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0  Μ Η Χ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ  ΤΗ Σ  ΣΟ Β ΙΕ ΤΙΚ Η Σ  Π Ρ ΟΠ ΑΓΑΝ ΔΑΣ
Ύ -ο  του χ. ΤΖΩΝ ΚΛΟΥΖ (■)

Πριν άπό 47 έτη οί μπολσεβίκοι κατελάμβανον την άρχήν εις τήν Ρωσίαν. 
Πριν άπό 45 έτη ό κομμουνισμός άνεγνωρίζετο έπισήμως ώς διεθνές κίνημα άπό τό 
πρώτο συνέδριο της Κομίντερν. 'Υπήρξαν και άλλα πολλά πολιτικά κινήματα εις τήν 
Ιστορίαν, άλλά ή σαν ω στόσο  φύσεως παροδικής. Ό  Ναζισμός παρέμεινε εις τήν άρχήν 
περί τά δέκα έτη, άλλα ό μεγαλύτερος πό?ιεμος πού έγνώρισε ή άνθρωπότης έσήμανε 
τό τέλος του. Σίτο διάστημα αυτό τό κομμουνιστικό καθεστώς εξαπλώθηκε στήν 
’Ανατολική Εύρώπη διά νά φθάση μέχρι τήν ’Ασία, διέσχισε δέ τον ’Ατλαντικό διά 
να έγκαταστήση τό προγεφύρωμά του εις τήν Κούβαν. 'Η  άποτυχία πού έσημείωσε 
εις τήν Δυτική Εύρώπη εξηγείται άπό πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι ή 
υπαρξις στήν κατάλληλη στιγμή εις τήν Δύσιν του ΝΑΤΟ καί άλλων οργανισμών 
άμοιβαίας βοήθειας έπί του πολιτικού, οικονομικού καί στρατιωτικού πεδίου.

Τό κομμουνιστικό καθεστώς, όπως έμφανίζεται έπί των ήμερων μας, ύπέστη 
βαθειές άλλαγές μετά τόν θάνατο τού Στάλιν. "Υστερα άπό μία σύντομη μεσοβασι- 
λεία «συλλογικής έξουσίας» εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, ό Κρούστσεφ έπεβλήθη έπί 
των λοιπών κληρονόμων τού Στάλιν καί άνέλαβε τόν πραγματικό έλεγχο τής έξου
σίας εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσι, πού σήμερα, όπως καί άλλοτε, άποτελεΐ τόν πιο 
ισχυρό παράγοντα τού κομμουνιστικού συστήματος. Έν τώ μεταξύ οί Κινέζοι κομ- 
μουνισταί κατέλαβαν τήν έξουσίαν εις δλην τήν ’Ασίαν καί ήρχισαν, πράγμα πού 
ήτο άναπόφευκτον, νά άμφισβητοΰν τις διεκδικήσεις των Σοβιέτ διά τήν παγκόσμιον 
ηγεσίαν.

Ό  Μ άο-Τ σέ-Τ ούγκ  καί ό Νικήτα Κρούστσεφ είναι σήμερα τά δύο σύμβολα 
τού άμείλικτου αυτού ανταγωνισμού εις τούς κόλπους τής κομμουνιστικής κινήσεως, 
άνταγωνισμού τόσον ισχυρού πού τά κομμουνιστικά κόμματα άνά τόν κόσμον ύφί- 
στανται τις επιδράσεις. Διά νά όμιλήσωμε μέ σχήματα απλά, τό σχίσμα αύτό μέσα 
εις τήν κομμουνιστική κίνησι μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς διάστασις μεταξύ των 
οπαδών τής άμέσου επαναστατικής δράσεως καί τοίν ύποστηοικτών των πιο λε
πτών μεθόδων τών διαδόχων τού Στάλιν. 'Η  κατάκτησις γίνεται άκόμα πιο συγ-

Τ Τό παρόν άρθρον συνετάγη προ τής άντικαταστάσεως τοϋ Κρούστσεφ και τήν κατάλη- 
ψιν τής αρχηγίας τοϋ κόμματος καί τής πρωθυπουργίας ύπό τών κ.κ. Μπρέζιεφ καί Κοσύγκιν, 
άντιστοίχως, έδημοσιεύθη δέ εις τό δελτίου τοϋ ΝΑΤΟ, μηνός Δεκεμβρίου 1964.

'Ο  Τζών Κλούζ έχει άσχοληθή κατά τήν τελευταία εικοσαετία μέ τά προβλήματα τοϋ κομ
μουνισμού άνά τόν κόσμον. Είναι διπλωματούχος τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μπίρμινγκαμ καί 
μέλος τών Σεμιναρίων διά τις σοβιετικές υποθέσεις εις τήν London School of Economics καί 
τό St. A n t h o n y s s  C o lle ge  τής ’Οξφόρδης.
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κεχυμένη, διότι καί ή Μόσχα καί τό Πεκίνο διατείνονται δτι παραμένουν πιστοί οπα
δοί τοϋ Μαρξισμού - Λενινισμού καί τού διεθνούς προλεταριάτου.

’Αναπόφευκτα, λοιπόν, ή προσοχή τοΰ κόσμου στρέφεται γύρω από τον άδελ- 
φοκτόνο αύτόν διαλογικό άγώνα. 'Η κατάστασις όμως αύτή δέν είναι νέα. Στην 
εποχή τοΰ Στάλιν — γύρω άπό τό 1930 — τό άντικείμενο τής διχονοίας ήταν ό 
Τροτσκισμός, πού άποτελοΰσε μία έξτρεμιστική μορφή τής επαναστατικής ιδεολο
γίας τής άριστερας. Καί ναι μέν έπέρασαν 25 περίπου χρόνια άφ’ οτου άπέθανε ό 
Τρότσκυ, έν τούτοις οί θεωρίες του εξακολουθούν νά ισχύουν καί σήμερα καί ό δρος 
«τροτσκισμός» άποτελεΐ όπως πάντοτε τήν χειρότερη υβρι εις τό ιδεολογικό επί
πεδο, τόσο διά τήν Μόσχαν όσον καί διά τό Πεκΐνον.

Πριν άπό 15 έτη τό κομμουνιστικόν κίνημα ήταν καί πάλιν διηρημένο—προ
παντός στήν Ευρώπη—μέ τήν άντίστασι πού προέβαλε ό Τίτο κατά των προσπαθειών 
τοΰ Στάλιν νά έπιβληθή επί τής έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής τής Γιουγκο- 
σλαυίας. Στήν ’Ανατολική Ευρώπη υπήρξε ή εποχή των μαζικών εκκαθαρίσεων εις 
δλα τά κομμουνιστικά κόμματα καί των άναριθμήτων εικονικών δικών καί αυθαι
ρέτων εκτελέσεων. Στήν Δυτική Ευρώπη οί παραιτήσεις εις τά κομμουνιστικά κόμ
ματα δέν υστέρησαν έναντι έκείνων πού έλαβον χώραν μερικά χρόνια άργότερα μέ 
τήν καταστολή τής ουγγρικής έπαναστάσεως τοΰ 1956.

Έ σ ω τερ ικ α ί άναταραχαί.
’Αποτελεί λοιπόν σφάλμα, νά ύποθέσωμεν δτι ή σημερινή ιδεολογική διαφορά 

είς τούς κόλπους τοΰ παγκοσμίου κομμουνιστικού κινήματος είναι φαινόμενο εντελώς 
νέο καί πού οδηγεί είς τήν αύτοκαταστροφή. Καί είς τό παρελθόν ό κομμουνισμός 
διήλθε στιγμές εσωτερικών άναταραχών. ’Εάν κρίνη κανείς άπό τό παρελθόν, δέν 
υπάρχει λόγος διά νά μή γεφυρωθή τό χάσμα μεταξύ Μόσχας καί Πεκίνου δταν οί 
συνθήκες τό επιτρέψουν. Σταθμίζοντας τά λόγια καί τά έργα τών κομμουνιστών, 
δέν πρέπει νά λησμονώμεν τούτο, προπαντός που σήμερα περισσότερον παρά ποτέ 
πολλοί άπό μάς θεωροΰν τον κομμουνισμό σάν μία απλή πολιτική κίνησι. Οί κομ- 
μουνισταί καλλιεργούν τήν ψευδαίσθησι αύτή σέ όλα τά κράτη, δπου δέν εύρίσκονται 
είς τήν αρχήν. Στά κράτη δμως εκείνα πού έχουν υποδουλώσει, άλλάζουν άμέσως 
τακτικήν καί προκηρύσσουν δτι είναι οί κύριοι τής καταστάσεως καί δτι θά πατά
ξουν κάθε άντίστασι πού δείχνει σημεία έξελίξεως.

Κατά βάσιν ό κομμουνισμός δέν μπορεί νά παραβληθή μέ καμμία άλλη πολιτική 
κίνησι. Είς τήν ουσίαν έχει χαρακτήρα παγκόσμιο, ζητεί νά έπεκταθή παντού, νά 
προσηλυτίση τις μάζες καί νά κάμη οπαδούς. ’Επειδή προκηρύσσει δτι άποτελεΐ τήν 
μοναδική «αλήθεια», δέν μπορεί νά άνεχθή έπί πολύ καμμία άνταγωνιστική ιδεο
λογία, προπαντός δταν είναι άριστερας μορφής. Δ ι’ αύτό στά κράτη δπου οί κομ- 
μουνισταί κατέλαβον τήν άρχήν, οί ομάδες τών σοσιαλιστών ή τών σοσιαλδημοκρατών 
υπήρξαν τά πρώτα τους θύματα. 'Η διατήρησις τών ομάδων αύτών ώς ομάδων δια
δοχής θά άπετέλει ένα επικίνδυνο προηγούμενο έναλλασσομένων λύσεων. Δέν πρέ
πει νά λήσμονή κανείς δτι ό κομμουνισμός—ιδίως κατά τά πρώτα στάδια πού διή- 
νυσε διά τήν κατάκτησι τής έξουσίας—πρέπει νά έχη τούς φανατικούς του οπαδούς. 
'Η δυναμική του έξέλιξις άπαιτεΐ τήν υπαρξιν έξιλαστηρίων θυμάτων, ιδίως δπου 
ή κατάστασις επιδεινώνεται έπί τοΰ εθνικού έπιπέδου. Ό  κομμουνισμός καταφεύγει 
συνεχώς είς φαντασιώδεις άπειλάς έπιθέσεων έκ τοΰ έξωτερικοΰ διά νά λ.ησμονή 
ό λαός τις καθημερινές δυσκολίες τής ζωής πού έχει ν’ άντιμετωπίση, συγχρόνως δέ 
καταφέρονται κατηγορίες εναντίον ά,λλων κρατών διά νά μή συγκεντρώνεται ή προ
σοχή του είς τις καθημερινές ενέργειες τοΰ κομμουνιστικού επεκτατισμού.

Δ υ να μ ισ μ ό ς .
«'Η  προπαγάνδα» εξηγεί τό σοβιετικό, εγκυκλοπαιδικό λεξικό «είναι ή ερ

μηνεία τών ιδεών, διδαγμάτων, πολιτικών φρονημάτων καί θεωριών πού αποτελούν 
τά διάφορα στοιχεία τής δραστηριότητος τών κομμουνιστικών καί έργατικών κομ-
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μάτων πρός έξασφάλισιν της ιδεολογικής διαπαιδαγωγησεως των 
γατών»: Μέ άλλα λόγια ή προπαγάνδα είναι ή τέχνη διά τής οποίας τά

μαζών καί έρ- 
γεγονότα καί αί

καί εμψυχώνει συνεχώς το κομμουνιστικό κίνημα. 
Π ρ ο π α γ ά ν δ α  κ α ί ά ν α τα ρ α χ ή .

περίτεχνον. Προς τον σκοπόν αυτόν, σύμφωνα μέ την άντίληψιν του Λένιν, τό δπλο 
τοΰ ταραχοποιού πρέπει νά είναι ό λογος, τού δε προπαγανδιστου ο τύπος. Απο

κπο τό θέμα τής άναταραχής, ή προπαγάνδα άποτε?ιει «τον κύριο συνδετικό κρίκο 
αεταξύ τού κόμματος καί τώ>ν μαζών καθώς καί την δοκιμαζομένην μέθοδον, πού

ματος». 'Η  προπαγάνδα πρέπει νά κρίνεται μέ πνεύμα δυναμισμού, σύμφωνα με τις 
περιστάσεις, τά γεγονότα τού παρελθόντος και τις τάσεις τοΰ μέλλοντος. Δια να στα
θμίση κανείς επακριβώς την έννοιαν τής κομμουνιστικής τακτικής εις δεδομένην στι
γμήν, πρέπει νά την τοποθέτηση εις τά γενικά πλαίσια καί 6χι νά τήν κρίνη σάν ένα 
μεμονωμένο φαινόμενο.

Οί κομμουνιστικές δηλώσεις διά τήν ειρηνικήν συνύπαρξιν, αποτελούν ενα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα, πού επανεμφανίζεται περιοδικούς. Επι πολλά ετη απο 
τής έποχής τού Στάλιν μέχρι σήμερα, τόσον τό Πεκίνο όσον καί ή Μόσχα, άκολού- 
θησαν αυτή τήν γραμμή. Οί διακηρύξεις αυτές, αντήχησαν παντού κατα τον πόλεμό 
τής Κορέας, τον πόλεμο τής ’ Ινδοκίνας, τον αποκλεισμό τοΰ Βερολίνου τό 1948,  ̂καθώς 
καί όταν άνηγέρθη τό τείχος τοΰ Βερολίνου τό 1961. Κατά συνέπειαν ή ειρηνική συνύ-
ταρξις μεταξύ των κρατών, άπετέλεσε πάντοτε στοιχεΐον της προοπτικής κατακτη- 
σεως τού κόσμου άπό τον κομμουνισμό. Ό  Μιχαήλ Σουσλωφ, εκπρόσωπός τής Κεν
τρικής Επιτροπής τοΰ Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος εις τό 17ον συνέδριον 
τοΰ Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έπεβεβαίωσε καί πάλιν τήν θεμελιώδη αυ
τή θεωρία. Προέβη εις τήν κλασσική ερμηνεία τής σχέσεως πού υπάρχει μεταξύ τής 
άναπτύξεως τών απεργιών, ώς συντελεστοΰ τού αγώνος τώ>ν ταςεων εις Δυτικήν 
Ευρώπην, καί κάθε άντιδυτικής εκστρατείας εις άλλες περιοχές τού κόσμου: «Σύμφω-

ων ταςεο^ν 
ασιν. 'Η 

ήν ειρήνην 
ιν τής τα-
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ξικής κινήσεως τών εργατών κατά του καπιταλισμού». Εις τά πλαίσια αύτά ή ειρηνική 
συνύπαρξις δεν άποτελεΐ μόνον αυτοσκοπόν, όπως πιστεύεται γενικώς, άλλα καί μέσον 
τακτικής πού οδηγεί σέ ένα ευρύτερο άντικειμενικό σκοπό.

Παρά τον υφιστάμενο άνταγωνισμό μέ την Κομμουνιστική Κίνα, ή Σοβιετική 
Ένωσις παραμένει ή κοιτίς του κομμουνιστικού συστήματος. 'Η  Μόσχα καί τό Π ε
κίνο, άποτελοΰν την πηγήν τής κομμουνιστικής προπαγάνδας άνά τον κόσμον. Καί 
αί δύο αύταί πρωτεύουσαι έχουν τον ίδιο άντικειμενικό σκοπό, ή δέ ιδεολογική τους 
διένεξις δεν άφορα παρά μόνο τά μέσα, διά νά φθάσουν εις τον άντικειμενικό αυτό 
σκοπό. Δεν πρέπει λοιπόν νά λησμονώμεν ότι ό ρόλος τού κόμματος καί ό ρόλος τού 
κράτους είναι συνυφασμένοι σέ όλες τίς χώρες πού εύρίσκονται ύπό κομμουνιστικήν 
κατοχήν. 'Η διχοτόμησις αύτή είναι κεφαλαιώδης καί δεν πρέπει νά παραγνοορίζεται 
ή σημασία της. ’Έ ξω  άπό τον κομμουνιστικό κόσμο ή αρχή τού κράτους πού δεν 
ταυτίζεται μέ ένα ώρισμένο πολιτικό κόμμα άποτελεΐ συνείδησιν εις τέτοιον βα
θμόν, ώστε νά είναι άδύνατον νά προσαρμοσθή κανείς σέ μία διαφορετική άντίληψι τών 
πραγμάτων. Πρέπει νά έχωμεν τούτο συνεχώς ύπ’ όψιν όταν έξετάζωμεν τό κομμουνι
στικό σύστημα.

