυνατά σ’ έτοΰτο τον τοπο ! ! !  (
Κι’ ή νίκη βρέθηκε κοντά μας, άνάμεσα στά φανταράκια μας που τραγουδούσαν

μπροστά μέ το χαμόγελό στά χείλη... , , , ,
'Η Ελλάς είχε σωθή γιά μιά ακόμα φορά... Καί, γιά μια ακόμα φορά επίσης,

είγε σώσει καί είχε διδάξει τήν άνθρωπότητα. , , t , r
Πολύτιμο χρόνο είχε χάσει ό έχθρός στα εδάφη μας···Κι αυτός ο χαμέ ος 

γρόνος ύπήοξε μοιραίος γιά τήν έκβαση του τελικού αγώνα. Εκρινε τον πόλεμό.
’Αλλά, πριν κοπάσουν οί ζητωκραυγές καί τά πανηγύρια της νίκης, δεχτήκαμε

τό δεύτερο τρομερό κτύπημα. , , ,
Ό  φοβεοός στρατός τω ν  ναζί βρέθηκε άξαφνα στρατοπευδεμενος εξ<υ απο τα 

σύνορά μας,' πού δέν τά φύλαγαν πιά μονάχα σφριγηλοί στρατιώτες ξεκουραστοι, 
άλλά καί τραυματίες καί άνάπηροι, καί φαντάροι με δεκανίκια, με επιδέσμους, με 
ξύλινα πόδια, με κρυοπαγήματα...

Κι’ 6 κόσμος κράτησε τήν αναπνοή του... ^
"Αν έπιτεθοϋν; Ποιος τάχα θά τούς άντιμετωπιση;
Καί τό έγκλημα συντελεστηκε...
Οί άγέρωχες μεραρχίες επετεθησαν... , ,
Καί τότες συνέβη κάτι άπίστευτο... κάτι πού μοιάζει με τραγικό παραμύθι... 
Μπήκαν σε παοάταξη οί φαντάροι μας... Κι’ άκολούθησαν οι τραυματίες, οι 

άνάπηροι, οί γυναίκες, τά παιδιά... Καί σηκώθηκα^ κι’ απόρους τάφους οι νεκροί 
καί βρέθηκαν στά σύνορά μας νά τά προστατεύσουν απο την επιδρομή...

Τί εγινε υστέρα δέν μπορεί να περιγραφ/]... , Χ
‘ Η ανιση μάχη κράτησε μέρες... "Ωσπου μιά μέρα έφτασε το μοιραίο...^
'Η Ελλάς υποδουλώθηκε... Κι’ άνοιξε τό ήμερολογιο της σκλαβιάς για να κα- 

ταχωρήση μέ φρίκη άπερίγραπτα δεινά, αρχίζοντας άπό την τρομερή πείνα του 41 
'Η καρδιά τού άνθρώπου σφίγγεται άπο πονο σαν διαβαζη τις φοβέρες σελίδες <.ης
κατοχής... , τ, , ,

Ή  άνθρώπινη ζωή κατέβηκε κάτω άπό τήν άξια μιας φέτας ψωμιού... Και τα 
κάρρα τής δημαρχίας δέν πρόφταιναν νά μαζεύουν πτώματα απο τα πεζοδρομία και 
τούς δρόμους... έξαθλίωση! ! ! ; Ν

Τότες άκριβώς επανεμφανίστηκε στο προσκήνιο τής ιστορίας μας το κομμου
νιστικό άδηφάγο τέρας, πού τόσες φορές τό είχε τσακίσει ό λαός μας. Σχηματίστηκε 
πάνω στά έλη τής κατοχής, όπως τά κουνούπια στούς βάλτους... Και κυλίστηκε πάνω 
στο βοϋοκο τής σκλαβιάς, σάν ενα γουρούνι πού τρέφεται και αγαπ* τη λάσπη και τη 
βρωμιά ' ’Από τότες άρχίζει τό μεγαλύτερο μαρτύριο πού πέρασε ποτέ λαός... Φασίστες 
... ναζήδες... βούλγαροι... σλάβοι... "Ολοι έπεσαν πάνω στο καταματωμενο κορμί 
τής πατρίδος μας γιά νά τό κατακομματιάσουν... Κι’ είναι θαύμα πως αντεξεν ο η
ρωικός ετούτος λαός άνέμεσα σε τόσους δολοφόνους! ! !

’Αλλά τουλάχιστον οί Ιταλοί καί οί γερμανοί υπήρξαν εχθροί έκ περιστάσεως... 
Καί αοιοαία μιά μέρα θά έφευγαν άπό τόν τόπο μας... Κι’ ΐσως καί νά μετανοιωναν 
νιά τό κακό πού μάς έκαναν, άν κάποτε άπηλλάσσοντο απο τους παραφρονες αρχηγούς 
Ψους ’Αλλά οί σλάβοι ήταν καί εΐναι πάντοτε έχθροί έκ πεποιθησεως. I ιαητ απο 
πολλά χρόνια πριν έζούσαν μέ τό όνειρο τήε έξόδου στό Αιγαίο. Καί αυτό το όνειρό 
τό έπληρώσαμε πολλές, άμέτρητες φορές μέ ποταμούς αίματων.

Οί σλάβοι!! !
Δέν είναι καν ένας λαός... Δεν έχουν ιστορία... - ,
Κι’ ένας λαός δίχως ιστορία, χωρίς προγόνους, χωρίς εθνική συνείδηση δεν
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εχει καν τδ δικαίωμα ν’ άναφέρεται σαν λαδς μέσα στην ιστορία της άνθρωπότητος... 
Οί σλάβοιII!

ποταμούς»...
Καί 8έν εμφανίζονται σαν λαός, σαν κράτος, σαν κοινωνία...
Δεν είχαν καν φυλετική καί πολιτιστική υπόσταση...
Καί ζοϋν στήν Ιστορική άφάνεια επί αιώνες...
Ζοΰν μέ τον πιο βάρβαρο καί κτηνώδη τρόπο...
’Έχουν για ποτήρια στα τρομερά τους γλέντια τα κρανία των αντιπάλων τους 

πού σκότωναν... Κι’ άνάμεσά τους βασιλεύει τής ζούγκλας 6 άγραφος νόμος...
Ζοΰν στο περιθώριο τής ιστορίας...
Κι’ όμως ή χώρα τους είναι ορμητήριο των πιο φοβερών βάρβαρων λαών.
Καί —(( ή Ελληνική ιστορία γνωρίζει τούς λαούς εκείνους, ούχί ώς κατοίκους 

» τής χώρας τήν οποίαν φέρονται κατέχοντες, άλλ’ ώς έττιδρομεϊς. Γνωρίζει αυτούς ώς 
» εισβολείς, μέ γνώρισμα τήν λεηλασίαν, τον εμπρησμόν, τήν σφαγήν καί τήν αΐχμαλω- 
» σίαν. ΓΙαραλλήλως όμως έκεΐνοι διέπονται καί από έμμονοντάσιν πρόςέγκατάστασιν 
)) εντός τών ορίων τής αύτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Η άναστάτωσις τήν 
» οποίαν προκαλοΰν εις τον οικονομικόν, κοινωνικόν, καί πολιτικόν βίον τής αύτοκρα- 
» τορίας είναι άπερίγραπτος. Συνεχώς χρησιμοποιούν τήν Ρωσίαν ώς όρμητήριον 
» τών άγριων επιδρομών των. Οί πρώτοι αιώνες τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας πλη- 
» ροΰνται άπό τήν όλεθρίαν δράσιν τών βαρβαρικών τούτων φυλών. Οί ιστορικοί τών 
» χρόνων έκείνων ομιλούν διάκαταστροφάς πόλεων, διά σφαγάς κατοίκων, δι’ άπαγω- 
» γάς αιχμαλώτων, διά καταστροφάς άγαθών τής υπαίθρου χώρας...». (*)

Καί στις βαρβαρικές τοΰτες φυλές, τις αιμοδιψείς καί κτηνώδεις, υποτάσσονται 
οί σλάβοι, πού μέχρι έκείνη τή οτιγμ.ή μένουν άγνωστοι σάν ίστοοικός λαός.

Καί γίνονται δούλοι τους... Οί τάταροι καί οί μογγόλοι άφέντες τους δημιουρ
γούν έτσι, μ.έσα στήν ματωμένη άπεραντωσύνη τής στέππας, τήν Μοσχοβία... Καί 
άπ’ αύτήν γεννηέται ένα ιστορικό έκτρωμα, ένας νόθος λαός: Οί ρώσοι...

Οί αιώνες περνούν... "Ομο̂ ς οί σλάβοι δεν ξεχνούν ποτέ τό άγριο όνειρό τους: 
Νά κατέβουν στο Αιγαίο... ’Έτσι, σε κάθε ευκαιρία, μέ κάθε μέσο οργανώνουν αδιά
κοπα έπιθέσεις εναντίον τής Ελλάδος. Καί τό παληό τους μίσος παίρνει σάρκα καί 
όστα άπό τότες πού τοποθετούν τό πρώτο έξώγαμο παιδί τους στή βαλκανική : 
τούς βουλγάρους... Τή λύσσα τών βουλγάρων εναντίον τής Ελλάδος τήν έχει πληρώ
σει πολύ ακριβά ή Μακεδονία μας, όόσπου ή λέξη «βούλγαρος» κατάντησε νά σημαίνη 
βρυκόλακας τών άκριτικών μ.ας περιοχών.

Καί πάλι τά χρόνια περνούν... Καί ή φοβερή στιγμή τής παγκόσμιας ιστορίας, 
ή μοιραία στιγμή γιά τον ελεύθερο κόσμο, φτάνει... Οί μπολσεβίκοι γίνονται κύριοι 
τής άπέραντης χώρας τών τσάρων... 'Ο κομμουνισμός άποκτα κράτος. Γίνεται συγκε
κριμένη άπειλή γιά τήν άνθρουπότητα... ’Έτσι άρχίζει τό ορχιο τού αίματος, τών δο
λοφονιών, τού έγκλήματος... Καί μέσα σέ τούτη τήν κτηνωδία, τά σλαβικά ένστικτα 
τών τατάρων, τών μογγόλιυν καί τών αγρίων βαρβαρικών φυλών ξαναεμφανίζονται 
πιο άπαίσια στο πρόσωπο τού κομμουνισμού. Καί οάν στερηώνεται ό μπολσεβίκος 
σάν λαός τεντώνει τά κοκκαλιασμένα χέρια του προς τήν Ευρώπη καί φτιάχνει τά 
πρώτα κομμουνιστικά κόμματα, πού αποτελούν τήν πέμπτη φάλαγγα τού διεθνούς 
κομμουνισμού. Κι’ άνάμεσα στ’ άλλα καί τό δικό μας. Τό... δοξασμένο κομμουνιστι
κό κόμμα Ελλάδος, πού δεν υπήρξε στήν ουσία ποτέ Ελληνικό, άφοΰ δέν παρέλειψε 
ευκαιρία νά προδώση τήν πατρίδα μας. Καί τότες τό σλαβικό όνειρο τής ύποδουλώσεως

1. «Σλαβισμός καί Βόρειος Ελλάς» κ. Γεωργ. Κάλλια, Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου.
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τής Ελλάδος γίνεται θανάσιμη απειλή, πού την υπηρετούν αδιάκοπα πουλημένοι 
Έλληνες. Αύτή είναι μέ δυο λόγια ή ιστορία των σλάβων, των προαιώνιων^ εχθρών 
τού γένους μας, πού βρήκαν τον ευκαιρία τής κατοχής τής Ελλάδος για νά την έξαν- 
δοαποδίσουν καί νά την σύρουν πίσω άπο τό σιδηροϋν παραπέτασμα τής φρίκης.

ερία, καί νά μεταβάλλουν την ιερή υπόθεση της < 
σεως καί όργανώσεως των μαζών, με αντικειμενικό σκοπο την υποδούλωσή τής Ε.
λάδος.

Καί οί κομμουνιστές, πιστοί στις έντολές των πατρώνων τους, καταστρώνουν 
μέ επιτυχία ένα πρωτοφανούς σατανικότατος σχέ*·~ 1χέδιο έπιστρατεύσεως οπαδών, 
δημιουργώντας”τό E.A.M.‘, τύν Ε.Λ.Α.Σ., τό Ε.Λ.Α.Ν., τήν Ο.Π.Λ.Α. καί τις έγ- 
κληματικές οργανώσεις, που δεν έχουν καμμια απολύτως σχεσ/] με τον πραγμα. ικο

ών κατακτητών
<λημα
άγώνα άντιοτάσεως χατα

αφέρνουν ακόμα
ανύποπτοι, τούς βοηθούν μέ λεφτά, οπλισμό καά πυρομαχικά.

στρατιωτικές δυνάμεις, 
οργανώσεων άντιστάσεως, ένω υ-

,/υποπτοι, τους ρυ^υυυν jxc λο̂ ιλ ,
’Αλλά, μόλις οί κομμουνιστές άποκτούν άξιόμαχες 

τρέφουν τά όπλα τους έναντίον των εθνικών όργανώσεω

λου στή Θεσσαλία, τήν πατριωτική οργάνωση του ηρωικού συνταγματάρχου ταρρου 
στον Παρνασσό καί στήν Γκιώνα, τήν έθνική ομάδα II.Α.Ο. τής Δυτικής Μακεδο
νίας καί περιορίζουν τή δράση τού στρατηγού Ζέρβα στήν ’Ήπειρο, έναντίον τού 
όποιου ύπουλα έπιτίθενται έκ τών νότων καθ’ ήν στιγμήν έμάχετο έναντίον των γερ
μανιών.

’Έτσι, φτάνουν στο σημείο νά πάρουν στά χέρια τους ολόκληρη τήν πολιτική 
καί κοινωνική ζωή τού τόπου καί κατά τήν άπελευθέρωση βρίσκονται νά κατέχουν τό 
μεγαλύτερο μέρος τής χώρας. Αυτός ήταν ό πριώτος «γύρος» τών κομμουνιστών στήν 
Ελλάδα, πού τον πληρώσαμε μέ 40.000 νεκρούς.

’Αλλά υπάρχει καί συνέχεια, πιο πολυαίμακτη. Υπάρχει ό αξέχαστος «δεύτερος 
γύρος»... ό απαίσιος Δεκέμβρης τού 1944, πού θά μείνη βαθειά χαραγμένος στήν μνή
μη όλων τών Ελλήνων, σάν τήν πιο έφιαλτική σελίδα τής ιστορίας τους.

Τά σχέδια τών κομμουνιστών δέν πραγματοποιήθηκαν στον «πρώτο γύρο» 
παρά τις 40.000 νεκρούς.

Οί μάζες είχαν άρχίσει ν’ άντιλαμβάνωνται τον κίνδυνο... Τό έθνικό φρόνημα 
τών Ελλήνων έδημιούργησε μαχητικές έθνικές οργανώσεις πού ξεσκέπαζαν τά 
σατανικά σχέδια τών κομμουνιστών... Οί σύμμαχοι άφυπνίσθηκαν καί άνησύχησαν... 
Καί κοντά στά άλλα, ύπήρξαν καί τά σούματα ασφαλείας πού στέκονταν έμπόδιο 
στά σλαβικά όνειρα...

Ναι! τά ήρωϊκά σώματα άσφαλείας, μέσα στο χάος τής κατοχής καί τού «πρώ
του γύρου» ύπήρξαν οί μόνες όρθιες καί στερεές κολώνες πού κρατούσαν άκόμα όρθιο 
τον έρειπωμένο ναό τής Ελλάδος...

"Ολα έτοΰτα άνησύχησαν τούς ερυθρούς πράκτορες τών σλάβων... Καί, μπρο
στά στον κίνδυνο πού τούς άπειλοΰσε, κατέφυγαν σέ άλλα μέσα ώστε νά μπορέσουν
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να γίνουν απόλυτοι κύριοι της καταστάσεως. "Αλλαξαν τακτική... Καί μετασχηματί
σθηκαν σε αγγέλους φωτός, μπαίνοντας στην «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» με 
7 εαμικους υπουργούς. ’Έτσι είναι ό κομμουνισμός πάντοτε. Μετασχηματίζεται, δίνει 
ακόμα και τά χέρια μέ χαμόγελα στά υποψήφια θύματά του, άν ή ανάγκη τό άπαιτήση. 
Και γι αύτο είναι τοσο επικίνδυνος. "Οταν συντρίβεται στρατιωτικής, γίνεται κήρυ- 
κας ειρηνης. Ζητεί λευτεριά, ψωμά, δουλειά, μόρφωση. Παριστάνει τον προστάτη των 
αδικούμενων. Δεν διστάζει ακόμα καί νά κάνη τό σταυρό του, λησμονώντας προς 
στιγμήν ότι: «Θρησκεία είναι τό όπιο τού λαοΰ»... Γίνεται καί κοινοβουλευτικός υ
πηρέτης του λαοΰ, αυτός πού μισεί τον κοινοβουλευτισμό, γιατί πιστεύει μονάχα 
στη βια, στη σφιγμένη γροθιά καί στά αίμοβόρα ένστικτα των τατάρων καί των μογ- 
γόλων. Μ’αύτό τον τρόπο κερδίζει χρό
νο, για νά έπιτεθή έκ του άσφαλοΰς 
καί μέ μεθοδικότητα.

’Έτσι έκανε καί τότες. 'Υπουργο- 
ποιήθηκε, έκανε ειρηνικές δηλώσεις, 
χαιρέτησε μέ δακρυσμ.ένα μάτια τή Γα
λανόλευκη, καί άπό την επομένη στρώ
θηκε στη δουλειά γιά νά έτοιμάση τό 
δεύτερο γΰρο. Τον σχεδίασε λεπτομε
ρώς καί προέγραψε τά ύποψήφια θύ
ματά του.

Καί μόλις έκρινε ότι είχε έρθει ή 
κατάλληλη στιγμή έβαλε σε εφαρμογή 
τό σχέδιό του.

Ήταν Δεκέμβρης τοΰ 1944. Ή  
’Αθήνα, καί μετά άπ’ αυτήν ολόκλη
ρη ή επαρχία, μετατράπηκε σέ άγρια 
ζούγκλα...

■ Σφαγές άθώων... άνατινάξεις σπι- 
τιών... βιασμοί γυναικών... όμηρία γυ
ναικοπαιδών... λεηλασίες περιουσιών... 
αίμα... δάκρυα... φλόγες... ερείπια...

Κανείς δέν μπορεί νά φαντασθή τή 
φρίκη τοΰ «δευτέρου γύρου» άν δέν τήν 
εζησε.

Τριάντα μέρες κράτησε αύτή ή κόλαση...
Καί «... εις τήν μνήμην τής γενεάς μας, 6 ερυθρός παράδεισος έταυτίσθη μέ 

τήν ειδεχθή μορφή τοΰ Δεκέμβρη: Είναι οί κρωγμοί τών χωνιών εις τό σκότος, 
οί άναρθροι υστερισμοί τών μαινάδων, ό πνιγηρός οχετός τοΰ μίσους, ή λύσσα τών 
ανικάνων, οί γρυλλισμοί τών έκφύλων φονέων ανάμικτοι μέ τάς οΐμωγάς τών θυμά
των, τούς ξηρούς κροταλισμούς τών εκτελέσεων, τάς έκοήξεις τών ήλιθίων καταστρο
φών, τό κοσμοθεωρητικόν πλιάτσικο.. Καί πέραν αύτών τό στίγμα: ή ηθική καί πολι
τική καταβαράθρωσις τής νικήτριας Ελλάδος. Μιά κηλίς αίματος καί καταισχύνης 
ήπλώθη εις τάς παλλεύκους σελίδας τής μακρά.ς μας ιστορίας... Αυτός ήτο ό Δεκέμ
βρης. Καί κάτι ακόμη: ή τρανή καί αδιάψευστος άπόδειξις ότι ((ή λαϊκή δημοκρατία» 
είναι πριν άπ’ όλα: ά ν τ ι λ α ϊ κ ή ! Άναδιφήσατε τούς καταλόγους τών προγραφών 
εις τά άρχεΐα τής αλησμόνητου πολιτοφυλακής: ’Από τάς μυριάδας τών δολοφονηθέν- 
τοον, τών βασανισθέντων, καί τών ομήρων, δέν θά ευρετε οΰτε ένα «έκμεταλλευτήν» 
τοΰ λαοΰ. ’Αλλά λ α ό ν ,  μόνον Λ Α Ο Ν, τό ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Λαόν εις τά 
διυλιστήρια, λαόν εις τάς όμηοίας. Μέ χαρακτηριστικήν προτίμησιν διά τά μέλη τών

Σύνθεση άπό τήν Δεκεμβριανή φρίκη.
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ένοπλων δυνάμεων καί των σωμάτων άσφαλείας, καί τάς οικογένειας των μέχρι 
τρίτης γενεάς...». (*) , , „ „

Πραγματικά ! ήταν χαρακτηριστική ή «προτίμηση» των εκτελεστών της U.11.A. 
Α. στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων καί των σωμάτων ασφαλείας, γιατί αυτα αντι
προσώπευαν τό επίσημο κράτος καί έθύμιζαν με την στολή τους την ιστορία του.

’Έτσι οί κομμουνιστές έπετέθησαν πρώτα εναντίον τής άστυνομίας πόλεων 
καί τής βασιλικής χωροφυλακής μέ πρωτοφανή άγοιότητα. Κι’ όμως τά ήρωϊκά 
αύτά παιδιά του ελληνικού λαοΰ στάθηκαν σάν τούς τριακοσίους τοϋ Λεωνίδα στο 
σκοτεινό αύτό στενό τής ιστορίας μας, πρόθυμα νά προσφέρουν τή ζωή τους στο βωμό 
τής αθάνατης Ελληνικής ιδέας.

’Αντιστάθηκαν μέ αυταπάρνηση, έπεσαν στις έπάλξεις του καθήκοντος, έξον- 
τώθηκαν λυσσασμένα, έκτελέστηκαν σαδιστικά, βασανίστηκαν απάνθρωπα... Μά δέν 
λύγισαν... Καί έσωσαν τήν Ελλάδα. 'Η ’Αθήνα ποτέ δέν γνώρισε πιο φρικωδέστερα, 
πιο έωιαλτικά, πιο τρομερά 24ωρα άπό εκείνα του Δεκεμβριανού ξενοκινήτου πρα
ξικοπήματος.

'Η καταστρεπτική μανία των κομμουνιστών είχε φθάσει στο κατακόρυφο... 
’Ατέλειωτες φάλαγγες ομήρων ώδηγοΰντο ομαδικά στους τοπους τής σφαγής και 
κατακομματιάζονταν μέ άνατριχιαστική μανία...

"Ομως ή Ελλάς δέν νικήθηκε... Δέν υποδουλώθηκε... Γιά μια άκόμα φορά ή 
'Ελληνική φιλοπατρία έθαυματούργησε...

'Η αστυνομία πόλεων, ή χωροφυλακή, ή ταξιαρχία τού Ρίμινι καί ό έθνι- 
κόφρων λαός τής Ελλάδος, σάν ένας άνθρωπος συνέτριψαν τον εισβολέα καί τον ανάγ
κασαν καί πάλι νά έπιδιώξη άνακωχη.

Ευέλικτοι καί ύστερόβουλοι οί κομμουνιστές άλλαξαν προσωπείο, καί, γιά νά 
κερδίσουν χρόνο καί γιά νά οργανώσουν καλύτερα τον άγώνα τους, υπέγραψαν τήν 
συμφωνία τής Βάρκιζας μέ τήν όποια υποχρεώνονταν νά παραδώσουν τά όπλα.

’Αλλά, δεσμεύονται οί κομμουνιστές άπό συμφωνίες; Σεβάστηκαν ποτέ τις 
υπογραφές τους; Πιστεύουν στις άρχές τής ήθικής, άφού δέν έχουν ήθική;

Κατέφυγαν στή συμφωνία αυτή, πού τήν είδαν σάν σανίδα σωτηρίας τους, γιά 
νά μπορέσουν νά έπανεξοπλισθοΰν γιά νά έπαναλάβουν τήν δράση τους σέ «εύθετώ- 
τερο» χρόνο...

Μά τό έπίσημο κράτος φάνηκε γενναιόψυχο καί επιεικές άπέναντί τους... Γιά 
νά τούς άπογυμνώση άπό κάθε δικαιολογία καί έπιχείρημα...

’Έτσι έκλεισε κι’ ό ματωμένος κύκλος τού «δεύτερου γύρου» πού έστοίχισε 
στήν Ελλάδα 56.373 "Ελληνες καί Έλληνίδες. Κι’ ήταν όλοι φτωχοί βιοπαλαιστές, 
άθρωποι τής επιστήμης καί τής τέχνης, άγνοί καί τίμοι πατριώτες.

Κι’ άνάμεσά τους ήταν στρατιωτικοί, άστυνομικοί, χωροφύλακες, ιερείς, εκ
παιδευτικοί, γιατροί, συνδικαλιστές, εργάτες... Καί πλάϊ σ’ αύτά, πρέπει νά λογαριά
σουμε καί τά βάσανα τών 46.871 ομήρων καί όλου τού λαοΰ τής ’Αθήνας, τού Πειραιά, 
τήν τραγωδία τών κατοίκων τής υπαίθρου πού ύπέστησαν τά πάνδεινα άπό τή θηριω
δία τών κομμουνιστών, καί τις υλικές ζημίες πού υπερβαίνουν τά 150 εκατομμύρια 
δραχμές.

Αύτά έστοίχισε στήν πατρίδα μας ό «δεύτερος γύρος» τών σλάβων.
’Αλλά καί ό δεύτερος γύρος άπέτυχε. Τό κομμουνιστικό κίνημα τσακίστηκε. 

Γιά δεύτερη φορά ή Ελλάδα σώθηκε άπό τήν μανία τών σλάβων. Καί γιά δεύτερη 
φορά ή Ελληνική πατρίδα συγχώρησε τούς προδότες καί τούς πρόσφερε τή λήθη πού 
ζήτησαν.