Κ ό μ μ α  καί Κ ρ ά τ ο ς .
Εις τά κομμουνιστικά κράτη τό κόμμα είναι ή άνωτάτη άρχή, τό δέ κράτος 

έρχεται σέ δεύτερη μοίρα. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής Έ νώσεως έχει 
μία Γραμματείαν, τής οποίας τά μέλη έχουν επίσημα καθήκοντα πού άντιστοιχοΰν 
εις τά καθήκοντα τών μελών τών διαφόρων υπουργείων ή κρατικών διοικήσεων, είτε 
τούτο συμβαίνει εις τό έπίπεδο τής κεντρικής έξουσίας εις Μόσχαν, είτε εκείνου τών 
κυβερνήσεων τών 15 σοβιετικών σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Ό  παραλληλισμός αύ- 
τός τής διαρθρώσεως κόμματος καί κράτους, έξακολουθεΐ νά ΐσχύη μέχρι καί εις τά 
κατώτερα επίπεδα τών τοπικών άρχών. Οί μεγάλες άποφάσεις λαμβάνονται άπό τό 
Κόμμα διά μέσου τής Κεντρικής Επιτροπής ή τού συνεδρίου τού κόμματος, οί δέ 
κρατικές οργανώσεις άκολουθοΰν τήν γραμμήν πού χαράσσει τό Κόμμα. 'Ο  δυναμι
σμός πηγάζει άπό τό Κόμμα, τόσον διά τά έσωτερικά όσον καί διά τά διεθνή ζητή
ματα, τό κόμμα δέ είναι εκείνο πού κατευθύνει τήν προπαγάνδαν καί έξασφαλίζει 
τήν εφαρμογή τών άντικειμενικών σκοπών, μέ όλα τά μέσα πού διαθέτει. 'Η  τε 
λευταία αύτή άποστολή άνήκει εις τήν Agitprop, πού είναι ή διεύθυνσις διά τήν προ
παγάνδαν καί άναταραχήν καί πού ιδρύθηκε μετά άπό τήν ’ Οκτωβριανήν έπανάστασιν. 
'Η Agitprop διαθέτει σήμερα μία Γραμματεία, ή οποία καταστρώνει τά σχέδια διά 
τήν διεξαγωγή τής κομμουνιστικής προπαγάνδας εις τό έσωτερικ.ό καί εξωτερικό, 
μέ όλα τά υπάρχοντα μέσα καί πού φροντίζει διά τήν έκτέλεσίν τους. Εις τά π?«χίσια 
τής δραστηριότητος αύτής, κάθε τύπος όργανώσεως πρέπει νά έκτελή τήν συγκεκρι- 
μένην άποστολήν πού τού έχει άνατεθή. Οί τύποι αύτοί όργανώσεως είναι τρεις: 
εις τήν κεφαλήν τής πυραμίδος εύρίσκεται τό Κομμουνιστικό Κόμμα πού χαράσσει 
τήν πολιτικήν γραμμήν, έπειτα είναι τό Κράτος, καί εις τό τέλος έρχονται οί ομάδες 
τών διαφόρων «κοινωνικών οργανώσεων», συνδικάτων, ένώσεων γυναικών καί νέων, 
εταιριών διά τήν ειρήνην καί τήν άνάπτυξιν φιλικών σχέσεων, έπιστημονικών ορ
γανώσεων κ.ο.κ. Είτε δροΰν εις τό εξωτερικό, είτε εις τό εσωτερικό, έχουν ώς άπο
στολή νά εφαρμόσουν τήν προπαγανδιστική γραμμή πού χαράσσει κάθε φορά τό 
Κόμμα.

Έπί τού διεθνούς επιπέδου, τό κομμουνιστικό κίνημα χρησιμοποιεί διά τήν 
διάδοσιν τών προπαγανδιστικών του συνθημάτων ένα δίκτυο άμέσου καί έμμέσου μετα- 
δόσεως. 'Η άμεσος μετάδοσις πραγματοποιείται διά τών εθνικών κομμουνιστικών 
κομμάτων τών χωρών όπου έπισήμως άναγνωρίζονται τά κόμματα αύτά. Εις τις 
χώρες αυτές τά κομμουνιστικά κόμματα δροΰν έπί τού έμφανοΰς, όπως θά έκαμε κάθε 
ά.λλο πολιτικό κόμμα, άλλά ύπό τό κάλυμμα τής κανονικής των δραστηριότητος, διευ
θύνουν παρακομμουνιστικές οργανώσεις, βιβλιοπωλεία, ειδικευμένα τουριστικά γρα-
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φεοα. διά ταξίδια εις τις χώρες του παραπετάσματος, μορφωτικές οργανώσεις που 
έχουν ώς κυρίαν αποστολήν την άνάπτυξιν των σχέσεων μέ τά κομμουνιστικά κράτη 
καί τις εμπορικές εταιρείες εισαγωγής προϊόντων από τά κράτη αύτά. Πολύ συχνά, 
οί παροκομμουνιστικές αυτές οργανώσεις, εύρίσκονται σέ απ’ εύθείας επαφή μέ τις 
αντίστοιχες οργανώσεις των χωρών του κομμουνιστικού κόσμου.

Έ π α ψ α ί  μ έ  τό  εξω τερ ικό.
Οί κομμουνιστικές κρατικές οργανώσεις έκτελοϋν τήν αποστολήν τους μέσα 

εις τά πλαίσια των συναλλαγών πού έχουν μέ τις αντίστοιχες οργανώσεις εις τά άλλα 
κράτη. ’Επωφελούνται τών διπλωματικών καί εμπορικών επαφών πού έχουν. Κα
ταλαμβάνουν τήν έδραν εις τις διεθνείς συνεδριάσεις. Οί επίσημοί των εκπρόσωποι 
προσπαθούν νά έξεύρουν οπαδούς εις τήν σφαίραν τών αρμοδιοτήτων πού έχουν. Οί 
«κοινωνικές οργανώσεις» πραγματοποιούν τις βασικές τους επαφές εις τό εξωτερικόν 
μέσω τών διεθνών παρακομμουνιστικών οργανώσεων, τών οποίων αί όνομασίαι καθο
ρίζουν τό πεδίον μέσα εις τό όποιον μπορούν νά δράσουν: Παγκόσμιος Συνδικαλιστική 
"Ενωσις, Παγκόσμιος 'Ένωσις Δημοκρατικής Νεολαίας, Διεθνής Φοιτητική Έ - 
νωσις, Παγκόσμιον Συμβούλιου διά τήν Ειρήνην, Διεθνής 'Ένωσις Νομομαθών 
τού Δημοκρατικού Κόσμου, Παγκόσμιος Συνομοσπονδία τών ’Επιστημόνων Ε ρ
γατών, Διεθνής Δημοκρατική Συνομοσπονδία Γυναικών, Διεθνής Όργάνωσις Δημο
σιογράφων, Διεθνής ’ Οργάνωσις τών ’ Οπαδών τής ’Αντιστάσεως. Τό εύρύ αύτό 
σύμπλεγμα ιδρύθηκε άπό τής εποχής τού Στάλιν κατά τά έτη πού έπηκολούθησαν 
τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έν τούτοις, άν καί οί διεθνείς παρακομμουνιστικές ορ
γανώσεις, όπως είναι γνωσταί σήμερα, συνεστήθησαν μετά τον πόλεμο, ή αρχή τής 
ύπάρξεώς των χρονολογείται άπό τό 1920. 'Ο Λένιν πού υπήρξε πάντοτε ό ύποστηρι- 
κτής τού «οπορτουνισμού» εις τήν πολιτικήν, ύπεγράμμισε τήν άνάγκη τού προσω
ρινού συμβιβασμού, όπου μπορούσε νά όδηγήσή εις τήν έκπλήρωσι τών σκοπών του 
Κόμματος.

Μία άλλη κλασσική ά.ρχή τού Λένιν, πού διατυπώθηκε διά προύτη φορά τό 1920 
καί πού τήν υιοθέτησαν οί διάδοχοί του, καθορίζει μίαν τακτικήν διά τούς κομμουνι- 
στάς πού εξακολουθεί νά ΐσχύη υστέρα έπό 40 έτη συνεχούς εφαρμογής: «Γιά να 
νικήση κανείς έναν ισχυρότερο εχθρό πρέπει νά μή διστάση προ ούδεμιάς προσπάθει
ας καί νά έπωφεληθή, όπως μπορεί, κάθε διαφοράς πού υπάρχει μεταξύ τιών εχθρι
κών κρατών, δσο άσήμαντη κι άν είναι, κάθε άνταγωνισμοΰ συμφερόντων τώ>ν αστι
κών τάξεοον τών διαφόρων χωρών, νά έπωφεληθή επίσης κάθε παραμικρής δυνατο- 
τητος νά προσεταιρισθή έναν σύμμαχο, ακόμη κι ά.ν ό σύμμαχος αύτός είναι αναπο-' 
φάσιστος, άσταθής, αμφίβολος καί προσωρινός. "Οσοι δεν καταλαβαίνουν τήν αξίαν 
τής αρχής αυτής, δέν γνωρίζουν τί θά πή μαρξισμός καί σύγχρονος επιστημονικός 
σοσιαλισκός». Εις τό σημείο αυτό, οί παρακομμουνιστικές οργανώσεις (ή κομμουνιστι
κά μέτωπα), έρχονται νά παίξουν τον ρόλο τους. ’Επειδή εμφανίζονται ώς μή κομ- 
μουνιστικαί οργανώσεις, ή αποστολή τους συνίσταται εις τό νά κερδίσουν οπαδούς 
εις τά κράτη έκεΐνα, δπου αί πολιτικαί κομμουνιστικαί μέθοδοι θά έκινδύνευον ύά 
άπορριφθοΰν εάν ένεφανίζοντο ύπό τήν πραγματικήν ορολογίαν τού κόμματός τό 
όποιον υπηρετούν.

Ε υ ρ ύ τερ ες  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς .
Τό πρώτο αξιόλογο μέτωπο υπήρξε ή «Διεθνής ’Αρωγή προς τούς έργάτας», 

πού ιδρύθηκε εντός τής δεκαετίας 1920—30. Στήν άρχή ήταν πράγματι μία όργάνω- 
σις βοήθειας πού άπέβλεπε εις τήν συλλογήν πόρων εις τήν Ευρώπην καί ’Αμερικήν 
διά τον άμεσο άνεφοδιασμ.ό εις τρόφιμα κ.λπ., τής λιμοκτονούσης Ρωσίας. 'Ωστόσο 
ό ιδρυτής της, Γερμανός κομμουνιστής W illi Muenzenberg, πού διέβλεπε ευρύτερες 
δυνατότητες διά τήν όργάνωσιν αυτήν, έσπευσε νά τονίση τον παράγοντα τής πολιτικής 
άλληλεγγύης, τοποθετώντας σέ δεύτερη μοίρα τούς άνθρωπιστικούς σκοπούς τής 
όργανώσεως. Μέ αύτόν τόν τρόπον ή «κίνησις» αυτή θά μπορούσε νά προσελκύση
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οπαδούς διά την σοβιετικήν ιδεολογίαν εις δλα τά κλιμάκια καί νά διεξαγάγη τήν 
προπαγάνδαν της δίχως νά φέρη τήν σφραγίδα του κόμματος. Γύρω άπο το 1925 ή 
«Διεθνής ’Αρωγή προς τούς Έργάτας», μέ τήν ώθησιν πού τής είχε δώσει ό Muen
zenberg, διεξήγαγε μίαν σημαντικήν πολιτικήν εκστρατείαν στήν Γερμανία πού 
ύπέφερε άπο πληθωρισμό, στήν ’ Ιαπωνία πού άντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στον 
τομέα τής βιομηχανίας καί κατόπιν στήν Αγγλία, τήν έποχή τής γενικής άπεργιας 
τού 1926. 'Υπό τον έλεγχο τοΰ κομμουνιστικού αύτοΰ οργανισμού, ό Muenzenberg 
έγκατέστησε στήν ’ Ιαπωνία ένα εύρύ δίκτυο εκδοτικών έταιριών, μίαν λέσχην δια το 
αναγνωστικό κοινό, μίαν εταιρία προβολής ταινιών καί μία άλλη διά. τήν έκδοσιν εφη
μερίδων. Μετά το 1930, 8ταν κατέφυγε στήν Γαλλία, διά νά άποφύγη τήν σύλληψιν 
άπο τούς Ναζιστάς, ό Muenzenberg ίδρυσε καί άλλες «μετωπικές οργανώσεις» 
κάτω άπο αντιφασιστικά συνθήματα.

Έκτος άπο αυτούς τούς «άθώους συλλόγους», όπως συνήθιζε νά τούς άπο- 
καλή ό Muenzenberg, ύπήρχον καί μερικά άλλα «μέτωπα», δπως ή Διεθνής τής Κομ
μουνιστικής Νεολαίας καί ή ’Ερυθρά Συνδικαλιστική Διεθνής (Profintern) πού 
ήσαν παρόμοιες σέ πολλά σημεία μέ τήν Κομμουνιστική Διεθνή (Com intern). 
'Η Profintern δεν έσημείωσε μεγάλην επιτυχίαν, διαλυθεΐσα τελικά το 1937. 'Η  
Διεθνής τής Κομμουνιστικής Νεολαίας διελύθη καί αυτή το 1943 μαζί μέ τήν Κομίν- 
τερν, εις ένδειξιν δήθεν άλληλεγγύης προς τούς συμμάχους κατά τήν διάρκειαν τού 
πολέμου.

'Η  παγκόσμιος Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία έχει άναλάβει τήν δραστηριό
τητα τής Profintern, ενώ ή Παγκόσμιος Συνομοσπονδία τής Δημοκρατικής Νεο
λαίας καί ή Διεθνής "Ενωσις Φοιτητών έχουν άναλάβει πολλές άπο τις δραστηριότητες 
τής Διεθνούς τής Κομμουνιστικής Νεολαίας.

Οί άναρίθμητες εσωτερικές οργανώσεις εις τά κομμουνιστικά κράτη, καθώς 
καί οί διάφοροι οργανισμοί καί τά διάφορα «μέτωπα» πού δρουν άνά τον κόσμον, έχουν 
ως άποστολήν τήν διάδοσιν τοΰ κομμουνιστικού συνθήματος τής στιγμής. 'Υπερα
μύνονται τών κομμουνιστικών συμφερόντων καί επιτίθενται κατά τής πολιτικής 
γραμμής, τών ένεργειών καί τών προσώπων πού φέρουν έμπόδια εις τήν έξάπλωσιν, 
τοΰ κομμουνισμού. "Ολα γίνονται έν ονόματι τής ειρήνης, άλλά τής ειρήνης έκείνης 
εννοείται, πού μόνον ή κομμουνιστική κατάκτησις, μπορεί νά έπιβάλη. Κατά τήν 
λογικήν τοΰ κόμματος, κάθε άντίδρασις εις τήν έπέκτασιν τοΰ κομμουνισμού είναι 
ιμπεριαλιστική, καί ό ιμπεριαλισμός έχει έκ φύσεως μέσα του τό στοιχείο τής βίας. 
Μονο ό κομμουνισμός μπορεί ν’ άναχαιτίση άποτελεσματικά τόν ιμπεριαλισμό, 
δηλαδή τούς οπαδούς τής βίας, ή δέ ειρήνη θά βασιλεύση εις τόν κόσμον τήν ημέρα 
μονο πού οί κομμουνισταί θά έχουν καταλάβει τήν έξουσίαν εις ολόκληρον τήν ύφή- 
λιον.

Δ ίκ τυ ο  επ ικοινω νιώ ν .
'Η  κομμουνιστική προπαγάνδα μεταδίδεται διά τού εύρυτέρου δικτύου επι

κοινωνιών πού υπάρχει εις τόν κόσμο. 'Η  παραγωγή βιβλίων καί έντυπων εις τήν 
Σοβιετική Ένωσι άντιπροσωπεύει τό τέταρτον τής παγκοσμίου παραγωγής. Τό 
1963 οί σοβιετικοί έκδόται έδημοσίευσαν 77.625 έργα σέ 1.262 εκατομμύρια άντί- 
τυπα συνολικώς. "Ολοι αυτοί οί εκδοτικοί οίκοι τελούν ύπό τόν έλεγχο τής Κρατικής 
Επιτροπής διά τόν Τύπον πού ιδρύθηκε τό 1963 διά νά έλέγχη εις τό κρατικό επί
πεδο το περιεχόμενο καί τόν ιδεολογικό προσανατολισμό τών πάσης φύσεως δημο
σιευμάτων. Η ’Επιτροπή αύτή φροντίζει ώστε τό δημοσιευόμενο υλικό νά διευκο- 
λυνη τήν δημιουργία τής υλικής καί τεχνικής βάσεως στήν όποια στηρίζεται 6 κομ
μουνισμός, ενώ σύν τώ χρόνω, προσπαθεί ν’ άποκαλύψη τήν ούσία τής μή κομμουνι
στικής ιδεολογίας.

Εις τήν δραστηριότητα τοΰ τύπου καί τών εκδοτικών οίκων έρχονται νά προ
στεθούν οί δραστηριότητες τών κυβερνητικών γραφείων πληροφοριών, κυριώτερα
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των οποίων είναι το Πρακτορεΐον Τάς. "Οπως δλα τά επίσημα, πρακτορεία ειδή
σεων των άλλων κομμουνιστικών χωρών, έτσι καί τό Πρακτορεΐον Τάς λειτουργεί 
υπό τον αύστηρό έ?^εγχο τοΰ κόμματος, τόσον εις τό εσωτερικό όσον καί εις τό ε
ξωτερικό. Τά διάφορα αυτά πρακτορεία παίζουν ένα διπλό ρόλο μέ τό νά μεταδί
δουν τά νέα προς τά  κράτη τοΰ έλευθέρου κόσμου καί νά έφοδιάζουν τον εθνικό κομ
μουνιστικό τύπο μέ ανταποκρίσεις των γεγονότων πού λαμβάνουν χωράν εις το 
εξωτερικό. Καί προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις άκολουθοΰν κατά γράμμα-τις ο
δηγίες τοΰ κόμματος. Πριν άπό πολλά χρόνια ή Σοβιετική "Ενωσις ίδρυσε το πρα
κτορεΐον ΑΡΝ , πού δέν είναι κρατικό γραφείο αλλά «όργάνωσι κοινωνική». Το 
τελευταίο αύτό πρακτορείο, τοΰ οποίου οί υπηρεσίες άνταποκρίσεων καί περιοδι
κών άνά τον κόσμον συμπληρώνουν τό έργον τοΰ πρακτορείού Γας, εχει περίπου 
4.000 πελάτας εις τά  κράτη τοΰ έλευθέρου κόσμου καί εκδίδει περισσότερες άπό 
30 εφημερίδες καί περιοδικά καθώς καί βιβλία καί άλλο έντυπο υλικό.

Κατά τήν τελευταία δεκαετία τό καταπληκτικώτερο φαινόμενο υπήρξε η 
διάδοσις τής κομμουνιστικής προπαγάνδας διά τοΰ ραδιοφώνου. Τό 1948 οι κομ
μουνιστικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Σοβιετική Ένωσι, στά δορυφόρα κράτη 
καί στην κομμουνιστική Κίνα, άφιέρωσαν εις τούς άκροατάς τοΰ εξωτερικού 600 
ώρες εκπομπών τήν εβδομάδα. Σήμερα στο αυτό χρονικο διάστημά οι ώρες των 
εκπομπών αυτών, υπερβαίνουν τις 4.000 με κατευθυνσι κυρίως προς την Αφρική 
καί Λατινική ’Αμερική. Οί έκπομπές αυτές, άπό τήν Μόσχα προς τό εξωτερικό, 
γίνονται τώρα σέ 48 γλώσσες. Σ ’ αύτές δέν περιλαμβάνονται οί έκπομπές τών στα
θμών τής Κεντρικής ’Ασίας πού προορίζονται διά τούς άκροατάς πού εύρίσκονται 
πέραν τών άσιατικών συνόρων τής Ε .Σ .Σ .Δ .

Κατά τήν τελευταία δεκαετία, αί μέθοδοι που χρησιμοποιεί η κομμουνιστι
κή προπαγάνδα, γίνονται ολο καί πλέον έπιτήδειοι. 'Ο θάνατος τοΰ Στάλιν βεβαίως 
έφερε αρκετές άλλαγές, άπό τό 1955 όμως καί μετά, οί κομμουνισταί ιθύνοντες 
άρχισαν νά λαμβάνουν πραγματικά ύπ’ οψιν τον παράγοντα τών σχέσεων μετά του 
κοινού. Ό  Στάλιν σπάνια έγκατέλειπε τό Κρεμλΐνον πού ήτο στήν έποχη του ενα 
κλειστό οχυρό, ένώ οί διάδοχοί του άνοιξαν τις πΰλες του καί άρχισαν νά έπισκέ- 
πτωνται συστηματικά τον έξω κόσμο (την Δυτική Ευρώπη, Β. Αμερική, Ασια, 
καί τελευταίως τήν ’Αφρική). ’Επί τοΰ διπλωματικού πεδίου, άντί τής παγερας 
στάσεως πού έκρατοΰσαν έως τότε, οί αντιπρόσωποι τών κομμουνιστικών χωρών 
άρχισαν νά έφαρμόζουν την τακτική των χαμόγελων, ία  κομμουνιστικά κρα;ς 
έλαβον μέρος σέ διεθνείς διασκέψεις και τα προϊόντα τους εξετεθησαν σε διεθνείς 
διαγωνισμούς. Έ π ’ ευκαιρία ώρισμένων ιπποδρομιών στήν ’Αγγλία μετέσχον αυ
τών (άλλά άνεπιτυχώς) καί ρωσικοί ίπποι. Διεθνή άθλητικά άγωνίσματα (οργανώ
θηκαν μέ συμμετοχή αθλητών άπό τήν Δύσιν εις τήν-Μόσχαν καί σέ άλλα πολλά 
κομμουνιστικά άθλητικά κέντρα, πού ό κόσμος μπόρεσε νά παρακολουθήση σ.~'ο 
έκπομπές τηλεοράσεως σέ όλη τήν Εύρώπη. ' Οσο οι κομμουνισταί προχο)ροΰσαν 
εις τήν όδό τής διεθνούς αυτής συνεργασίας, οί παρακομμουνιστικές οργανώσεις-'έ
χαναν άπό τήν σημασίαν τους. Ή  διένεξις Μόσχας-Πεκίνου υπήρξε καί αύτή ένα 
μεγάλο πλήγμα διά τις οργανώσεις αύτές. Εις τούς κό?\πους άλΐ^ωστε τ<ών ((μετω
πών» αύτών έκδηλώνεται τό σχίσμα έντονωτερα απο οπουδήποτε αλλοΰ.

Ή  κομμουνιστική προπαγάνδα έξακολουθεΐ νά κυβερναται άπό τρεις βασι- 
κές έννοιες, τήν ιδεολογία, τήν ουτοπία καί τον μΰθο. ' Η ιδεολογία αποτελεί τήν 
βάσι, τήν άρχή πού έπαναλαμβάνεται συνεχώς, ότι δηλαδή ή ειρήνη θά βασιλεύση 
εις τον κόσμο τήν ήμέρα μόνο πού θά θριαμβεύση παντού ό κομμουνισμός.'Η ου
τοπία είναι ή τελική ήμέρα τοΰ θριάμβου τοΰ κομμουνισμού, ένας παράδεισος αό
ριστός πού τοποθετείται σέ κάποιο άκόμα πιο άόριστο μέλλον. Κατά τον ίδεολογο 
κομμουνιστή, οί περιορισμοί καί οί κακουχίες τής σήμερον είναι κάτι τό άναγκαιον 
όσο υπάρχει ή άπειλή τοΰ ιμπεριαλισμού. Ό  μύθος παραμένει αναλλοίωτος και
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Ό  μάρτυς X. Καπετανίδης, έτών 50, ένοικος στο σπίτι πού έμενε ή Τα- 
μαρα, ερωτωμενος άπό τον συνήγορο κ. ’Αριστείδη Πουλαντζα, υποστηρίζει δτι ή 
Γαμάρα δεν τσακωνότανε ποτέ μέ τον Μίσα καί δτι αυτός ποτέ δέν την είχε δεί
ρει γιατί άν γινότανε ένα τέτοιο πράγμα αύτός θά τό έπαιρνε άμέσως κάβο. Λέγει 
επίσης δτι ή Ταμάρα τον έπλενε καί τοΰ σιδέρωνε καί του μπάλωνε τά. ρούχα γιά. 
να κερδίζη λεπτά. Εις έρώτησιν άλλου συνηγόρου, τοΰ κ. Γ. Βασιλάτου, άν φαν
τάζεται δτι ή Ταμάρα μπορούσε ποτέ νά σκοτώση τον Μίσα μέ πέτρα, άπαντά χα
ρακτηριστικά :

—’Άπαγε τής βλασφημίας.
'Ο μάρτυς κατηγορίας Κουμπιάδης, άλλος σύνοικος, άποκάλυψε δτι ή Τα- 

μαρα δταν έγύρισε άπό τήν εκδρομή χωρίς τον Μίσα καί ήρωτήθη πού ήταν ό έ- 
ρωμένος της, είπε δτι είχε πάει ταξίδι σ ’ επαρχίες. Άλλα υστέρα άπό λίγο παρου
σίασε τό γράμμα πού έγραφε δήθεν δτι ό Μίσα πέθανε άπό αιμορραγία στην Π ά
τρα καί μαυροφορέθηκε.

Ή  μάρτυς Άφράτη Μαγειράκη, δευτέρα σπιτονοικοκυρά τής Ταμάρας, εί
πε ότι ή Ταμάρα, ό Μίσας καί ό Κόλιας κοιμώντουσαν σ’ ένα καί τό αύτό δωμάτιο.

Εΐσαγγελεύς: Ό  Μίσας ή ό Κόλιας ήταν ωραιότερος ;
Μάρτυς: Ό  Κόλιας.
Ή  Ταμάρα καί πάλιν έξανίσταται καί φωνάζει :
—Λέει ψέματα. 'Ο Μίσας ό άντρας μου ήταν πιο ωραίος. 'Ο  Κόλιας ήταν 

καμπούρης καί βλογιοκομμένος.
'Η  μάρτυς διαμαρτύρεται καί λέγει :
—’Αφού ήμουνα σπιτονοικοκυρά κ. Πρόεδρε γνώρισα καί τούς δύο. Ό  Μί

σα ήταν πιο γέρος καί έδειχνε άρρωστος, ενώ ό Κόλιας ήταν νέος καί δυνατός.
Τά ίδια περίπου επαναλαμβάνει ώς προς τήν ωραιότητα τοΰ Μίσα καί τοΰ 

Κόλια καί ή σύνοικος τής Ταμάρας Σοφία Χριστοφορίδου καί έρωτωμένη άπό τον 
κ. ΓΙουλαντζά, λέγει :

—Καί μαλαματένιο νά μοΰ τον δίνανε, δέν τον ήθελα έγώ γιά άντρα μου.
Η έξέτασις των μαρτύρων έτερματίσθη καί καλείται νά άπολογηθή πρώτη 

ή Ταμάρα, ή οποία είπε :
—Ούρκίζουμι στο ίβαγγέίαο. ’Όχι έγώ σκότωσα. Κόλιας μόνος του σκότω

σε. ΙΙήρε πέτρα σπάση κεφάλι Μίσα μου.

υπενθυμίζει δτι έπίκειται πάντοτε ένα καταστρεπτικός πόλεμος έφ’ όσον οί ιμπε
ριαλισμός δέν παφαχθή σέ ολόκληρο τον κόσμο. 'Η  κομμουνιστική μυθολογία έχει 
αναγκη να προβάλη ένα φόβητρο διά νά τρομοκρατή τούς πιστούς της τοΰ παρόν
τος και τού μέλλοντος. ’Εάν δέν ύπάρχη ό δαίμων πρέπει νά τον έφεύρη. 'Η  κομ
μουνιστική προπαγάνδα είναι μοναδική είς τον κόσμον, τίποτε δέν είναι δυνατόν νά 
παραβληθή μαζί της. 'Η  έκτίμησίς μας τού περιχομένου της, των έπιδιώξεών της 
κλπ., δέν μπορεί παρά νά είναι καθαρώς προσωπική. Ή  προπαγάνδα πάντως είναι 
ενα απο τα βασικα όπλα τού κομμουνιστικού οπλοστασίου καί ή άποτελεσματικό- 
της της έξαρτάται άπό τήν κριτικήν μας έκτίμησιν.

ΤΖΩΝ ΚΛΟ ΥΖ
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Καί δταν λέει τό «Μίσα μου» ξεσπάει σέ κροκοδείλια δάκρυα. Ταράζεται 
ολόκληρο τό κορμί της άπό τά άναφιλητά καί μόλις συνήλθε κάπως μέσα στήν θρη
σκευτική "ησυχία, πού επικρατούσε, στήν αίθουσα του κακουργιοδικείου, άφοΰ δι- 
κασταί, ένορκοι καί άκροαταί κρεμόντουσαν άπό τά χείλη της, εξακολούθησε την 
άφήγησι του πρώτου εγκλήματος, δπως φυσικά τήν συνέφερε :

— Πήγαμε απάνω Αύγό. Κάτσαμε Αυγό..... Φάγαμε ίκεΐ, παίξαμε χαρτιά
ΐκεί. Καί οί τρεις μας. Παίξαμι τό 66 (είδος προφανώς χαρτοπαικτικοΰ παιγνίου). 
Μετά Κόλιας έφυγε καί τριγυρνοϋσε. Μίσα ξάπλωσε καί κοιμήθηκε. Κι’ ΐγώ ξά
πλωσα δίπλα'στό Μίσα, τό.ν άντρα μου, δυο βήματα ψηλότερα καί μακρύτερα. (Τό 
μακρύτερα καί τό ψηλότερα έλέχθησαν για πρώτη φορά στήν δίκη). Πριν φόνο ό 
Κόλιας τραγουδούσε κινέζικα.

’ Επαναλαμβάνει ακριβώς δπως είπε καί στήν έγγραφη απολογία της τήν 
άνατριχιαστική σκηνή τού φόνου καί τό «ντούπ» πού ακούσε στον ύπνο της, όταν 
δ Κόλιας έσπαζε μέ τήν πέτρα τό κεφάλι τού δύστυχου τού Μίσα.

Πρόεδρος: Καί γιατί έκανε τό φονικό ; 'Ο Κόλιας σου είχε πή άπό πριν δτι 
σέ άγαποΰσε ;

—Μου έλεγε ν’ άφήσω τον άντρα μου καί νά πάω μαζί του, άλλα έγώ άρνήθη- 
κα καί τού είπα : «Δεν ντρέπεσαι νά λες τέτοια λόγια άφοΰ σέ μαζέψαμε καί σέ τρέ
φουμε ;

Πρόεδρος : Τά είπες αύτά δλα στον Μίσα ; 'Ότι δηλαδή σου είχε ριχθή δ 
Κόλιας ;

Ταμάρα: ’Ό χ ι γιατί φοβήθηκα.
Καλείται καί πάλιν ή Ταμάρα-νά περιγράψη άλλη μιά φορά τήν σκηνή τού 

φόνου. Ξεσπάει δμως σέ φοβερούς λυγμούς. Καταλαμβάνεται άπό μιά φοβερή υ
στερική κρίσι καί ό Πρόεδρος αναγκάζεται νά διακόψη τήν άπολογία της καί νά κα- 
λέση τον ερωμένο τής ’Αναστασίας Καραγλάνη καί συγκατηγορούμενο τής Ταμά- 
ρας, Τσάν-Κού-Λίν ή Νίκο Κοράκη, νά άπολογηθή.

—Δέν ξέρω τίποτε, λέγει ό Κοράκης. Δέν συνεννοηθήκαμε μέ τον Κόλια. 'Η 
’Αναστασία μου είπε μετά τό έγκλημα δτι ό Μίσα είχε σκοτωθή άπό τον Κόλια 
κι’ έγώ δέν τό πίστευα στήν άρχή. 'Ύστερα ή Ταμάρα. πήρε τό γράμμα δτι πέθανε 
ό Μίσα στήν Π άτρα καί μαυροφορέθηκε καί τό πίστεψα κι’ έγώ δτι έτσι πραγμα
τικά είχε γίνει καί δτι πέθανε άπό αιμορραγία. :

Πρόεδρος: Γιατί άφησες τήν Τασία ;
Κοράκης : Τήν άφησα καί ήταν καλύτερα νά τήν άφήσω, γιατί ή Ταμάρα μου 

έλεγε νά τήν σκ οτώ σω  γιά νά μήν έχη ένα μάρτυρα γιά τά έγκλήματά της. Τομά- 
μάρα κακιά γυναίκα. ’ Εμένα μου έκοψε τά μαλλιά μου καί μου έκανε μάγια. ’Αφού 
μάγεψε μένα μπορούσα κι’ έγώ νά μήν φύγω άπό τήν ’Αναστασία ; (γέλωτες).

Π ρόεδρος: ’Α γαπάς τήν Ταμάρα λοιπόν;
Κοράκης: Τ ώ ρα  δχι πιά.
Πρόεδρος: Μ ά άφοΰ καθώς λες σοΰ έχει κάνει μάγια ; Πώς τό τε δέν τήν ά-

γαπας ;
Κοράκης: Ναι μά έξ αιτίας της τώρα μένω ένα ολόκληρο χρόνο στήν Παληά 

Στρατώνα, τήν φοβερή αύτή φυλακή πού μ’ έχουν μέσα.
Πρόεδρος: ’Έ λα  Νικόλα Κοράκη πες μας τήν άλήθεια. Ποιοι σκοτώσανε 

τον Μίσα ;
Δείχνει μέ θυμό ό Κοράκης τήν Ταμάρα καί δείχνει καί τον συγκατη

γορούμενό του Βάνια, ό όποιος δέν φαίνεται νά είχε καμμιά ένεργό άνάμιξι στήν 
δολοφονία τού Μ ίσα πού δικαζότανε, άλλά στον φόνο τού Κόλια πού δέν είχε γί
νει άκόμη ή δίκη.

Τήν άλλη μέρα έπανελήφθη ή συνεδρίασις καί ή Ταμάρα γιά άλλη μιά φο-
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ρα καί μέ άρκετές μικροδιαφορές καί μικροαντιφάσεις έπανέλαβε το πώς ό Κόλιας 
εσκοτωσε, στο Αυγό, τον Μίσα καί ξαναξεσπάει σέ λυγμούς. Καί συνέχισε :

—Μόλις είδα τον Κόλια νά σκοτώνη τον Μίσα, σπάζοντας του τό κεφάλι μέ 
την μεγάλη πέτρα, πετάχτηκα όρθια καί θέλησα νά φύγω..... 'Ο  Κόλιας εξακολου
θούσε να πετάη στον καταματωμένο άντρα μου καί άλλες πέτρες, αλλά μόλις μέ ει- 
οε να φεύγω, παράτησε έκεΐνο καί έτρεξε ξωπίσω μου. Μέ κυνήγησε καί μ’ έ'πιασε.