’Αλλά τό κομμουνιστικό κόμμα τής Ελλάδος δέν έβαλε μυαλό. Δέν άλλαξε

1. «ΧΘΕΣ... ΣΗΜΕΡΑ... ΑΥΡΙΟ...» Ελληνικής ’Επιμορφωτικής 'Εταιρίας.
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νοοτροπία. Αμέσως μετά τή συμφωνία τής Βάρκιζας άρχισε νά προετοιμάζεται για
τον «τρίτο γύρο»

τρατιω·
Εστειλε εμπειροπόλεμα στελέχη του στο παραπέτασμα για νά έκπαι 
ωτ ικως και εκρυψε όπλα του σέ απόμερες κρυψώνες.
-λ.1 OLIOOC ! ! ! Ί π Υ ΙΟ τ α ν  κ α ι  Ι ΐ . τ ο ίν π ί  (( 1 ΓΛΠ^η/·/ΜΤΓΓ t t  f, l' \ ir/M ι r-tM^/ ι

δευθούν

οι xoivol εν
Κι όμως ! ! ! Ίπηρζαν καί μερικοί «ιεροφάντες πού έπίστεψαν ότι είναι δυνατόν 

Υκληματιές ν’ άναβαπτισθοΰν στα νάματα τής Ελληνικής ιδέας.’Αλλά άπα-
τηθηκαν. Γιατί η διεθνής κομμουνιστική οργάνωση, πού δεν έ'παψε ποτέ νά ύπάρχ· 
και να επιδ ι̂ωκη την ανατροπή των πάντων, παρεσκεύαζε τον τρίτο γύρο, πού δέ 
άργησε να ξεσπαση. Νά ξεσπάση μέ έπίκεντρο καί πάλιν τήν Ελλάδα! Βούλγαροι, 
αλβανοί καί σλαυοι, μέ βοηθούς εγκληματίες κοινούς, εκείνους πού ή άνεξικακία 
των γνήσιων Ελλήνων άφήκε νά κυκλοφορούν ελεύθερα, δημιούργησαν τις συμμορίες, 
που τα εγκλήματα τους ξεπερασαν εκείνα των θύννων. Είναι αλήθεια,πώς όσα συνέ- 
βαιναν τήν εποχή έκείνη γύρω μας, έπίεζαν δυνατά τά στήθη όλων των Ελλήνων.'Η 
παγερή πνοή τού πολέμου άρχισε νά πνέη καί το φάσμα πού γνω>ρίσαμε τόσο πολύ 
πλανιόταν στο βάθος τού εθνικού μας όρίζοντος, όπου εμφανίζονταν καί εξαφανίζονταν 
απειλητικά σχήματα. ’Αλλά τήν άπάντηση τήν έδωσαν καί πάλι οί μαχητές τής Ε λ
λάδος σέ τονο άφθάστου ηρωισμού καί αύτοθυσίας. Αύτοί! ζωηρά, μέ το άπλετο φως 
τής Ελληνικής ελευθερίας, αύτοί! μιά δράκα άνδρών, ύπεδέχθησαν πολυάριθμο έχθρ’ 
με το Λακωνικό έκεΐνο: « ’Όχι» καί μάς υπενθύμισαν τις άρετές τής φυλής μας, τή

ρο
ήν

Ό  Ελληνικός στρατός πάντα  έτοιμος γ ια  τήν προστασία τής χώρας έκ τής εξωθεν επιβουλής.

άφοβία προς τούς κινδύνους καί τό άπειρο τής φιλοπατρίας μας μέ τή φανατική εθνική 
πίστη ότι: ά π ο μ ιά  ά τ ι μ α σ μ έ ν η  ζ ω ή ,  κ α λ λ ί τ ε ρ η  ε ί ν α ι  ή λ ή 
θη τ ο ύ  θ α ν ά τ ο υ !  Αύτή τή δροσερή πνοή έσκόρπισε ή Ελλάδα τό 1949 σ’ 
όλη τήν άτμόσφαιρα, πού τήν άνέπνεον έλεύθεροι λαοί, καί μ’ αύτή τήν αστραπή έφω- 
τίσθη καί πάλι ή νύχτα τού κόσμου...».

1. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»—κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου.
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Ναί! Σάν άστραπή έλαμψε ή νέα μας νίκη έναντίον τοΰ^συμμοριτισμοΰ, πού άρ
χισε μέ επίθεση έναντίον τοϋ Λιτόχωρου στις 31 Μαρτίου του 1946...  ̂ >

'Ο κομμουνιστοσυμμοριτισμός! ! ! Μια φοβερή λαίλαπα, δηλαδή, που απείλησε 
προς στιγμήν νά ξεθεμελιώση όλότελα ετούτο τον μαρτυρικόν τοπο...

Οΐ ορδές των βαρβάρων φυλών τής στέππας ξαναζωντάνεψαν άπό τα βάθη 
τής ιστορίας καί ώρμησαν μέσα στήν Ελλάδα σάν μάστιγα καταστροφής ! !

Πάνοπλα τά στελέχη τού Ε.Λ.Α.Σ. πού είχαν σταλή για εκπαίδευση στο παρα
πέτασμα άρχισαν νά ξαναπερνούν τά σύνορά μας, ενώ πολύ πριν είχε αρχίσει μυστικά 
γι στρατολογία τών κομμουνιστών, βάσει σχεδίου. Ιστερα αρχισεν η οργάνωση^ ιου 
ουμμοριακοϋ στρατού καί ό εξοπλισμός του. Πυροβόλα, όλμοι, πολυβόλα και αυτό
ματα όπλα, όπως καί παντοειδές υλικό, δόθηκαν στους ληστοσυμμορίας α,ιο τα 
κράτη τού παραπετάσματος.

’Έτσι έξέσπασεν ή θύελλα... ( , ,
Καί, δυστυχώς, τό έδαφος τής χώρας ευνόησε τήν διατήρησή της για αρκετό

καιρό.
«Τό έδαωος τής χώρας, καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ορεινόν, βαθέως διακεκομμένου, 

έν πολλοΐς δασώδες, έπιτρέπον πλήρη άπόκρυψιν καί άπό άπόψεως συγκοινωνιών 
|χον πλείστας ύποχρεωτικάς διαβάσεις, ως ορεινον (θεσεις καταλλήλους δι ενεδρας), 
ήτο ένας χώρος κατάλληλος δια διεξαγωγήν ανταρτοπόλεμου. Με ελαχιστας δυνάμεις, 
καθιστά δυνατήν ού μόνον τήν παρενόχλησιν, άλλά καί τήν επί τινα χρόνον άμυναν 
αυτού (διότι αί προσβάσεις, μοναδικαι οΰσαι, ευκόλως φρουρούνται με μ,ικραν δυνα- 
μιν). ’Άρα τό έδαφος ήτο ευνοϊκόν διά τον συμμοριτισμόν. Ό  εθνικός στρατός άντι- 
θέτ ως, έχων ως αποστολήν τήν άνεύρεσιν τών κομμουνιστοσυμμοριτών, τήν δίωξιν 
καί έξόντωσίν των, αντιμετώπιζε σοβαρώτατον πρόβλημα έξ αύτοΰ μόνον τού εδά
φους, ή φύσις τού οποίου τά μέγιστα ήμπόδιζε τήν έκπλήρωσιν τοιαύτης αποστολής, 
όταν μάλιστα ό αντίπαλος συστηματικώς άποφεύγη νά δώση μάχην.

«Ά λλ ’ έκτος αύτοΰ, οί συμμορΐται δέν ήσαν υποχρεωμένοι νά εξασφαλίζουν 
καί νά διατηρούν ώρισμένον έδαφος. Ούτοι, χρησιμοποιούντες ως κρησφύγετα μέρη 
δύσβατα, ορεινά καί δασώδη, κατήρχοντο καί αιφνιδιαστικούς προσέβαλον χωρία, 
ζωτικά σημεία, κόμβους συγκοινωνιών, γεφύρας, έγκαταστάσεις κοινής ώφελείας, 
άνεφοδιαστικάς φάλαγγας, στρατιωτικάς καί πολιτικάς, σιδηροδρομικούς συρμούς 
κ.λ.π. Έπετίθεντο κατ’ έργαζομένων εις αγρούς άγροτών καί είτε τούς άφήρουν 
τρόφιμα είτε τούς έστρατολόγουν βιαίως, ένέσπειρον τήν τρομοκρατίαν, έδημιούργουν 
μίαν κατάστασιν άβεβαιότητος καί έλλείψεως άσφαλείας εις τον πληθυσμόν, καί διά 
τής δράσεώς των ταύτης εΐχον εις διαρκή κίνησιν καί έντασιν τούς έντεταλμένους 
μέ τήν ασφάλειαν τού χώρου αύτοΰ, τούς άνδρας τού Ελληνικού στρατού.Άπό άπό
ψεως συνεπώς χώρου, οί συμμορΐται ήσαν άδέσμευτοι, δι’ ό καί ειχον τήν πρωτο
βουλίαν έκλογής τού σημείου προσβολής, κινούμενοι δέ κατά τήν νύκτα έξησφάλιζον 
καί τό στοιχείου τού αιφνιδιασμού ύπέρ αύτών. Άντιθέτως, ό έθνικός στρατός, έχων 
ύποχρέωσιν νά καλύψη ολόκληρον τον ελληνικόν χώρον καί νά εξασφάλιση πόλεις, κω- 
μοπόλεις, χοορία, συγκοινωνίας, έργα κοινής ώφελείας κ.λ.π. καί παραλλήλως νά προσ- 
τατεύση τούς κατοίκους τών περιοχών, καί είς τούς χώρους τών έργασιών των 
ακόμη (ως συνέβαινε μέ τούς άσχολουμένους εις άγροτικάς έργασίας—σπορά, συγ
κομιδή) ποός αποφυγήν βιαίας ύπό τών συμμοριτών στρατολογίας, ήσχολεΐτο συγχρό
νως καί μέ τήν άναζήτησιν, δίωξιν καί έξόντωσίν τών κομμουνιστοσυμμοριτών»* (-1) 

Αύτή ήταν ή κατάστασις άπό άπόψεως πολεμικών επιχειρήσεων κατά τον συμ
μοριτοπόλεμο. Καί αύτές τις δυσκολίες άντιμετώπιζε ό στρατός μας. Πρέπει νά ύπο- 
γραμμισθοΰν. Γιατί είναι αδύνατον νά έκτιμήση κανείς καί ν’ άντιληφθή τήν άξια

1. «Πώς έφθάσαμεν εις τήν Νίκην»—Διευθύνσεως Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε.Σ.
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τής μεγάλης νίκης, άν δεν νοιωση απόλυτα το μέγεθος καί την έκταση του κινδύνου 
που διετρεξεν ή Ελλάς άπό την σλαβοκίνητη συμμοριακή επίθεση.
, „ Σαν ληστές βγήκαν στο κλαρί οί κομμουνιστές. Καί σά.ν ληστές έπολέμησαν. 
1 πουλά, άνανδρα, τρομ.οκρατικα. Κινούνταν τή νύκτα, σαν τον εφιάλτη, γιατί έφο- 

βοΰντο το φως τής μέρας, και γιατί οί βρυκόλακες μονάχα την νύκτα βγαίνουν άπ’ τά. 
φέρετρά τους.

> εστ7)νσ-ν ενεδρες... Αυτό ήταν τό πρώτο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα. 
Και ακόμα ενα: Ο αιφνιδιασμός. Έκινουντο άνετα σ’ ολόκληρη τή χώρα,γιατί είχαν 
πράκτορες, ομοϊδεάτες, πληροφοριοδότες καί φίλους, άλλα καί γιατί με τρομοκρατικά 
μέσα κατώρθωναν νά μαθαίνουν τή θέση καί τις κινήσεις τού στρατού μας. ‘Έτσι 
απεφευγαν να τον αντιμετωπίζουν κατά μέτωπον καί έπεδίωκαν νά τον παγιδεύουν. 
Συγχρονως έσπερναν εδώ κι’ εκεί νάρκες καί παγίδες, άδιαφοροΰντες γιά τή ζοκη τών 
χωρικών, πού άπειρες φορές βρήκαν τραγικό θάνατο άπ’ αύτές.

Σκοπος τους ένας: Η ερήμωση τής υπαίθρου, ή έξαθλίωση, ή καταπόνηση
τού στρατού, ή έξάντληση τού κράτους.

Κι’ έτσι 6 άνταρτοπόλεμος κατάντησε πολύ γρήγορα πηγή συμφοράς καί άνεκ- 
διηγήτων δεινών γιά τή χώρα μας.

Έθεμελιωσαν τό κράτος τους πάνω στήν πιο στυγνή τρομοκρατία πού έζησε 
ποτέ αύτός ό τόπος...

Εκτελέσεις άθώων... άπαγχονισμοί ιερέων... δολοφονίες Ελλήνων... εμπρησμοί 
σπιτιών... καταστροφές στή γεωργία... άφανισμός τής κτηνοτροφίας... έοήσωμη... 
λεηλασίες...

Αύτός είναι ό άπολογισμός τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ στήν Ελλάδα.
’Αλλά τό φρικτότερο έγκλημά του ήταν τό παιδομάζωμα, πού ξεπέρασε σέ 

φρίκη κι’ αυτούς τούς Γενιτσάρους... Βρέφη πού έθήλαζαν άκόμη τ ’ άρπαξαν άπ’ 
τις άγκαλιές τών μαννάδο^ν τους καί τά έσερναν μακρυά άπ’ τά σπίτια τους, άδιάφοροι 
καί άσυγκίνητοι άπό τό σπαρακτικό κλάμμα τους, πού άντηχοΰσε άνατριχιαστικό 
μέσα στής νύχτας τή σιγαλιά....

Συγχρόνως κατέστρεφαν οδικές άρτηρίες, γέφυρες καί έργα κοινής ώφελείας, 
έρημώνοντας τις πόλεις καί τά. χιοριά μας.

Αύτοί δεν ήσαν απλώς εχθροί μας... Ξεπέρασαν σέ άγριότητα κι’ αύτούς τούς 
καννιβάλους τής ζούγκλας.

’Έτσι ή μεγαλοψυχία τού κράτους καί ή πολιτική τής λήθης ώδήγησαν σέ μια 
φοβερή καταστροφή τής Ελλάδος, στον άπαίσιο συμμοριτοπόλεμο πού έπί τοισήμισυ 
ολόκληρα χρόνια ρήμαξε τον τόπο μας άπό τον "Εβρο ως τή Μάνη, κι’ άπ’ τή Μουρ
γκάνα, τό Γράμμο καί τό Μπέλλες, ώ>ς τή Σάμο, τήν Πελοπόννησο καί τή Ρούμελη. 
Καί είναι τραγική είρωνία τό γεγονός,δτι τήν ώρα πού τό κομμουνιστικό κόμμα Ελλά
δος είχε έπιδοθή σέ μιά συστηματική έρήμωση τής χώρας μας μέ τον «τρίτο γύρο» 
του, βρίσκονταν άκόμη στή νομιμότητα καί άπελάμβανε τήν προστασία τών άρ- 
χών του. Τήν ίδια ώρα πού οί κομμουνιστές συμμ,ορίτες χτυπούσαν τά χωριά, έσφαζαν, 
έκαιγαν καί άρπαζαν, άφανίζοντας τό λαό μας, στήν ’Αθήνα καί στις άλλες πό
λεις γύριζαν έλεύθεροι οί άρχηγοί καί οί καθοδηγητές σύντροφοί τους, είχαν τις ορ
γανώσεις τους καί τά γραφεία τους καί έβγαζαν ελεύθεροι καί άτιμώρητοι τις εφη
μερίδες τους. Αύτοί είναι οί κομμουνιστές!!! Οί άδιόρθωτοι, οί άπάτριδες, οί κα
κοποιοί κομμουνιστές, πού όσο περισσότερη έπιείκεια τούς δείχνεις τόσο μεγ'αλύ- 
τερη εγκληματικότητα σοΰ άνταποδίδουν.

Καί ό χορός, ό μακάβριος χορός τού θανάτου συνεχίζονταν στήν ύπαιθρο... Οί 
συμμορίτες, πιστεύοντας σάν τούς φασίστες στή νίκη τους, είχαν κι’ όλας συγκροτηθή 
σέ «δημοκρατικό» στρατό ύπό τήν άρχηγία τού Βαφειάδη, είχαν δημιουργήσει γενικό 
στρατηγείο καί τό 1947 έφτιαξαν καί... κυβέρνηση... Τήν κυβέρνηση τής «έλεύθερης
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έλλάδας». Τά είχαν δλα δηλαδή κανονίσει... Τά πάντα έτοιμα για την υποδούλωση
μας στο παραπέτασμα.

Άλλα εΐναν λογαριάσει νωρίς τον ζενοδόχο.

Ναι! Στήν κρίσιμη καί άποφασιστική έκείνη στιγμή, μέσα στον ανεμοσιροβιλο

Ή έτοιμότηζ τής στρατιωτική ; άμύνηζ εξασφαλίζει τό έθνοζ άπό τήν εξωθεν επιβουλήν.

τής καταστροφής ώρθωσε τό άνάστημά του ό "Ελληνας φαντάρος, ό ναύτης, ό αερο
πόρος, ό άστυφύλακας, ό χωροφύλακας, ό έφεδρος πολεμιστής...

"Ενα καινούργιο άποφασιστικό «ΟΧΙ» άντήχησε πάνω στα βουνά μας... Καί ό 
κομμουνιστοσυμμοριτισμός συνετρίβη...
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Γ ιατί 
Γ ιατί 
Γ ιατί 
Γ ιατί 
Γ ιατί 
Γ ιατί 
Γ ιατί 

πολιτισμό. 
Γ ιατί 
Γ ιατί 

Ελλάδος.
Γ ια :ί

ήταν μοιραίο νά συντριβή...
το σκοτάδι δέν μπορεί νά νικήση τό φως...
το ψεμμα και η αδικία δεν μπορεί νά νικήση τό δίκαιο καί τήν ειλικρίνεια... 
ή τυραννία δέν μπορεί νά συντρίψη τήν δημοκρατία, 
ό σατανάς δέν μπορεί νά νικήση τό Θεό... 
ο σλαβισμός δεν μπορεί νά νικήση τον Ελληνισμό, 
ο κόκκινος σοιτραπισμος δεν μπορεί νά νικήση τον Ελληνοχριστιανικό

ή ΰλη δέν μπορεί νά νικήση τό πνεύμα.
η παγιυμενη στεππα δέν μπορεί νά σκιάση τον καταγάλανο ουρανό τής 

τό σφυροδρέπονο δέν μπορεί νά συγκριθή μέ τον Παρθενώνα.

Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Τ Ε !

Γ ιατί ή σιβηρία δέν μπορεί ποτέ ν’ άντικαταστήση τήν ταπεινή εύλάβεια τής 
χριστιανικής γαλήνης.

’Έτσι ό στρατός μας έγραψε μέ τή λόγχη του νέες σελίδες δόξας καί ήρωϊ,σμοΰ.
Ρεζίλεψε καί συνέτριψε τούς κόκκινους φασίστες καί κατάφερε τό πρώτο επι

βλητικό ράπισμα του ελευθέρου κόσμου στά χοντρά μάγουλα τοΰ διεθνούς κομμουνι
σμού.

’Έτσι γράφτηκε ή έποποιΐα τής Πίνδου, τής Ρούμελης, τοΰ Γράμμου τής Μουρ- 
γκάνας, τού Βίτσιου...

Καί οί ερυθροί γκάγκστερ πήραν ενα σκληρό μάθημα άπό τον έλληνα φαντάρο... 
Άλλα καί ή άνθροοπότης είδε καθαρά τί κρύβεται πίσω άπό τήν ειρηνική μάσκα των 
σλάβο^ν... Καί έμαθε επίσης πόσο άσήμαντο είναι τό άγωνιστικό φρόνημα τοΰ κομ.μου-
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νισμοΰ, άωοΰ δέν κυριαρχείται καί δέν μπορεί νά οΐστρηλατηθή απ την ιδέα και το φεγ 
γοβόλημα τής θρησκείας”, τής άγάπης, τής οικογένειας καί τής ελευθερίας.

ΓΡΑΜΜΟΣ ... ΒΙΤΣΙ... "Ενα ορόσημο όλοφώτεινο καί ολόλαμπρο στη σύγ
χρονη ιστορία μας.'.. "Ενας μεγαλόπρεπος ιστορικός σταθμός στην πανάρχαιη σύγ
κρουση του Ελληνισμού προς τον σλαυϊσμο.

ΓΡΑΜΜΟΣ... ΒΙΤΣΙ... __
"Ανω σχώμεν τάς καρδίας... Σέ στάση προσοχής ας αποτισουμε φορο τιμής 

κι’ εύγνωμοσύνης στους αγωνιστές εκείνης τής εποποιίας, νεκρούς, και ζωντανούς....
Έκέρδισαν τον αιώνιο θαυμασμό τής Ελληνικής πατοιδος.
ΓΡΑΜΜΟΣ... ΒΙΤΣΙ... ( ( ,
Μέσα στον πανηγυρισμό τής νίκης άς ξαναφέρουμε στη θύμηση μας μ ευλαβεια 

τή μορφή τού θεμελιωτοΰ της... Κι’ άς ξανακούσουμε ν’ άντηχή από μακρυά η γνώ
ριμη φωνή του: ν ;

<(Δέν είναι άπλή ή σύμπτωσις ότι ή πρώτη άποφασιστικη νίκη του στρατού μας, 
κατά την μακράν πολεμικήν περίοδον που αρχίζει τα εξημ«.ρωμαια .ής^Σ8/μ Οκ.ω 
βρίου 1940, έκερδήθη εις τον Γράμμον καί την Πίνδον, και ή τελευταία επίσης, εν
νέα χρόνια βραδύτερον, εις τον 1 ραμμον. · > \ >α >

''Η ιστορική αύτή έπανάληψις συμβολίζει, παραστατικώτερα άπο κάθε αφη- 
ρημένον συλλογισμόν, την ουσιαστικήν ταυτότητα τού αγώνος.  ̂ ) ^

Έπρόκειτο περί εισβολής, διότι ή άποφασιστικη μάχη έδόθη, καί εις τάς δυο 
πεοιπτώσεις, εις τήν κλασσικήν πύλην των εισβολών.

'Ο άγων ήτο βαθύτατα εθνικός, διότι δέν ήπειλήθησαν απλώς εθνικά εδάφη, 
λιμένες ή θέσεις όχυραί, άλλ’ αύτή η υποστασις του έθνους εις το ηθικόν και υλικόν 
της βάθρον. Τέλος, καί εις τάς δύο περιπτώσεις, ο εισβολευς εκαλυψε την επιβουλήν 
του μέ τον μανδύα ενός μεσσιανισμού—«νέα τάξις πραγμάτων» ή «άταξική κοινωνία» 
—τού οποίου τό βαθύτερον νόημα δεν ήτο άλλο παρα η καταργησις τής Ελληνικής 
τάξεως, ή σωματική καί ψυχική—«ολοκληρωτική» όπως την είπαν υποδουλωσις 
τού άνθρώπου καί των ελευθέρων κοινοτήτων του εις τήν ωμ.ην βίαν.

Δι’ αύτό τό έθνος των Ελλήνων ολόκληρον εξηγερθη ως εις άνθρωπος κατα τής 
επιβουλής, έπολέμησε καί ένίκησε. Δι’ αύτό ο πόλεμός αυτός, περισσότερόν απο κάθε 
άλλον, υπήρξε πόλεμος τού Λαού καί ή νίκη, νίκη τού Λαού.

'Υπήρξε κατ’ εξοχήν νίκη των ήθικών δυνάμεων, νίκη τού ήθικού. Ά ς  έπιτραπή 
εις εκείνον ό όποιος ηύτύχησε νά ήγηθή, και εις τας δυο αποφασιστικας στιγμας, 
των ενόπλων δυνάμεων τού έθνους νά άποδώση τάς τιμάς έκεϊ πού ανήκουν.

Ούδείς παραγνωρίζει τήν συμβολήν τής ηγεσίας, την συμβολήν των διοικήσεων 
εις τό εύτυχές άποτέλεσμα. Οί ηγήτορες, λεγει ο ηρως τού Ροσταν (εις τον « Αετιδεα») 
είναι τά κεφαλαία εις τάς σελίδας της πολεμικής ιστορίας. Αυτά μαγνητίζουν την 
προσοχήν. Ά λλ’ ή ιστορία γράφεται μέ τάς μυριάδας των μικρών γραμμάτων, καί 
δέν γράφεται χωρίς αύτά—χωρίς τάς μυριάδας τών άφανών μαχητών.

Εις πολέμους, ιδίως όπως αύτός, όπου τον άποφασιστικόν ρόλον παίζουν αί ή- 
θικαί δυνάμεις, ή νίκη είναι έργον τού στρατού εν τώ συνολω του. Τού στρατού και τού 
λαού. Καί ή διαπίστωσις αύτή θεμελιώνει τήν αισιοδοξίαν μας δια το μέλλον.

Διότι ακριβώς ή νίκη ύπήρξεν έργον τών ήθικών δυνάμεων, έργον τών πολ?\ών, 
καί τό μέγα της κεφάλαιον θά διατηρηθή, όσουσδήποτε κόπους καί αν άπαιτήση τούτο, 
καί, όταν οί κίνδυνοι παρέλθουν, τό πνεύμα της καί ό παλμός καί ό ρυθμός -της θά 
μεταδοθούν εις τήν προσπάθειαν τής άναδημ,ιουργίας τής Ελλάδος.

Στρατάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ...».

Μέ τούς εμπνευσμένους αύτούς λόγους τού άειμνήστου άρχιστρατήγου τής νί
κης, άς κλείσουμε καί τό κεφάλαιον τού «τρίτου γύρου», πού έστοίχισε στή χώρα μας 
55.000 νεκρούς, 28.000 παιδιά θύματα τού παιδομαζώματος, 40.000 έκπατρισθέντες,
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750.000 άστεγους καί υλικές ζημίες 3 δισεκατομμυρίων καί 700 έκατομμυρίων ση
μερινών δραχμών.

Ναι! Ας κλεισουμε το θλιβερό ετούτο κεφάλαιο της συμφοράς...
Νά το κλεισουμε; Ναί! ’Έχει καλώς. ’Αλλά προς Θεού! ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗ ΤΟ 

ΛΗΣΜΟΝΗΣΟΥΜΕ.

Μιά συγκινητική σκηνή <χττό τόν επαναπατρισμό τω ν  ομήρων του συμμοριτισμού
στήν 'Ηγουμενίτσα.

Να μη ξεχασουμε ίίοτε τα μαθήματα πού μά.ς έδο:>σε, τά διδάγματα καί τήν 
πείρα του.

Γιατί όπως ύστερα από τον πρώτο γύρο ακολούθησε 6 δεύτερος καί μετά ό τρί
τος, δ έ ν α π ο κ λ ε ί ε τ α ι  νά άκολουθήση καί τέταρτος.

Δεν το ευχόμαστε. Είναι φρικτός ένας πόλεμος. ’Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα νά 
περιφρονοΰμε τήν απειλή του.