Δεν θά πας πουθενά, μοΰ είπε. Θά μείνης εδώ μαζί μου καί θά κάνης δ,τι 
σοΰ λέω έγώ. Διαφορ 
γάμε από τό Αύγό καί 
τον Τσάν-Κού-Λίν καί 
τον ρώτησα τί νά κάνω. Αύτός μοΰ είπε νά μή κάνω άπολύτως τίποτε καί αύτός 
θα το έλεγε στους άλλους Κινέζους, πού θά αποφάσιζαν τί θά κάνανε τον Κόλια.

Ή  άντίφασις μέ τον Κοράκη είναι προφανής καί 6 Πρόεδρος φωνάζει αυτόν 
τον κατηγορούμενο σέ μιά κατ’ άντιπαράστασιν απολογία μέ την Ταμάρα.

Πρόεδρος: ’Έλα δώ Τσάν-Κού-Λίν. Σοΰ είπε ή Ταμάρα έκεΐνο τό βράδυ ότι 
ο Κόλιας σκότωσε τον Μίσα ;

Τσάν-Κού-Λίν: Ούτε συζητήσαμε, ούτε την είδα. Δεν ήμουνα σπίτι.
'Ο Πρόεδρος όμως ήταν αποφασισμένος νά ξεδιαλύνη όλότελα αύτό τό κε

φαλαιώδους σημασίας γιά την ένοχή καί τής Ταμάρας καί του Κοράκη ζήτημα καί 
καλεΐ την ’Αναστασία Καραγλάνη, ή οποία βεβαιώνει Ατι ό Τσάν-Κού-Λίν (Κο- 
ρακης) ήταν παρών όταν έγύρισε ή Ταμάρα μέ τον Κόλια, άπό τό Αύγό.

Πρόεδρος: Τ ’ άκοΰς Νικόλα τί λέει ή γυναίκα σου ;
Καί ό Κοράκης συλληφθείς έπ’ αύτοφώρω ψευδόμενος προσπαθεί νά τά μπα- 

λώση καί λέγει.

ετικα σκοτωση εγω καί σένα. 'Ύστερα άπό αύτά έφύ- 
γυρίσαμε στο σπίτι τής ’Αναστασίας. Νύχτα πιά. Φώναξα 
του είπα άμέσως ότι ό Κόλιας εΐνε σκοτώσει τον Μίσα καί

Κοράκης: ’Ά , ναι στο σπίτι ήμουνα καί τούς είδα πού ήρθαν άπό τήν εκδρο
μή, αλλα δεν είπαμε τίποτε γιά φόνο.

Ή  Ταμάρα ξαναξέσπασε σέ κλάματα καί μέσα στά αναφιλητά της είπε :
—Ίγώ  είπα γιά φόνο Μίσα καί είπα αύτά άκριβώς τά λόγια : «Τσάν-Κού- 

Λίν, δηλαδή ό Κόλιας, σκότωσε Αύγό απάνω Μίσα. Τί νά κάνω ; Ί γ ώ  κοιμώμου- 
να ; Νά καταγγείλωμε τον φόνο στο ’Αστυνομία» ; Αύτός όμως είπε, όχι.

Πρόεδρος: Τ ’ άκοΰς Κοράκη ;
Κοράκης: ’Εμένα Ταμάρα δεν είπε τίποτε. Τον φόνο τον έμαθα άπό τήν γυ

ναίκα μου, τήν ’Αναστασία.
Ίστερα άπό λίγο όμως 6 Κοράκης, συνεχίζοντας τήν άπολογία του, είπε ότι 

εκείνο τό βράδυ τού φόνου ή Ταμάρα έκοιμήθη μαζί μέ τον Κόλια. 'Η  Ταμάρα πε- 
ταχτηκε αμέσως άπό τό εδώλιο όρθια καί άρχισε νά ξεφωνίζη μέ λυγμούς.

—Τ έμα.τα λέει. Ψέματα όλα αύτά. Τά λέει έπίτηδες κάψη εμένα.
^  αυτή τήν δραματική σκηνή τής δίκης επεμβαίνει ό Είσαγγελεύς Κριτσέ- 

λης καί. λέγει :
— Ελα δώ Ταμάρα. Είπες ότι ξαναγύρισε ό Κόλιας στο Αύγό γιά νά κάψη 

το πτώμα τοΰ Μίσα. Θυμάμαι τό πότε ήτανε ;
Ταμαρα: Δεν θυμάμαι. Μέρα ήτανε πάντως.
Εις ερωτησιν τοΰ συνηγόρου κ. Πουλαντζά, ή Ταμάρα λέγει ότι τό ρωσοκι- 

νεζικο γραμμα για τό «θάνατο» τοΰ Μίσα, στήν Πάτρα, άπό αιμορραγία, τό έγρα
ψε, κατ’ εντολήν τής Ταμάρας, ό Αιού-Π άου-Χού, ό Μιχάλης Πιτσιλής. 'Ο  Λού- 
ΓΙαου-Χου όμως έξανίσταται καί φωνάζει μέ σπασμένα ελληνικά στο δικαστήριο.

—Ψέματα λέει τό Ταμάρα. Ντέν μίλησες έγκ<» στο Ταμάρα γ'ΐά γράμμα. 
Εγω ελειπα ταξίδι. Γύρισα δέν είδα Μίσα. Ρώτησα γιά Μίσα καί Κόλια μοΰ εί

πε ότι Μίσα έλειπε Πάτρα. Έ γ ώ  ύστερα πήγα εκεί Πάτρα δώ τί γίνεται Μίσα.
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Σ ’ αυτό τό σημείο όμως επεμβαίνει, ή Ταμάρα καί κάτι λέει κινέζικα στον 
Λού-Π άου-Χού.

Πρόεδρος (μέ θυμό) : Νά λείπουν οί μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ σας καί 
μάλιστα σε κινέζικα πού δεν τά ξέρει κανένας άλλος έκτος άπό σάς,

'Ο  Λού-Π άου-Χού έξανίσταται καί σηκώνεται καί λέγει :
—Αύτή μέ άπειλεί κύριος δικαστές. Βρίζει εμένα, βρίζει γονείς μου.
Ταμάρα (διακόπτουσα) : ’Όχι γονείς του. Αυτόν είπα είναι γουρούνι.
Επακολουθεί διαλογική συζήτησις μεταξύ Ταμάρας καί Λιού-Πάου-Χού 

καί ό τε?^ευταίος όταν καταλαβαίνη ότι πρόκειται νά γίνη έξέτασις και παραβολή 
τού γραφικού του χαρακτήρος μέ τον χαρακτήρα πού έστά?αμάπό τήν Πάτρα καί 
πού έ'γραφε ότι τάχα ό Μίσα πέθανε άπό αιμορραγία ομολογεί, οτι στην ΙΙατρα 
έβαλε έναν κάποιο Περάκη νά γράψη γράμμα ότι ό Μίσα πέθανε φυσιολογικά άπό 
αιμορραγία καί ότι αύτός μόνο τό υπέγραψε.

Πρόεδρος : Έ π ί τέλους ! Μάς έσκασες μ,έχρι πού νά τό πής.’Ά ς  δούμε επί τέ- 
?νθυς τί γράφει τό περίφημο αύτό γράμμα.

Κατόπιν εντολής τού Προέδρου, ό γραμματεύς τού δικαστηρίου διαβάζει τό 
γράμμα αύτό, πού τό διέσωσα στο αρχείο μου. Καί νά πώς είχε τό παραπλανητι
κό εκείνο γράμμα.

«Χαίρετε Ταμάρα,
’Εγώ είμαι ό γνωστός φίλ.ος τού συζύγου σας Λία-Μού. Έ γώ θά σάς εϊπω 

ότι τον άντρα σας νά μην τον περιμένετε. Μοϋ μετέδωσαν ότι ό σύζυγός σας έπέ- 
θανε εις ατμόπλοιου όταν ήτο μόνος μετά τίνος φί?ωυ του Πέρσου. Ούτος 6 Πέρ- 
σης μοϋ μετέδωσεν ότι αύτός ό άντρας σας έπέθανε άπό αιμορραγίαν άπό την όποιαν 
ούτος έπασχε. Δ ιά  την άσθένειάν του ταύτην κανείς δέν γνωρίζει. Έ γώ συμπεραί
νω οτι ολίγον κατ’ ολίγον, διότι τρεις ώρας προ τού θανάτου του συνεζήτει καλα 
καί δέν ήτο καταφανής ή άσθένειά του. Ναι έγώ σοΰ γράφω τό γράμμα τούτο διό
τι ήμουν φίλος του καί ι'σως σείς Ταμάρα αμφιβάλλετε περί τούτου, άλλά μετ’ ο
λίγον θά έλθη εις Πειραιά άποστολεύς, ό όποιος καί θά σου τά εϊπη λεπτομερώς 
περί τού θανάτου τού συζύγου σου. Ούτος μοΰ ε?<εγε ότι εύρίσκετο παρ’ αύτώ, τού- 
τέστι τώ  συζύγω σας μέ έπίσκεψιν εις Κωνσταντινούπολή πριν καί φίλος του. (Προ
φανώς θέλει νά πή ότι ό φίλος του πού τού ανήγγειλε τον θάνατο τού Μίσα τον εί
χε γνωρίσει άπό την Κωνσταντινούπολι). Τώρα θά φροντίσω πιά περί τής κατα- 
στάσεώς του, άλλά μέ τό ταχυδρομείο τίποτα δέν δύναμαι καί έγώ Ταμάρα όλα 
σοΰ καθιστώ γνωστά όσα γνωρίζω έκ βεβαίας πηγής.

Πάτραι ’ Ιουνίου 21.19.26
Λιού-Πάου-Χού.

Καί 6 Πρόεδρος τον ρώτησε :
—Τί λες λοιπόν γιά τό γράμμα ;
Κατηγορούμενος : Έ γ ώ  δέν ξέρω καλά καλά τί έγραψε ό Πέρσης...
Πρόεδρος : Γιά κουτούς μάς περνάς ; Ποιος τού τά είχε πή αυτά πού έγρα

ψε ; "Αν έγραφε ότι έσύ τού χρωστούσες ένα χιλιάρικο θά τό πλήρωνες ;
Ό  Λιού- Π άου-Χού θεώρησε περιττό νά δώση άπάντησι. Τί άλλως τε νά πή 

γιά δικαιολογία ; Οί ένορκοι ζητούν άπό τον Πρόεδρο νά έξακριβώση μήπως το 
γράμμα αύτό έχει γραφή μέ τό χέρι τής Ταμάρας, παραδόθηκε στο Λιού-Πάου-Χου 
καί πήγε αύτός καί τό ταχυδρόμησε στην Πάτρα. 'Η  Ταμάρα άπαντά άρνητικώς. 
Τότε κατά την συνεδρίασι τής υπαγορεύουν όσα λέει τό γράμμα καί διαπιστώνεται 
έτσι ότι δέν έχει πραγματικά γραφή μέ τό χέρι τής, άλλά άπό κάποιο άλλο. Μέ την 
εύκαιρία αύτή, δ πρόεδρος τήν ρωτά :

.—’Έ λα δώ Ταμάρα. Ό  κ. Είσαγγελεύς σέ κατηγορεί ότι ήσουνα συνεννοη-
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μένη άπδ πριν μέ τον Κόλια, τον έρωμένο σου, νά σκοτώσετε τον Μίσα, τον άντρα
σου, καί ότι γι’ αύτδ τον σκοπό τον πήγατε στο Αυγό ;

'Η Ταμάρα σηκώνεται καί άφήνοντας πάλι τά ωραία κατάμαυρα μάτια της 
να δακρύσουν, παίρνει καί πάλι τό ύφος άγιας, τό ύφος ενός θύματος καί λέει :

—’Όχι ΐγώ δεν ήξερα τέτοιου πράγμα δτι θά γίνη. Ούρκίζουμι στο βαγγέ
λιο. Κοιμ,ώμουνα δταν άκουσα τό «ντούπ» τής πέτρας καί ξύπνησα για νά δώ Κό
λια κοπανάει μέ πέτρα κεφάλι άντρα μου. Θειος βλέπει ίμένα κι’ ακούει καί ξήρει 
δτι Ταμάρα λέει αλήθεια.

Πρόεδρος : Γιατί νά τον σκοτώση έκείνη την μέρα μπροστά σου καί δχι κά
ποια άλλη μέρα, δταν ήταν καί οί δυό τους μόνοι ; ’Ήσουνα καί σύ άνακατεμένη.....

Ταμάρα : ’Όχι, ’Όχι, ξεφωνίζει μέ έμφασι. Την άλήθεια είπα. Δεν ήξερα.
Πρόεδρος : ’Άν καί σήμερα δεν σέ δικάζομαι γι’ αύτό, πές μας από τώρα

για νά ξέρουμε, στο δεύτερο έγκλημα κτύπησες καί σύ τον Κόλια ;
Ταμάρα : Καί βέβαια. Κόλιας έμαθε δτι οί άλλοι Κινέζοι θά λέγανε για φό

νο του Μίσα στήν ’Αστυνομία καί ήρθε σκοτώση δλους μας. Μόλις μπήκε καί έ
βγαλε μπιστόλι έγώ τ ’ άρπαξα άπό πίσω του καί από τό χέρι του καί τού έδωσα 
μια στο κεφάλι. Μόλις έπεσε, τοϋ ρίχτηκαν άπάνω του οί άλλοι Κινέζοι καί μέ κλω
τσιές, καί χτυπήματα μέ ξύλα καί πέτρες στο κεφάλι τον άποτελείωσαν. Μετά τον 
έρριξαν στήν θάλασσα.

'Όλα αύτά τά ξαναλέει ή Ταμάρα σάν νά έπαναλαμβάνη στερεότυπα ένα μα- 
θηματάκι καί άφηγεΐται δλη έκείνη την συγκλονιστική σκηνή χωρίς ’ίχνος άπό συγ- 
κίνησι ή ταραχή.

'Ένας ένορκος: Δέν μου λες Ταμάρα. ’Αφού καθώς λές μισούσες καί συχαινό- 
σουνα τον Κόλια πού σκότωσε τον καλό άντρα σου, τον Μίσα, πώς έζησες τόσους 
μήνες ύστερα μέ τον φονηά ;

Εύστοχωτάτη ή παρατήρησις τοϋ κ. ενόρκου, άλλά ή Ταμάρα δέν ήταν άπό 
εκείνες πού πιάνονται έτσι. Ξαφνιάστηκε γιά μιά στιγμή, άλλά έδωσε τήν εξής ά.- 
ποστομωτική άπάντησι :

—Γιατί τό Κόλια φοβέριζε σκοτώση εμένα άν δέν γίνου δίκιά του. Αύτοί Κι
νέζοι κακοί άνθρωποι. Φονιάδες μαστόροι. ’Έγώ αγάπαγα καλό μου άντρα Μίσα 
και έλεγα σ ’ αύτόν διώξη κακό Κόλια άπό κοντά μας. Ά λλ ’ αυτός καλός άνθρωπος 
δεν ήθελε καί μοΰ ίλεγε: «Ντέν κάνει Ταμάρα μου διώξουμε. Πατριώτης μου εί
ναι, σε ξένο μέρος βρισκόμαστε. Ποΰ νά πάνε άλλοι Κινέζοι. Ούτε Βούδας ούτε 
Χρίστος θέλει νά κάνουμε κακό σέ άνθρωπο. Ζητάνε ελεημοσύνη, δώση έλεημοσύ- 
νη. Ζητάει φαί, δώση φαί».

’Ένορκος : Άλλά δέν άκούσατε Χριστό καί Βούδα καί τον σκοτώσατε στον 
ύπνο του τον κακομοίρη τον Μίσα.

Ταμάρα : Κόλιας κακός. Μίσα καλός. Κόλιας κακός έκανε φόνο. Ίγ ώ  τί
ποτε δεν ΐκανα. Φέρε σταυρό, φιλήσω σταυρό.

Γέλια καί χάχανα άκούγονται άπό τό ακροατήριο.
Ο Λιού-Πάου-Χού, στήν άπολογία του, παριστάνει τήν αθώα περιστερά. 

Αυτός δεν έκανε τίποτε. 'Η  Ταμάρα τά έκανε δλα. Αύτή πρέπει νά σκότωσε καί 
τον Μισα καί αύτή χτύπησε ύστερα καί σκότωσε καί τον Κόλια. Αύτός δέν έκανε
τίποτε.