Ό τρίτος γύρος άπέτυχε. Γιά τρίτη φορά, μέσα σέ λίγα χρόνια, ό διεθνής κομ
μουνισμός ύπέστη εξευτελιστική ήττα εδώ στήν Ελλάδα. Ό  περήφανος Ελληνικός 
λαός τόν τσάκισε κυριολεκτικά καί τόν πέταξε συντρίμμια στο παραπέτασμα. ’Αλ
λά αύτός δεν συνετίστηκε.

Τώρα βέβαια μιλάει γιά «συνύπαρξη», γιά «δημοκρατία» καί γιά «ειρήνη»... 
Μά, κάτι τέτοια πάλι δεν έλεγε πριν έξαπολύση τήν τρίτη του επίθεση;

Πάλι είναι άσύδοτος, νόμιμος, κοινοβουλευτικός...
Κι’ αυτό μεγαλώνει τήν άπειλή...
"Ας είμαστε ένωμένοι καί άς άγρυπνοϋμε. Ό  κομμουνισμός είναι ύπουλος καί 

σκοτεινός. Μονάχα ή δύναμη, ή τρομακτική δύναμη τού ελευθέρου κόσμου τόν ουγ- 
κρατεΐ... Αυτή τόν φοβίζει... Γι’ αύτό καί σκορπά, μειδιάματα καί φιλοφρονήσεις καί 
ταξιδεύει σάν αθώος τουρίστας στά Παρίσια καί στις Άμερικές.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Η Α Ξ Ι Α  Τ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν  
ΕΠΙ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ω Ν  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  

ΠΡΟΣ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Φ Ι Ν  Τ ΩΝ Δ Ρ Α Σ Τ Ω Ν
Έκ τοΰ περιοδικού «Criminal law, Criminology

___________ and Police Science», κατά μετάφρασιν κ α ί --------------------------
διασκευήν, 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ν. ΣΤΑΜΟΥ

’ ϊνες.

του α· 
ιδίως είς

Ευχνά όταν ένα αύτοκίνητο χτυπά κάποιον, ϊνες ή κλωστές απο τα ενδύματα 
’ τόμου έγκαταλείπονται έπί των άνο^μαλων επιφανειών τοΰ ο.γηματος ^και 
είς τα διακοσμητικά έκ χρωμίων τμήματα τοΰ αυτοκίνητου. Κατα τ /jv εζε- 

τασιν τοΰ αυτοκινήτου δεν άρκεΐ ή απλή παρατηρησις εις τα ακρα των χρωμίων. 
’Εάν τό χρώμιον άποξεσθή ελαφρώς άπό το κυρίως αυτοκινητον, αυτό μπορεί να 
άποκαλύψ.7) ολόκληρα νήματα παρά λίγες ϊνες.

Ή  εργαστηριακή έξέτασις των ινων συνισταται απο μικροσκοπικην εςε- 
τασιν τοΰ τύπου των ίνών καί τής κατανομής διαφόρων βαφών επ αυτών, όπως η 
έρευνα διά διάφορα τυχαία χαρακτηριστικά. Έζαρτωμεναι απο την φυσιν, την 
διευθέτησιν, τό χρώμα καί τον τύπον των ίνών, αι οποίαι αντιπροσωπεύονται εις 
τό σχέδιον, αί ενδείξεις δυνατόν νά παράσχουν ολίγα ή σημαντικώτατα στοιχεία, 
ότι προέρχονται έξ ώρισμένης πηγής.

Αί παρεχόμεναι υποδείξεις διά την συλλογήν τών κηλίδων τεμαχίων βαφής 
υματος ήμποροΰν νά έφαρμοσθοΰν καί προκειμένου περί τής συλλογής τών ινώνχρώματος η μπορούν 

καί νημάτων.
Ή  ένδυμασία, διά συγκριτικούς σκοπούς, πρέπει νά συσκευασθή είς κεχω- 

ρισμένον δέμα.
Τρίχες- _ ,
Τό Θέμα τών τριχών θά κατάδειξη πιθανότητας αποδειξεως ομοιας με εκει- 

νας αί όποϊαι άνεφέρθησαν καί διά τάς ίνας. Αί τρίχες ήμπορεΐ να ταξινομηθούν, 
εάν πρόκειται περί ανθρώπου ή ζφου, εάν προσφάτως έχουν κοπή, έαν έχουν εκρι-

"Ας προσέξουμε. Τουρίστες ήταν καί οί ξένοι κατάσκοποι πού συνελάβαμε 
πρόσφατα. Κι’ εκείνοι ταξίδευαν.

"Ας μ,είνουμε άγρυπνοι, δυνατοί καί έτοιμοι νά τσακίσουμε καί πάλι τό κόκκινο
Θεριό.

Δεν άγαποΰμε, βέβαια, τον πόλεμο, τά αίματα, τις καταστροφές. ’Αλλά γ ι’ αύτό 
ακριβώς τό λόγο επειδή θέλουμε καί έπειδή άγαποΰμε την ειρήνη, ας είμαστε έτοιμοι 
καί γιά πόλεμο... Είναι χρέος μας ιστορικό, άπέναντι του λαού μας καί απέ
ναντι ολοκλήρου τής άνθρωπότητος, τής οποίας τό Ελληνικό πνεύμα είναι1 φώς καί 
πηγή ζωής.

ΓΡΑΜΜΟΣ... ΒΙΤΣΙ...
"Ενα διαλεχτό κεφάλαιο τής Ελληνικής ιστορίας πού βεβαιώνει μέ τον πιο 

υπέροχο τρόπο 6τι σ’ αύτό τό μικρό κομμάτι τής γης, όπου θεοποιήθηκε ή ελευθερία 
καί λατρεύτηκε μέ ποταμούς αιμάτων καί μέ άφιερώματα άμέτρητα ανθρώπινης 
ζωής, εξακολουθεί νά κατοική ένας περήφανος λαός πού δεν ξεχωρίζει σέ τίποτα 
άπό τούς προγόνους του καί ό όποιος εξακολουθεί νά όδηγή τήν ανθρωπότητα προς 
τήν τιμή, τή δόξα καί τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.

ΣΙΙ. ΠΗΛΟΣ
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ζωθη, εαν έχουν βαφή ή υποσιή ζημίαν ή εάν προέρχωνται άπο νεαρόν πρόσωπον 
ή ηλικιωμένον τοιοΰτον.

Σπανιως ανθρώπινες τρίχες δείχνουν ιδιορρυθμίας αί όποΐαι οδηγούν εις άνα- 
γνωρισιν, ως προερχόμεναι άπο ώρισμένον άτομον.

Και εις την περίτιτωσιν των τριχών πρέπει νά καταβληθή προσπάθεια δσον 
ειναι δυνατόν δια να συλλέγουν προσεκτικώς. Αί τρίχες δεν θά πρέπει νά άναμιχθοΰν 
(μπερδευτούν) αλλα θα σερεπη να τοποθετηθούν εις ένα σωληνάριον ή καλύτερον 
εις ενα πλαστικόν φιαλιδιον, επειδή το λίπος κλπ. επί τουν τριχών δεν μεταβάλλεται, 
όπως εαν ετοποθετεΐτο εις αναδιπλωμενον χάρτην. Το όλιγώτερον θά πρέπει νά λη- 
φθώσιν προς συγκρισιν πεντηκοντα τρίχες απο την ύποπτον πηγήν, ή οποία εις τάς 
περιπτώσεις εγκαταλειψεως τοΰ θύματος ή του δράστου οδηγού είναι συνήθως τό 
θύμα. Αί τρίχες αύται είναι δυνατόν νά ληφθώσιν διά κτενίσματος ή έκριζώσεως 
πλησίον του σημείου τού τραυματισμού καί θά πρέπει νά συσκευασθοΰν καθ’ δν 
τρόπον ανωτέρω περιεγράφη εις κεχωρισμένον φάκελλον καταλλήλως έπισημειω- 
μένον. Αί προς έξέτασιν τρίχες δεν πρέπει νά πλυθούν ή άλλως πως νά μεταχειρι- 
σθούν πριν ή υποβληθούν εις έξέτασιν.

Μερικες φορές το λίπος και ή κόνις έπί των τριχών καταδεικνύουν χρήσιμα 
σημεία εις την άναγνώρισιν.

Έξέτασις ενός υπόπτου αύτοκινήτου μπορεί συχνά ν’ άποκαλύψη μίαν τυ- 
χαίαν τρίχα ή δύο μή συνδεομένας μέ την περίπτωσιν. Είναι πολύ δύσκολον διά τον 
αστυνομικόν να αποφανθή περί τού εαν η τρίχα, ή οποία έλήφθη από ένα αύτοκί- 
νητον είναι πράγματι τρίχα ή πρόκειται περί ΐνός. "Ενας μεγεθυντικός φακός χειρός 
θά βοηθήση τον αστυνομικό νά άπσφασίση τί ύλικά θά συλλέξη. Μόνον πολύ προ
σεκτική εςετασις τού υπόπτου αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας ισχυρά φώτα καί 
κατά προτίμησιν χρησιμοποιώντας μεγάλον φακόν χειρός, θά άποκαλύψη τεμάχια 
ύλικών στοιχείων.

Κηλΐδες αίματος.
'Η έξέτασις ενός οχήματος ήμπορεΐ ν’ άποκαλύψη κηλίδας, αί όποΐαι έχουν 

την έμφάνισιν αίματος ή σιέλου. Μερικές φορές όταν ένας πεζός κτυπηθή εις τό 
στήθος, ό άήρ σφοδρώς έξερχόμενος τοΰ στήθους, θά φέρη μερικόν σίελον ή βλένναν 
μαζί του περισσότερον άπο δταν βήξη.

Τό υλικόν αύτό, εάν εύρεθή έπί αυτοκινήτου, πρέπει νά πιστοποιηθή καί εις πολ- 
λάς περιπτώσεις ήμπορεΐ νά συλλεγή κατά τον ίδιον τρόπον δπως καί αί κηλΐδες 
αίματος. Αί κηλΐδες αίματος ή σιέλου ήμπορεΐ νά άποξεσθώσιν άπο τήν έπιφάνειαν 
τοΰ οχήματος καθ’ δν τρόπον περιεγράφη διά τήν άφαίρεσιν τών τεμαχίων χρώ
ματος καί νά συσκευασθοΰν ομοίως κατά τον εις τήν παράγραφον αυτήν περιγρα- 
φέντα τρόπον.

'Η έργαστηριακή έξέτασις είναι δυνατόν νά δείξη έάν τό αιμα είναι άνθρού- 
πινον ή οχι, καί, έάν ύπάρχη επαρκές δείγμα, είναι δυνατόν νά δείξη καί τήν ομάδα 
τοΰ άνθρωπίνου αίματος εις τήν όποιαν το δείγμα άνήκει. Έ φ ’ όσον έκάστη τών κα
τηγοριών αυτών περιλαμβάνει τό 43% τών ανθρώπων, ή κατηγορία αύτή καθ’ 
έαυτήν άποτελεΐ μόνον ένδειξιν προς μίαν κατεύθυνσιν. 'Ομοίως όταν ληφθή ύπ’ 
οψιν ότι τό αιμα είναι άνθρώπινον καί πόσοι άνθριυποι ήτο δυνατόν νά τραυματι- 
σθοΰν κατ’ αυτόν τον τρόπον, τά στοιχεία βαρύνουν περισσότερον άπο ό,τι θά άνε- 
μένετο έάν ή έρευνα έγένετο μέ δεδομένην τήν κατηγορίαν τού αίματος. Εις τάς 
περιπτώσεις κατά τάς οποίας τό αίμα δέν έχει ξηρανθή καί δέν ήμπορεΐ νά διαφυλαχθή 
ρευστόν, τότε διάφοροι ύποκατηγορίαι αίματος πρέπει νά προσδιορισθούν μέ αντί
στοιχον αυξησιν εις τήν άποδεικτικήν του αξίαν.
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T6 αίμα ήμπορεΐ νά διατηρηθή ρευστόν διά τής προσθήκης άντισηπτικοΰ 
ύγροϋ, τό όποιον λαμβάνεται κατόπιν συμβουλής τοϋ εργαστηρίου.

Είς την περίπτωσιν των κηλίδων χρώματος καί εις την περίπτωσιν τών  ̂άλ
λων τύπων υλικών στοιχείων τά όποια άνεφέρθησαν, ή θέσις των κηλίδων τοϋ αίμα
τος είναι έξόχως σπουδαία.

Είς την περίπτωσιν των κηλίδων αίματος αι σταγόνες δεικνύουν την διευ- 
θυνσιν πτώσεως τοϋ αίματος επί τής επιφάνειας.^ Συχνά υπάρχει μία μικρά ούρά 
εις την σταγόναν του αίματος καί ή ουρά αυτή αντιστοιχεί προς την διευθυνσιν 
πτώσεως του αίματος. Ή  ούρά είναι μακροτέρα έάν ή γωνία συγκρούσεως με την 
έπιφάνειαν είναι μικρά καί ή δύναμις τής συγκρουσεως μεγάλη.

Χώματα—συντρίμματα—λίπη .
Τά τρία ταΰτα υλικά στοιχεία αναπτύσσονται όμοΰ, επειδή τά συντρίμματα 

καί τά λίπη παρουσιάζουν κυρίως ενδιαφέρον διά το χώμα τό όποιον περιέχουν. ' 1 πό 
ώρισμένας συνθήκας καί τό λίπος μπορεί νά περιέχη πρόσθετα στοιχεία, τά όποια 
τό κάνουν ενδιαφέρον άφ’ έαυτοΰ.

Πάντως είς τον τομέα τών τροχαίων δυστυχημάτων, τά συστατικά, στοιχεία 
τά όποια άναζητοΰνται παρουσιάζουν συνήθως γηΐνην σύστασιν. Είς μερικάς περιπτώ
σεις, όπου ένα όχημα έχει περάσει άνωθεν ενός σώματος, λίπη καί υπολείμματα ή- 
μπορεΐ νά εύρεθοΰν επί τών ένδυμάτων. Αύτό τό υλικόν ήμπορεΐ νά συγκριθή μέ άντί- 
στοιχον υλικόν λαμβανόμενον άπό μέρη ευρισκόμενα κάτω άπό τό αύτοκίνητον. Είς 
αύτάς τάς περιπτώσεις είναι πολύ πιθανόν ότι ήμπορεΐ νά λάβη ένας αΐμα, τρίχες καί 
υπολείμματα υφάσματος άπό τό κάτωθι τοϋ αύτοκινήτου τμήμα.

'Η έξέτασις τών στοιχείων τούτων γίνεται έν μέρει μικροσκοπικώς κατά τον 
χαρακτήρα καί έν μέρει χημικώς ώς προς την άνάλυσιν τών συστατικών στοιχείων. 
Είς πολλάς περιπτώσεις ή έξέτασις αυτή συμπληροΰται διά τοϋ διαχωρισμού τών 
διαφόρων συστατικών στοιχείων τοϋ δείγματος μέσω ώρισμένων φυσικών χαρα
κτηριστικών.

Ή  έξέτασις τών υλικών στοιχείων δέν οδηγεί συχνά είς τό συμπέρασμα ότι 
τό υλικόν έπί τοϋ υφάσματος προέρχεται έκ τοϋ αυτοκινήτου. Συχνότερα τό συμπέρα
σμα είναι ότι τό έπί τοϋ υφάσματος άνευρεθέν υλικόν ήτο δυνατόν νά προήρχετο έξ 
αύτοΰ τοϋ αυτοκινήτου, αλλά υπάρχει ένας αριθμός αύτοκινήτων μέ αύτό τό ειδοε 
τοϋ ύλικοΰ προσκεκολλημένον είς τό κάτωθι μέρος αύτοΰ.

Είς αύτάς τάς περιπτώσεις θά ήδύνατο νά ληφθώσιν δείγματα άπό τά άλλα 
αύτοκίνητα, τά οποία ή άπόδειξις ήδύνατο νά θεωρήση ιός δυνατάς πηγάς τοϋ ύπό 
έξέτασιν ύλικοΰ στοιχείου. Αύτό θά βοηθήση κατά τον προσδιορισμόν τοϋ προβλήμα
τος τής άναγνωρίσεως δι’ αύτά τά αύτοκίνητα είς αύτήν την ιδιαιτέραν περιοχήν.

'Ο προαναωερθείς κατάλογος τών υλικών στοιχείων επ’ ούδενί λόγω πρέπει 
νά θεωοηθή πλήρης, άλλά θά έξυπηρετήση ώς παράδειγμα τών περισσοτέρων κοινών 
υλικών στοιχείων τών συναντωμένων είς τήν άνάκρισιν τών τροχαίων δυστυχημάτων.

’Άλλα υλικά στοιχεία, όλιγώτερον συχνά συναντώμενα, θά ήδύνατο νά χρησι
μοποιηθούν ώς μαρτυρία.

(  Σ υνεχ ίζετα ι)
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(Συνέχεια έκ τοϋ 
προηγουμένου)

Το αποτύπωμα 125 παρουσιάζει δύο κεχωρισμένα τμήματα κολποειδών γραμ
μών, τό εν παρά τό άλλο καί άμφότερα επί τής αυτής πλευράς του δέλτα. Το κέντρον 
εις τοιαύτας περιπτώσεις τοποθετείται επί τής κορυφής—(του ώμου)—τής πλέον 
πλησιεστερας καμπύλης τής πλέον άπομεμακρυσμένης κολποειδούς γραμμής έκ του

Σχεδίου 125 Σχέδιου 126

σημείου τοϋ δέλτα, των δύο κολποειδών γραμμών ύπολογιζομένων ω ς  μ ι α ς  κολ -  
π ω σ ε ω ς μ ε τ ά  δ υ ο  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ν  ε ν τ ό ς  α υ τ ή ς  γ ρ α μ μ ώ ν ,
έξικνουμένων τών μεμονωμένων αυτών γραμμών μέχρι τής κορυφής—τοϋ ώμου- 
τής κολποειδοΰς γραμμής. Διό καί αί καταμετρούμεναι γραμμαί του έν λόγω δακ
τυλικού άποτυπώματος είναι τέσσαρες (4) "Ορα ομοίως καί σχέδιον 49. Τό άποτύ-

Σχέδιου 127 Σχέδιου 128

πώμα 126 είναι τύπος «γόος—άξιτένταλ». Χαρακτηρίζεται οϋτω διότι άποτελεΐται 
έκ τριών διαφόρων τύπων, δηλαδή, έξ ενός τύπου λούπ, έξ ενός τύπου γόρς διπλής 
κολπώσεως καί ενός τύπου άξιτέντταλ.
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Εις τοιαύτας περιπτώσεις ισχύει κοινών τής ποοτιμήσεως:
Το δέλτα τής άριστερά.ς πλευράς τοποθετείται επι του σημείου του δεικνυόμε

νου διά του γράμματος Γ, το δέ τής δεξιάς επι του σημείου του δεικνυόμενου δια τοϋ 
γράμματος Α. Επί των σημείων αύτων τοποθετούνται τα δέλτα, διότι είναι τα πλέον 
πλησιέστερα προς τδ κέντρον των άποκλινυυσών γραμμών των προσδιοριζουσών τον 
χώρον τοϋ τύπου τοϋ αποτυπώματος. ’Επί τοϋ σημείου τοϋ δεικνυόμενου δια τοϋ γράμ
ματος Β δεν τοποθετείται τδ δέλτα, διότι ώς «άφοριστικαί» γραμμαι δεν θεωρούνται

Σχεδίου 129 Σχεδίου 130

αί προεκτάσεις τής διαχωριζομένης γραμμής, εΐμή μόνον αν αυται βαίνουν παραλλή- 
λως μετά τδν διαχωρισμόν καί μετά ταϋτα αποκλίνουν.

Τδ άποτύπωμα 127 είναι τύπος λούπ. 'Υπάρχουν δύο σχήματα δέλτα, άλλα 
τδ στίγμα δεν δύναται νά θεωρηθή ώς γραμμή—φράγμα—τέμνουσα την γραμμήν τοϋ 
άξονος ύπδ ορθήν γιονίαν. Τδ έν λόγω άποτύπωμα αποκλείεται νά καταταχθή εις τδν 
τύπον τής ύποδιαιρέσεως τών γόρς μετά κολπώσεων καί κυκλικής τίνος γραμμής εις 
τδ κέντρον αυτού, δίκην θύλακος. Τδ άποτύπωμα 128 είναι τύπος λούπ, διότι αί δύο

αντίστροφοι κολποειδείς γραμμαι ένοΰνται, διό καί δεν θεωρούνται οδς τοιαΰται 
συνεπεία τής ένώσεως. 'Όθεν τδ έν λόγω άποτύπωμα δεν δύναται νά καταταχθή εις 
τδν τύπον τών γδρς έστω καί αν έχη σχήματα δύο δέλτα. Τδ άποτύπωμα 129 έχαρα- 
κτηρίσθη ώς τύπος τέντιτ—άρς.

Έκ τής λεπτομερεστέρας έξετάσεως_διαπιστοΰται οτι αί κορυφαί—ώμοι—τών
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καμπύλών γραμμών αύτού ένοϋνται ύπό ορθήν γωνίαν. Εντεύθεν το έν λόγω αποτύ-
Λ -  '  ι ί ..........  ........... _ /  λ  ~  , .  1 1

ν __  ̂ πτ-άρς, ουχι βεβαίως ένεκα του στίγματος όπερ
δυνατό,', να θεωρηθή ώς γραμμή «σφήν», δηλαδή γραμμή βαίνουσα καί τερματί- 

ισα προς τά άνω. Ό  τύπος του τέντιτ-άρς σχηματίζεται, συνεπεία τής γωνίας 
τςς καμπύλης τής άνωθεν του στίγματος τής ενουμ.ένης μ,ετά τής γραμμής τής αμέ
σως και προς τήν άριστεράν πλευράν του στίγματος.

Τό αποτύπωμα 132 σχηματίζεται έκ δύο κεχωρισμένων κολποειδών γραμμών

Σχέδιον 133 Σχέδιον 134

άντιπαρότεθειμένων έπί τής αυτής πλευράς τού κοινού δέλτα. 'Ο τύπος ούτος τού 
δακτυλικού άποτυπωματος δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τύπος «γόρς διπλής κολ
πώσεως», διότι δέν υπάρχει μορφή ούδαμοΰ δευτέρου δέλτα. Έ πί τώ σκοπώ προσ
διορισμού τού κέντρου τού δακτυλικού αύτοΰ αποτυπώματος αί δύο κεχωρισμέναι 
κολποειδείς γραμμαί λογίζονται ώς μία μετά δύο κεχωρισμένων γραμμών έν τώ 
κέντρου τής κολπώσεως. 'Όθεν τό κέντρον τοποθετείται έπί τής πλέον άπομεμακρυ-

Σχέδιον 135 Σχέδιον 136

σμένης καί μεμονωμένης εντός τής κολπώσεως γραμμής (άκριβώς έπί τής άριστεράς 
κορυφής τής πλέον άπομεμακρυσμένης κολπώσεως), διό καί αί καταμετρούμενα!, 
γραμμαί είναι τέσσαρες (δρα οχετικώς σχέδιον 49).
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Το άποτύπωμα 133 είναι τύπος λούπ μετά τριών καταμετρουμένων γραμμ.ών. 
Τό άποτύπωμα αύτό δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τύπος γόρς, διότι ή παρατηρου- 
μένη μοναδική καμπύλη γραμμή θεωρείται ώς μή ύπάρχουσα παντάπασιν, λόγω 
τής ένώσεως αυτής μετά τής γραμμής του «άξονος».

Τό άποτύπωμα 134 είναι τύπος άρς, διότι δεν υπάρχει γραμμή—σφήν—δηλαδή 
γραμμή κατευθυνομένη προς τά άνω καί τερματίζουσα έν τω κέντρω τοϋ άποτυπώ- 
ματος, ουδέ κολποειδής γραμμή καταλήγουσα ή τείνουσα νά τερματίση προς τό έναντι

Σχέδιον 137 Σχέδιον 138

σημεΐον τής άφετηρίας αυτής, ούδέ δύο γραμμαί συναντώμεναι καί σχηματίζουσαι ού- 
τω ορθήν γωνίαν.

Τό άποτύπωμα 135 είναι τύπος άρς. 'Η παρά τό κεντρον τοϋ δακτυλικού άπο- 
τυπώματος τερματίζουσα γραμμή δεν κατευθύνεται προς τά άνω ίνα οΰτω έχη καί 
τήν κατάλληλον γωνίαν καί λάβη αύτη τό σχήμα τής γραμμής—σφηνός—ούδέ

Σχέδιον 139 Σχέδιον 140

συναντάται μετά τής γραμμής προς ήν κατευθύνεται (τήν γραμμήν του «άξων» ) 
καί τούτου ένεκεν ούδεμία σχηματίζεται γωνία. Τό άποτύπωμα 136 είναι τύπος άρς. 
'Υπάρχουν δύο τερματίζουσαι γραμμαί, άλλ’ ούδαμοΰ άναφαίνεται κεχωρισμένη 
μορφή δέλτα. Τό άποτύπωμα 137 είναι τύπος άρς. 'Η άνερχομένη εις τό κέντρον 
γραμμή είναι καμπύλη καί εις τό άνω τμήμα αύτής δεν σχηματίζεται γωνία ούδέ 
συνεχίζει προς τά άνω υπό μορφήν σφηνός, ούδέ καί τερματίζει προς τά άνω καί έν τω 
κέντρω τού δακτυλικού άποτυπώματος.
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To άποτύπωμα 138 είναι τύπος γόρς διπλής κολπούσεως. Τά δ ύο  λ ο ύ π ς  
και τά δύο δέλτα είναι καταφανή. 'Η θέσις των κολπώσεων είναι άσυνήΟης, διότι αί 
κολπώσεις εύοισκονται ή μία παρά την άλλην, αντί ή μία νά πηγάζη ύπεράνω τής 
άλλης, έτι δέ τό εν δέλτα εΰρηται σχεδόν ύπεράνω του άλλου.