Ο κ. Βασιλάτος, συνήγορος τής Ταμάρας, έξανίσταται. Τον διακόπτει καί 
παρατηρεί χαρακτηριστικά : Η Ταμάρα τοϋ κοπανούσε τό κεφάλι του Κό?,ια καί
συ και οι άλλοι Κινέζοι καθόσαστε κάί τήν κοιτούσατε ; Καί υστέρα τήν αφήσατε 
πάλι μονοί να τυλιξη το πτώμα τοϋ Κόλια στήν κουβέρτα ή στις κουβέρτες, νά τό 
κουβαληση στην θαλασσα καί νά τό ρίξη μέσα. Τά τσαμενάκια μου πού δέν κάνα
νε τίποτε....
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Γέλωτες άπό τό άκροατήριο.
Οί απολογίες έτελείωσαν καί έλαβε τό λόγο ό κ. Εΐσαγγελεύς πού άρχισε 

έτσι, πάνω κάτω , τήν άγόρευσί του :
—Σ έ λυγμούς άνελύθη ή Κίρκη, ή μάγισσα, όταν περιέγραψε τον πρώτο φό

νο για νά σάς σαγήνευσή καί νά σάς συγκινήση κύριοι ένορκοι. Αύτή ή κακούργα, 
ή φόνισσα των Κινέζων. Καί δεν σηκώθηκε μέ τά νύχια της καί μέ τα δόντια της 
της νά ξεσχίση τον Κόλια όταν, καθώς λέει, τον έβλεπε νά κοπανάη τον Μίσα, τόν 
άντρα της, μέ τήν πέτρα στο κεφάλι. Καί καμάρωνε καί περίμενε τήν δολοφονία 
του άντρα της, τοΰ άντρα έκείνου πού τήν έβγαλε μέσα άπό τά χαμαιτυπεία τής 
πατρίδος της, τοΰ Χαρκόβου. Τήν θηριωδία της στο πρώτο έγκλημα θά τήν συμ- 
περάνουμε άπό τήν θηριωδία πού έδειξε στο δεύτερο έγκλημα,'πού κοπάνισε τό κε
φάλι τοΰ Κόλια μέ τό πιστόλι του. Βλέπετε τήν θηριωδία της καί άπό τόν τρόπο 
πού πακετάρισε καί έξηφάνισε τό δεύτερο πτώμα. Αυτή υστέρα έβαλε τόν Κόλια 
νά κάψη καί τό π τώ μ α  τοΰ Μίσα μέ πετρέλαιο. Μετά τό δεύτερο έγκλημα τραγου
δούσε. Καί- στο πρώτο τό ’ίδιο θά έκανε, δίπλα άπό τό αίμόρφυτο πτώμα. Τέτοια 
είναι αύτή ή μάγισσα ή Κίρκη, ή οποία άλλάζει τούς ερωμένους συχνότερα άπό 
-τά βρώμικα πουκάμισά της καί βάζει τόν τελευταίο ερωμένο νά σκοτώση τόν προ
ηγούμενο. Τό έγκλημα είναι προμελετημένο, κύριοι ένορκοι, καί δεν πρέπει νά δεί
ξετε καμμιά επιείκεια. Ζητώ νά κηρυχθή ή Ταμάρα συναυτουργός τοΰ φόνου τοΰ 
Μίσα, τοΰ άντρα της καί οί συγκατηγορούμενοί της ένοχοι συνέργειας χωρίς κανέ
να έλαφρυντικό.

Ή γόρευσαν υστέρα ώρες ολόκληρες οί άλλοι συνήγοροι καί παρουσίασαν τό
σο σοβαρά επιχειρήματα εις τούς ενόρκους, ώστε 6 Εΐσαγγελεύς, παρά τήν κόπω- 
σι καί μολονότι είχαν περάσει τά μεσάνυχτα, άναγκάστηκε νά δευτερολογήση καί 
νά τονίση ότι μονάχα ή Ταμάρα είχε συμφέρον νά κάνη τό έγκλημα καί αύτή πρέ
πει νά τήν καταδικάσουν ώς συναυτουργό χωρίς κανένα έλαφρυντικό καί .τούς άλ
λους Κινέζους ώς άπλοΰς συνεργούς.

—ΕΙμι μιά ξένη γυναίκα. Χωρίς μαμά, χωρίς μπαμπά, είπε ή Ταμάρα, ενώ 
οί ένορκοι άπεσύροντο σέ διάσκεψι. Πατέρας μου, άδέρφια μου σκουτοθήκανε στού 
Ρουσία. ’Αλήθεια είπα.....  Λυπηθεΐτι μοι.

Καί βρύσι τά  δάκρυα άπό τά όμορφα μάτια της.
Οί ένορκοι, εϊτε γιατί είχαν πεισθή, ε’ίτε γιατί συγκινήθηκαν άπό τά δάκρυα 

καί τά καμώματα τής μάγισσας Ταμάρας, δέν έμειναν καί πολύ στήν διάσκεψι. Γύ
ρω στις 4 τά χαράματα γύρισαν πίσω στήν αίθουσα καί ό προϊστάμενος διάβασε 
τήν ετυμηγορία. Μέ αύτή παραδέχτηκαν ότι τόν Μίσα-Τσά-Μπά σκότωσε μονά
χα ό Κόλιας καί άπήντησαν άρνητικώς γιά τήν Ταμάρα. Τήν Ταμάρα καί τούς άλ
λους Κινέζους έκήρυξαν ενόχους άποκρύψεως κακουργήματος διαπραχθέντος παρ’ 
άλλων καί ότι πρίν, κατά καί μετά τό έγκλημα παρεχώρησαν άσυλο στον δράστη 
Κόλαα. Γιά τούς Κινέζους μάλιστα παραδέχθηκαν οτι ή άπόκρυψις έγινε χωρίς ιδιο
τέλεια. Έ φριξαν 6 Εΐσαγγελεύς καί οί σύνεδροι. ’Αλλά, όπως τό έχουμε πή, ή ποί- 
λη ά Ποινική Δικονομία καί δ παληός Ποινικός Νόμος δέν έδιναν κανένα δικαίωμα, 
όπως τώρα, νά κηρύξουν πεπλανημένη τήν ετυμηγορία των ενόρκων. ΤΗταν υπο
χρεωμένοι νά κινηθούν καί νά έφαρμόσουν πιστά τήν ετυμηγορία τών ένορκων. Καί 
σύμφωνα μ ’ αύτήν, ή Ταμάρα καταδικάστηκε μονάχα δυό χρόνια φυλακή καί οί Κι
νέζοι μονάχα 14 μήνες. ’Αστεία πράγματα δηλαδή.

—Δέν πειράζει. ’Έχουμε καί τό άλλνο έγκλημα, είπε ό κ. Εΐσαγγελεύς πρίν 
λήξη ή συνεδρίασις. Καί νά δοΰμε τί θά πουν γι’ αύτό οί άλλοι ένορκοι.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

—Νάτην, είπε μόλις του έδειξα τό άπόκομμα μέ την φωτογραφία.
—Λάθος κάνετε κ. Κρέμο, αύτή εδώ λέγεται Καραγιάννη καί όχι Μπαρ

μπουν άκη.
—’Όχι, οχι δεν κάνω λάθος, ή ίδια είναι, μας έλεγε μέ βεβαιότητα καί φα

νερή- ίκανοποίησι.
’Επί τέλους, τό φως στο σκοτάδι άρχισε νά άπλώνεται. Κρατούσαμε φωτο- 

γραφία πού οριστικά άνήκε σ’ ένα καί το αύτό πρόσωπο καί τραβήξαμε για την 
’Αθήνα ολοταχώς, νά μας τό βεβαιώσουν καί άλλοι παθόντες.

Στο χρηματιστήριο αμέσως αναγνωρίσθηκε άπό τόν Γεράνη, όποος καί τον 
Π άλλη, τό γκαρσόνι τοΰ καφενείου «Κρυστάλ» καί ό όποιος χωρίς νά τό περιμέ- 
νωμε, άπό καλή του πρόθεσι νά μάς εξυπηρέτηση, μάς έδωσε μια τόσο σημαντική 
καί πολύτιμη πληροφορία: πού άπ’ αύτή ξεκαθαρίσαμε μέσα σέ λίγο διάστημα τήν 
ύπόθεσι.

—Β?ιέπετε, μάς είπε, αύτόν τόν μεσόκοπο, κοντόσωμο κύριο πού κάθεται στο 
γωνιακό τραπεζάκι ; Είναι τακτικός πελάτης τοϋ καφενείου, δέν ξέρω πώς τόν λέ
νε, μά θυμοϋμαι καλά πώς ή κοπέλα συναντήθηκε έδώ πο?Λές φορές μαζί του, καί 
μάλιστα είμαι βέβαιος πώς αύτός τήν έστειλε σέ μένα καί μέ ρώτησε άν γνωρίζω 
κανέναν πού νά ένδιαφέρεται νά άγοράση τσέκς καί τότε τής συνέστησα τόν Γε-
ρανη.

Εύχαριστήσαμε τόν Π άλλη καί φύγαμε κατενθουσιασμένοι για νά στηθούμε 
κολώνες στη γωνιά τοΰ μικρού άδιεξόδου δρόμου «Κρυστάλ» καί τής οδού Σοφο- 
κλέους, περιμένοντας τήν έξοδο τοΰ μεσόκοπου πού μάς έδειξε.

Κοντά τό μεσημέρι τόν άντιλαμβανόμαστε νά κατευθύνεται άργά-άργά προς 
τήν οδό Σταδίου. Τόν πήραμε στο κατόπιν άπό άπόστασι καί μετά άπό λίγη ώρα μα
θαίναμε τό σπίτι του καί τό όνομά του. Ή ταν  ή παλιά αμαρτία, ό Κατζόλας Χρηστός, 
ό «δυναμικός άπατεών», όπως διαβάσαμε άργότερα στον φάκελό του, στήν Σήμανσι.

Κι’ έτσι τό άπόγευμα υπέβαλα καί δεύτερο δελτίο στόν προϊστάμενό μας. Τήν ε
πομένη κιόλας ό ύπαστυνόμος Ράπτης, αφού συνέταξε εκτεταμένη άναφορά άπό τά 
δελτία μας καί μ’ όλα τά στοιχεία πού είχαμε συγκεντρώσει, παρουσιάσθηκε καί τήν 
παρέδωσε στόν διοικητή τής 'Υπηρεσίας Προστασίας’ Εθνικού Νομίσματος, άστυνόμο 
κ. Νικόλαο ’Αρχιμανδρίτη. 'Ο διοικητής άφοΰ έμελέτησε τήν άναφορά, έσχημά- 
τισε έκτος άπό μάς καί τρεις άκόμα ομάδες μέ επί κεφαλής έπιλέκτους άξιωματι- 
κούς καί άνοιχτομάτες άστυφύλακες, παλιά λαγωνικά τής’Ασφαλείας, γιά τήν συ
στηματική καί έντατική παρακολούθησι.

’Από τότε όλες μαζί οΐ ομάδες έξωρμούσαμε γιά νά άνακαλύψωμε τήν κρυφή 
σφηκοφωλιά των άπατεώνων καί πλαστογράφων, πού μέ άφάνταστη μαεστρία κυ
κλοφορούσαν τά μέ τόση τελειότητα ψεύτικα τσέκς πού άνεστάτωσαν τήν χρημα
ταγορά.

Ή  παρακολούθησις άπ’ όλες τις ομάδες συνεχιζόταν άδιάκοπα, καί καθημε
ρινά υποβάλλαμε δελτία στόν άστυνόμο κ. Νικόλαο ’ Αρχιμανδρίτη καί άπό 
τήν όποια σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα ξεκαθαρίσαμε όλες τις ύποπτες έπαφές 
τοΰ Κατζόλα Χρήστου, μέ τούς δυναμικούς καί γνωστούς άπατεώνες Πήτερ, Κ α- 
νέλλη, Μουσακίδη, ’ Ιωάννη Έφραιμίου ή Jean Eire, όπως καί μέ τήν μυστη
ριώδη κοπέλα μέ τό ψευδώνυμο ’Άννα Περίκου. Καί στις 30 Μαρτίου τοϋ 1943,
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τό  άπόγευμα, κατόπιν διαταγής του διοικητοΰ, συγκεντρωθήκαμε όλες οί ομάδες 
στο γραφείο του.

—Σας έκάλεσα, μας είπε ό άστυνόμος, γιατί υστέρα άπό τά δελτία πού εχετε 
υποβάλει νομίζω πώ ς είσθε έτοιμοι πλέον για τις συλλήψεις.

ΰεβα ιως έτοιμοι κ. αστυνόμε, απαντησαν οί επικεφαλής άξιωματικοί καί 
περιμένομε διαταγάς σας.

εζορμησετε, είπε ο διοικητής, αύριο την αυγή, όπως είσθε οί ομάδες 
και για. την συλληψι εκείνων πού θα ορίσουν οί προϊστάμενοι. Σας εύχομαι καλή 
έπιτυχία.

ξημερώματα  31 Μαρτίου όλες οι ομάδες ξεκινήσαμε άπο τά τμήματά μας 
για τον προορισμό μας, κουβαλώντας άργότερα στο γραφείο τής όδοϋ Όμήρου, 
στην 'Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νομίσματος, ή κάθε μιά καί τό θήραμά της!

 ̂ Ο υπαστυνομος κ. Σακελλαριου Βασίλειος, μέ τούς αστυφύλακες Ρέντιο 
Γεώργιο, Δημουλά Γεώργιο, καί Σκεμνέλη Κωνσταντίνο, συνέλαβαν τον Κα- 
νελλη ’Αντώνιο, πού μάς τον είχαν στείλει για «σουβενίρ» πριν λίγα χρόνια οί αμε
ρικανικές άρχές, στο σπίτι του, στην όδόΠαρασίου 156 καί τον Κατζόλα Χρήστο, 
στην όδο Ίωάννου Δροσοπούλου 213.

Ό  ύπαστυνόμος κ. Γαλανόπουλος Θεράπων, μέ τούς άστυφύλακες Φωτό- 
πουλο ’Αναστάσιο, Δουλάμη Δημοσθένη καί Ποΰλο Στέφανο, συνέλαβαν τον πα
ραχαράκτη Μουσακίδη, στο σπίτι του, στην όδο Δαιδάλου 104, καί τήν ’Άννα 
Περίκου, στην Καισαριανή, Πλατεία ’Αναγεννήσεως 158.

Ό  άρχιφύλακας κ. Μπαρδόπουλος Δημήτριος μέ τούς άστυφύλακες Ντουφε- 
ςη Πε lρο, Γεωργακακο Κυριάκο και Αλεςανδροπουλο Κωνσταντίνο, συνέλαβαν 
τον διεθνή άριστοκράτη απατεώνα Ιωάννη Έφραιμίου ή Jean Efrem, στην όδο 
Άριστοτέλους 237.

Τέλος ό ύπαστυνόμος κ. Ράπτης Αριστείδης, καί οί άστυφύλακες Γίυργά- 
κης Παναγιώτης, Χατζινης Εμμανουήλ, κι’ έγώ, άφοϋ συνελάβαμε τον αρχηγό 
τους Πήτερ Γεώργιο, στην όδο Ξενοφώντος άριθ. 118, δεύτερο τετράγωνο', στις 
Τζιτζιφιές, άσχοληθήκαμε κατόπιν για τήν σύλληψι του Λυράκη Κυριάκου, πού άρ
γότερα τον βρήκαμε νά κάθεται αμέριμνος στο γραφείο του, στήν στοά Δημοσίων 
'Υπαλλήλων.

Δέν τον ξάφνιασε ή παρουσία μας, ήταν συνηθισμένος άπο κάτι τέτοιες άνε- 
πιθύμητες επισκέψεις. "Οταν όμως άκουσε για έρευνα του γραφείου έξανέστη. ’Ε
μείς όμως τή δουλειά μας, ευθύς άρχίσαμε νά ψάχνουμε καί νά ξεφυλλίζουμε ένα- 
ένα τά χαρτιά πού βρήκαμε πάνι» στο γραφείο του καί στά συρτάρια του.

Μα για πεστε μου, μάς είπε ο Λυράκης, γιά ποιο λόγο κάνετε τήν έρευνα ;
—Μπάρμπα-Κυριάκο μή παριστάνης τήν άθώα περιστερά, αυτή τήν φορά σέ 

κρατάμε. ’Έ χομε στά χέρια μας τό ψεύτικο τσέκ πού πούλησες στον Άνεστόγλου.
—Δεν έχω ιδέα, είπε, κι’ έγώ τό αγόρασα άπο μιά κοπέλα. 'Ορίστε καί/ή 

έξοφλητική άπόδειξις.
—Νά τό πιστέψωμε μπάρμπα-Κυριάκο, πώς κι’ έσύ, ό άσσος τής άπάτης, έ

πεσες θύμα σάν άλλους άνίδεους ;
—Σάς ορκίζομαι, έλεγε μέ άγανάκτησι, δέν έχω καμμιά άνάμιξι στήν ύπό-

θεσι.
—Αύτό θά τό άποδείξη ή άνάκρισις κ. Λυράκη καί σέ παρακαλουμε νά μάς 

άκολουθήσης.
"Οταν άργότερα στο Τμήμα είδαν οί άλλοι άνάμεσά τους τον Λυράκη, από

ρησαν.
—Καί τί ζητάς έσύ γέρο-Κυριάκο στήν συντροφιά μας; τον ρώτησε ό άρχη-

γός.
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—Αύτό λέω κι’ εγώ, άπάντησε, άφοΰ είμαι παθών, κι’ άναγνωρίζω την ήττα 
μου, μά δεν μέ πιστεύουνε.

—Τά βλέπετε, είπε στους συνεργάτες του ό Πήτερ, πόσο τέλειο ήταν τό σχέ
διό μου, άφοΰ την έπαθε και ό παποΰς τής άπατης;

—Ναί, ναι δλα καλά μά έγώ θυμάσαι, τό είπα από την πρώτη στιγμή, πετά- 
χθηκε ό Κανέλλης, πέος δεν τις ήξερες καλά τούτες εδώ τις τσιμπίδες. Αντε τώρα 
νά δοϋμε πώς θά ξεμπλέξουμε.