Έ κ τής έξετάσεως τής προεκτεινομένης γραμμής άποδεικνύεται ότι τό άποτύ
πωμα είναι τύπος γόρς μίτινγκ. Τό άποτύπωμα 139 είναι τύπος τέντιτ-άρς. "Αν καί 
υπάρχη μία κολποειδής γραμμή, έν τούτοις δεν δυνάμεθα νάκαταμετρήσωμεν ούδεμίαν 
γραμμήν. Τό κέντρον του άποτυπώματος τοποθετείται ε π ί  τ ή ς  έ σ ω κ ο ρ υ φ ή ς  
τ ή ς  τ ε ρ μ α τ ι ζ ο ύ σ η ς  γ ρ α μ μ ή ς  τής ένουμένης μετά τής κολπώσεως. 
Εντεύθεν ή ν ο η τ ή  ε ύ 0 ε ΐ  α π ρ ο ε κ τ ε ι ν ό μ ε ν η  γ ρ α μ μ ή  δ ε ν  τ έ 
μ ν ε ι  κ α λ π ο ε ι δ ή  γ ρ α μ μ ή ν, ήτις γραμμή είναι εις έκ τ ώ ν τ ρ ι ώ ν 
ο υ σ ι ω δ ώ ν  κ α ν ό ν ω ν  τ ω ν  δ ι ε π ό ν τ ω ν  τ ο ν  τ ύ π ο ν  τ ω ν  λ ο ύ π ς .  
Τό άποτύπωμα 140 είναι τύπος άος. Ή  τερματίζουσα παρά τό κέντρον γραμμή δεν 
δύναται νά θεωρηθή ώς γραμμή—σφήν—, δ ι ό τ ι  α υ τ ή  δ ε ν  έ ρ χ ε τ α ι  έ ξ

Σχεδίου 1^1 Σχεδίου 142

ώ ν γ ε ν ι κ ώ ς  σ η μ ε ί ω ν  ά ρ χ ο ν τ α ι  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ω ν  π λ ε υ ρ ώ ν  
α ί γ ρ α μ μ α ί. Δεν σχηματίζεται γωνία εις τό τέλος τής τερματιζούσης γραμμής, 
ούδέ ένωσις μετά τής καμπύλης ήτις περικλείει ταύτην.

Τό άποτύπωμ,α 141 είναι τύπος άρς, διότι τό δέλτα δεν δύναται νά τοποθετηθή 
έπί του στίγματος, διότι τούτο δεν έχει τ ό π ά χ ο ς κ α ί  τ η ν  ζ ω η ρ ό τ η τ α  
τ ώ ν π ε ρ ι β α λ λ ο υ σ ώ ν  α ύ τ ό λ ο ι π ώ ν  γ ρ α μ μ. ώ ν . Τό άποτύπωμα 
142 είναι τύπος τέντιτ-άρς, διότι έχει δύο τερματιζούσας γραμμάς καί έν δέλτα. 
Ή  μικρά τερματίζουσα γραμμή δεν θεωρείται ώς στίγμα, διότι τό μέγεθος αυτής είναι 
έλαφρώς μεγαλύτερον τού στίγματος.

Τό άποτύπωμα 143 παρατίθεται ϊνα καταδειχθή μέχρι ποιου σημείου δέον νά 
έξικνήται ή προεκτεινομένη γραμμή. Ό  κανών είναι: "Οταν ή προεκτεινομένη γραμ
μή άποτελεΐται έκ γραμμής τεινούσης ποός τά άνω, αυτή θεωρείται ώς τερμ.ατί- 
ζουσα τήν προς τά άνω πορείαν της εις σημεΐον ευρισκόμενον πλησιέστατα προς τό 
δεξιόν δέλτα, Τό έν λόγω σημεΐον δείκνυται διά τού γράμμ.ατος X.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ

’Ανεξαρτήτως τής έντάσεως καί του είδους τής πυρηνικής έκρήξεως, τό 
σύνολον τών υλικών τά όποια εύρίσκονται εντός τής πύρινης σφαίρας είναι ή 
καθίστανται ραδιενεργά. Ταϋτα εκπέμπουν ακτινοβολίας, αί όποΐαι είναι γνω
στά! είτε ώς «π υ ρ η ν ι κ α ί α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ι» είτε οός « ’. ο ν ί ζ ο υ- 
σ α ι α κ τ ι ν ο β ο λ ί α  ι». Αί άκτινοβολίαι αύται ονομάζονται «πυρηνικαί», 
διότι παράγονται έκ τής άνωμαλίας ή άλλως τής αναταραχής, ήτις γίνεται εις τον 
πυρήνα, καί «ίονίζουσαι» λόγω τής ιδιότητάς των να δημιουργούν εις τά σώ
ματα διά τών όποιων διέρχονται ήλεκτρικώς φορτισμένα «σωματίδια» καλούμενα 
«ιόντα».

Αί πυρηνικά! άκτινοβολίαι διακρίνονται εις την άκτινοβολίαν «άλφα» 
«βήτα», «γάμμα» καί «ούδετερόνια» (ή νετρόνια).

α) ’Ακτινοβολία «άλφα».
Αυτή συνίσταται εις δέσμας «σωματιδίων», άτινα καλούνται «σ ω μ α- 

τ ί δ ι α ά λ φ α » .  Τά περισσότερα ραδιενεργά υλικά έν τή φυσική αυτών κα- 
ταστάσει, ώς π.χ. τό ο.ύράνιον, έκπέμπουν συνεχώς τοιαύτα σωματίδια άλφα. Τά 
σωματίδια ταΰτα είναι ήδη γνωστά και συμπίπτουν μέ τον πυρήνα τών ατόμων 
τού ήλιου, τού γνωστού φυσικού στοιχείου, άνευ τών πέριξ αύτοΰ περιστρεφομένων 
ήλεκτρονίων. Συνεπεία τής έλλείψεως ήλεκτρονίων (έν έκ τών συστατικών δηλαδή 
τού ατόμου μέ αρνητικόν ηλεκτρισμόν), τά σωματίδια άλφα έχουν θετικόν ηλεκτρι
κόν φορτίον, καθ’ δτι άποτελούνται μόνον έκ πρωτονίων (μέ θετικόν ηλεκτρισμόν) 
καί ουδετερονίων. Τά σωματίδια άλφα «εκτοξεύονται» εις άπόστασιν ολίγων εκα
τοστών τού μέτρου εις τον άέρα. "Ενεκα τής συγκρούσεως μετ’ άλλων άτόμων
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κατά την βραχεΐαν αύτήν διαδρομήν των, ή ενέργεια αυτών σχεδόν άπόλλυται. Το 
σύνολον των παραγομένων κατά την στιγμήν τής έκρήξεως σωματιδίου άλφα, δεν 
εξέρχεται τής πύρινης σφαίρας καί κατά συνέπειαν άπό άπόψεως αμέσου κινδύνου, 
ταΰτα είναι άμελητέα. 'Η ποσότης του ουρανίου ή τοΰ πλουτωνίου τής βόμβας, 
ήτις δεν ΰπέστη σχάσιν και πίπτει μετέπειτα επί τοΰ έδάφους, εκπέμπει σωματί
δια άλφα. Ταΰτα, λόγω τοΰ μεγέθους των δεν δύνανται νά εισέλθουν εις τον οργανι
σμόν διά τοΰ δέρματος καί δεν είναι επικίνδυνα, εί μή μόνον εάν αί έκπέμπουσαι 
ταΰτα πηγαί είσέλθουν κατά τινα τρόπον έντός αύτοΰ. Τά σωματίδια άλφα γενικώς 
δεν άποτελοΰν σοβαρόν κίνδυνον.

β) ’Ακτινοβολία «βήτα».
Λύτη συνίσταται εις δέσμας σωματιδίων, άτινα καλοΰνται «σωματίδια 

βήτα». Άπό άπόψεως συστάσεως (δομής), ταΰτα συμπίμπτουν προς τ ’ αρνητι
κά κατά τό μάλλον ήλεκτρόνια. Λόγο» τής μικράς μάζης αύτών (1/1800 των προ_>- 
τονίοον καί 1/7200 ενός σωματιδίου άλφα) τά σωματίδια βήτα «εκτοξεύονται» εις 
άπόστασιν ολίγων μέτρων εις τον άέρα, πριν ή άπολέσουν την ένέργειάν των 
αύτήν. 'Η άπόστασις αΰτη είναι τόσον μικρά, ώστε άπό άπόψεως αμέσου κιν
δύνου, τά σωματίδια βήτα θεωρούνται άπίσης άμελητέα. 'Ο κίνδυνος των σωματι
δίων βήτα, άτινα έκπέμπονται έκ των ραδιενεργών καταλοίπων άναλύεται κατο:>τέρω.

γ ) ’Ακτινοβολία «γάμμα».
Αυτή άποτελεΐ τό κατ’ εξοχήν έπικίνδυνον είδος πυρηνικής ακτινοβολίας. 

’Αναλύεται δέ έν λεπτομέρεια κατωτέρω.
8) Ουδετερόνια (ή νετρόνια).
Ταΰτα είναι σωματίδια μή έχοντα ηλεκτρικόν φορτίον. "Εκαστον τούτων 

είναι ίσον άπό άπόψεως «μάζης» προς έν πρωτόνιον. ’Έχουν μεγάλην διατρητικήν 
ικανότητα καί, δεδομένου ότι δεν είναι ήλεκτρικώς φορτισμένα, δύνανται νά διέλ- 
θουν πλησίον ήλεκτρικώς φορτισμένων πυρήνων τών άτόμων των διαφόρων σω
μάτων, χωρίς νά ύποστοΰν άνάσχεσιν καί χάσουν κατά συνέπειαν τήν ενέργειαν των. 
Ταΰτα αναλύονται λεπτομερώς κατωτέρω.

II. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ “ ΓΑΜΜΑ,,

Εις, ε’.σέτι, σοβαρός κίνδυνος τών πυρηνικών εκρήξεων είναι ή «ά ρ χ ι κ ή 
ά κ τ ι ν ο β ο λ ί α  γ ά μ μ α » .  'Η άκτινοβολία αυτή είναι πλέον έντονος κατά 
τάιν διάρκειαν τής έξελίξεως τής πύρινης σφαίρας, δηλαδή περίπου ήμισυ δευτε
ρόλεπτου (τυπική έκοηξις). "Ενεκα τοΰ βοαχυτάτου χρόνου διάρκειας, ή άκτινο- 
βολία γάμμα τυπικής βόμβας καλείται καί «λ ά μ ψ ι ς γ ά μ μ α». Διά τάς ίσχυ- 
οοτέρας βόμβας 6 κίνδυνος έκ τής άρχικής άκτινοβολίας γάμμα διαρκεΐ περισσό
τερον, διότι ό χρόνος έξελίξεως τής πύρινης αύτών σφαίρας είναι μεγαλυτέρας διάρ
κειας. Εις τάς τελευταίας αύτάς παρατηρεΐται συνεχής έκπομπή άκτινοβολίας γάμ
μα, καθ’ όν χρόνον ή πυρίνη σφαίρα έξελίσσεται, πλήν όμως ή έντασις αύτής έλατ- 
τοΰται ταχύτατα. Ό  κίνδυνος έξ αύτής παρέρχεται, όταν τό νέφος άνέλθη εις τά άνώ- 
τερα στρώματα τής άτμοσφαίρας. ’Ανεξαρτήτως τής έντάσεως τής βόμβας, ή διάρ
κεια τοΰ χρόνου εκπομπής τής άκτινοβολίας αύτής δέον νά ύπολογίζηται περίπου 
ένός πρώτου λεπτοΰ.

Τά προϊόντα τής έκρήξεως έκπέμπουν συνεχώς πυοηνικάς ακτινοβολίας 
έπί μακρόν χρονικόν διάστημα, άνεξαρτήτως, τής θέσειυς ένθα ταΰτα πίπτουν ώς 
«κατάλοιπα ραδιενέργειας». 'Ο δέ κίνδυνος έκ τής ακτινοβολίας αύτών είναι «έμ
μονος». Τό θέμα τοΰτο αναλύεται κατωτέρω.
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α) ’Ακτίνες «γάμμα».
Αί ακτίνες αύται είναι γενικώς όμοιαι κατά τήν φύσιν των προς τας ακτί

νας «X», παρ’ δτι αί πρώται είναι συνήθως βραχύτεραι, άπδ άπόψεως μήκους κύ
ματος καί έχουν μεγαλυτέραν διατρητικήν ικανότητα. Αύται μεταδίδονται («τα
ξιδεύουν») μέ ταχύτητα φωτός καί διαθλώνται ύπό τών ατόμων του οξυγονου και 
του νατρίου εις τον άέρα. Μεθ’ έκάστην «σύγκρουσιν», ή κατεύθυνσις τών άκτίνων 
γάμμα μεταβάλλεται, παράγονται φορτισμένα ιόντα καί απόλλυται ουτω ωρισμενον 
μέρος τής ένεργείας των. "Εν δεδομένον τής προσβαλλόμενης περιοχής δέχεται ακτι
νοβολίαν γάμμα, τόσον άπ’ ευθείας έκ τής πύρινης σφαίρας (τό μεγαλύτερον μέρος), 
όσον καί έξ άλλων διευθύνθσεων (10% τού ουνόλου περίπου). Τό φαινόμενου τούτο 
παρομοιάζεται προς τήν άντανάκλασιν τού ήλιακοϋ φωτός έπί τών πέριξ αντικειμέ
νων, ώστε να φωτίζεται τό βορεινόν δωμάτιον οικίας, παρ’ ότι τούτο εύρίσκεται έν 
σκιά. Τό φαινόμενον τής άντανακλάσεως είναι κάτι τό διάφορον εις τάς δύο περιπτώ
σεις, πλήν όμως τ ’ αποτελέσματα είναι άκριβεος τ ’ αύτά.

"Οπως άκριβώς καί ή θερμική ακτινοβολία, ή έντασις τής άκτινοβολίας (ή τών 
άκτίνων) γάμμα έλαττοΰται κατά λόγον άντιστρόφως άνάλογον τού τετραγώνου τής 
άποστάσεως. Έπί πλέον παρατηρεΐται μεγάλη μείωσις τής έντάσεως τής άκτινοβο- 
λίας αυτής, διότι μέγα μέρος τής ένεργείας απόλλυται λόγω τής διαθλάσεως. Έαν 
δεν ύπήρχεν απώλεια ένεργείας συνεπεία τής διαθλάσεως, ή έντασις τής άκτινοβολίας 
γάμμα τυπικής πυρηνικής έκρήξεως εις άπόστασιν 0,8 χλμ. (0,5 μιλ.) εο̂ ς 1,6 χλμ. 
(1 μιλ.) θά έμειοΰτο διά τού συντελεστού 4, λόγω τού διαπλασιασμοΰ τής άποστά
σεως. Εις τήν πραγματικότητα, όμως, μειούται διά τού συντελεστού 50.

'Η ποσότης τής άκτινοβολίας γάμμα, ή οποία άπορροφάται εις λίαν δεδο- 
μένην στιγμήν, καλείται «δόσις» άκτινοβολίας, ή δέ μονάς μετρήσεως τήςδόσεως είναι 
τό ραΐντγκεν (Roentgen), σύντετμημένον « R», άποκληθεΐοα οΰτιο μετά τήν άνα- 
κάλυψιν τών άκτίνων «X», διά τάς όποιας χρησιμοποιείται ή αυτή μ.ονάς μετρήσεως. 
Τό.ραΐντγκεν (R) είναι τό μέτρον τής κοινής εις τάς άκτΐνας «Γ» καί «X» ιδιότητας 
ΐονισμοΰ. Τό μέτρον τούτο δύναται κάλλιστα νά χρησιμοποιηθή καί διά τον βαθμόν 
τής προκαλουμένης εις τον άνθρώπινον οργανισμόν βιολογικής έπιδράσεως.

β) Διάτρησις τών υλικών ύπό τών άκτίνων «γάμμα».
Άναφέρεται ένταΰθα μία απλή σύγκρισις μεταξύ τών άκτίνων «Γ» καί τών 

άκτίνων «X». "Οταν πρόκειται νά γίνη άκτινογραφία ποδος (διά τήν εφαρμογήν 
υποδημάτων) δι’ άκτίνων «X», ή δέσμη των δεν παρίσταται ανάγκη νά είναι τόσον 
έντονος, λόγω τού μικρού πάχους τού υποδήματος καί τού ποδός διά τού όποιου πρό
κειται νά διέλθουν. ’Εάν όμως πρόκειται νά έξετασθή δι’ αύτών μεταλλική δοκός, 
μεγάλου πάχους, διά τον προσδιορισμόν ρωγμών εις αυτήν, τότε παρίσταται άνάγκη 
χρησιμοποιήσεως δέσμης κατά πολύ ισχυρό τέρας. Αί ακτίνες γάμμα έχουν παρομοίαν 
καί εΐσέτι μεγαλυτέραν διατρητικήν ικανότητα, έν συγκρίσει προς τάς άκτΐνας «X». 
Διαπερνούν τοιχώματα μεγάλου πάχους, ανεξαρτήτως τών υλικών έξ ών ταΰτα έχουν 
κατασκευασθή. Πλήν ομεος ή έντασις των έλαττοΰται άναλόγως τού πάχους καί τής 
πυκνότητας τών υλικών δι’ ών διέρχονται. "Ενεκα τούτου, ή άπορροφουμένη δόσις τής 
άρχικής ακτινοβολίας γάμμα (πυρηνικής έκρήξεως) όπισθεν ενός τοιχώματος έκ μπε
τόν, ποικίλει άναλόγως τού πάχους ώς άκολούθως:

Δόσις εις ανοικτόν χώρον Δόσις όπισθεν μπετόν πάχους :
100 R 15 έκ. ( 6 ϊν .) 28 R

30 » (12 » ) 6R
45 » (18 » ) 1R
60 » (24 » ) 1/4R

'Η μείωσις τής άκτινοβολίας γάμμα είναι άνάλογος προς τήν πυκνόν



Πυρηνικά μέσα πολέμου 8505

του παρεμβαλλόμενου υλικού μεταξύ τής πηγής αυτής καί δεδομένου σημείου.
Ινα επιτευχθή ο αυτός βαθμός προστασίας, ώς ό παρεχόμενος υπό του μπετόν, 

δέον νά χρησίμοποιηθή τετραπλάσιον πάχος ξύλου καί 1/Β του ώς άνω πάχους μό
λυβδος. Ως εκ τουτου ο μόλυβδος χρησιμοποιείται συνήθως διά την προστασίαν 
εκ των ακτινών «X», διότι έξασφαλίζει την μεγίστην δυνατήν προστασίαν δι’ ελάχι
στου πάχους. Μπετόν πάχους 0,30 μ. (ενός ποδός) ίσοϋται μέ πάχος τοίχου πλινθο
δομής 0,375 μετ. (15 ΐντσ .) καί χώματος πάχους 0,45 μετ. (18 ϊντσ .).

Τά ενδύματα, των οποίων ή πυκνότης είναι κατά πολύ μικροτέρα τής πυκνό- 
τητος οίουδήποτε δομικού υλικού, δεν παρέχουν προστασίαν τινα. Δέον νά κατανοηθή 
ότι θά άπητείτο ένδυμα ζυγίζον δεκάδας τόννων, ίνα είναι ικανόν νά μειώση την έν- 
τασιν τής άκτινοβολίας κατά 50%. Κατά συνέπειαν είναι αδύνατον νά έξασφαλισθή 
«κατάλληλον προστατευτικόν» ένδυμα, δυνάμενον νά έλαττώση εις άκίνδυνον επί
πεδον την άκτινοβολίαν γάμμα.

Τά άναφερόμενα εις παράγραφον β' στοιχεία, άφοροΰν ,αάς άπ’ ευθείας έκ 
τής πύρινης σφαίρας έκπεμπομένας δέσμας άκτίνων γάμμ.α. Λόγω όμως των αποτε
λεσμάτων τής διαθλάσεως, άτινα έμνημονεύθησαν εις προηγουμένας παραγράφους, 
ποσοστόν τού συνόλου των προσπιπτουσών άκτίνων γάμμα εις δεδομένον σημείον 
προέρχεται ούχί άπ’ εύθείας έκ τού σημείου έκρήξεως, άλλ’ έξ άλλων διευθύνσεων. 'Η 
ένέργεια αύτής είναι, ώς είναι φυσικόν, κατά πολύ μικροτέρα τής πρώτης καί κατ’ 
άκολουθίαν έχει πολύ ήλαττωμένην διεισδυτικήν ικανότητα. ’Επί πλέον, τό γεγονός 
ότι ή εκ διαθλασεως ακτινοβολία *προσ/ιΐ7ετ»ι εφ ενός σ/^μειου μετά διαδρομήν δια 
πολλών «γωνιών», κατά τεθλασμένη» καί ούχί ευθείαν γραμμήν, τό μήκος τής δια
δρομής αύξάνεται μέ συνέπειαν νά έλαττωθή ή έντασίς της, αν τό σημείον αύτό εύ- 
ρίσκεται όπισθεν προκαλύμματος. Συνδυασμός των αποτελεσμάτων  αύτών προκαλεΐ 
μείωσιν τής έντάσεως των άκτίνων γάμμα καί εις τό έσωτερικόν μεμονωμένοι» οι 
κοδομήματος  μακράν των άλλων κτιρίων τής πόλεως, τό όποιον δεν έχει, οός προελέ- 
χθη, τό εύεργέτημα τής προκαλύψεως ύπό των λοιπών.

γ) ’Αποτελέσματα των άκτίνων «γάμμα» επί ζώ ντω ν οργανισμών.
’Ενώ αΐ άκτίνες γάμμα δεν ποοκαλοϋν άποτέλεσμά τι έπί τών υλικών διά 

τώ»ν οποίων διέρχονται καί δεν καθιστούν ταΰτα ραδιενεργά, αύται δημιουργούν επι
βλαβή άποτελέσματα εις τον άνθρωπον καί εις τούς ιστούς οίουδήποτε άλλου ζώντος 
οργανισμού, λόγω τού ύπ’ αύτών προκαλουμένου ΐονισμοΰ. 'Ο Εθνισμός προκαλεΐ χη- 
μικάς μεταβολάς, επιβλαβείς εις τά κύτταρα τού σώματος καί κατά συνέπειαν εις 
τά όργανα αυτού. 'Ο βαθμός τής «βλάβης» αυξάνει άναλόγως τής δόσεοος, καθώς 
έπίσης καί έκ τού ποσοστού του ποοβαλλομένου σώμ.ατος. ’Εάν δηλαδή, δεδομένη δό- 
σις άπορροφηθή ύφ’ ολοκλήρου τού σώματος, ώς συμβαίνει όταν ό προσβληθείς 
καταληφθή εις άνοικτόν χοίρον κατά τήν στιγμήν τής έκρήξεως, ή εάν τμήμα μόνον 
τού σώματος προσβληθή, ώς συμβαίνει όταν το θύμα είχε τον χρόνον καί τήν ετοιμό
τητα νά καλυφθή μερικώς. Εις τήν ιατρικήν αί άκτίνες «X)) ή αί άκτίνες «Γ » χρη
σιμοποιούνται διά νά καταστρέψουν άνεπιθύμητα ή επιβλαβή κύτταρα, οπότε καί 
κατευθύνονται «εναντίον» μικρού μ.όνον μέρους τού σώματος, μέ έντασιν έλεγχομένην 
καί παρακολουθουμένην μετά προσοχής, ένώ τό υπόλοιπον σώμα προφυλάσσεται 
πλήρως.

"Απαντα τά ζέοντα κύτταρα έχουν τήν ικανότητα συνεχούς άναπαραγωγής 
διά διχοτομήσεως. "Ενεκα άκριβώς τής ικανότητάς των αύτής, αντιμετωπίζονται 
μέχρις ορίου, αί συνέπειαι τής ίονιζούσης άκτινοβολίας. "Οταν μικρός άριθμός κυτ
τάρων έξασθενίση, διά τού τρόπου αυτού τά υπόλοιπα συνεχίζουν τον πολλαπλασια
σμόν καί εξασφαλίζουν έπάρκειαν. "Οταν τό ποσοστόν τών προσβαλλομένων έκ τής 
ραδιενέργειας κυττάρων αύξάνει—καί τούτο έξαρτάται έκ τής άπορροφουμένης δό-
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αζΜζ—καθίσταται, κατά βαθμόν αΰξοντα, δυσκολωτερον δια τους ιστούς να αναπλη
ρώσουν τό κενόν καί κατά συνέπειαν δημιουργοΰνται νοσηραί καταστάσεις. Η ραδιε
νέργεια, προσβάλλουσα ένα ζώντα οργανισμόν, δημιουργεί εις αυτόν κατάστασιν, 
ήτις είναι ννωστή ύπό τον όρον «άκτινασθένεια ή άκτινοπάθεια» ή «ραδιασθενεια».

Π I Ν Α Ξ I
Πιθανά αποτελέσματα ακτινοβολίας γάμμα έπΐ ανθρώπων δι’ άπλης έκθέσεως

Πιθανός χρόνος
Ά πλη  δόσις είς Θνησιμότης Θνησιμότης ’Αριθμός αδυναμίας έκτελέσεως

εις 6 οίασδήποτε
palvTyxtv εϊς 24 ώρας εβδομάδας εντός 24 ώρών εργασίας Οπό τώ ν

προσβληθέντων

0-25 0 0 αμελητέος 2-3 ήμέραι
25-75 0 0 ελάχιστος 2-3 ήμέραι
75-100 0 μικροτέρα του περίπου μέχρι 1-2 έβδομάδες

0 1 °/ν-υ1 /ο του ήμίσεος
100-150 0 μικροτέρα του τουλάχιστον τό περίπου 3 έβ-

0,5% ήμισυ δομάδες.
150-200 0 περίπου μέχρι τουλάχιστον ούχί όλιγώτερος

5% τά τρία τέταρτα τών 3 έβδομάδων, 
μικρός άριθμός σο- 
βαρώς ασθενών

200-400 μάλλον άπί- περίπου έν τρί- προφανώς ούχί όλιγώτε-
θανος τον άπαντες τερος τών 3

μηνών
400-600 πιθανώς έλα- περίπου το ή- προφανώς ούχί όλιγώτε-

χίστη μι συ. άπαντες ρος τών 3 μηνών
ΙΙλέον τών πιθανώς μικρά το σύνολον προφανώς

800 σχεδόν. άπαντες

Εις τον πίνακα I έμφαίνονται αί συνέπειαι των διαφόρων δόσεων άκτινοβο- 
>.ίας γάμμα έπί των άνθρώπιον. Τά συμπτώματα της άκτινοπαθείας συνίστανται 
έν δλω ή έν μέρει εις τ ’ άκόλουθα: απώλεια των τριχών τής κεφαλής, ισχυροί πόνοι 
εις τον λαιμόν, ώχρότης, αιματώματα ύπό τό δέρμα, έ'μμετος, διάρροια, ρινορραγία, 
πυρετός καί ισχνασις.