— Είναι καιρός πού άρχισα νά καταστρώνω κολπα και σχέδια που να έχουν 
πέρασι αύτή την άσχημη εποχή γιά νά μπορέσω νά τα βολέψω. Διαλεξα για πιο σί
γουρο τό κόλπο αυτό, μά δέ μπορούσα νά τό βάλω μπροστά μονος μου, γι’ αύ-

βρή .
στά. Τό σχέδιό μου ήταν κ. αστυνόμε, συνέχισε ό Πήτερ, να φτιάξουμε ψεύτικες 
επιστολές καί ψεύτικα τσέκς σταλμένα δήθεν άπό θείους εγκατεστημένους στήν ’Α 
μερική, σέ άνηψιές τους εδώ, λίγο πριν τον πόλεμό. Γι αυτό τους είπα πως έκτος 
άπό μάς, θά χρειαστούμε κι’ ένα κορίτσι κατάλληλο, καλοβαλμένο κι έξυπνο. Τ, οτε 
ό Μουσακίδης έπρότεινε την όμορφη και τετραπέρατη φιλενάδα του, την Ά ννα. 
Έν τάξει λοιπόν κι’ άπ’ αύτή την πλευρά. "Ύστερα είπα στον Κανέλλη τον 
Άμερικάνο νά διάθεση όλα τά λεύκά τσέκς πού ήξερα πέος είχε στήν κατοχή του 
καί στον παραχαράκτη Μουσακίδη άνέθεσα τήν παραποίησι των σφραγίδων τών τα 
χυδρομείων ’Αμερικής καί Ελλάδος, όπως καί τήν πλαστογράφησι τών ύπογραφών 
τών υπαλλήλων λογοκρισίας έλέγχου συναλλάγματος. Δουλέψαμε όλοι μέ τήν ψυ
χή μας, μέσα σέ δυο εβδομάδες τά είχαμε όλα έτοιμα κι’ άρχίσαμε τή δουλειά. ’Α π ’ 
εδώ ή Άννούλα, κι’ έδειξε τήν Περίκου, όπως τήν είχα δασκαλέψει, έπαιξε θαυ
μάσια τό ρόλο της καί πέτυχε άπό τό πρώτο πλασάρισμα. "Ύστερα πιά δέν πιανό
ταν, τά κατάφερνε μιά χαρά, μέχρι πού νά τήν πώ άτυχία, κάναμε τό σφάλμα νά 
μεταχειρισθοΰμε τήν ψεύτικη ταυτότητα πού είχε βγάλει πριν άπό καιρό στήν Νέα 
Πεντέλη πού έμεινε ό φυματικός άδελφός της γιά νά έχη περισσότερα δελτία ψω
μιού. Καί πήγαιναν όλα τόσο καλά, συνέχισε ό γέρο-Πήτερ. Ποτέ δέ περίμενα νά 
πιαστοΰμε καί τόσο γρήγορα.

Τότε ό άστυνόμος πού τον άκουγε μέ έκδηλη κατάπληξη τού είπε :
—’Έτσι είναι Πήτερ, άλλαι αί βουλαί άνθρώπων, άλλα ό θεός κελεύει. ΟΙ 

ψεύτικες άστυνομικές ταυτότητες σάς έφαγαν.
Στο μεταξύ ό άρχιφύλακας Μπαρδόπουλος μέ τούς'αστυφύλακές του,.μετά την 

σύλληψι τοΰ Ίωάννου Έφραιμίου ή Jean Efrem, είχαν τραβήξει γιά τήν Νέα Πεν
τέλη άπ’ όπου λίγο πριν άρχίση ό άστυνόμος τήν άνάκρισι, έφεραν τον Βύρωνα Περί- 
κο στον όποιο βρήκαν τήν ψεύτικη ταυτότητα πού άνέφερε ο διοικητής.

Κατόπιν πλέον έπηκολούθησε έξονυχιστική άνάκρισις, ή οποία άπέδειξε πλή
ρως τήν ένοχή όλων, έκτος τοΰ Κυριάκου Λυράκη, πού πράγματι αύτή τήν φορά 
ήταν παθών καί άφέθη έλεύθερος.

Οί ά-λλοι προεφυλακίσθηκαν καί υστέρα άπό ένα χρόνο καταδικάσθηκαν άπό 
τό κακουργιοδικεΐο Αθηνών, ανάλογα μέ τήν δράσι τους ό καθένας, σέ βαρειές ποινές.

Γ. ΔΟΥΚΑΚ Η Σ



SENA I ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ I

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TO Y  ΕΦ-ΜΠΡΑΙ
Έκ του βιβλίου τοΰ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν 

____________________ Χ ουάιτχεντ « Ή  ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν------------------------- —
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό ιό 

---------------------- X------------------------------------------------------------------------— ---- - προηγούμενο)

Έ π ίθ εσ ις  κ α τά  τοϋ κομμουνισμού
14 ’ Οκτωβρίου 1949, ώρα 11.20 π.μ. "Ενας ψίθυρος διατρέχει τήν μεγάλη 

αϊθουσα τοϋ ομοσπονδιακού δικαστηρίου, στη Φόλυ Σκουέαρ της Νέας Ύόρκης : 
«Βγαίνουν οί ένορκοι, έτοίμασαν τήν ετυμηγορία τους!».

'Ο  δικαστής Μεντίνα βγήκε κι’ αύτός άπδ τό ιδιαίτερο γραφείο των δικα
στών φορώντας τήν μαύρη τήβεννο καί προχώρησε προς τήν έδρα του. Ά πδ τήν θέ- 
σι του κοίταξε κάτω  τούς ένδεκα κατηγορουμένους, πού έκάθηντο στδ έδώλιο-τούς 
■ηγέτες τοϋ κομμουνιστικού κάματος ’Αμερικής, πού έδικάζοντο μέ τήν κατηγορία 
ότι εργάζονταν για τήν ανατροπή διά τής βίας τής άμερικανικής κυβερνήσεως.

'Η  δίκη τους κράτησε εννέα μήνες. ~Ηταν μιά. άπδ τις δίκες διάρκειας στα 
χρονικά των ομοσπονδιακών δικαστηρίων. Οί συνήγοροι είχαν σκοπίμως προσπα
θήσει νά περιαγάγουν σέ αδιέξοδο τδ δικαστήριο, χρησιμοποιώντας πολλές φορές 
ύβρεις, τακτική κωλυσιεργίας καί εκδηλώνοντας κάθε είδους απειθαρχία πρδς τδ 
δικαστήριο. Τώρα όμως κι’ αύτοί έκάθηντο σιωπηλοί στις θέσεις τους καί περίμε- 
ναν τήν άπόφασι τοΰ δικαστηρίου.

—Μπορείτε νά καλέσετε τούς ενόρκους, είπε δ δικαστής Μεντίνα στδ δικα
στικό κλητήρα.

Οί ένορκοι εμφανίσθηκαν καί κατέλαβαν τις θέσεις τους, τά ψηλά κόκκινα 
καθίσματα, άπδ τά όποια επί τόσες εβδομάδες παρακολουθούσαν τήν έξέλιξι τής 
δίκης.

—Μπορώ νά προχωρήσω έξοχώτατε ; ρώτησε ό κλητήρας.
—Μάλιστα.
Φώναξε ένα-ένα τά ονόματα τών ένορκων, πού απαντούσαν μέ ένα «παρών». 

Μετά έστράφη πρδς τήν κυρία Τέλμα Ντάϊαλ, τήν νέγρο πρόεδρο τών ένορκων καί 
τήν ρώτησε.

—Κυρία πρόεδρος, έχετε τήν έτυμηγορία σας ;
—Μάλιστα.
—Τί αποφασίσατε ;
—Οί ένορκοι κρίνουν ενόχους όλους τούς κατηγορουμένους.
Ό  κλητήρας ρώτησε μετά ξεχωριστά τδν κάθε ένορκο: «Είπατε ότι κρίνετε 

τούς κατηγορουμένους Ευγένιο Ντενίς, Τζών Γουίλλιαμσον, Τζάκομπ Στάχελ, 
Ρόμπερτ Τόμσον, Μπένζαμιν Ντέηβις, Χένρυ Γουίνστον, Τζών Γκέητς, ’Ίρβινγκ 
Ποτάς, Τζίλμπερτ Γκρήην, Κάρλ Γουίντερ καί Γκάς Χώλλ ένοχους για τήν κατηγο
ρία πού δικάζονται;»

"Ολοι οί ένορκοι απάντησαν καταφατικά. Ό  δικαστής Μεντίνα ευχαρίστησε 
τούς ένορκους καί τούς έπήνεσε γιά τήν υπομονή τους καί τήν προσοχή πού κατέβαλαν 
κατά τήν διάρκεια τής δίκης. Έ ν συνεχεία οί ένορκοι άπεχώρησαν.

— Καί τώρα, είπεν ό δικαστής Μεντίνα, έπανέρχομαι σέ ένα μισοτελειωμένο 
έργο μου.

Φώναξε τά ονόματα τών έξι συνηγόρων—Χάρυ Σάχερ, Ευγένιο Ντενίς, ’Α 
βραάμ ’Ίσερμαν, Ρίτσαρντ Γκλάντστάϊν, Τζώρτζ Κρόκετ καί Λιούϊς Μάκ Κάμπε— 
καί τούς είπε νά σηκωθούν ορθιοι.
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« ........Διεπίστωσα, είπεν 6 δικαστής, δτι οΐ πράξεις, οί καταθέσεις και ή έν
γένει συμπεριφορά όλων των συνηγόρων, αποτελούσαν μιά έσκεμμένη καί ήθελη- 
μένη έπίθεσι κατά τής δικαστικής αρχής, μιά προσπάθεια ΰπονομεύσεως τής λειτουρ
γίας του ομοσπονδιακού δικαστικού συστήματος καί την παραπλάνησι του δικαστηρίου 
σέ μιά τόσο σπουδαία ύπόθεσι, ώστε νά μή έπιβληθή ή άρμόζουσα ποινή στους κατη
γορουμένους........ »

Στούς Σάχερ, Γκλάντστάϊν καί Ντενίς έπεβλήθη ή ποινή φυλακίσεως έξι 
μηνών, στούς ’Ίσερμαν καί Κροκέτ ή ποινή φυλακίσεως τεσσάρων μηνών καί στον 
Μάκ Κάμπε ή ποινή φυλακίσεως τριάντα ήμερων γιά ασέβεια προς τδ δικαστήριο.

Θόρυβος καί διαμαρτυρίες άκούσθηκαν άπδ τούς εξι άνδρες, πού άρχισαν νά 
φωνασκοΰν ώργισμένοι, άπευθυνόμενοι προς τον δικαστή Μεντίνα, δπως άκριβώς 
φωνασκοΰσαν έπί μέρες καί έβδομάδες, χρησιμοποιώντας προσβλητικά λόγια κατά 
του δικαστηρίου, λέγοντες δτι το δικαστήριο ήταν ένοχο γιά φυλετικές διακρίσεις, 
γιά βία, διαφθορά, μεροληψία καί συνεργασία μέ το υπουργείο δικαιοσύνης.

'Ο δικαστής Μεντίνα τούς διέκοψε καί είπε:
—'Η καταδίκη σας γιά περιφρόνησι προς το δικαστήριο άς γίνη μάθημα καί σέ σάς 

καί σέ δσους άλλους θελήσουν νά άκολουθήσουν το παράδειγμά σας. Πρέπει νά γνοο- 
ρίζετε δτι στις 'Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρή δικαστική αρχή, πού στηρίζεται 
στο σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι πού προστατεύουν καί τηρούν τήν αξιοπρέπεια τού δι
καστηρίου καί τήν ομαλή διαδικασία γιά τήν άπόδοσι τής δικαιοσύνης.

Τότε ό Ντενίς άπηύθυνε τήν τελευταία του ύβρι:
— Βεβαιώνω στήν έξοχότητά σας δτι καί στήν ναζιστική Γερμανία καί στήν ’ Ι 

ταλία τού Μουσολίνι ύπήρχαν άνθρωποι πού ήσαν μέλη άνωτάτων δικαστηρίων, φο
ρούσαν επίσης μαύρη τήβεννο καί έξέδιδαν άποφάσεις. ’ Επιθυμώ νά υπενθυμίσω στο 
δικαστήριο δτι ό λαός άνέτρεψε τις άποφάσεις τών δικαστών αύτών, δπως άκριβώς 
καί ό λαός μας θά άνατρέψη τις αποφάσεις καί τήν έτυμηγορία τής δίκης αύτής. 
Μόνο ή έτυμηγορία τού λαού έχει άφετηρία της τήν ειρήνη, τήν δημοκρατία καί τήν 
σοσιαλιστική πρόοδο».

’Έτσι τελείωσε ή δίκη αυτή πού είχε προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Τύ δράμα είχε άρχίσει δέκα χρόνια ένωρίτερα, δταν το FBI είχε άρχίσει νά 

άσχολήται μέ τήν συλλογή στοιχείων γιά νά άποδείξη δτι οί ηγέτες τού Κ.Κ. ’Αμερι
κής δέν άκολουθοΰσαν ειρηνική πολιτική μέσα στά πλαίσια τού συντάγματος τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, άλλά συνωμοτούσαν γιά νά άνατρέψουν βιαίως τήν άμερι- 
κανική κυβέρνησι.

Κατά τήν δεκαετία 1930—1940 τδ FBI παρακολουθούσε τήν δράσιτών κομ
μουνιστών, δπο ς̂ άκριβώς παρακολουθούσε καί τις κινήσεις τών ναζί. Καί οί δύο ορ
γανώσεις έθεωροΰντο άπδ τδν Χοΰβερ καί τούς συνεργάτας του ώς επικίνδυνοι γιά 
τήν ασφάλεια τών Ηνωμένων Πολιτειών καί δυναμικοί πράκτορες ξένων δυνάμεων. 
Πληροφοριοδότες τού FBI είχαν εισχωρήσει στδ κόμμα, ένώ μεταμεληθέντες κομ- 
μουνισταί συνέβαλαν στήν άποτελεσματική μυστική έρευνα πού έσυνεχίζετο μέρα 
καί νύκτα έπί έτη σέ δλη τήν ’Αμερική. Καί επειδή τδ FBI είχε νά κάνη μέ μιά 
μυστική συνωμοτική όργάνωσι, ήταν υποχρεωμένο νά χρησιμοποιή κι’ αύτδ μυστικές 
καί άπατηλές μεθόδους γιά νά μπορή νά είσχωρή στις τάξεις της καί νά ένημερώ- 
νεται γιά τήν δράσι τού κόμματος.

Τδ 1940 τδ Κογκρέσσο έψήφισε τδ νόμο «Σμίθ», πού έν μέρει έλεγε: «Κάθε 
άτομο πού έν γνώσει του καί έσκεμμένα συμβουλεύει, παρωτρύνει ή παρακινεί 
άλλους πρδς ανατροπήν διά τής βίας τής κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
διαπράττει έγκλημα προδοσίας κατά τής χώρας».

Οί πρώτες δικαστικές άποφάσεις βάσει τού νόμου «Σμίθ», έξεδόθησαν τδ 
1941, δταν τδ FBI προσεκόμισε ενοχοποιητικά στοιχεία κατά τών μελιών τού Σοσια-
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λιστικοΰ Εργατικού Κόμματος, μιας τροτσκιστικής όργανώσεως, πού έκατηγο- 
ροΰντο γιά παραβίασι τής παραγράφου του άνωτέρω νόμου «περί παρανόμου συ
νωμοσίας». ’Από τούς δέκα οκτώ κατηγορουμένους οί έξι κατεδικάσθησαν σέ φυ- 
λάκισι ενός έ'τους καί μιας ήμέρας καί οί άλλοι δώδεκα σέ 16 μήνες φυλάκισι.

Μερικοί έθεώρησαν άφρονα την ένέργεια αύτή τής κυβερνήσεως, ώς άντιβαί- 
νουσα τις διατάξεις του Συντάγματος. Οί κομμουνισταί όμως, ενώ έθρήνουν για τό 
νόμο «Σμίθ», επικροτούσαν την χρησιμοποίησί του κατά των τροτσκιστών. "Ενας 
συγγραφεύς κομμουνιστής έγραφε: «Τ ό νά άποκαλέσωμε την ύπόθεσί τους (των 
τροτσκιστών) ύπόθεσι πολιτικών έλευθεριών, είναι έμπαιγμός τού χειρίστου είδους, 
για την δημοκρατία. Είναι τό ίδιο σαν νά ταυτίζουμε τις πολιτικές ελευθερίες μέ τον 
φασισμό......... » . Την γραμμή αύτή τήν έπεκρότησαν πολλοί παράγοντες τού κομμου
νισμού.

"Οταν οί κομμουνισταί έτάχθησαν κατά τής «ειρηνικής συνεργασίας» τού 
’Έ ρλ Μπρόουντερ τό 1945, διέλυσαν τον Κομμουνιστικό Πολιτικό Σύνδεσμο καί 
επανίδρυσαν τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών, το FBI αντεληφθη 
τότε ότι τό κόμμα αύτό, φανερά ή μυστικά, έκήρυσσε τό δόγμα τού μαρξισμού—λενι
νισμού, δηλαδή τήν διά τής βίας ανατροπή καί έξαφάνισι τών μή κομμουνιστικών 
καθεστώτων.

Τό 1946— 1947 τό FBI συνέταξε μιά έκθεσι άποτελουμένη άπό 1350 σελίδες 
πού περιείχε μαρτυρικά στοιχεία, τά όποια συνέλεγε επί έτη, εις βάρος τού Κόμμα
τος καί τών ήγετών του. Δύο συμπληρωματικές εκθέσεις προσέθεταν άλλες 500 σε
λίδες. Οί 1850 αύτές σελίδες ήταν τό προϊόν άναριθμήτων ωρών καί ήμερών έρεύνης 
καί παρακολουθήσεως καί έσχημάτιζαν, ίσως, τήν πληρεστέρα περιληψι τής δρασεως 
καί τών σκοπών τού Κ.Κ. στήν ’Αμερική. Πράγματι ήταν μιά γιγαντιαία βελτιωμένη 
έπανέκδοσις τής έκθέσεως πού είχε συντάξει ό Χοΰβερ γιά τό ίδιο τό Κ.Κ. 27 χρόνια 
πριν.

'Η  έκθεσις υπεβλήθη στον υπουργό δικαιοσύνης, Τόμ Κλάρκ, τον Φεβρουάριο 
τού 1948. Τό υπουργείο άπεφάσισε τότε νά στραφή κατά τών δώδεκα μελών τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής τού Κ.Κ. "Υστερα άπό πάροδο είκοσι πέντε ετών, επί τέλους ή 
Κυβέρνησις κατέφερε ένα μαζικό, καίριο πλήγμα κατά τού εσωτερικού κομμουνι
σμού.

Στις 20 ’ Ιουλίου 1948, τό μεγάλο ορκωτό ομοσπονδιακό δικαστήριο τής Νέας 
'Υόρκης, έξέδωσε άπόφασι σύμφωνα μέ τήν οποία έπερρίπτετο κατηγορία στήν ηγε
σία τού κόμματος γιά παραβίασι τού νόμου «Σμίθ».

Ό  ομοσπονδιακός δικαστής Βενσέλ Λέμπελ, υπέγραψε τά έντάλματα συλλή- 
ψεως τών κατηγορουμένων και οι υπάλληλοι του FBI αρχισαν να προβαίνουν στις συλ
λήψεις, τις όποιες ή «  Νταίηλυ Γουώρκερ» έχαρακτήρισε ώς «τεράστια πλεκτάνη».

Ό  Χούβερ έκρινε ότι ήταν άπολύτως άπαραίτητο νά άποκαλύψη μερικούς άπό 
τούς εμπίστους πληροφοριοδότες του, τους οποίους το FBI είχε τοποθετήσει, απο 
πολλά χρόνια πριν, μέσα στο Κόμμα καί νά τούς χρησιμοποιήση ώς μάρτυρες κατηγο
ρίας. "Ετσι, άπό τον Αύγουστο τού 1948 μέχρι τον ’ Ιανουάριο τού 1949, οί υπάλλη
λοι τού FBI ασχολήθηκαν μέ τό θέμα έξευρέσεως έξι μαρτύρων, οί όποιοι ήταν έμ
πιστοι πληροφοριοδότες ή μεταμεληθέντες κομμουνισταί καί ήθελαν νά καταθέ- 
σουν.

Ή  δίκη άρχισε στις 17 ’ Ιανουάριου 1949. 'Η  εμφανισις τού νεαρού Χερμ- 
περτ Φίλμπρικ ώς μάρτυρος κατηγορίας, ίσως νά ήταν το πιο καίριο πλήγμα γιά 
τούς κατηγορουμένους, και τους συντρόφους τους στ/]ν ολ/} υποθοσι. Π .αν πρα 
γματι συντριπτικό τό πλήγμα, γιατί ό Φίλμπρικ ήταν γνωστός στήν Βοστώνη ώς 
έμπιστο μέλος τού κομμουνιστικού κόμματος. Κανένας, οΰτε ακόμα ή σύζυγός του, 
δεν έγνώριζεν ότι ό Φίλμπρικ ήταν πρακτωρ τού FBI.
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Τό 1940, σέ ηλικία 25 ετών, δ Φίλμπρικ έπρωτοστάτησε στην ΐδρυσι μιας 
κομμουνιστικής δργανώσεως στην Βοστώνη, τής όποιας έξελέγη και πρόεδρος. Συνέ
χισε νά εργάζεται στην όργάνωσι καί νά άποκαλύπτη στο FBI τις κομμουνιστικές της 
ενέργειες. Μέ τον τρόπον αύτόν είχε είσδύσει βαθειά στο Κόμμα. Στην διπλή αυτή 
ζωή ό Φίλμπρικ έπαιζε τό ρόλο του άφωσιωμένου κομμουνιστοΰ, ενώ ταυτοχρόνως 
ενημέρωνε τό FBI με τις κινήσεις τοϋ κόμματος, μέχρις ότου ήλθε τό πλήρωμα του 
χρόνου γι’ αύτόν νά άποκαλυφθή καί νά καταθέση ώς μάρτυς κατηγορίας στο δικα
στήριο τής Φόλυ Σκουέαρ. Ήταν κι’ αύτός ένας άπό τούς έξι έμπιστους πληροφοριο
δότες του FBI πού κατέθεσαν ώς μάρτυρες κατηγορίας.

'Ο κάθε μάρτυς παρουσιάζετο μέ τήν σειρά του καί κατέθετε ενώπιον των ενόρ
κων για τις κομμουνιστικές θεωρίες, οί όποιες συγκεφαλαιοϋντο στο δόγμα του Στά— 
λιν, δτι ή σοσιαλιστική έπανάστασις στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «άδύνατη 
χωρίς τή βιαία καταστροφή τής μηχανής τοϋ κράτους των μπουρζουά». Ά π ό  τις 
καταθέσεις προέκυπτε ότι οί κατηγορούμενοι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια γιά-νά κά
νουν τά λόγια αύτά του Στάλιν πραγματικότητα. Οί σκιές του Μάρξ καί του Λένιν 
έπλανώντο μέσα στην αίθουσα τοϋ δικαστηρίου, όπου αντηχούσαν συνεχώς οί λέ
ξεις μιας ιδεολογίας, πού είχε οδηγήσει πολλά έθνη,τό ένα μετάτό άλλο, στήν δουλεία.

Στην δίκη αύτή έδόθη σκληρή μάχη, κατά τήν όποια οί συνήγοροι ίσχυρίσθηκαν 
ότι οί ένδεκα άνθρωποι πού έκάθηντο στο έδώλιο τοϋ κατηγορουμένου, είχαν κάμει 
χρήσιν μόνον τοϋ δικαιώματος των περί ελευθερίας λόγου καί έλευθερίας σκέψεως.

Οί ένορκοι όμως έσχημάτισαν άντίθετη γνώμη. Ή  ετυμηγορία, πού έκρινε 
ενόχους τούς κατηγορουμένους καί άνεκοινώθη άπό τον δικαστή Λέρντ Χάντ, έλεγε 
έν μέρει:

« ........ Δέν γνωρίζομε καμμιά άλλη χώρα, στήν όποια οί κατηγορούμενοι θά
είχαν τόση ελευθερία όση έδώ, έκτος μόνον τής Μεγάλης Βρεταννίας. Τό μόνο τους 
παράπονο πού δύναται νά ληφθή σοβαρά ύπ’ δψιν, είναι ή ελευθερία τοϋ λόγου, ή 
οποία τούς άρνήθηκε, γιατί αυτοί είναι οί πρώτοι πού θά τήν κατέστρεφαν. ’Ανα
γνωρίζομε ότι ή ελευθερία δέν είναι πάντοτε εύκολο νά προστατευθή, καί ότι ύπάρχουν 
ώρισμένα όρια άνοχής. Προσπαθήσαμε νά καταδείξωμε ότι οί άνθρωποι αύτοί έκι- 
νήθησαν πέραν των ορίων αυτών........ »

Τό αναθεωρητικό δικαστήριο τών ΗΠΑ έκρινε όμοφώνως τό νόμο «Σμίθ» 
ώς ομοσπονδιακό νόμο.

Στις 4 ’Ιουνίου 1951, τό άνώτατο δικαστήριο τών Η Π Α  έπεκύρωσε τήν κα
ταδίκη τών κομμουνιστών ηγετών σύμφωνα μέ τό νόμο «Σμίθ)). Ή  άπόφασις αύ
τή τοϋ άνωτάτου δικαστηρίου έδωσε στους καταδικασθέντας νά έννοήσουν ότι τό 
επίσημο κράτος δέν είχε διάθεσι νά άστειευθή μαζί τους. Κατέβαλαν τότε τήν χρη
ματική έγγύησι τών 20.000 δολλαρίθ)ν καί έσπευσαν νά έξαφανισθοΰν. To F.B.I. 
άρχισε νά τούς άναζητή.

'Ο Γκάς Χώλλ, γραμματεύς τοϋ κόμματος, διέφυγε στο Μεξικό μέ τήν βοή
θεια τοϋ παρανόμου μηχανισμού τοϋ κόμματος. ’Έβαψε ξανθά τά μαλλιά καί τά 
φρύδια του. ’Εξόρισε τό μουστάκι καί αδυνάτισε κατά 40 πάουντς. Τό κόλπο όμως 
τής μεταμφιέσεως δέν έπιασε. Ή  μεξικανική άστυνομία άνεκάλυψε τον Χώλλ σ ’ 
ένα τουριστικό περίπτερο, έξω άπό τήν πόλι τοϋ Μεξικού. Τά χαρτιά του δέν βρέ
θηκαν έν τάξει καί ώδηγήθη συνοδεία στό Ααρέντο, στά σύνορα.του Τέξας, όπου 
παρελήφθη άπό τούς υπαλλήλους τοϋ F.B.I., στις 10 ’ Οκτωβρίου 1951.

'Ο Ρόμπερτ Τόμσον ξέφευγε άπό τό FBI έπί δύο χρόνια. Τελικά άνεκαλύ- 
φθη σέ μιά καλύβα, σ ’ ένα κρησφύγετο ψηλά πάνω στά ορη Σιέρα, κάπου 120 μίλ- 
λια άνατολικά τοϋ Άγιου Φραγκίσκου. Είχε άφήσει.τά μαλλιά καί τό μουστάκι 
του νά μεγαλώσουν καί τά είχε βάψει ξανθά. ’Έφερε τό ψευδώνυμο.Τξών Φράνσις 
Μπρέναν—ενός ατόμου πού είχε πολεμήσει μέ τήν ταξιαρχία του Α βραάμ  Λίνκολν
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στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο καί μετά αύτοχτόνησε τό 1938 στή Νέα 'Υόρκη.
'Ο  Τόμσον ήταν έφωδιασμένος μέ πιστοποιητικό γεννήσεως τής Πενσυλ- 

βανίας, μέ άδεια οδηγού αύτοκινήτου έκδόσεως Ίλλινόϊς, μέ δελτίο κοινωνικής α
σφαλείας καί άλλα πιστοποιητικά πού έ'φεραν τό όνομα Μπρέναν. Στην αρχή άρ- 
νήθηκε νά μιλήση στους ύπαλλήλους τοϋ FBI. Ή  σιωπή του όμως δέν έ'φερε άπο- 
τέλεσμα. 'Η  άναγνώρισίς του έπεβεβαιώθη μέ τήν παραβολή των δακτυλικών του 
άποτυπωμάτο^ν μέ τά υπάρχοντα στό φάκελο τοϋ άρχείου του FBI.

'Η  σύλληψις τοϋ Τόμσον συνεκλόνισε τούς κομμουνιστάς καί τό κόμμα άρ
χισε μιά δραστήρια έρευνα γιά νά άνακαλύψη τον «προδότη» πού είχε καταδώσει 
τό κρησφύγετο. Ποτέ όμως οί κομμουνισταί δέν έ'μαθοιν τον μυστικό αύτό πράκτο
ρα τοϋ FBI.

Μετά τήν καταδίκη τοϋ ηγέτου τοϋ κόμματος, τό FBI έτέθη εις δίωξιν καί 
άλΛων δέκα επτά ύπαρχηγών τοϋ κόμματος, προσεκόμισε καί πάλι στοιχεία ότι ο 
μαρξισμός-λενινισμός δέν είναι άπλώς μιά κοινωνική θεωρία, άλλά μιά θεωρία 
πού οδηγεί στή βιαία έπανάστασι, μέ τήν οποία οί κομμουνισταί άποσκοποΰν τήν 
διάλυσι τοϋ άστικοΰ καθεστώτος. Ή  δίκη κράτησε ένάμισυ μήνα. Δέκα τρεις από 
τούς δέκα έπτά κατηγορουμένους κατεδικάσθησαν.

'Η  δίκη των κομμουνιστών ηγετών άποτελοΰσε ένα μέρος μιας εκτεταμένης 
έπιθέσεως τής αμερικανικής κυβερνήσεως κατά τοϋ κομμουνισμού κατά τήν διάρ
κεια τοϋ ψυχροΰ πολέμου, πού έπηκολούθησε μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Και 
όταν τό άνώτατο δικαστήριο έπεκύρωσε τήν συνταγματικότητα τοϋ νόμου «Σμίθ», 
οί κομμουνισταί άρχισαν νά έργάζωνται πλέον μέ τον παράνομο μηχανισμό.

Μιά μελέτη τοϋ FBI τό 1952 περί τοϋ παρανόμου κομμουνιστικού μηχανι
σμού, έλεγε:

« ... Ό  σημερινός παράνομος κομμουνιστικός μηχανισμός είναι ένας πραγ
ματικά μεγάλος κίνδυνος γιά τήν ασφάλεια τής χώρας καί ώς έκ τούτου πρεπει να 
θεωρήται ώς έχθρική δύναμις, πού πρέπει νά λαμβάνεται ύπ’ οψιν κατά τήν μελέ
τη των εθνικών καί αμυντικών μας σχεδίων. Οί κίνδυνοι πού μπορεί νά δημιουρ- 
νήση ό παράνομος κομμουνιστικός μηχανισμός είναι : α) κατασκοπεία, β) σαμπο- 
τάζ καί γ ) συνεργασία του μέ τούς πράκτορες των κομμουνιστικών χωρών σε πε- 
ρίπτωσι εμπλοκής τής χώρας μας εις πόλεμο».

To FBI, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, είχε διαπιστώσει ότι τό κομμουνιστικό 
κόμμα στις 'Ηνωμένες Πολιτείες—άλλά καί σέ άλλες χώρες—άπεκάλυπτε ένα μέ
ρος μόνο τής δυνάμεώς του εις τό κοινόν. 'Υπήρχε πάντοτε καί ή μυστική όργάνω- 
σις, πού ήταν γνωστή στούς κομμουνιστάς ώς «παράνομος μηχανισμός», πού δού
λευε μυστικά καί δέν άπεκάλ,υπτε τις ταυτότητες τών μελών του. ’Άλλα μέλη τού 
κόμματος εργάζονταν στον παράνομο μηχανισμό, άλλα στό φανερό νόμιμο κόμμα 
καί άλλα καί στούς δύο μηχανισμούς. 'Η  «γραμμή)) όμως καί τών δύο οργανώσεων 
ήταν ενιαία.

Σέ δημόσια συζήτησι γιά τήν «νόμιμη» καί τήν «παράνομη» δράσι, όπως,τήν 
απαιτούσε ή Τρίτη Διεθνής, τό επίσημο όργανο τού κομμουνιστικού κόμματος (τών 
II ΠΑ έγραφε :

«... Τό κέντρο βαρύτητος τών ενεργειών μας δέν είναι καθορισμένο. Είναι 
συνεχώς μ,εταβλητό, μ.ερικές φορές μετακινείται προς τον νόμιμο οργανισμό, με
ρικές φορές προς τον παράνομο μηχανισμό. Τό κέντρον βαρύτητος άποφασίζεται 
καί ορίζεται πάντοτε άνάλογα μέ τήν συνεχώς μεταβαλλομένη πραγματικότητα τού 
ταξικού άγώνος».

Περί τά τέλη τού 1946, καθώς ή «πραγματικότητα» τού ταξικού άγώνος 
άρχισε νά αναπτύσσεται μέ τον ψυχρό πόλεμο, τό κομμουνιστικό κόμμα μετακί
νησε τό κέντρο βαρύτητος προς τον παράνομο μηχανισμό. Τον ’ Οκτώβριο τού 1947
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τό κόμμα συνεπλήρωνε τις ενέργειες του γιά τήν όργάνωσι άποτελεσματικοΰ πα
ρανόμου μηχανισμού, σύμφωνα μέ τις άναφορές του FBI. Μέλη του κόμματος άρ
χισαν να έξαφανίζωνται άπό τά παλιά τους κρησφύγετα καί νά έμφανίζωνται σέ 
άλλες πόλεις μέ ψευδώνυμα. Σέ ολόκληρη τήν ’Αμερική έλαμβάνοντο δραστήρια 
προληπτικά μέτρα άπό τούς κομμουνιστές.

'Όταν οΐ ηγέτες τοΰ κόμματος καταδικάσθηκαν στήν δίκη τής Νέας 'Τόρκης, 
οί υπαρχηγοί τοΰ κόμματος άρχισαν νά ψάχνουν γιά κρησφύγετα, γιά ενοικιαζόμε
να γραφεία, γιά κατοικίες, πού θά χρησιμοποιούσαν γιά μελλοντικούς τόπους συ- 
ναντησεως. ’Ερχόντουσαν σέ επαφή μέ «συμπαθοΰντας», πού μπορούσαν νά τούς πα
ράσχουν άσυλο στά σπίτια τους. 'Ένας ήγέτης έστειλε τήν σύζυγό του καί τό παι
δί του σέ κρησφύγετο καί μετά εξαφανίσθηκε καί αυτός, χρησιμοποιώντας ψευ
δώνυμο.