Ό  χρόνος έκδηλώσεως των συμπτωμάτων μετά την έ'κθεσιν, ποικίλλει άναλο- 
γως τής δόσεως καί τής γενικής υγιεινής καταστάσεως του προσβληθέντος οργανι
σμού. Ώρισμένα έκ των συμπτωμάτων εμφανίζονται μεταγενεστέρως. Ή  καθυ- 
στέρησις αΰτη οφείλεται εις τό γεγονός ότι τά κύτταρα του οργανισμού έχουν διάφορον 
διάρκειαν ζωής, ποικίλλουσαν άπο όλίγας ημέρας έως όλίγας έβδομάδας καί ότι ώ-

Τ ηαναπαραγαγουν νεα κύτταρα, συνεχιςουνρισμένα έξ αύτών, αν καί δεν δύνανται ν'
ζώντα έφ’ ώρισμένον χρόνον. __

Προκειμένου περί νοσοκομείων, πυρηνικών εργαστηρίων ερευνών κ.λ.π. 
τό άνώτατον όριον τής έπιτοεπομένης δόσεως άκτινοβολίας γάμμα, εις ειρηνικήν 
περίοδον, είναι ήμισυ ραΐντγκεν έβδομαδιαίως. Γενικώς, δύναται νά λεχθή ότι οπα- 
νίως ή δόσις αΰτη προκαλεϊ επιβλαβή αποτελέσματα εις τον ανθρώπινον οργανισμόν,
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το  δε χαμηλόν τούτο όριον ασφαλείας καθιερούθη ακριβώς διότι οί έργαζόμενοι εκεί, 
λογω τής φυσεως τής εργασίας των, εκτίθενται εις άκτινοβολίαν, έστω καί μικράς 
δοσεως, επι σειράν ετών ή άλλως κατά τό μεγαλύτερου μέρος τοϋ βίου των. Έ τ ι 
υψηλοτεραι δόσεις δεν προκαλοΰν βλάβην, ύπό την προϋπόθεσιν ότι αί εκθέσεις εις 
αυτας είναι ελαχισται. Εν πολέμου όμως, το κατώτατον όριον τής έπιτρεπομένης 
όοσεους καθορίζεται εις 25 ραΐντγκεν, διά μίαν μόνον έκθεσιν (διάρκειας ολίγων ωρών).
Εαν ένας άνθρωπος εκτεθή εις ακτινοβολίαν γάμμα, έπί δύο ή τρεις ημέρας καί άπορ- 

ροφήση συνολικώς 60 ραΐντγκεν, δεν διατρέχει κίνδυνον ραδιασθενείας, την άσθένειαν 
δηλαδη την οποίαν προκαλεΐ ή ραδιενέργεια. Τά 25 ραΐντγκεν, άπορροφουμενα ύπό 
τού οργανισμού εις χοονικον διάστημα τριών ή τεσσάρων (ορών, είναι περισσότερον 
επικίνδυνα τών 60 ραΐντγκεν άποοροφωμένων εις τρεις ή τέσσαρας ημέρας.

δ) Δόσις άμεσου ακτινοβολίας γάμμα τυπ ικής βόμβας.
Κρίνεται σκόπιμου νά σύγκρίνωμεν τούς άριθμούς τού πίνακος I προς τήν δό- 

σιν άμέσου άκτινοβολίας γάμμα—έξ έναερίου έκρήξεως τυπικής βόμβας—εις διά
φορους αποστάσεις καί εις άνοικτόν χώρον. Ουτω ή δόσις αύτής εις άπόστασιν:

0,8 χλμ. (0,5 μ ιλ.) ..................... θά ε ίν α ι ............ 5.000 ραΐντγκεν
1,2 » (0,75 » ) ........................  » w ............  500 »
1,6 » (1 » ) ........................  » » ............  100 »
2,4 » (1,5 » )   » »   5 »

"Οθεν προκύπτει ότι, εϊς άπόστασιν 1,2 χλμ. (0,75 μιλ.) ύπάρχει πιθανότης 
έπιβιώσεως 50% εις άνοικτόν χώρον. Δεν ύπάρχει δέ σοβαρός κίνδυνος πέραν τής 
άποστάσεως τών 2,4 χλμ. (1,5 μιλ.).

Αί αποστάσεις αύται έχουν έφαρμογήν μόνον έπί άνθρώπων, οί όποιοι καταλαμ
βάνονται κατά τήν στιγμήν τής έκρήξεως εϊς άνοικτόν χώρον, δηλαδή άνευ καλύ- 
ψεους. Αΐ έντός τών κτιρίουν δόσεις είναι κατά πολύ ήλαττωμέναι έν συγκοίσει προς 
τάς προαναφερθείσας διά τον άνοικτόν χώρον τοιαύτας, εις δέ κατωκημένην περιοχήν 
ή ακτινοβολία έλαττοΰται κάσου τού 1%. Οΰτω οί άνθρωποι, οί όποιοι θά εύρεθοϋν 
κατά τήν οτιγμήν τής έκρήξεως έντός οϊκημάτουν καί οί όποιοι θά άποφύγουν τάς 
συνέπειας τού ωστικού κύματος, είναι βέβαιον ότι θά άποφύγουν τήν άπορρόφησιν 
ύψηλής δόσεως ραδιενέργειας έκ τής «λάμψεως γάμμα».

e) ‘Η δόσις άμέσου άκτινοβολίας «γάμμα» έξ ύδρογονικής βόμβας.
'Όσον αύξάνεται ή έντασις τής βόμβας αύξάνεται καί ή ραδιενέργεια, ήτις 

εκλύεται κατά τήν έκρηξιν αύτής. Εϊς περίπτωσιν έκρήξεως βόμβας τών 10 μεγα- 
τόννων, τόσον ή άπόστασις όσον καί ή διάθλασις έλαττούνουν τήν έπικίνδυνον άπό 
άπόψεους άκτινοβολίας περιοχήν εϊς 4 χλμ. (2,5 μιλ.). Πάντως όμως, ούδείς ύπολο- 
γίσιμος κίνδυνος ύπάρχει πέραν τών 6,4 χλμ. (4 μιλ.). Καί αί δύο αύται άποστάσει- 
εύρίσκονται έν πολλοΐς έντός τής περιοχής τών γενικών καταστροφών, ήτις άνταπος 
κρίνεται προς τούς κύκλους τής καταστροφής τών 1,2 χλμ. (0,75 μιλ.) έως 2 χιλμ. 
(1,25 μιλ.) τυπικής βόμβας.Έξ αύτών συμπεραίνεται οτι όσον αυξάνεται ή έντασις 
τής βόμβας, τόσον ή άκτινοβολία γάμμα καθίσταται μικροτέρας σοβαρότητος παρά
γουν δημιουργίας καταστρεπτικών άποτελεσμάτων, έν συγκρίσει προς τον κίνδυνον 
τού ωστικού κύματος.

στ) Ουδετερόνια (ή νετρόνια) .
Τά σωματίδια ταύτα έκπέμπονται έκ τού σημείου τής έκρήξεους μέ μεγάλην 

ταχύτητα προς άπάσας τάς διευθύνσεις καί πλήττουν τήν έπιφάνειαν τού στόχου 
σχεδόν άκαριαίως.'Η διάρκεια τής έκπομπής των είναι μικρά, ολίγων δευτερολέπτων
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εις τήν περίπτωσή της τυπικής έκρήξεως (20 ΚΤ) καί ούχί πλέον του ήμίσεος λεπτού 
κατ’ άνώτατον όριον, εις τήν περίπτωσιν έκρήξεως βόμβας των 10 μεγατόννων.

ζ )  ’Αποτελέσματα των ουδετερονίων επί των υλ ικώ ν.
Τά ουδετερόνια έχουν μεγάλην διατρητικήν ικανότητα, λόγω του ότι ταΰτα δεν 

φέοουν ήλεκτρικόν φοοτίον καί κατ’ άκολουθίαν δεν ίλκονται ή άπωθοΰνται υπο του 
ήλεκτρικώς φορτισμένου πυρήνος των άτόμων των σωμάτων, διά των οποίων διέρ
χονται.'Η ενέργεια αύτών, όμως, έλαττοϋται βαθμηδόν ώς αποτέλεσμα της συνεχούς 
«συγκρούσεως» μετ’ άλλων σωματιδίων του μικροκόσμου. Παράδειγμα διά την κα- 
τανόησιν του φαινομένου αύτοΰ είναι ή μπάλλα του μπιλλιαρδου, ήτις «χάνει» βαθμη- 
δον μέοος τής αρχικής κινητικής ένεργείας της διά των άλλεπαλλήλων συγκρούσεων 
μετ’ άλλων τοιούτων κατά τήν διοδρομήν της. Ό πυρήν των άτόμων του υδρογονου, 
λόγω του «βάρους» αύτοΰ, είναι κατ’ εξοχήν αποτελεσματικός προς τούτο. Το^μπετόν, 
περιλαμβάνον μεγάλην άναλογίαν υδρογόνου καί άλλων ελαφρών άτόμων, ̂ αποτελεί 
έν καλόν μέσον προστασίας έκ των ούδετερονιων. Οΰτω εν οίκημα, το οποίον παρε- 
χει ικανοποιητικήν προστασίαν έκ των ακτινών γαμμα, παρεχει επίσης προστασίαν 
καί έκ των ούδετερονιων.

Τά ούδετερόνια «συλλαμβάνονται» κατά τήν διαδρομήν των «τυχαίος» υπό 
των πυρήνων ώρισμένων άτόμων μετά των οποίων συγκρούονται. Συνέπεια ι,ουτου 
τά τελευταία ταΰτα καθίστανται «ασταθή» καί επομένως «ραδιενεργά». 'Η εκπε- 
μπομένη ραδιενέργεια έκ των οΰτω ασταθών καταστάσεων πυρήνων δύναται νά είναι 
έντονος εις τήν περιοχήν πέριξ τοΰ έπικέντρου έκρήξεως. (Χ)

Πλήν όμως, τό «βεληνεκές» των ούδετερονιων έξ έκρήξεως τυπικής βόμβας 
δεν άποτελεΐ κίνδυνον πέραν τής άποστάσεως 0,8 χλμ. (0,5 μιλ.) καίκατ’ά.κολουθιαν 
πέραν ταύτης ή ραδιενέργεια τοΰ είδους αύτοΰ θά είναι χαμηλής έντάσεως. ' Η ραδιε
νέργεια αυτή, ήτις καλείται έξ άπαγωγής, συνίσταται έξ ακτινοβολίας γάμμα καί 
βήτα τής αύτής φύσεως, ώς-καί ή έκπεμπομένη έκ τών προϊόντων τής έκρήξεως.

η) ’Αποτελέσματα τών ουδετερονίων επί ζώντων όργανισμών.
Τό ούδετερόνια δεν προκαλοΰν ίονισμόν αμέσως αλλ εμμεσως. Ταΰτα, συγ- 

κρουόμενα μετά τών πυρήνων τών έλαφριυν άτόμων τών κυττάρων τοΰ προσβαλ- 
λομένου όργανισμοΰ, προκαλοΰν ίονισμόν εμμεσως, καθιστάμενα ουτω επικίνδυνα. 
"Οπως εις τήν περίπτωσιν τών άκτίνων γάμμα, ουτω και προκειμενου περί ουδετε
ρονίων τ ’ άποτελέσματα έπί τοΰ οργανισμού εξαρτουνται εκ τής απορροφουμενης 
δόσεως.

Τά ούδετερόνια, όμως,δεν άποτελοΰν πρόσθετον άμεσον κίνδυνον διά τούς άν- 
θοώπους, λόγω τής περιορισμένης άκτϊνος των (ήτις είναι προκειμενου περί τυπι
κής βόμβας περίπου 0,8 χλμ. ( 0,5 μιλ.). 'Η δόσις, όμως, τών άκτίνων γάμμα εις α
νοικτόν χώρον καί έντός τοΰ «βεληνεκοΰς» τών ούδετερονιων, είναι περίπου έξαπλα- 
σία τής θανατηφόρου δόσεως αύτών, ή δέ πιθανότης έπιβιώσεως έκ τών συνεπειών 
τοΰ ώστικοΰ καί θερμικοΰ κύματος είναι έλαχίστη, αν μή έλλείπουσα.

(Συνεχίζεται.)

«Έπίκεντρον έκρήξεως» καλείται ό έπί τοΰ έδάφους καί κάτωθι τοΰ σημείου έκρήξεως 
χώρος ή «σημεΐον», ή άλλως ό έπί του έδάφους ποϋς τής καθέτου, ήτις διέρχεται διά τοΰ 
σημείου έκρήξεως, όταν τοϋτο είναι εις μικρόν ή μέγα ΰψος.



ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

*  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΥΝ ΤΡ ΙΒΗΣ  ΚΟ Μ Μ Ο ΥΝΙΣΤΟ ΣΥΜ Μ ΟΡΙΤ ΙΣΜ ΟΥ
*  ΕΝΑΣ Θ Λ ΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑΣ
*  01 ΡΟΣΟΙ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜ ΟΥ  

ΚΑΡΑ ΜΔΡΞ, ΚΑΙ 0 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΓΚΕΑΣ
*  ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΕΛΗ, ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ  

ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
*  ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜ Α ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘ ΗΚΟΝΤΟΣ: Ο ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΞ ΣΤ. ΚΑΜΑΡΗΣ

'Τπό του 'Τ~αστυνόμου Β'
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ ----------------- —-----------------

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ
Η στήλη ετούτη νοιώθει, την υποχρέωση σήμερα νά στρέψη τήν προσοχή της 

σε μιά μεγάλη επέτειο πού συγκλονίζει τις καρδιές των Ελλήνων καί τις πλημμυ
ρίζει ρίγη εθνικής υπερηφάνειας καί συγκινήσεως.

Πρόκειται γιά τήν έπέ τ̂ειο τής συντριβής τού κομμουνιστοσυμμοριτισμου στο 
Γράμμο καί στο Βίτσι, πού είναι καί ό τελευταίος φωτεινός σταθμός στην πανάρχαιη 
ιστορία μας...

Τα πολεμικά γεγονότα εκείνης τής φοβερής εποχής περνούν σαν σε κινηματο- 
γραφικη ταινία απο τη θύμηση του λαού μας και τον μεταφέρνουν πάνω στις περή
φανες βουνοκορφές τού Γράμμου, τής Πίνδου καί τής Μουργκάνας, γιά νά ΐδή καί 
νά καμαρώση τήν καταγάλανη πατρίδα των Σαλαμινομάχων, των Τριακοσίων! των 
'Ιερολοχιτών καί των Ριμινιτών, καί νά καμαρώση τούς άμέτρητους τάφους των ά- 
θανάτων ήρώων της.,, των παληών καί των καινούργιων.

_ Γιατί ή μεγαλειώδης εκείνη νίκη, πού κατακτήθηκε μέ τόσες Ουσίες καί μέ τό
σο αίμα από τον μαρτυρικό καί πολύπαθο Ελληνικό λαό, δέν άντιπροσωπεύει μιά 
μεμονωμένη έθνική αναλαμπή άλλά άποτελεΐ τήν ι σ τ ο ρ ι κ ή  σ υ ν έ χ ε ι α ,  των 
ήρωϊκών επιτευγμάτων τής φυλής μας διά μέσου τών αιώνων.

Γι αυτό και η Ελλάς, που τοσο σκληρά εδεινοπαθησε τις μέρες εκείνες καί 
που ενικησε χάρη στη φιλοπατρία, το αλύγιστο εθνικό φρόνημα καί τις αρετές τών 
παιδιών της, αίστάνεται έ π ι τ α κ τ ι κ ό κ α 0 ή κ ο ν ν’ άποτίση μ.’ εύλάβεια 
φόρο τιμής κι’ εύγνωμοσύνης σέ όσους ζώντες καί νεκρούς έπρόταξαν άφοβα τά 
στηθη στις ορδές τόυν βαρβάρων εΐσβολέιυν καί άντιμετώπισαν νικηφόρα τή σλαυϊκή 
επιδρομή, τήν ύπουλη, τήν αδυσώπητη, τήν κτηνώδη, τήν ούμή.

λώσεως τής πατρίδος μας ε π ι τ ί θ ε τ α ι  καί πάλι μέ όλες του τις δυνάμεις εναν
τίον της...

Βέβαια ή επίθεσή του δέν είναι τώρα πιά ένοπλη, γιατί τό σκληρό μάθημα πού 
πήρε άπ’ τον "Ελληνα φαντάρο τον δίδαξεν ότι είναι έπικίνδυνη καί άσυγχώρητη 
ματαιοπονία νά έπιδιώκη τήν ύποδούλωση της Ελλάδος ένόπλως.

Ναι! 'Η επίθεσή του τώρα έχει πάρει μιά άλλη μορφή καί γίνεται μέ διαφορε
τική διάταξη μάχης, πιο κατάλληλη στήν περίσταση.’Έτσι, ξεκρέμασε άπό τό πλού
σιο βεστιάριό του μιά κοινοβουλευτική μάσκα ειρήνης καί δημοκρατίας, τή φόρεσε 

- μέ προσοχή, καί στάθηκε άνάμεσά μας νά... προστατεύη τούς άδικουμένους, νά... 
... λυπάται τούς πονεμένους, νά... σκέπτεται υπέρ τών άτομικών ελευθεριών τού λαού 
μας, προστάτης άγιος καί πολιούχος τής δημοκρατίας μας πού κινδυνεύει...
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Καί ή θεατρική όπερέττα, μέ τον σπαραξικάρδιο λυρισμό της καί τις μελιστα- 
λακτες φάσεις της, συνεχίζεται άπό τούς πλανοδίους κλόουν τ̂ής̂  Μόσχας, μέσα. σ 
αύτό τούτο τό Ελληνικό κοινοβούλιο, 6που εμπαίζονται τα ίερα και τα όσια των Ελ
λήνων... , , , /λΤό ττοάγμα δεν είναι καθόλου κωμικό... Είναι εξαιρετικά ε π ι κ ι ό υ ν ο. ^

’Έτσι καί τότες μέ τό Ε.Α.Μ. ό θίασος τής στέππας επέτυχε να συγκίνηση 
τά πλήθη μέ τά άπατηλά του λιμπρέττα, νά τα μαντρώση μέσα στην έρυθρη στρούγ
κα τού διαβόλου, καί νά τά κατασφάζη υστέρα μέ σαδιστική ευχαρίστηση.

Μέ τέτοια συνθήματα, μέ τέτοια λόγια, μέ τέτοια καμώματα εδημιουργησε 
τό πρόσφατο όργιο τού αίματος καί τής συμφοράς. Καί πάλι έκόπτετο για το λαο 
καί για τή λευτεριά του, καί πάλι έμφανιζόνταν σάν προστάτης^των αδικούμενων 
καί παρηγορητής των σκλάβων. Τήν ίδια μάσκα φορούσε όταν έτοίμαζε την τρομερή 
νύχτα τού έρυθροϋ 'Αγίου Βαρθολομαίου στις πολειε καί στά χωριά μας.  ̂  ̂ (

'Υπάρχει άμεση κοινότητα καί σχέση στήν τότε καί στήν σημερινή εποχή... 
Καί τό κακό είναι 6τι ή νέα μας γενηά, όσο άπομακρυνόμαστε άπό τήν εφιαλτική 
έκείνη έποχή τόσο καί λιγώτερα ξέρει γιά τό κομμουνιστικός κομμά της Ελλάδος 
καί τά άναρίθμητα έγκλήματά του, γιατί δέν τά έζη#ε, δεν τα είδε, δεν ένοιωσε τ/]

φμ./.ς g ε χρέος ΝΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΟΥΜΕ τό λαό μας... Νά τού θυμίσουμε
παραστατικά όσα ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ειΕΧΑΣΗ...  ̂ ( ,

Καί γ ι’ αύτό ή στήλη έτούτη χαιρετίζει μ’ ένθουσιασμο καί είλικρινα συγχαίρει 
όσου: είχαν τήν έθνική έμπνευση νά καθιερώσουν τήν 'Ημέρα τού Έφεδρου και να 
εορτάσουν τήν έπέτειο τής συντριβής τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ στο Γράμμο 
καί στο Βίτσι.

Έ χει υποχρέωση κάθε Έλληνας, όπου κΓ αν βρίσκεται, όποιο καί νάναι τό 
έπάγγελμά του, ό|τι κΓ άν πιστεύη, όποιος κΓ αν είναι ό ιδεολογικός του προσανατο
λισμός, έχει χρέος, άν είναι ΕΛΛΗΝΑΣ, άν πιστευη στην Ελλαδα κι^άν ανήσυχη 
γιά τό μέλλον της νά πάρη μέρος σ’ αυτή την εθνική σταυροφορία, που είναι συγχρό
νως καί ή ά μ υ ν α τ ή ς  ‘Έ  λ λ ά. δ ο ς έναντίον τής ξένης έπιβουλής πού,^δυστυχώς, 
εχει τώρα έδρα της τήν Αθήνα, βγάζει λόγους, έκδίδει έφημερίδες, οργανώνει χοροε
σπερίδες, παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις, θρησκεύεται, άνακατεύεται στα κοινά.

Δέν έπιτρέπονται δισταγμοί, ούδετερότητες, άμφιβολίες... (Κ «ουδετερόφιλοι» 
καί οί κερδοσκόποι οπαδοί τής «ειρηνικής συνύπαρξης», όσοι σκόπιμα ή άκούσια 
έχουν χάσει τό έθνικό τους αισθητήριο καί δέν άνησυχοΰν άπό τή δράση των κομμου
νιστών καί δέν τούς βλέπουν σάν ξένους πράκτορες, γίνονται ακούσια^ συνεργοί το υ .. 
Μπορεί οί ίδιοι νά μήν είναι κομμουνιστές, μπορεί νά μήν άνήκουν^σέ άντεθνικές ορ
γανώσεις... Μοιάζουν όμως μέ τούς μεταπωλητές των ναρκωτικών που ούτε οι ί 
διοι τά παράγουν ούτε καί τά δοκίμασαν ποτέ. Κι όμως γίνονται, γ ια δέκα αργύρια, 
έμποροι θανάτου καί δηλητηριάζουν χιλιάδες άνθρώπινα πλάσματα, τά συντρίβουν, 
τά έξουθενώνουν, τά σπρώχνουν στο έγκλημα καί στο θάνατο.

’Ά ς μέ συγχωρήσουν οί «ήσυχάζοντες» άνόητοι πού ταράσσω τήν ήρεμία τους. 
’Αλλά θά μοΰ έπιτρέψουν νά τούς κατηγορήσω ότι, μέ τή στάση τους, υπηρετούν τούς 
σφαγείς τού Ελληνικού λαού, αυτούς πού ό ήρωϊκός στρατός μας μέ γενναιότητα 
συνέτριψε στο Γράμμο καί στο Βίτσι.

"Ολοι πρέπει νά σταθούν σέ κάποιο έθνικό χαράκωμα... Μέ τό όπλο στο χέρι... 
’Επί σκοπόν... Καί τό όπλο αύτό μπορεί νάναι ή πέννα τους, ή σκέψη τους, ή^ρητορική 
τους δεινότητα, τό παράδειγμά τους, ή φιλική πειθώ, τά στατιστικά δεδομένα.

Δέν χρειάζεται νά περιμένουμε νά φτάση ό Αύγουστος γιά νά θυμηθούμε rov 
κίνδυνο πού μάς άπειλεΐ. Κάθε μήνα, κάθε ’βδομάδα, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε 
ώρα, κάθε δευτερόλεπτο άς τον θυμώμαστε. ’Ά ς μή φεύγη ποτέ απ’ τό μυαλό μας
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ή σκέψη δτι τδ δηλητηριασμένο κόκκινο φίδι βρίσκεται κουλουριασμένο μέσα στά 
σπίτια μας, κοντά στά παιδιά μας, κάτω άπό τις εικόνες μας, μέσα στις κρεβατο
κάμαρές μας οπού έμεις κοιμώμαστε μακαρίως... Κ’ άς μή ξεχνάμε δτι κάποτε πάλι, 
μέ πρώτη εύκαιρία, θά ξεκουλουριαστή καί θά τυλιχτή επάνω μας.

’Ά ς άγρυπνοϋμε... Διαφορετικά οί αγώνες μας θά πάνε χαμένοι. Μέ την εύ
καιρία αύτή διαπιστώνω καί μεταφέρω στή στήλη μου, μιά θλιβερή παράλειψη του 
έθνικόφρονος κόσμου. Πρόκειται γιά τδ άντικομμουνιστικδ βιβλίο πού δύσκολα καί 
μέ περιωρισμένο ενδιαφέρον άντάμωσα σκόρπιο εδώ κι’ εκεί. Βέβαια βρήκα μέ πολ
λή συγκίνηση έντυπα καί περιοδικές εθνικές εκδόσεις αξιόλογες, πού έχουν πολύτιμη 
πνευματική τροφή, όπως π.χ. Η ΣΟΒΙΕΤΟΛΟΓΙΑ, Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ του Γ.Ε.Σ., οί έκδόσεις τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης καί τής Ε π ι
μορφωτικής Εταιρείας κ. ά. Αλλά, δυστυχώς, βιβλία μέ επιστημονικές άξιώσεις 
πού νά μελετούν τδν κομμουνισμό σάν κοινωνικό φαινόμενο, σάν θεωρία, σάν πράξη, 
σαν συνωμοτική οργάνωση δέν βρήκα πουθενά.

Γιατί, τάχα, τόση καί τέτοια άδιαφορία;
Είναι δύσκολο τδ θέμα, τδ παραδέχουμαι. Ά λλ ’ όταν προσφέρουμ,ε στο νέο 

στίβες ολόκληρες άπό απίθανες άστυνομικές καί έρωτικές φυλλάδες, όταν τά περίπτε
ρα γέρνουν άπό τδ βάρος τών ποικιλόχρωμων δηλητηριασμένων φρούτων τής πιδ 
νοσηρής λογοτεχνίας, όταν τά περιοδικά είναι ξεχειλισμένα άπό ηθογραφική τροφή 
άμφιβόλου ποιότητος, κ ι’ δταν τδ κομμουνιστικό κόμμα τής Ελλάδος έχει κατακλύ- 
σει τά βιβλιοπωλεία μέ βιβλία-παγίδες πού προσφέρουν τδν θάνατο καί τήν άποχαύ- 
νωση, ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  νά άπουσιάζη έπιδεικτικά τδ άντικομμουνιστικό, ή μάλλον 
τδ εθνικό βιβλίο άπό τή βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, πού, χρόνια καί χρόνια τώρα, δέν 
κάνει άλλη δουλειά άπό τδ νά σπουδάζη καί νά πολεμά τδν κομμουνισμό;

Κι’ όμως, μέσα στήν άγονη γραμμ,ή τού άντικομμουνιστικού βιβλίου, υπάρχει 
μιά όαση, μιά έλπιδοφόρα νότα, πού άρκεΐ γιά νά διοοθώση τδ κακό καί νά χρησι- 
μεύση σάν παράδειγμα πρδς μίμηση.

Καί αύτή τήν όαση (μέ συγχωοεΐτε πού μιλάω γιά τδ Σώμα πού υπηρετώ, 
άλλα τδ δημοσιογραφικόν καθήκον μέ υποχρεώνει) καί αύτή τήν όαση, λοιπόν, τήν 
ποοσφέρει ή ’Αστυνομία Πόλεων μ’ ένα πληρέστατο επιστημονικό σύγγραμμα ένος 
τών ηγητόρων της.

Πρόκειται γιά τά: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» τού κ. Νικολάου ’Αρ
χιμανδρίτου, γιά τήν άξια τού όποιου προτάσσονται στις πρώτες σελίδες του κρί
σεις προσωπικοτήτων τού τόπου μας, δπ<»ς π.χ. τού ’Αειμνήστου Πρωθυπουργού 
τής νίκης Ίωάννου Μεταξά, τού τότε 'Υφυπουργού ’Ασφαλείας κ. Μανιαδάκη, τού 
Γενικού ’Επιτελείου Ναυτικού, τού Βασιλικού Ναυσταύθμου, τού Γενικού ’Επιτε
λείου Στρατού, τού ’Αρχηγείου Β. Χωροφυλακής, Νομαρχών, Δημοσιογράφων κ.λ.π.

Τδ βιβλίο ετούτο είναι τδ πιδ έπίκαιρο καί χρήσιμο γιά τήν επέτειο πού έορτάζει 
τδ πανελλήνιο.

Γιατί, πρώτα άπ’ δλα, μέ τ ή δ ι α φ ώ τ ι σ η  αντιμετωπίζεται ό κομμουνι
σμός, μ έ τ ή γ ν ώ σ  η κ α ί τ ή ν  ά λ ή θ ε ι α.

Μέ τί δπλα μάς πολεμούν σήμερα οί κομμουνιστές; Μέ τήν ψεύτικη διαφώ
τιση, μέ τήν προπαγάνδα. ’Έχουν μπροστά τους όλάνοιχτο τδ βιβλίο τού αστικού μας 
Κοάτους καί ψάχνουν νά βροΰν μιά μουτζούρα, ένα ορθογραφικό λάθος, μιά κοινωνική 
ασυνταξία γιά νά τδ κτυπησουν.

Κι’ έμεις; Ξέρουμ,ε, άρά γε, δλοι οί 'Έλληνες τί ζητάει καί τί είναι ό κομμου
νισμός; Ξέρουμε τά λάθη του, τις πλάνες του, τις ούτοπίες του, τήν κοινωνική του 
ασυνέπεια;

’Έ ! τότε! Τί είδους άντικομμουνιστικδ άγώνα κάνουμε;
Ά ς  μέ συγ/ωρέσουν οί άναγνώστες μου, άλλά ή στήλη αύτή άσκεί κριτική
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καί δεν διστάζει νά διαφωνήση με όποιονδήποτε άν—κατα τη γνώμη της—διαπραττη 
σφάλματα.

Καί ή γνώμη της, έν προκειμένη), είναι αύτή ! 'Όλοι έχουμε αναγκη κοινωνικής 
καί πολίτικης διαφωτίσεως.

Καί αύτή ή διαφώτιση πρέπει νά έπεκταθή παντού. Και πρώτα απ όλα στα 
σχολεία, όπου ή νέα γενεά, είναι εκτεθειμένη σέ μυρίους κοινωνικούς κίνδυνους. Μή
πως θάπρεπε τά «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» νά μπουν σάν υποχρεωτικός μά
θημα σ’ όλα τά σχολεία τού Κράτους, στις τεχνικές σχολές, στά νυκτερινά γυμνάσια, 
στά λύκεια, στις έπαγγελματικές σχολές;

Κάνουμε μιά πρόταση, μέ την παράκληση νά την μελετήσουν οι αρμόδιοι.
Τά «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» τού κ. Αρχιμανδρίτη είναι ένα βιβλίο 

πολύτιμο. Μέσα στις εφτακόσιες τόσες σελίδες του εξετάζεται επιστημονικά το α
στικό σύστημα, το σοσιαλιστικό, τό κομμουνιστικό και τό αναρχικό. Πάνω σ αυτα 
τά θέματα πόσοι "Ελληνες είναι καλά κατατοπισμένοι;

"Υστερα είναι ό ψυχολογικός πόλεμος, πού στην εποχή μας είναι στην ημερήσια 
διάταξη. Πώς θά τον αντιμετωπίσουμε;

Ν αί! Ή  επέτειος τής συντριβής τών κομμουνιστοσυμμοριτών στο Γραμμ.0 

καί στο Βίτσι μάς δίνει αύτή τήν εύκαιρία. Νά. οργανώσουμε, δηλαδη, την άμυνα 
μας μέ μεγαλύτερη προσοχή. Κι’ αύτός θά ήταν ό καλύτερος εορτασμός τής μεγάλης νί
κης τού λαού μας, πού τήν έκέρδισε μέ τό αίμα καί τον ήρωισμό-του.Άλλά άς ρίξουμε 
μερικές ματιές σ’ εκείνη τήν εποχή,

** *
ΕΝΑΣ ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑΣ

Τούς τρεις ((γύρους» τού κομμουνιστικού κόμματος (κατοχή, Δεκεμβριανά, 
κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμος) τούς πλήρωσε ή Ελλάδα μέ περισσότερους από 150. 
000 νεκρούς. "Αν σκεφθή, λοιπόν, κανείς ότι στον πόλεμο μέ τούς ΐταλούς είχαμε 15. 
000 νεκρούς καί στον πόλεμο μέ τούς γερμανούς άλλες 8.000, θά. καταλήξη στο συμπέ
ρασμα ότι ή επίθεση τών σλαύων μά.ς στοίχισε εφτά φορές περισσότερο αίμα από 
όσο ή επίθεση καί τών δύο αύτοκρατοριών μαζί. ’Αλλά δέν είναι μονάχα οί νεκροί. 
Είναι καί οί τοαυματίες καί οί ανάπηροι. Κι’ είναι ακόμα καί τά. 28.000 Ελληνό
πουλα πού οί ερυθροί Γενίτσαροι τά πήραν μέ τή βία στο παραπέτασμα γιά να τά. 
έκσλαυΐσουν. Είναι κι’ αύτό ζωντανό, νεανικό αίμα πού χάθηκε άπό τις φλέβες τής 
Ελλάδος.

’Αλλά, έκτος άπ’ αύτές τις άπώλειες, οί τρεις «γύροι» τών κομμουνιστών 
είχαν καί άλλα καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Οί στερήσεις, οί κακουχίες, ή προσφυγιά καί οί άλλες συμφορές έφεραν μιά 
μεγάλη αύξηση τών θανάτων, ενώ ταυτόχρονα έμείωσαν πολύ τις γεννήσεις. Οί ειδι
κοί σ’ αύτά. τά. ζητήματα υπολογίζουν ότι ή Ελλάδα, έξ αφορμής τών κομμουνιστικών 
επιθέσεων, έχασε άλλους 700.000 ανθρώπους.

"Οσο διά. τις καταστροφές είναι αφάνταστα μεγάλες.
Ζημιές άπό καταστροφές, άπό άρπαγές, άπό εμπρησμούς, άπό ανατινάξεις, 

άλλα καί ζημιές άπό τήν εγκατάλειψη τής άγροτικής μας παραγωγής όταν 750.000 
αγρότες άφησαν τά. χωριά τους καί κατέφυγαν στις πόλεις. Καί ζημιές άκόμα άπό τή 
στράτευση τών νέων, πού άντί νά. δουλεύουν πολεμούσαν τούς συμμορίτες. "Οπως 
έπίσης ζημιές άπό τά τεράστια πολεμικά, έξοδα. Καί, τέλος, ζημιές άπό τήν καθυ
στέρηση τής άνοικοδομήσεως έπί 5 χρόνια.

Λογαριάζοντας όλα αύτά οί ειδικοί έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ούτοί οί τρεις 
«γύροι» στοίχισαν στήν Ελλάδα 4 δισεκατομμύρια δολλάρια, δηλαδή 120 δισεκατομ
μύρια σημερινές δραχμές. Αύτός είναι ό θλιβερός άπολογισμός τής συμφορά.ς καί
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των δεινών πού έπεσώρευσαν οί κομμουνιστές στη χώρα μας. Καί έξ άφορμής αύτοΰ 
έπληγη καίρια ή Ελλάς καί καθυστέρησε στην άνασυγκρότησή της.

Καί είχε δίκηο ό βουλευτής Κορινθίας κ. Κ. Μανιαδάκης όταν στην συνεδρίαση 
τής βουλής τής 19-12-1958 είπεν απευθυνόμενος στους βουλευτές τής Ε.Δ.Α.:

«... ’ Εάν δέν μπορέσαμε νά άξιοποιήσωμεν όσον το δυνατόν καλύτερα την 
χορηγηθεΐσαν άφθονους βοήθειαν ύπό τής ’Αμερικής τό όφείλομεν εις σάς. Σεις εισθε 
οί έγκληματίαι, διότι σείς μέ τις πληγές πού άνοίξατε εις την Ελλάδα, δέν αφήσατε 
νά τάς κλείσωμεν. Καί έρχεσθε έδώ καί μά.ς διδάσκετε πατριωτισμόν, δημοκρατίαν, 
ελευθερίαν καί άπό κατηγορούμενοι μεταβάλλεσθε εις κατηγόρους εναντίον μας...

...Σεις δέν μάς άφήσατε ν’ άνεβάσωμεν τό επίπεδον τού Ελληνικού λαού... 
Σεις εισθε υπαίτιοι... Καί λεπτά μάς έδωσεν ή Αμερική, άλλά μάς έφάγατε εσείς 
μέ τις πληγές πού άνοίξατε, τις καταστροφές καί μέ τά έγκλήματά σας... Διότι ήτο 
ανάγκη νά έπουλώσωμεν τις συμφορές καί τις πληγές τις όποιες σείς έδημιουργή- 
σατε...

...Σείς θέλετε χάος. Σείς θέλετε την σήψιν, την άπαθλίωσιν, διότι εισθε σαν 
τά σκουλίκια, τά όποια μόνον άπό την σήψιν ζοΰν, καί μόνον εις την σήψιν πολλαπλα
σιάζοντας ..».

Καί σάν επίλογο τού θλιβερού αύτού άπολογισμοΰ τής μανίας των κομμουνι
στών, οί όποιοι καί πάλιν κινούνται κατά τής Ελλάδος, θά παραθέσω ένα άπόσπασμα 
τού εμπνευσμένου λόγου τού 'Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Καλαντζή, 
εις την συνεδρίασιν τής βουλής τής 2/12/1958 :

—((...'Ο Δεκέμβριος φέρει εις την μνήμην τού λαού τον εφιάλτην τής φοβεράς 
καί πρωτοφανούς εις την μακραίωνα ιστορίαν μας τραγωδίας τού 1944, όταν μία 
δράξ καθοδηγουμένη έκ τού εξωτερικού προδοτών, επί κεφαλής συρφετού, έπεδόθη 
εις οργιον κακουργημάτων καί άθλιοτήτων εις βάρος τού Ελληνικού λαού, ό όποιος 
μόλις έξήρχετο βαρύτατα τραυματισμένος καί έξηντλημένος άπό την σκληράν δοκι
μασίαν τού πολέμου, τής κατοχής καί τής κομμουνιστικής θηριωδίας.

...Ή  Ε.Δ.Α. περιφρονοΰσα τάς Ουσίας καί τά μαρτύρια τά όποια ύπέστη ό 
Ελληνικός λαός άπό τόν κομμουνισμόν καί τούς συνοδοιπόρους του, άδιαφοροΰσε 
διά τόν όλεθρον τόν όποιον έσπειρεν ό κομμουνισμός διά τού συμμοριτοπολέμου άπ’ 
άκρον εις άκρον αυτής τής χώρας καί άποσιωπώσα τό γεγονός ότι ό κομμουνισμός 
προδίδει σταθερώς καί άδιαλείπτως τά εθνικά συμφέροντα καί υπονομεύει την δημο
κρατίαν, ή Ε.Δ.Α. οχι μόνον δέχεται νά χρησιμεύη ώς δστρακον μέσα εις τό όποιον 
συνεχίζει νά εργάζεται τό κομμουνιστικόν κόμμα, άλλά καί άποτολμα νά μεταφέρη 
καί εντός τής αιθούσης ταύτης, αύτούσια ή κακοτέχνως καμουφλαρισμένα τά κομ
μουνιστικά συνθήματα καί τάς κομμουνιστικάς μεθόδους διαβρώσεως τού δημοκρα
τικού καθεστώτος...

...’Άν ή Ε.Δ.Α. έπιθυμή νά παίξη τόν ρόλον τής θεραπαινίδος τών κομμουνι
στικών προδοσιών καί άθλιοτήτων, θά συναντά, εις κάθε βήμα της, τό άμείλικτον 
«ΟΧΙ» τής δημοκρατίας καί την τιμωρόν χεϊρα τού νόμου...».

*
*  *

ΟΙ ΡΩΣΟΙ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΓΚΕΛΣ

'Η κομμουνιστική επίθεση εναντίον τής Ελλάδος ώργανώθηκε άπό τή Σοβιε
τική "Ενωση. Ά λλά ποιοι είναι αυτοί οί ρώσοι, πού έμφανίζονται σάν κοινωνικοί 
άναμορφωτές καί Μεσαίες τής άνθρωπότητος; Είναι μιά άπίθανη φυλή πού προήλ- 
θεν άπό άμαρτωλές έπιμειξίες άγριο»; βαρβαρικοίν φυλών, πού πάντοτε έτρεφαν 
κατακτητικά όνειρα γιά τήν Ελλάδα... Ούνοι... Όστρογότθοι... Βησιγότθοι...
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Μογγόλοι.. .Τάτταροι... ακόμα καί ό πολύς Τζέκις Χάν συνεργάστηκαν για νά 
φτειάξουν το σημερινό λαό. Μά, επειδή πιθανόν ή γνώμη αυτή μπορεί να θεωρηθή 
σαν μοναρ/οφασιστική κακοήθεια, άς καλεσουμε καλύτερα τον παππα τού κομμου
νισμού καί ιδρυτή του, Κάολ Μάρξ νά μάς μιλήση για τούς ρώσους καί τήν ιστορία
'ους. , „ , , r

Δεν είναι ευρύτατα, δυστυχώς, γνωστή στο μεγάλο κοινο μια παραςενη αλή
θεια: 'Ότι δηλαδή ένα άπό τά βασικά στοιχεία τής πολιτικής φιλοσοφίας του Μάρξ 
είναι ό ά ν τ ι σ λ α υ ϊ σ μ ό ς  του !

Παραξενεύεσθε; Καί όμως είναι γεγονος.
Ό  Μάρξ δεν είχε απλή αντίθεση μέ τούς ρώσους. Τούς μ ι σ ο ύ σ ε !  Έ 

τρεφε εναντίον τους ένστικτο πνευματικό πάθος. Μ ρωσοφοβια του ευτηριζετο στην 
αποστροφή του έναντίον τοίν σλαύων τους οποίους θεωρούσε : τον υκ  αριθμόν 1 
κίνδυνο για τον πολιτισμό τής Ευρώπης. Καί δεν παρέλειπε εύκαιρία νά 
τούς χλευάση καί νά έκδηλώση περιφρόνηση απέναντι τους.

'Η ανάγκη τον έκανε στο τέλος νά στραφή προς αυτούς, αφού είχε δοκιμάσει 
σειρά διαδοχικών διαψεύσεων στις έπαναστατικές προβλέψεις του καί άναζητοΰσε 
μέ αγωνία κάποιο σημείο στον ορίζοντα που να του επιτρεψη να ελπιζη κάποιο χοίρο 
γιά τάν εφαρμογή των ιδεοίν του. Μέσα σ αυτή, λοιπον, την αγωνία του, του κίνησε 
τήν περιέργεια ή αιματηρή τρομοκρατία τής ρωσικής μυστικής όργανώσεως: «Να- 
ροντνάΐα βόλια» πού δολοφόνησε τον τσάρο ’Αλέξανδρο τον Δεύτερο. Ετσι στρά
φηκε προς αυτούς, καιτοι μισούσε και περιφρονουσε τη σλαυΐκη φυλή.

Ό  Μάρξ είχε ένα δόγμα: «Κάθε ρώσος είναι ή κατάσκοπος ή άπατεών». 
Καί αύτό τό δόγμα τον οδηγεί στ ή μεγαλύτερη πολεμική έναντίον τους. Φτάνει 
μάλιστα μέχρι τό σημείο νά έπιτίθεται λυσσαλέα έναντίον τών δυτικών κυβερ
νήσεων επειδή δείχνουν άδράνεια απέναντι τής Ρωσίας. Έ τσι, σέ μιά επιστολή του 
στο στενό του συνεργάτη Ένγκελς, χαρακτηρίζει ώς «ήλιθία άδιαφορία» τή στάση 
τής Εύρώπης άπέναντι τής Ρωσίας.

Σημαία τού Μάρξ είναι ό ιερός πόλεμος έναντίον τής Ρωσίας. «'Η Εύρώπη» 
γράφει «ή θά ύποταχθή άπό τούς σλαύους ή θά καταστρέψη γιά πάντα τό κέντρο 
τής έπιθετικής τους δυνάμεως: τή Ρωσία...».

Σέ μιά άλλη έπιστολή του γράφει : «Δεν έχω έμπιστοσύνη σέ κανένα ρώσο. 
Μόλις ένας ρώσος διεισδύση κάπου, έπικρατεΐ άμέσως κόλασις».

«Ή  πολιτισμένη δύση δεν πρέπει νά υποταγή στή Βάρβαρη Ανατολή» άπαν
τα ό ’Ένγκελς, ό όποιος καί προσθέτει :

«...Οί σλαΰοι, μή έχοντας ιδιαίτερο ιστορικό παρελθόν, δεν μπορεί νά έχουν 
εθνική άνεξαρτησία. Γιατί ένα έθνος, πού δεν υπάρχει άπό ιστορικής άπόψεοίς, δεν 
μπορεί νά είναι ανεξάρτητο...».

Είδικώτερα δέ γιά τούς σλαύους τού νότου ό ’Ένγκελς υποστήριζε ότι είναι : 
«εθνικά υπόλοιπα μιά.ς χιλιετούς έξελίξεως σέ ανώτατο σημείο ταραγμένης, καί 
ή μοίρα τους είναι νά έξαφανισθοΰν μέσα σέ μιά παγκόσμια θύελλα...».

Κι’ άλλοΰ λέει :
« ...Ε κε ί, έχει έγκατασταθή μιά συμμορία ληστών πού λεηλατεί τις πεδιάδες 

καί συσσωρεύει τή λεία στά όχυροίμένα λημέρια της».
'Υπό τις προϋποθέσεις αύτές δέν έκπλήσσεται κανείς όταν διαβάζη, μέσα στή 

μελέτη τού Μάρξ: «ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ», φράσεις σάν αύτές:
«...Δίπλα εις τήν γοητείαν τής Ρωσίας, βλέπομεν νά έμφανίζεται σταθερούς, 

κάθε φορά, ένας σκεπτικισμός, πού τήν άκολουθεί ωσάν σκιά της, άναμιγνύων τήν 
έλαφράν νόταν τής ειρωνείας εις τάς κραυγάς τών άγωνιώντων λαών, καί χλευάζων 
τήν πραγματικήν ρωσικήν ίσχύν, ό π ω ς  θ α  ε χ λ ε υ α ζ ε ν α γ ύ ρ τ η ν  
ά π ο σ κ ο π ο ύ ν τ α  ν ά θ α μ β ώ σ η κ α ι  ν α  α π α τ η σ η...».
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«Εις την Ρωσίαν, έφθασε κάποτε ή στιγμή πού οι άρχηγοί έξαπέστειλαν 
τους άπληστους, εν όπλοις συντρόφους των, οί όποιοι έν τώ μεταξύ είχον γίνει 
α σ ύ δ ο τ ο ι  ε ι ς  ν έ α ς  λ η σ τ ρ ι κ ά ς ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς ,  μέ τον μοναδι
κόν σκοπόν νά απαλλαγούν άπ’ αυτούς...».

«...Μέσα ε ι ς  τ η ν  α ί μ α. τ ω μ έ ν η ν λ ά σ π η ν  τ ή ς  ύ π ο δ ο υ- 
λ ώ σ ε ω ς εις τούς Μογγόλους, έγεννήθη ή Μοσχοβία, μεταμόρφωσις τής όποιας 
είναι ή σημερινή Ρωσία...».

«...Οί θεσμοί των δέν ήσαν παρά ή έ ρ ή μ ω σ ι ς  κ α ί  ή γ έ ν ι  κ ή σ φ α 
γ ή  ... Δι’ αύτόν τον λόγον κατέσφαζον τούς πληθυσμούς πού έξεγείροντο εναντίον
τω ν...» .

«...Οί ρώσοι άρχοντες διεξεδίκουν ένα θρόνον χωρίς δόξαν, πού δέν τούς προσ- 
έφερεν ά.λλας δυνατότητας, παρά τήν λ ε η λ α σ ί α  ν κ α ί τ ή ν π α τ  ρ ο κ τ ο- 
ν ί α ν , π ο ύ  τ ο ύ ς  έ γ έ μ ι ζ ε τ ά. χ έ ρ ι α  μ. έ χ ρ υ σ ά φ ι  ά λ λ α  
κ α ί  με  α ί μ α . . .  Δεν ετολμοΰσαν ν’ άνέλθουν εις αύτόν παρά έρποντες, ούτε 
νά τον διατηρούν παρά γονατιστοί, σκυμμένοι μέχρις εδάφους, καί τρέμοντες ύπό 
τό μαστίγιον ενός Τατάρου... Ή το ένας άγων άποκρουστικός, άγων δούλων, μέ 
κύριον δπλον τήν σ υ κ ο φ α ν τ ί α ν ,  κατά τήν διάρκειαν τού οποίου ήσαν έτοιμοι 
νά κατασπαράξουν ό εις τον άλλον..ο).

’Αλλά ό χώρος δέν μας επιτρέπει νά έπεκταθοΰμε. Αύτά νομίζουμε φτάνουν. 
Είναι χαρακτηριστικά τής γνώμης πού εΐχεν ό Μάρξ γιά τούς μετέπειτα συντρό
φους του...

Αύτός, λοιπόν, ό λαός έξεστράτευσεν έναντίον μας γιά νά μάς όδηγήση δεμέ
νους στον παράδεισό του στήν άπέραντη πατρίδα τής στέππας. Κι’ έκεΐ τί υπάρχει, 
έκτος άπό τρομοκρατία, βία, αιμα καί κοινωνική άδικία; ’Αντιγράφω άπό τά «ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» τού κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτη (σελ. 642) τό άκόλουθο
αυθεντικό περιστατικό :

ί

I

«...Σχετικά μ.έ τήν επιβολή τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως στή Ρωσία 
άναφέρεται τό έξης περιστατικό : Κατά τό έτος 1924, μετά τό θάνατο τού Λένιν, ό 
Τρότσκυ μίλησε γιά. δσα εΐχεν επιτύχει ό κομμουνισμός, σέ μιά μεγάλη συγκέντρωση 
εργατών καί θέλησε, μετά τό τέλος τής ομιλίας του, ν’ άκούση καί τή γνώμη των 
συντρόφων εργατών πάνω στήν πρόοδο πού είχε γίνει. Κάλεσε λοιπόν τον καθένα, 
πού είχε νά είπή κάτι, ν ’ άνεβή στο βήμα καί ν’ άναφέρη τή γνώμη του, σύμφιυνα 
άλλωστε καί μέ τό καταστατικό τού κόμματος, πού έπέτρεπε τήν αυτοκριτική 
καί τήν έλευθερία τής σκέψεως, παράλληλα βέβαια προς τήν αυστηρή σιδερένια 
πειθαρχία στις άποφάσεις τού κόμματος. ’Αλλά άπό τήν τεραστία αίθουσα των 2 
χιλιάδων εργατών, κανείς δέν έκινήθη άπό τή θέση του. Μόνον ένας πολύ γέροντας 
εργάτης έφάνη άπό τό βήμα, κρατώντας στο χέρι του ένα μπαστούνι, πού ήταν 
κατασκευασμένο άπό χονδρό ξύλο μέ ρόζους. Τό μπαστούνι αυτό στο επάνω μέρος 
είχε λαβή άσημ.ένια καί στο κάτω μέρος είχε μιά σιδερένια αιχμή, γιά νά στερεώ
νεται στο έδαφος.

«Ό  εργάτης αύτός, μέσα στήν άπόλυτη ησυχία πού επικρατούσε στήν τερά
στια αίθουσα, άνέβηκε στο βήμα καί μέ δύναμη χτύπησε τό κάτω μέρος τού μπα
στουνιού στήν ξύλινη έδρα, έτσι πού αύτό καρφώθηκε καί στάθηκε όρθιο. Τότε 
ό εργάτης άρχισε νά μιλάη καθαρά καί έντονα λέγοντας αύτά:

«Σύντροφοι εργάτες, τό μπαστούνι αύτό θά σάς διηγηθή μέ λίγα λόγια, άλλά 
ζωντανά, τήν ιστορία τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως. Τώρα όπως στέκη μάς 
δείχνει τήν κατάσταση προτού γίνει ή επανάσταση. ’Επάνω ήσαν οί άριστοκράτες 
(άσημένια λαβή), κάτω ήσαν οί κακούργοι, τά καθάρματα τής κοινωνίας (σιδερέ
νια λαβή) καί στο μ,έσον είμαστε έμεΐς οί τίμιοι εργάτες μέ τά ροζιασμένα χέρια»,
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«Έστάθη λίγο, καί κατόπιν παίρνει τό μπαστούνι καί τό γυρίζει ανάποδα
λέγοντας αύτά: ., ,  , ,

«Καί τώρα, σύντροφοι, ιδού ή κατάστασις μετά την επανάσταση. > Επάνω τα 
καθάρματα, κάτω οί αριστοκράτες καί στη μέση πάλι εμείς οι τίμιοι εργάτες...».

' Αύτή την κοινωνική δικαιοσύνη θέλουν νά φέρουν καί στον τόπο μας, οί «ανα
μορφωτές» των κοινωνιών... Καί χάριν αύτής έχυσαν τόσο καί τόσο Ελληνικό αίμα 
στους τρεις τρομερούς «γύρους» τους.  ̂  ̂ t (

' II ιστορία αύτή τού μπαστουνιού άς χαραχθή βαθειά μέσα στή θύμηση κάθε 
"Ελληνος.. ’Ά ς τή διδάξη στα παιδιά του. Είναι ή ιστορία τού διεθνούς κομμουνι
σμού μέ δυο λόγια. ’Αλλά, πάνω σ’ αύτό τό θέμα θά έπανέλθουμε στο προσεχές. 

Τώρα, άς ρίξουμε μια βιαστική ματιά στά άλλα νέα τού δεκαπενθημέρου...
*

:*ί

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΣ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

ΊΙ ’Αστυνομία Πόλεων δεν έχει μονάχα θύματα στον πόλεμο  ̂ή σέ ταραγμέ
νες εποχές, αλλά καί στήν ειρήνη καί τήν καθημερινή ζωή... Καί αύτό γιατί οί άν- 
δρες της είναι άδιάκοπα εκτεθειμένοι σέ ένα σωρό κινδύνους, κατά τήν εκτέλεση των
καθηκόντων τους. )  ̂ ,

Δεν είναι μονάχα τό κρύο, η ζέστη, η κούραση, η ες,αντλητικη δουλειά. Δεν 
είναι μονάχα ό μεθυσμένος, ό φρενοβλαβής, ό διαρρήκτης, ό κομμουνιστής. Είναι 
ακόμα καί οί φλόγες μιας πυρκαγιάς μέσα στήν οποίαν ύποχρεοΰνται νά όρμήσουν 
γιά νά σώσουν τούς κινδυνεύοντας... Είναι τό πλημμυρισμένο υπόγειο, τό ετοιμόρ
ροπο σπίτι, οί αναθυμιάσεις ενός δηλητηρίου, οι εκρήξεις, οι βλάβες τού ηλεκτρικού... 
Μέ όλα ετούτα τά δεινά τής καθημερινής ζωής ό άστυνομικός θά παλαίψη, θά δώ- 
ση σκληρή μάχη,... καί, πάνω στο καθήκον του, ίσως και να θυσιαση τη ζιο/] του... 
Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις αυτές... Είναι συνηθεστατες... Ιίεριεχονται μέσα

στή φύση τής δουλειάς του, πού τον προστάζει νά 
προστατεύη άδιάκοπα τή ζωή καί τήν περιουσία 
των συνανθρώπων του.

’Αλλά, έκτος αυτών, είναι καί ή «δράση τών 
τροχών»...

Στά σταυροδρόμια καί στούς απόμερους δρό
μους, στις πλατείες καί στις εξοχές, ό φρουρός τού 
νόμου άγωνίζεται άγρυπνα νά ύποτάξη τά συγκοι
νωνιακά ρεύματα, νά τά τιθασσεύση καί νά τά κα- 
τευθύνη ομαλά...

’Αλλά, καμμιά φορά, οί μηχανές έπαναστα- 
τούν... Καί τότες ή άστυνομία θρηνεί κάποιο τρα
γικό θύμα...

’Έτσι, τό προπερασμένο Σάββατο ένας λεβέν
της αστυφύλακας πολτοποιήθηκε κυριολεκτικά από 
μιά κούρσα πού έπεσε πάνω σ’ ένα βυτιοφόρο... 
Καί τρεις άδερφάδες μαυροντύθηκαν κι’ άπόμειναν 
απροστάτευτες, ένώ το αστυνομικό δελτίο δυνάμεως 
άνέφερε έναν άπόντα: Τον αστυφύλακα τοϊΓ ΛΕ’ 
’Αστυνομικού Τμήματος Δημήτρη Μιχελή. 

Έθυσίασε τή ζωή του στο βωμό τού καθήκοντος!... Καί βύθισε στον πόνο τις 
καρδιές τών συναδέλφων του,..

+ Δ. ΜΙΧΕΛΗΣ
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Πόσο τραγική είναι ετούτη ή περίπτωση ! ! !
Έ να 27χρονο παλληκάρι, γεμάτο όνειρα καί ιδανικά, κυλίστηκε στην άσφαλτο, 

δολοφονημένο άπό τούς τροχούς ένος βιαστικού αύτοκινήτου. Κι’ όμως! ! ! Είχε 
ξεκινήσει κάποτε απ’ το χωριό του, αμούστακο παλληκάρι άκόμα, μέ εύγενικούς 
πόθους καί ένα σωρό σχέδια για το μέλλον... Καί σαν ντύθηκε τή στολή του καί 
πήγε στο χωριουδάκι του δεν χόρταιναν νά τον καμαρώνουν οί δικοί του...

"Ενα παλληκάρι όμορφο κι’ ευγενικό, πού άγάπησε τή ζωή τής ’Αθήνας καί 
γινηκε υπηρέτης της... "Ομως εκείνη ανάλγητα τον δολοφόνησε τήν όόρα πού πρόσ- 
φερε τον εαυτό του στήν υπηρεσία των συνανθρώπων του...

Καί τώρα, κλαΐνε οί δικοί του. Δεν μπορούν ν’ αναγνωρίσουν μέσα σ’ έτούτη 
την πολτοποιημένη μάζα άπο σάρκες τό ροδοκόκκινο Δημήτρη... Καί μαζί τους 
θρηνεί κι’ ή γειτονιά του, οί φίλοι του, οί χωριανοί του...

Μά, τά δάκρυα ταιριάζουν μονάχα στούς νεκρούς... Καί 6 Δημήτρης δέν πέ
σανε... Ζή καί θά ζή πάντα στή θύμηση των συναδέλφων του... Καί, κάθε σούροπο 
στον παραλιακό δρόμο τού Άλίμου θά βγαίνη νά έκτελέση τήν υπηρεσία του...

"Ετσι έγινε τό δυστύχημα, παρά τή γέφυρα τοΰ ‘Αλίμου, τήν νύκτα του Σαββάτου 
τής 20-8-1960, κατά τό όποιο εύρε τραγικό Θάνατο ό αστυφύλακας τής τροχαίας 
Δ. Μιχελής. Τό 3 τόνυων βυτιοφόρο τής Ε.Β.Α., προσκειμένου νά «στρίψη» αριστερά 
γ ιά  νά «περάση» στό δεξιό κατάστρωμα— τό όδηγοϋν πρός Βούλαν — τής Λεωφόρου 
Βασιλέως Γεωργίου, είχε σχεδόν «αποκλείσει» στό σημείο αύτό, τή λεωφόρο, παρεμ- 
ποδίζον τήν έλευση τω ν άλλων τροχοφόρων, πού έβαινον πρός Αθήνας. Ό  άστυφύ- 
λακας Μιχελής (ή θέση τοΰ οποίου σημειοΰται εντός κύκλου), μέ τά  νώ τα  έστραμ- 
μένα πρός τά  βαίνοντα έξ ‘Ελληνικού τροχοφόρα έδιδε σήμα «στόπ», πρός αύτά, μέχρις 
όπου τό βυτιοφόρο «μανουβράρη» καί στρίψη αριστερά, όταν ή σεβρολέτ πού ώδήγει 
ό άμερικανός σμηνίτης, τρέχουσα ίλ ιγγ ιω δώ ς τόν παρέσυρε καί τόν ένεσφήνωσε κυριο
λεκτικούς στό π ίσ ω  μέρος τοΰ βυτιοφόρου, άπό τό όποιο ό ατυχής αστυφύλακας

απείχε μόλις 30 εκατοστά.

Θά. μείνη έκεΐ... ’Αόρατο άγαλμα τοΰ καθήκοντος... Γιά νά. θυμίζη στούς βιαστικούς 
οδηγούς τή θυσία του καί νά τούς προλαβαίνη άπο καινούργια θύματα...

Ναι! 'Ο αστυφύλακας Δημήτρης Μιχελής θά μείνη-παντοτεινό παράδειγμα 
αυτοθυσίας,.. Θά. συμβολίζη το καθήκον στήν εύγενέστερή του μορφή... Γιατί
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την ώρα ακριβώς πού έδέχετο το δολοφονικό κτύπημα ήταν άφοσιωμένος σ“τό έργο 
του. μέ τό σώμα και την καρδιά του... Έζοΰσε το μεγαλείο τής υπηρεσίας του στην 
πιο ραφιναρισμένη της έκφραση...

' Μά, ή μοίρα τον φθόνησε... Καί σκηνοθέτησε τον άψανισμό του... Τον πα- 
γίδεψε ανάμεσα σέ δυο αύτοκίνητα, μέ αποτέλεσμα να συνθλιβή οικτοα.

’ Ηταν σούρουπο... θάταν δέ θάταν έφτάμισυ τό απόγευμα, όταν ένα βυτιο
φόρο 3 τόννων τής Βασιλικής Αεροπορίας, τό ΣΑΒ 129, ήρθε να στάθμευση αντι
κανονικά στη γέφυρα πού βρίσκεται στον Αλιμο, 500 περίπου μέτρα πριν απο το 
αεροδρόμιο του Ελληνικού... ’Από την ώρα εκείνη ή μοίρα είχε προγράψει τον 
αστυφύλακα Μιχελή. πού έκανε τό τελευταίο υπηρεσιακό του τετράωρο...

Ή  αποστολή του βυτιοφόρου ήταν νά άντλήση τά ακάθαρτα νερά, πού βρί
σκονταν στον υπόνομο, κάτω απο τή γέφυρα... ’Εκεί, ο οδηγος του σμηνίτης Σικο- 
τακόπουλος, μαζί μέ ένα άλλο συνάδελφό του, έπιδόθηκαν στο έργο τους, που κρά
τησε περίπου 20’ λεπτά... "Υστερα οί δυο σμηνίτες, όταν βεβαιωθήκαν ότι το βυτίο 
τού αυτοκινήτου είχε ύπερπληρωθή, μάζεψαν τό σωλήνα, υδρευσεως και μπήκαν 
στο βυτιοφόρο για νά φύγουν.

Τό ξεκίνημα δμιος ήταν δύκολο, γιατί έπρεπε νά φέρουν τό αυτοκίνητο στο 
δεξιό κατάστρωμα τής λεωφόρου, πού οδηγεί προς τή Βουλα. Έδώ, ο σμηνίτης 
οδηγός έκανε ένα μεγάλο λάθος πού υπήρξε μοιραίο γιά τον αστυφύλακα. Γιά νά 
κερδίση δηλαδή, χρόνο, αντί νά προχωρήση στο αριστερό κατάστρωμα καί νά φθάση 
μέχρι τά λουτρά του Άλίμου, όπου υπήρχε διασταύρωση καί εκεί νά στρίψη δεξιά, 
προτίμησε νά κάνη μανούβρες έπί τόπου, προσπαθώντας νά πάρη τη στροφή επι 
τόπου, ανάμεσα στις δυο νησίδες ασφαλείας. 'Ο ογ'κος όμως τού βυτιοφόρου, πού 
είχε ήδη άποκλ.είσει τό σημείο έκεΐνο τής λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, όχι μ.ο- 
νάχα έκανε πολύ δύσκολη τή δουλειά αυτή, αλλά συγχρόνως παρεμπόδιζε αισθητά 
τήν έλευθέρα κυκοφορία τών αύτοκινήτων πού έβαιναν προς τήν ’Αθήνα.

Αύτό έγινε άμέσως αντιληπτό άπό τον διοικητή του ΛΕ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος Καλαμακίου, ’Αστυνόμο κ. Κασίμη, πού έκείνη τήν ώρα είχε βγή γιά επι
θεώρηση καί 6 όποιος βρίσκονταν, μαζί μέ τον άστυφύλακα Μιχελή, σέ απόσταση 
20 περίπου μέτρων άπό τό βυτιοφόρο..

Βλέποντας, λοιπόν, ό κ. Κασίμης ότι τό αύτοκίνητο τής Ε.Β.Α. είχε σταθ
μεύσει κάθετα προς τήν λεωφόρο καί έφραζε τό μεγαλύτερο μέρος τού καταστρώ
ματος της, έσπευσε κοντά, μαζί πάντα μέ τον άτυχο άστυφύλακα Μιχελή, καί διέ
ταξε τον οδηγό νά στρίψη άμέσως άριστερά, γιά νά έλευθερώση τό δρόμο.

Τήν ίδια ώρα ό άστυφύλαξ Μιχελής, ανέβηκε στο άκρο τής νησίδος άσφαλείας 
καί, μέχρις ότου πάρη τή στροφή τό βυτιοφόρο, άρχισε νά δίνη σήματα «στοπ» 
προς τά αύτοκίνητα πού έρχονταν άπό τό Ελληνικό, έχοντας τά νώτα του στραμ
μένα προς τά άντιθέτως βαίνοντα αύτοκίνητα.

Είχε άφοσιωθή στο καθήκον του... Δέν έβλεπε, δέν άκουγε, δέν ένοιωθε τίποτε 
άλλο έκείνη τή στιγμή έκτος άπό τό μεγαλείο τής υπηρεσίας του, στήν οποίαν είχε 
παραδοθή ολόψυχα...

’Ετούτη ή προσήλωσή του στο καθήκον του, τού έστοίχισε τή ζωή του...
Μιά κούρσα «σεβρολέτ», μέ τά στοιχεία D2526, πού τήν οδηγούσε ό άμερι- 

κανός σμηνίτης Ρόμπεοτ Τόμας, έφάνηκε άπ’ τήν καμπή τού δρόμ.ου νά βαίνη μέ 
ίλιγγιώδη ταχύτητα προς τήν ’Αθήνα, έρχομένη άπ’ τό άεροδρόμιο τού Ελληνικού, 
όπου καί υπηρετούσε ό ξένος οδηγός της... _

Καί ό οδηγός της φαίνεται ότι ήταν πολύ βιαστικός, αλλά καί έγκληματικά 
απρόσεκτος... Γιατί μόνο όταν πέρασε τή γέφυρα τού 'Αλίμου είδε τό βυτιοφόρο, 
σέ άπόσταση 18 μέτρων... Άμέσως πάτησε φρένο, άλλά-λόγω τής μεγάλης ταχύ
τητες πού εΐχεν άναπτύξει—δέν κατώρθωσε νά προλάβη τό κακό,,,
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'Η «σεβρολέτ» έκτύπησε μέ τρομερή δύναμη τον αστυφύλακα μέ τούς μπρο
στινούς τροχούς της, τον πέταξε στο βυτιοφόρο, τον κάρφωσε επάνω του, τον 
συνεθλιψε πάνω στο σωλήνα άντλήσεως τού βυτιοφόρου, άπο τό όποιο ό Μιχελής 
άπεϊχε μονάχα 30 εκατοστά.

’Έτσι, στις σάρκες του σφηνώθηκαν καί οι λαμαρίνες τού ύυγείου τής «σε
βρολέτ» καί άλλα εξαρτήματα τής μηχανής, πού, κυριολεκτικά, κομματιάστηκε.

'Ο κ. Κασίμης έ’σπευσε 
αμέσως προς τον αστυφύ
λακα... ’Αλλά τί βοήθεια 
νά του προσφέρη πιά ! ! ! Τά 
πόδια του είχαν πολτοποιη- 
θή οΐκτρά, ενώ άπ’ τό κε
φάλι του έτρεχε άφθονο 
αίμα...

Ό κ. Κασίμης, μέ δα- 
κρυσμένα μάτια καί πονε- 
μένη την καρδιά άπο την 
φοβερή σκηνή στήν όποιαν 
παρέστη μάρτυς, σταμά
τησε ένα περαστικό αύτο- 
κίνητο καί, αφού παρεκά- 
λεσε τούς επιβάτες νά κα- 
τέβουν, έπεβίβασε τον βα
ρεία τραυματισμένο αστυ
φύλακα καί τον μετέφερε 
στο σταθμό πρώτων βοη
θειών.

ΙΓαρά τά βαρύτατα τραύ
ματα πού έφερεν ό Μιχε
λής, έζησε μιά ολόκληρη 
ώρα καί παρέδωκε τό πνεύ
μα του στο «Άρεταίειο», 
όπου είχε έν τω μεταξύ μεταφερθή.

Παρέδωκε τό πνεύμα του στον καλό Θεό τής αγάπης, στήν υπηρεσία τής 
όποιας είχε άφιερούσει τή ζωή του... Γιατί ό θάνατος τον βρήκε στή σκοπιά του, να 
άσκή τό έργο του χουρίς νά ένδιαφέρεται για τίποτε άλλο έκτος απ’ αύτό... ’Έτσι 
δέν πρόφτασε νά καταλάβη τό θάνατό του, δέν πρόφτασε ούτε νά δακρύση, δεν πρό- 
φτασε ούτε νά φέρη στή θύμησή του τις τρεις αγαπημένες αδελφές του στο χωριό...

’Έγειρε τό ματωμένο κεφάλι του καί άφέθηκε στήν άγγαλιά τής αίωνιό- 
τητοε...

Τό πτώμα του ταριχεύτηκε, κατόπιν έντολής τού Άστυνομ,ικοΰ Διευθυντού 
’Αθηνών κ. Θεοδώοου Ρακιντζή, καί διακομίσθηκε, συνοδεία τμητικοΰ αποσπάσμα
τος άπο αστυνομικούς, στήν Καλαμάτα, όπου τό παρέλαβαν οί δικοί του.

'Η διαταγή αυτή τού κ. Ρακιντζή σχολιάστηκε άπο τον αστυνομικό κόσμο 
μέ συγκίνηση καί ενθουσιασμό. Γιατί ήταν μιά εκδήλωση άνθριοπισμού καί εύλαβι- 
κής άποδόσεως τιμών προς ένα ευσυνείδητο καί καλό άστυνομίκό υπάλληλο, φονευ- 
θέντα κατά τήν υπηρεσίαν του καί ένεκα ταύτης.

«Δέν θά φύγη ποτέ ή τραγική εικόνα άπ’ τό μυαλό μου» δήλωσε συντετριμ
μένος ό ’Αστυνόμος κ. Κασίμης. «'Όλα έγιναν μέ κινηματογραφική ταχύτητα μέσα σέ 
ελάχιστα δευτερόλεπτα τή μοιραία στιγμή πού βρισκόμουν πολύ κοντά στο Μιχελή.

Τό αυτοκίνητο τοΰ άμερικανοΰ σμηνίτου, όπως κατήν- 
τησε μετά τή σύγκρουση μέ τό βυτιοφόρο.
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Δεν πρόλαβα νά καταλάβω τίποτε, όταν έγινε ή φοβερή σύγκρουση. Είδα μόνο την 
κούρσα, τούς σωλήνες τού βυτιοφόρου καί τον αστυφύλακα στον αέρα. 'Ο Μιχελής 
ήταν από τούς πιο φιλότιμους καί πιστούς στο καθήκον άνδρες τοϋ Τμήματός μου. 
Τώρα αναπαύεται στο χωριό του, τά 'Αλώνια τής Μεσσηνίας, όπου τον εκήδευσαν 
οί τρεις άδελφές του...».

’Αλλά, στο θά.νατο του άτυχου αστυφύλακα, έπαιξαν άποφασιστικο ρολο και 
μερικές τραγικές συμπτώσεις.

Νά, τί γράφει ό εκλεκτός δημοσιογράφος κ. Δημ. Κοκκινάκης, συνεργάτης 
τής «ΑΚΡΟΙΙΟΛΕΩΣ», σ’ ένα σχετικό του ρεπορτάζ :

«...Διά όσους πιστεύουν εις την «μοίρα», θά πρέπει νά σημειιυθή ότι ό φο- 
νευθείς τροχονόμος υπήρξε θύμα μιας σειράς τραγικών συμπτώσεων.

Πρώτον, την νύκτα τοϋ Σαββάτου δέν είχε κανονικώς υπηρεσίαν, αλλά αντι
κατέστησε ενα συνάδελφόν του. Δεύτερον, τό βυτιοφόρον τής ’Αεροπορίας ουδέποτε 
άλλοτε, «έμάζευε» τά βρώμικα νερά τοϋ υπονόμου τάς νυκτερινάς ώρας, άλλά πάν
τοτε τό πρωΐ. Τρίτον, ή γέφυρα τοϋ Άλίμου, όπου έγένετο τό δυστύχημα, ήτο τό 
μόνον σκοτεινόν σημεΐον τής λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, διότι, λόγω άνακα- 
τασκευής τών νησίδων ασφαλείας, δέν εΐχον τεθή εις λειτουργίαν οί φωτεινοί στύλοι. 
Καί τέλος, ό άτυχης άστυφύλαξ, οΰτοος ή άλλως δεν ήτο υποχρεωμένος νά μέριμνα 
διά την κυκλοφορίαν τών τροχοφόρων εις το σημεΐον αύτό, δεδομένου ότι ή περιοχή 
εύρίσκεται εις τήν άρμοδιότητα τών οργάνων τοϋ Τμήματος τοϋ άεροδρομίου 'Ελλη
νικού καί οχι τοϋ Τμήματος Καλαμακίου, όπου ύπηρέτει.

'Η ξαφνική όμως έλευσις τοϋ βυτιοφόρου, τό όποιον έφρασσε την οδον και το 
γεγονός ότι έκείνην τήν στιγμήν δέν υπήρχε στο σημεΐον εκείνο άλλος συνάδελφός 
του, έσπρωξαν τον άτυχή «κινητόν» τροχονόμον προς τον θάνατον...».

Ά ς  είναι αΐωνία ή μνήμη του καί ελαφρύ τό μωραΐτικο χώμα πού τον σκε
πάζει...

'Ο Πανάγαθος άς στείλη τήν θεία παρηγοριά του στις κομματιασμένες καρδιές 
τών άδελφάδο^ν του...

Τό κενό πού άφησε φεύγοντας ό καλός μας συνάδελφος, δέν πρόκειται ευκολία 
νά καλυφθή...

Έδίδαξε σ’ όλους μας, μέ τό θάνατό του πόσο μηδαμινή καί ασήμαντη γίνεται 
ή ζουή όταν συγκρούεται μέ τό καθήκον, έπάνω στο βωμό τοϋ οποίου έτοποθέτησε 
πρόθυμα τά ολόδροσα νειάτα του...

Αΐωνία του ή μνήμη ! ! !...
*¥ ;ji

ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ: Ο ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΞ Σ. ΚΑΜΑΡΗΣ

...Λίγο πριν από τον τραγικό θάνατο τοϋ αστυφύλακα Μιχελή, συνέβη μ.έσα 
στήν ’Αθήνα ένα άλλο ακόμα συμβάν, από τό όποιο βαθμολογείται ή υψηλή άντί- 
ληψη περί καθήκοντος τών αστυνομικών υπαλλήλων, πού, άδιαφοροϋντες γιά τή ζωή 
τους,βρίσκονται πάντοτε πρώτοι μέσα σέ κάθε έπικίνδυνη κατάσταση, γιά νά προ
στατεύσουν τή ζωή τών συνανθρώπων τους άπό κάθε κίνδυνο πού τούς απειλεί...

“Ηταν καί πάλι Σάββατο... Καί μάλιστα (τί σύμπτωση!) σούρουπο... "Οταν 
τό ύπ’ άριθ. 19262 Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, όδηγούμ,ενο άπό τον ί. Σαπάθρα, 
διέσχιζε τή λεωφόρο Βουλιαγμένης, φορτιομένο μέ 800 περίπου κιλά νιτρικού όξεςος... 
Λόγω κακής όμως φορτώσεως, μιά άπ’ τις ταμιτζάνες του καί 80 κιλά άκουαφόρτε 
χύθηκαν στο κατάστρωμα τής όδοΰ... Κατά τήν επαφή τοϋ άκκουαφόρτε μέ τήν 
άσφαλτο, δημιουργήθηκαν χημικές ένώσεις, μέ αποτέλεσμα νά άρχίση νά άναδί- 
νεται μιά τρομερή δυσοσμία καί πυκνά σύννεφα λευχοΰ καπνού... Οί κάτοικοι τής
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περιοχής, μή γνορίζοντες τί ακριβώς συμβαίνει, τρομοκρατήθηκαν καί άρχισαν 
νά τηλεφωνούν στην υπηρεσία άμ,έσου δράσεοιις τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τον 
σταθμό Α' βοηθειών, ένω ή συγκοινουνία διεκόπτετο...

’Εκείνη τή στιγμή περνούσε άπ’ τή λεωφόρο Βουλιαγμένης ένας αστυνομι
κός. 'Ο ύπαρχιφύλακας του ΚΓ' ’Αστυνομικού Τμήματος κ. Στ. Καμάρης... Κι’ έ- 
σπευσε πρώτος στον τόπο του πανικού.

’Άρχισε άμέσως, παρά την άφόρητη δυσοσμία καί τον κίνδυνο πού διέτρεχε, 
ν’ άπομακρύνη τά μικρά παιδιά καί τούς διαβάτες πού είχαν συγκεντρωθή εκεί, 
μέ αποτέλεσμα νά ύποστή τοπική βρογχίτιδα καί δύσπνοια, λόγω εισπνοής ατμών 
νιτρικού όξέως.

Ό  ηρωικός ύπαρχιφύλακας μετεφέρθη άπό τούς πολίτας στο νοσοκομείο 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» όπου καί νοσηλεύεται.

"Ενα άκόμα θύμα του καθήκοντος ! ! !
Καί μιά ευχάριστη διαπίστωση: "Οτι τό επαγγελματικό καί πνευματικό επί

πεδο τών άστυνομικών υπαλλήλων βρίσκεται σέ ζηλευτό σημείο.... Οί καρδιές τους 
είναι φωτισμένες καί κυριαρχούνται άπό τά εύγενέστεοα χριστιανικά συναισθήματα 
αγάπης καί αυτοθυσίας...

Καί οί θυσίες αύτές καί οί ηρωισμοί τών άνδρών τού ’Αστυνομικού Σώματος 
μαρτυρούν, κατά τρόπο άδιάψευστο, ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων δεν είναι μονάχα 
«ό καθρέπτης τού πολιτισμού τής χώρας μας» άλλά είναι μαζί ό θεματοφύλακας τών 
αρχών τού έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού, οί άρετές τού οποίου άνθοΰν στις ψυχές 
τών οργάνων της.

Συγχαίρουμε τον ηρωικό ύπαρχιφύλακα. Καί τού ευχόμαστε νάναι πάντα 
άξιος τής άποστολής του, γιά τό καλό τής Ελληνικής κοινωνίας καί τού λαού μας...

ΣΤΙ. ΠΗΛΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κυττάξετε πόσο απρόσεκτα κατεβαίνει άπό τό πεζοδρόμιο τό παιδάκι αύτό. Έπρεπε νά κυτ- 
τάξη πρώτα άριστερά του γιά νά ίδή τό αυτοκίνητο, πού κινδυνεύει τώρα νά τό σκοτώση. Γο

νείς καί δάσκαλοι μή λησμονήτε ποτέ νά καθοδηγήτε τά παιδιά, πώς πρέπει νά βαδίζουν.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. I . Ρ Α Ί ’ΚΟΥ 
(Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑλ ΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν

Βενιζέλου Έ λενας.
Πάροδος τής όδοϋ Π. Κυριάκου, στην πλατεία Μαβίλη.
Ή  Έλενα Βενιζέλου, σύζυγος δεύτερη το υ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, γεννήθηκε 

περί το 1875 στην ’Αγγλία, άνήκε δέ στην οικογένεια Στεφανόβικ Σκυλίτση.
Βαθύτατα Έλληνίδα στην ψυχή, θρεμμένη μέ τις παραδόσεις των Σκυλίτση 

καί άγγλίδα άριστοκράτισσα στην ανατροφή, στάθηκε στη ζουή της μιά, άληθινά, 
μεγάλη κυρία. Ψυχική ευγένεια καί άνωτερότης πού άπέφευγε κάθε έπίδειξιν, ήσαν 
τά χαρακτηριστικά τής φυσιογνωμίας της. Συνέδεσε τή ζωή της μέ τον μεγάλο 
πολίτικο καί υπήρξε μοναδικό δείγμα άφοσιώσεως. Χρήματα πολλά προσέφερε γιά 
κοινωφελείς καί εθνικούς σκοπούς, τόσο πριν άπό το γάμο της (Λονδΐνον 1921), 
όσο καί μετά.

Ί1 μεγάλη κυρία, πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου 1959, στο Ιίαρίσι.
Βενιζέλου ’Ελευθερίου (Πανεπιστημίου).
’Αρχίζει άπό την πλατεία Συντάγματος καί τελειώνει στην 'Ομόνοια.
’Οφείλει την ονομασία της στον μεγαλύτερο πολιτικό τής νεώτερης Ελλά

δος τον ’Ελευθέριο Βενιζέλο.
'Ο ’Ελευθέριος Βενιζέλος, γόνος τής πλούσιας Σπαρτιατικής οικογένειας τοϋ 

18ου αίώνος, Κρεβατά, γεννήθηκε στο προάστιο των Χανίων, τις Μουριές, τήν 23 
Αύγούστου 1864. 'Ένα μέλος τής οικογένειας Κρεβατά, 6 Μπενιζέλος Κρεβατάς, 
τό 1790 (στην έπανάστασι τοϋ Όρλώφ), έγκατεστάθηκε στά Χανιά τής Κρήτης. 
Σιγά-σιγά όμως τ ’ όνομα Κρεβατάς λησμονήθηκε κι’ έμεινε το Μπενιζέλος. ’Έτσι 
οί απόγονοι τής οικογένειας ώνομάσθηκαν Βενιζέλοι.

’Αναμφισβήτητα ΰπήρξεν ό μεγαλύτερος πολιτικός τής 'Ελλάδος, τή νεώτερη 
εποχή. Λίγα λόγια, γραμμένα άπό τον ’Ακαδημαϊκό κ. Σπΰρο Μελά, στο βιβλίο 
του «ό γυιός τοϋ Ψηλορείτη», δίνουν τήν εικόνα τής μεγάλης εκείνης φυσιογνω-



Soil'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

« ’Έφτανε, μέ το θρΰλο τοϋ Θερίσου άπό τή μπαρουτοκαπνισμένη μεγαλόνησο, 
για να φυσηση την ήρωϊκή της πνοή στον ταπεινωμένο καί μουδιασμένο Ελληνι
σμό καί να φέοη μιά ραγδαία καί άπότομη άνύψωση. "Οταν σκεφτή κανείς σέ ποιά 
κατασταση βρήκε την Ελλάδα, την άπασιοδοξία πού έπικρατοΰσε, τό χάος πού παρά
δερνε, δέ μπορεί παρά να θαυμάση την αλλαγή πού 
κατάφερε... Για τό μεγάλο ξεκίνημα πού ετοίμαζε, 
που 0ά γινόταν τό θεμέλιο καί ή αρχή τής σύγχρονης 
Ελλάδος, χρειάζονταν δυό πράγματα : ’Ενθουσια
σμός καί πειθαρχία. Τό πρώτο τό φύσησε στις ψυ
χές μέ τήν πίστη του. Τό δεύτερο τό επέβαλε μέ τή 
δύναμή του».

’Αξίζει, σαν επίλογο, ν’ άναφέρουμε τήν νεκρολο
γία, πού ό ’ίδιος φαντάσθηκε καί διετύπωσε στον ’Α
λέξανδρο Παπαναστασίου, κατά τήν διάρκεια ενός δια
ξιφισμού των. 'Η ίδια είναι χαραγμένη πάνο} στο 
τάφο του, κι’ έ'χει ώς εξής:

«Ό  προκείμενος νεκρός, άγαπητοί φίλοι, ήταν ένας 
αληθινός άνδρας, μέ μεγάλο θάρρος, μέ αύτοπεποί- 
θηση καί δι’ εαυτόν καί διά τον λαόν,, τον όποιον έ- 
κλήθη νά κυβερνήση. ’Ίσο^ς έκαμε πολλά σφάλματα, 
άλλά ποτέ δεν τοϋ άπέλιπε τό θάρρος, ποτέ δεν ύπήρ- 
ξε μοιρολάτρης, διότι ποτέ δεν έπερίμενε άπό τήν 
μοίρα νά ίδή τήν χώραν του προηγμένην. ’Αλλά έθεσεν εις τήν υπηρεσίαν της, 
όλο τό πΰρ πού είχε μέσα του, κάθε δύναμη ψυχική καί σωματική».

Ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος, πέθανε, άπό εγκεφαλική συμφόρηση, τήν 18 Μαρτίου 
1936 στο Παρίσι. Θάφτηκε μέ κάθε μεγαλοπρέπεια, στο Άκρωτήρι. Στήν κηδεία 
του, παρέστη καί ό τότε Διάδοχος, Βασιλεύς ήδη τής Ελλάδος, Ιίαύλος.

Βερανζέρου.
11άροδος τής όδοΰ Πατησίων 17, στήν 'Ομόνοια.

Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τοϋ Γάλ?«ου ποιητοΰ καί ενθέρμου φιλέλληνος, Πέτρου 
Ίωάννου ντε Μπερανζέρι. 'Ο Βεραντζέρος, όταν έξερράγη ή έπανάστασις τοϋ 21, 
βοήθησε αρκετά στήν ανάπτυξη τοϋ φιλελληνικοΰ ρεύματος στήν Ευρώπη. Άπέ- 
βη ό εθνικός ποιητής τής Γαλλίας καί τιμήθηκε όσο λίγοι, άπό τον Γαλλικό λαό.

Βερβαίνων .
’Από "Εβρου 58, στούς ’Αμπελοκήπους.

Τά Βέρβαινα, κωμόπολις τής επαρχίας Κυνουρίας, έχουν συνδέσει τ ’ όνομά 
τους μέ τήν ιστορία τοϋ άρματολισμοΰ καί τοϋ άγώνος τοϋ 21. "Οταν κάποτε ό 
Κολοκοτρώνης ζήτησε άπό τούς Βερβαινιώτες ζωοτροφίες, αύτοί τοϋ άπήντησαν 
«Έμμε βόλια καί μπαρούτι». Τότε ό Κολοκοτρώνης μπήκε μέ τούς κλέφτες του στά 
Βέοβαινα καί τιμώρησε σκληρά τούς προεστούς. Αύτός είναι ό περίφημος χαλασμός 
των Βεοβαίνωιν πού έγινε τον ’Ιανουάριο τοϋ 1800 καί γιά τον οποίον κατηγορήθηκε 
δριμύτατα ό Κολοκοτρώνης.

Νά πώς ή λαϊκή μοΰσα, άποθανάτισε αύτό τό χαλασμό.
«Λάλησε κοΰκε, λάλησε, ν’ άρθή τό καλοκαίρι.
Τί νά λαλήσω, τί νά είπώ ; νά κλάψω ; τί νά. κάνω ;
Πού μούρθ’ ή άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαύρο
καί μαΰρο τό χινόπωρο, πικρό, φαρμακεμένο.
πού κλέφτες έπροσπέρασαν στά Βέρβαινα καί πάνε...

( Σ υνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τπό QtL. GESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχε ια  άπό  τ ο  π ροηγούμ ενο )

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

—«Πολύ καλά. Μπράβο. "Ο,τι έκανες δέν εχει πια σημασία άφοΰ όμολογεΐς 
δτι ήταν κουταμάρες. Θά ήθελα, βέβαια, νά μου διηγηθής τα κατορθώματα σου 
έτοΰτα, άλλα δέν μ’ ένδιαφέρουν πιά. Εκείνο πού μ’ ενδιαφέρει είναι αυτό που 
θά  κ ά ν η ς  ά π ο έ δ ώ κ ι ’ ε μ π ρ ό ς .  Είναι ευχαριστημένοι άπο σένα στο 
Σαβινύ. Τό ξέρεις;...».

-—«Το πιστεύω!».
_« ’Εγώ το γνωρίζω καλά! "Ακούσε... Αύτά πού γράφουν γιά σένα είναι πολύ

κολακευτικά. Και άπ’ αύτά μπορώ νά βγάλω πολύτιμα συμπεράσματα γιά τον 
πραγματικό σου χαρακτήρα. Γιατί άλλως φαίνεσαι καί άλλος είσαι πραγματικά. 
Γράφουν, παραδείγματος χάριν, γιά σένα: «Είναι καλός συνάδελφος καί προθυ
μοποιείται πάντοτε νά προσφέρη τις υπηρεσίες του !» Είναι αλήθεια; Τότε; Γιατί 
κάνεις τον σκληρό, άφοΰ κατά βάθος είσαι τόσο καλό παιδί;... Καί λένε άκόμα για 
σένα: «Είναι πολύ επιδέξιος στο εργαστήριο!» Άκοϋς; "Εχεις καλή επίδοση...».

—«Μάλιστα. ’Αλλά αυτή ή εκμάθηση δέν μ’ ευχαριστεί, κύριε Λαμυ».
—«Δέν σ’ ευχαριστεί; Γιατί; Τί θά ήθελες νά κάνης;».
—((Νά βρεθώ στήν Ινδοκίνα...». ( 5
_(("Οχι δά ! "Αν σ’ άφήσω νά πας εκεί, θά σέ σκοτώσουν, παιδί μου... Κι

υστέρα ό σύντροφός σου 6 Ριγκωρί δέν έχει καμμια όρεξη να μπλεςη σε φασαρίες... 
Τί λές γ ι’ αύτό εσύ, Ριγκωρί;».

—«"Οχι, κύριε Λαμύ... "Εχετε δίκηο...».
—«Κι’ έσύ, Μαρσιάλ δέν θέλεις, ασφαλώς, ν’ άφήσης τον Ρ ιγκω ρ ί!!! "Ετσι 

δέν είναι;...».
—((Μάλιστα, κύριε Λαμύ!...».
_«Ω ραία, λοιπόν. Τό μόνο πού μου μένει νά κάνω είναι νά προσπαθήσω νά

σάς βάλλω μαζί στο Σαίν Μωρίς...».
Τό τες έπεμβαίνει 6 Ριγκωρί καί λέει κοκκινίζοντας :
—«Νά!... νά!... ’Εμείς... ’Εμείς, κύριε Λαμύ... Ξέρετε εμείς, κύριε Λαμύ...

Είχαμε σκεφθή ότι στο Ποατιέ...».
_«"ΟχιΓ’Ό χι! Μή συνεχίζης. Δέν πρόκειται νά σάς ξαναστείλω στο Ποατιέ!

’Έχετε άποκτήσει εκεί τή φήμη σκληρών... ΚΓ άλλοίμονο αν ξαναγυρίσετε...».
—«Τότε» λέει κομπιάζοντας ό Μαρσιάλ, μέ χαμηλωμένο τό βλέμμα καί κάτα- 

κόκκινα τά μάγουλα «Τότε... "Ισως νά μπορούσαμε νά πάμε στο Παρίσι!».
—«Στο Παρίσι; ’Αστείο πράγμα! Δηλαδή (.ονειρεύτηκες κινηματογράφο έξη 

φορές τήν ’βδομάδα, περίπατους στις ταβέρνες, άγορές στή Βαστίλλη...».
—«Μά ή άγορά δέν είναι εκεί όλο τό χρόνο, κύριε Λαμύ!».
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^αν είναι καν;
« Οταν δεν είναι στη Βαστίλλη, είναι στών Εθνών ή στής Δημοκρατίας...

^tLC= στο Παρίσι έχει την ευχέρεια νά την βρή οπουδήποτε. ’Ό χι! ’Όχι! 
Δεν συμφωνώ ! Δεν μπορώ νά σάς στείλω στο Παρίσι! Άπεφάσισα νά σάς στείλω 
στο Σαιν Μωρίς... Έ κ ε ΐ  θά σάς στείλω!».

«Μ αζί;» ρωτάει ο Μαρσιαλ μέ φωνή βραχνή άπδ τήν αγωνία.
, ΌΚ βρίστε η δυσκολία! ’Εσύ, Ριγκωρί, δεν μπορείς νά πας στο Σαίν-Μωρίς, 

ιτι είσαι φυγας... Τέλος πάντων. Αύτό κατ’ αρχήν... ’Αλλά, γιά πες μου, πότεγιατ
έφυγες άπό τό σπίτι σου;...».

—«Τήν τελευταία φορά;».
—«Ν αί! Πώς έφυγες;».
' «Με το σιδηρόδρομο, κύριε Λαμύ!...».
—«Κι’ είχες πάρει εισιτήριο;».
—«Μάλιστα, κύριε Λαμύ...».
—«Είσαι σίγουρος γ ι’ αύτό;...».
—«Μάλιστα, κύριε Λαμύ...».
—«Τόσο τό χειρότερο. Καί δεν έκανες τον κουτό στο δρόμο; Δεν έκλεψες τί- 

;^θ;ο, Δεν  ̂έσπασες τζαμια; Κγω δεν ξέρω... ’Έ ! ’Έκανες τίποτε άπό αυτά;...)).
—«’Όχι, κύριε Λαμύ!».
—«Γιά σκέψου καλά!».
Ο ^Μαρσιάλ μέ ρυτιδουμένο πρόσωπο, άγωνίζεται μ’ όλες του τις δυνάμεις 

νά θυμηθη τις βρωμοδουλειές πού έκανε ό σύντροφός του... Καί, σέ μιά στιγμή, 
σκύβει καί ψιθυρίζει στ’ αύτί του Ριγκωρί :

—«Θυμήσου τό σάκκο μέ τά σύκα, Ριγκωρί!». ’Εκείνος τινάζεται άγριεμ- 
μενος. Κυτταζει με θυμό τό φίλο του, καί μουρμουρίζει :

—«Σάν δέν ντρέπεσαι!».
Τότε επεμβαίνει ό κύριος Λαμύ :
—«Μή θυμώνης, Ριγκωρί πού σου θύμισε μιά άταξία σου. "Ωστε, λοιπόν, 

έκλεψες ένα σακί μέ σύκα;... Καλά! ’Έστω... Θά μπορέσω νά σέ τοποθετήσω στο 
Σαίν-Μωρίς μέ τον Μαρσιάλ...».

—«Ό  πατέρας μου σκεπτότανε...».
—«"Ακούσε, Ριγκωρί, δέν είσαι πιά μπέμπης... Πρέπει νά σου μιλήσω σο

βαρά... Δέν μπορείς νά ύπολογίζης στον πατέρα σου έπ’ άπειρον... Είναι λυπηρό 
γιά μένα νά στο λέω... ’Αλλά κ ι’ άκόμα πιο λυπηρό γιά σένα νά τ ’ άκοΰς... ’Έχεις, 
δόξα τώ Θεω, τον Μαρσιάλ σάν καλό σύντροφο... Επίτηδες σάς χώρισα στο Σαβινύ... 
Τώρα θέλω νά καταλάβετε καλά αύτό...

"Αν χωριστά συμπεριφέρεσθε καλά σάν άτομα, καί μαζί σάν αλήτες, δέν είσθε 
άξιοι νά είσθε σύντροφοι...».

Ό Ριγκωρί κ ι’ ό Μαρσιάλ ανταλλάσσουν μιά ματιά καί χαμηλώνουν τό κε
φάλι... "Ετσι γίνεται σιωπή...

"Υστερα ό Μαρσιάλ λέει σιγαλά :
—« ’Αναγνωρίζουμε τό λάθος μας... Μά τούρα...».
—«Τί τούρα ;»
—«Να! Τούρα τελει«)σε πιά... Τό πήραμε άπόφαση... Δεχόμαστε νά πάμε 

μαζί στο Σαίν Μωρίς... Πότε θά μπορέσετε νά μάς στείλετε ;...».
—«Θά τηλεφωνήσο) αμέσως... 'Ωστόσο  θά χρειασθοϋν δέκα—δέκα πέντε 

μέρες γιά νά τακτοποιηθή αύτό...».
—«Μά, γιατί τόσο άργά;...».
—«Νάτος πού βιάζεται νά πάη έκεΐ ’τούρα !!  !» φωνάζει ό κύριος Λαμύ μέ 

έπιτιμητική καλωσύνη. «Έ ν τάξει... Έν τάξει... Μήν άνησυχής... Δέν μου λες, ή 
μητέρα σου είναι εδώ; Περιμένει έξω; "Αν έτσι: Πήγαινε,λοιπόν,νά τήνε βρής !! !))

(  Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΓΙΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—-Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες: Μεγαδούκας 

’Αντώνιος, Καλλίχωρος ’Ιωάννης, Μαρκάκης Σταύρος, Κλώνος Κωνσταντίνος, Ρεν- 
τζής ’ Αλέξανδρος,'Λυμπερόπουλος Κυριάκος, Τζαναβάρας Μάρκος καί Κουκοπουλος 
η Κούκος Λεωνίδας.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Προήχθησαν οι κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι: J) Ο Ίπαστυνομος Α τα- 
ξεως κ. ΓΙαπαγεωργίου Κωνσταντίνος εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β τάςεως κατ 
αρχαιότητα καί 2) ό Άρχιφύλαξ κ. Κωστούλας Σταύρος εις τον βαθμόν του Άνθυ- 
παστυνόμου κατ’ εκλογήν.

** *
ΑΜΟΓΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ έγγράφου τοϋ'Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το 'Υφυπουργεΐον Έσωτερι- 
κών εκφράζεται η πλήρης ευαρεσκεια του κ. ύπουργου Δικαιοσύνης προς απαντας 
τούς άστυνομικούς υπαλλήλους διά την παρασχεθεΐσαν άποτελεσματικήν συνδρομήν 
των προς άντιμετώπισιν τής άπεργίας των δικαστικών υπαλλήλων καί έξασφάλισιν 
τής ομαλής λειτουργίας του δικαστηρίων τοϋ κράτους καθ’ δλην την διάκειαν αυτής.

_Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υλική
άμοιβή εις τον 'Τπαστυνόμον Β' κ. Σιδηροφάγην Νικόλαον, διότι, διατεταγμένος εις 
υπηρεσίαν άξιωματικοΰ έπιθεωρήσεως τοϋ ΚΑ' ’Αστυνομικού Τμήματος κατά τό 4ω- 
ρον 2—6 τής 20-6-60 διά τής έπιδειχθείσης έξαιρετικής παρατηρητικότητός του, υ
πηρεσιακού ζήλου, ενδιαφέροντος, εύστοχου ένεργείας καί έξαιρετικοΰ Θάρρους του, 
επέτυχε τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ σεσημασμένου διαρρήκτου Xαλκιοπούλου 
’Εμμανουήλ, εντός τοϋ έπί τής λεωφόρου 'Υμηττού καφενείου τοϋ Μπάβα ’Αθανα
σίου, οπερ εΐχε διαρρήξει καί έπεδίδετο έν αύτώ εις τήν κλοπήν χρημάτων καί άλλων 
ειδών.

—Δι’ άποφάσεως ωσαύτως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθι- 
κή καί υλική άμοιβή εις τούς αστυφύλακας: 1) Σταματίου Χρήστον καί Στυλιανάκην 
Όδυσσέα, διότι ούτοι τήν 23.50' ώραν τής 23-6-60 περιπολοΰντες παρά τήν γωνίαν 
τών οδών Δημοφώντος—'Ηρακλειδών καί έπιδείξαντες εξαιρετικόν ζήλον καί πα
ρατηρητικότητα προέβησαν εις τήν έρευναν καί σύλληψιν νεαροΰ άτόμου, τό όποιον 
κατά τήν έπακολουθήσασαν έξέτασιν, προέκυψεν ότι ήτο ό σεσημασμένος κλέπτης 
Δράγαζης Δημήτριος, όστις ώμολόγησεν τήν διάπραξιν τεσσάρων διαρρήξεων κατα
στημάτων.

—Δι’ άλλης άποφάσεαις τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή εις τον ύπαρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλον Νικόλ., διότι ούτοςάπιδει- 
κνύει εξαιρετικήν άθλητικήν δράσιν ώς σκοπευτής, έπιτυχών τόσον εις τό εσωτερικόν 
όσον καί εις τό έξωτερικόν τιμητικάς, διά τάς Έλληνικάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, ιδία 
δέ διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα, νίκας. Διά τήν τοιαύτην άθλητικήν άξίαν καί τό υψηλόν 
του άθλητικόν ήθος τήν 23-6-59 τού άπενεμήθη έν έπισήμω τελετή ύπό τής Άνωτάτης 
Συντονιστικής ’Επιτροπής ’Αθλητισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος, τό μετάλ-



λιον αθλητικής αξίας και ήθους, εσχάτως δέ τώ άπενεμήθη το σήμα τοϋ διεθνούς 
σκοπευτοϋ, άτινα το πρώτον απονεμονται εις αστυνομικόν. "Ηδη δέ ούτος προεκρίθη, 
μονος αυτός, δια τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας τοϋ 1960.
, Γ Τ'” εξεΡ°  ̂ άποφασεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ύλική 
αμοιβή εις τους: αρχιφυλακα Άρτικόπουλον Σταμάτιον και αστυφύλακα ’Αναγνώστου 
Φώτιον, διότι την 22-6-60 και ώραν 3ην διατεταγμένοι άμφότεροι εις εξωτερικήν 
υπηρεσίαν, ^χαρις εις την επιδειχθεΐσαν ύπο τοϋ άστυφύλακος παρατηρητικότητα 
και εις τον υπο τοϋ αρχιφύλακος έπιδέξιον χειρισμόν τής ύποθέσεούς, συνελήφθησαν 
ως ύποπτοι περιφερόμενοι εις την οδον Δερβενίων, οί Αευκιμιώτης Νικόλαος και Κα- 
τσιρουμπας Αναστάσιος, οίτινες προ μιας ουράς είχον διαρρήξει το άρτοποιεϊον τών 
αδελφών ̂ Μουρτοπουλου επι τής οδοΰ Έμμ. Μπενάκη 75 καί είχον άφαιρέσει 7.500 
δραχ., αιτινες ανευρεθησαν επ αυτών, κατεσχέθησαν καί παρεδόθησαν εις τούς δι
καιούχους.

 ̂ Δια διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, άπενεμήθη έ'παινος 
εις τον αστυφύλακα Κυριακάκην Ίωάννην, διότι ούτος κατά την .17.12.1959 διά τ ' 
άμεσου ενεργειας του επί έπισυμβάντος τροχαίου δυστυχήματος εις άνδρα τών 
Αμερικανικών ’Αεροπορικών Δυνάμεων, συνέβαλεν ούσιωδώς εις την διάσωσιν 
τούτου.

*❖  *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

— Η ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων διδακτική καί ευχάριστη, εξακολου
θεί νά συγκινή καί νά ένθουσιάζη τις χιλιάδες τών φίλων της μέ τά διαλεχτά ραδιο- 
ψωνικά της προγράμμ,ατα. Στο μήνα, μάλιστα, πού πέρασε καθιέρωσε κι’ ένα ΙΟλε- 
πτο άφιερωμένο στο δημοτικό τραγούδι μέ ζωντανά προγράμματα άπό δημοτικά 
συγκροτήμ,ατα. ’Έτσι έλαβαν μέρος οί: Δημήτρης Ζάχος, Παπασιδέρης, Παναγιώτης 
Κοσμέτος καί ή ’Αθανασία Άλεξανδροπούλου.

*
—Τό πρόγραμμα τής 13-8-1960, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ γνουστές μελωδίες 

άπό κινηματογραφικό όργανο, ήταν άφιερωμένο στά νέα μέτρα τής Τροχαίας ’Αθη
νών μέ καθοδηγητικές υποδείξεις προς τούς οδηγούς καί τούς πεζούς, γιά την καλύ
τερη έπιτυχία τών νέων αύτών μέτρων. Στήν εκπομπή αύτή μετεδόθησαν επιτυ
χίες τών Οίκονομίδη, Λαβράνου, Χατζηδάκι, Μεντή, Πυθαγόρα, Γιάκοβλεφ, Ζαλο
κώστα καί Μωράκη. Καί έλαβε μέρος ό Παναγιώτης Κοσμ,έτος στά δημοτικά τρα
γούδια μέ τούς: Παναγιώτη Χαλιγιάννη (κλαρίνο) Άλέξο Άραπάκη (βιολί) καί 
Τάσσο ’Αναστασίου (λαούτο).

*
—’Επίσης μέ θέματα τροχαίας καί κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων ασχολή

θηκε ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας μέ τό πρόγραμμά της τής 20-8-60, πού σημείωσε 
ξεχωριστή έπιτυχία, χάρη στο διδακτικό του περιεχόμενο καί τά όμορφα τραγούδια 
του. Σό πρόγραμμα αύτό, στό όποιο έλαβε μέρος ή Νινή Ζαχα, ό Τώνης Μαρούδας, 
ό Βάγγος ΓΙαπούλιας καί ή μαντολινάτα Τσιλίφη, μετεδόθη κι’ ένα ΙΟλεπτο δημοτι
κών τραγουδιών μέ την ’Αθανασία Άλεξανδροπούλου, πού τή συνώδευσαν ό Γιάννης 
Κούπας (κλαρίνο), ό Γιώιργος Φλώρος (βιολί), ό Δημήτρης Τσακίρης (λαοΰτο) καί 
ό Χρίστος Λάκας (κιθάρα).

(’Επιμέλεια: Γενικής Διευθύνσεως’Αστυνομίας Πόλεων Υπουργείου ’Εσω
τερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό 'Υπαστυνόμος Β' κ. Σπϋοος Πηλός).



Κάβε Σάββατο 

Ώ ρ α  12.30' -1 μ. μ.

Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