Οί υπάλληλοι τοΰ FBI διεπίστωσαν ότι κατά τήν προετοιμασία τής δράσεως 
του παρανόμου μηχανισμού, τό κόμμα εΐχε υιοθετήσει, μεταξύ των άλλων, καί τά. 
κατωτέρω μέτρα ασφαλείας :

1) Περιορισμός έκδόσεως ταυτοτήτων μελών τοΰ κόμματος.
2) Ή  βασική μονάδα τοΰ κόμματος, ή λέσχη, περιωρίσθηκε σέ πέντε μέλη 

μέ ένα ομαδάρχη πού ήλεγχε τήν δρασι της. Τά μέλη μιας όμάδος δεν έπρεπε νά 
γνωρίζουν τις ταυτότητες άλλων μελών πού ανήκαν σέ άλλη ομάδα.

3) Ή  χρησιμοποίησές τοΰ τηλεφώνου γιά κομματικές υποθέσεις περιωρί- 
σθηκε εις τό ελάχιστο καί ύπεδεικνύετο στά μέλη νά χρησιμοποιούν μυστικό κώ 
δικα καί νά έλέγχουν τις συνδιαλέξεις τους.

4) Ή  χρησιμοποίησις τοΰ ταχυδρομείου περιωρίσθηκε.
5) Καταργήθηκε τό σύστημα τών ταχυδρομούν.
6) Οί συναντήσεις περιωρίσθηκαν σέ άριθμό καί έκαμουφλάροντο ώς κοινω

νικές εκδηλώσεις καί έλάμβαναν χώρα στις κατοικίες ώρισμένων μελών.
7) Τά αρχεία τοΰ κόμματος κατεστράφησαν ή άπεκρύβησαν καί άπαγορεύ- 

θηκε ή διατήρησις άρχείου, περιέχοντος ονόματα τοΰ κόμματος.
8) Μετεφέρθησαν καί άπεκρύβησαν στις κατοικίες έμπιστων μελών τοΰ 

κόμματος μηχανές πολυγράφου καί ποσότητες χάρτου.
9) Ή  Κεντρική Επιτροπή τοΰ κόμματος έθεσε σέ ενέργεια τό δικό της «νό

μιμο μηχανισμό», ώρισε επιτροπές γιά άναθεώρησι τής δράσεως καί καταρτισμού 
νέου άρχείου μελών. Οί πολιτειακές επιτροπές έλαβαν οδηγίες σχετικώς μέ τήν 
εντολή νά αναφέρουν στήν Κεντρική Επιτροπή.

Τό FBI, άναδιφώντας τήν ιστορία τοΰ παρανόμου μηχανισμού, έπληροφο- 
ρηθη ότι τό 1948 τρεις κομμουνισταί ηγέτες είχαν όρισθή γιά τήν όργάνωσι καί 
επεκτασι τοΰ παρανόμου μηχανισμού. Ό  καθένας άπό τούς τρεις έφτιαχνε άχτί- 
δα τής οποίας τα μέλη δεν έγνώριζαν παρά μόνο δύο άλλα μέλη, μέ τά όποια συν- 
εδεοντο εκ τών άνω και εκ τών κάτω. ’Έ τσι ή διείσδυσις τοΰ FBI στον παράνομο 
μηχανισμό καθίσταται περισσότερο δύσκολος.

Περί τά μέσα τοΰ 1956, τό FBI ύπελόγιζε ότι τό κομμουνιστικό κόμμα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες εΐχε περιορισθή σ ’ ένα σκληρό πυρήνα άπό 20.000 περίπου 

μέλη. Αυτό ωφείλετο στην καταδίκη τών ηγετών του καί την ένημέρωσι τής κοι
νής γνώμης περί τοΰ αύξανομένου κινδύνου έκ του κομμουνισμού.

Το Κογκρεσσο συνεσφιξε τον κλοιό γύρω άπό τον παράνομο μηχανισμό, πα
ρέχοντας το 1950 στον πρόεδρό Τροΰμαν τον νόμο «περί έσωτερικής ασφαλείας», 
σύμφωνα με τόν οποίο όλες οί κομμουνιστικές οργανώσεις καί τά μέλη τους έπρε
πε να καταγραφο^νται απο το υπουργείο δικαιοσύνης, ώς πράκτορες ξένης δυνά- 
μεως. Ο νόμος έπισης άπαιτοΰσε και τήν καταγραφή τών κομμουνιστικών μετώ
πων καί τών ηγετών τους.

(Συνεχίζεται)
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'Υπό του κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

’Α σφαλώς, είναι λίγοι εκείνοι πού γνωρίζουν δτι ύπάρχουν καί λειτουργούν 
άπό το 1959 δύο σχολές έπιμορφώσεως εΐσπρακτόρων λεωφορείων. Μία στην ’Α 
θήνα καί μία στον Πειραιά.

Τις ίδρυσε το 'Υπουργείο ’Εργασίας, σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομοθεσία, 
πού προβλέπει τήν έπιμόρφωσι των εργαζομένων.

Οί σχολές αύτές έπιμορφώσεως είναι ένα είδος άκαδήμιών, κατά τον χαρα
κτηρισμό των άρχαίων Ελλήνων, ή σεμιναρίων, κατά τον σύγχρονο χαρακτηρισμό. 
Elvat, δηλαδή, μία συγκέντρωσις γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα ανθρώπων, πού 
θά συζητήσουν θέματα τής άρμοδιότητός τους, καί θ’ άνταλλάξουν γνώμες, θά βγά
λουν συμπεράσματα καί τελικά θ’ ανανεώσουν τις γνώσεις τους, μέ τό σύγχρονο 
πνεύμα καί τήν αλματώδη πρόοδο του πολιτισμού. ’Έ τσι, επιτυγχάνονται ό πλή
ρης εκσυγχρονισμός καί ή άνταπόκρισις των εργαζομένων κάθε επαγγέλματος στις 
σύγχρονες άπαιτήσεις τής κοινωνίας.

Οί βασικές αρχές τής έκπαιδεύσεως στις σχολές αύτές των εΐσπρακτόρων 
λεωφορείων, είναι οί ακόλουθες :

α ) 'Η  δημιουργία χαρακτήρων, πού επιδιώκεται μέ τήν συνήθεια, στήν ε
κούσια έκδήλωσι των άρετών πάσης φύσεως (άγάπης, εύθύτητος, ειλικρίνειας, άλ- 
ληλεγγύης, σωφροσύνης, μετριοφροσύνης, λογικότητος κλπ.). Αυτό κατορθώνεται 
μέ τά μαθήματα τής ήθικής καί κοινωνικής άγωγής, τής κοινωνικής ψυχολογίας 
καί των άσκήσεων αύτοελέγχου.

β ) 'Η  άνύψωσις τής διανοητικής ίκανότητος, δηλαδή ή άνάπτυξις στους μα- 
θητάς τής ίκανότητος γιά μάθησι, «αντικειμενική κρίσι, άντιμετώπισι κάθε κατα- 
στάσεως, άφομοίωσι γνώσεων, πάρατήρησι καί ετοιμότητα πνεύματος, κ.λ.π.

γ )  'Η  επαγγελματική καί εγκυκλοπαιδική μέρφωσις, δηλαδή ή άπόκτησις 
υπό των μαθητών τών γνώσεων καί τών ικανοτήτων έκείνων, οί όποιες είναι άπα- 
ραίτητες γιά τήν έκπλήρωσι τού επαγγελματικού καί κοινωνικού τους προορισμού.

δ ) 'Η  άνύψωσις τού επιπέδου τής επαγγελματικής καί κοινωνικής άγωγής 
στά πλαίσια τών οποίων περιλαμβάνονται, ή άψογη συμπεριφορά καί έμφάνισις 
τών εΐσπρακτόρων παντού καί πάντοτε. 'Η  καλλιέργεια τής ήρεμίας, τής ειλικρί
νειας, τής άπλότητος καί τής εύθύτητος σέ κάθε περίπτωσι υπηρεσιακής ή κοινω
νικής ένεργείας καί ή άποφυγή τής άπρεπούς συμπεριφοράς προς οίονδήποτε.

ε) Ή  άπόκτησις τεχνικών γνώσεων άπό τούς μαθητάς καί ή έκμάθησις τών 
συγχρόνων έπιστημονικών μέσων, πού έχουν σχέσι μέ τό αύτοκίνητο καί τήν

μων γνώσεων, σέ τρόπο ώστε νά δώση στους μαθητάς δ, τι είναι άναγκαΐο, γιά 
τήν ψυχοπνευματική καλλιέργεια τους καί τήν επαγγελματική κατάρτισί τους. 

Τά μαθήματα πού διδάσκονται στις σχολές αύτές είναι τά εξής :
1) Π ρώτες βοήθειες καί 'Ίγιεινή.
2 ) ’ Επαγγελματική ’Αγωγή.
3 ) Τεχνική έπαγγέλματος, ήτοι νόμοι καί άποφάσεις σχετικοί μέ τό προ

σωπικό κλπ.
4 ) Πρόληψις καί άντιμετώπισις άτυχημάτων.
5) Τουρισμός καί σχέσις μέ τό αύτοκίνητο.
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6) Αγωγή του πολίτου καί κοινωνική άγωγή.
7) Μηχανολογία αύτοκινήτου.
8) Έλληνικά-Μαθηματικά-Στοιχεία ’Αγγλικής.
9) Ελεύθερες διαλέξεις εθνικού περιεχομένου καί γενικής μορφώσεως.
Μετά το τέλος τής θεωρητικής διδασκαλίας, άκολουθούν πρακτικές άσκήσεις,

που πραγματοποιούνται μέ τριήμερες έπισκέψεις των μαθητών σέ εργοστάσια αυ
τοκίνητων, σε τόπους τουρισμού ή σέ άλλα ένδιαφέροντα μέρη. ’ Εκεί γίνονται καί 
επιτόπιες ασκήσεις άντιμετωπίσεως άτυχημά.των.

Κατά τήν 6ετία, από τού 1959-1965, έφοίτησαν στις Σχολές Είσπρακτόρων 
λεωφορείων ’Αθηνών καί Πειραιώς καί πήραν πτυχίο, υστέρα άπό επιτυχείς έ- 
ξετασεις, συνολικώς 900 περίπου εΐσπράκτορες, πολλοί άπό τούς οποίους σταδιο
δρόμησαν ως σταθμάρχες ή έλεγκτές.

Όσοι λοιπόν έγνώρισαν τήν όπαρξι των σχολών αύτών έπιμορφώσεως είσ- 
πρακτορων, ένδιεφέρθησαν νά πληροφορηθοΰν κάθε τι τό σχετικό μέ τήν άθόρυ- 
βη αυτή εργασία, καί έξεδήλωσαν κατόπιν τον ενθουσιασμό τους για τήν πρόοδο 
στον κοινωνικό αύτό τομέα, συμπαραστάθηκαν δέ στις καταβαλλόμενες προσπά
θειες γιά τήν μορφωτική στάθμη των έργαζομένων αύτών άνθρώπων στα λεωφο
ρεία.

’Αλλά καί οί ιδιοκτήτες τών λεωφορείων έξεδήλωσαν τον ενθουσιασμό τους 
για τήν άναμόρφωσι τών είσπρακτόρων καί μέ τούς κ.κ. προέδρους τών Κ ΤΕ Λ  
εξεφρασαν τήν εύγνωμοσύνη τους στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες πού είχαν τήν 
πρωτοβουλία τής ίδρύσεως καί λειτουργίας τών σχολών.

ί ό πλέον όμως παρήγορα σημείο είναι ότι στήν άποστολή τών σχολών έπί- 
στευσαν προ παντός οί ίδιοι οί εΐσπράκτορες, οί όποιοι σέ σχετικές έκθέσεις πού 
έγραψαν κατά τήν άποφοίτησί τους, διετύπωναν άνετα καί μέ πίστι τον ένθουσια- 
μο τους. Σεβόμενος τό χώρο, δέν θά παραθέσω άρκετά άποσπάσματα άπό τις εκ
θέσεις τών νέων αύτών πολύ χαρακτηριστικά.

Τό συμπέρασμα είναι, ότι έγινε καί γίνεται μια εργασία αθόρυβη γύρο.) άπό 
την επιμόρφωσι τών είσπρακτόρων τών άστικών λεωφορείων καί τά άποτελέσμα- 
τα είναι έκδηλα προς όφελος όχι μόνον τής τουριστικής έμφανίσεως τής χώρας μας, 
αλλα καί προς όφελος αύτών τοίν ιδίων τών είσπρακτόρων καί τών επιχειρήσεων 
στις οποίες δουλεύουν. 'Όταν δέ φοιτήσουν όλοι οί εΐσπράκτορες στις Σχολές αύ- 
τες, τότε ασφαλώς καί τό επάγγελμα αύτό, πού άλλοτε έθεωρεΐτο άπό τά ταπει
νότερα, θά έχη τήν πρέπουσα θέσι στήν επαγγελματική καί κοινωνική όργάνωσι 
τής έργασίας.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ



5ΟΝ Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ  ΣΥ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Ν  ΤΡΟ ΧΑ ΙΑΣ
___________________________ Κατά μετάφρασιν έκ του Γαλλικού ΰπό_________________________

τοΰ ’Αστυφύλακας κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

’Από 31ης Μαίου έως 4ης Ιουνίου έ.έ., συνήλθεν εις Παρισίους καί εις το 
οίκημα της U .N .E.S.C .O . τό δον Διεθνές Συνέδριου Τροχαίας, εις δ παρευρέθη- 
σαν άντιπρόσωποι έκ τεσσαράκοντα πέντε χωρών.

Τό έν λόγω συνέδριου ώργανώθη ύπό τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Άνωτέ- 
ρων ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας (I.F .S .P .O ), τή συνεργασία του Διεθνούς ’Ορ
γανισμού Προλήψεως Τροχαίων ’Ατυχημάτων καί τή υποστηρίξει τοΰ Παγκο
σμίου Τουριστικού καί Αύτοκινητιστικοΰ ’Οργανισμού.

Τό Συνέδριον έτίμησαν οί κ.κ. Πομπιντοΰ, πρωθυπουργός τής Γαλλίας, Φουα
γιέ, υπουργός δικαιοσύνης, Κούβ ντε Μυρβίλλ, υπουργός εξωτερικών, Φρέϋ, υ
πουργός εσωτερικών, Μεσμέρ, υπουργός εθνικής άμύνης καί Ζακέ, υπουργός δη
μοσίων έ'ργων καί μεταφορών.

Λ η φ θ ε ϊσ α ι α π οφ άσεις.
Κατά την διάρκειαν τής συνεδριάσεως του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Τροχαίας, 

έλήφθησαν αί κάτωθι αποφάσεις :
1.—Τ α ξ ι ν ό μ η σ ι ς τ ω ν  μ ε θ ό δ ω ν έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  κ α ί  

π ρ ο λ η π τ ι κ ώ ν  α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  μ έ τ ρ ω ν ,  τ ώ ν  ά φ ο ρ ώ ν  τ ω ν  
τ ο ύ ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ϋ ν τ α ς  τ ά ς  ο δ ο ύ ς ,  ή τ ο ι  α ν ή λ ι κ α ,  ε ν ή 
λ ι κ α ,  κ α ί  υ π ε ρ ή λ ι κ α  ά τ ο μ α.

Μετά συζήτησιν επί τών διαφόρων μ.εθόδων, α'ίτινες χρησιμοποιούνται διά 
την πρόληψιν ατυχημάτων καί τον τρόπον μέ τον όποιον αδται εφαρμόζονται άνα- 
λόγως τής περιπτώσεως, άπεφασίσθη ή ταξινόμησίς των μέ βάσιν τον βαθμόν τής 
άνασχετικής δυνάμεως έκάστης μεθόδου.

’ Ιδιαιτέρα σημασία άπεδόθη εις τάς μεθόδους τάς έφαρμοζομένας διά τους 
ανηλίκους καί υπερήλικας. Οί πρώτοι θά πρέπει νά κατατοπισθοΰν οσον τό δυνα
τόν πληρέστερον διά νά καταστούν καλοί οδηγοί καί καλοί πεζοί, οί δεύτεροι θά 
πρέπει νά καταστούν ικανοί νά αύτοπροστατεύωνται έκ τών κινδύνων τής τροχαίας 
κυκλοφορίας.

'Όσον αφορά, τούς ενήλικας, επειδή ούτοι άποτελοΰν τήν πλειοψηφίαν τών 
κυκ?ιθφορούντων εις τάς οδούς, θά πρέπει νά ληφθοΰν δραστικά μέτρα, χωρίς νά 
αποκλείεται καί τό μ,έτρον μετεκπαιδεύσεως ώρισμένων ατόμων μέ κακάς έξεις, 
άτινα άποτελοΰν κίνδυνον διά τούς υπολοίπους.

Είδικώς δέ διά τούς καθ’ έξιν οΐνόφλυγας οδηγούς, θά πρέπει νά ληφθοΰν αύ- 
στηρότερα μέτρα.

Βεβαίως θά ήτο σφάλμα καί άδικία νά άποκαλέσωμεν ή νά μεταχειρισθώμεν 
τούς οδηγούς ώς κοινούς έγκλημ.ατίας, έπειδή ένα έλάχιστον ποσοστόν έξ αύτών 
υποπίπτει εις λάθη καί παραβαίνει τον Κώδικα 'Οδικής Κυκλοφορίας, καθ’ όσον 
τούτο άντίκειται εις τάς άρχάς τής λογικής καί τούς κανόνας άγωγής εντός μιας 
πεπολιτισμένης κοινών ίας.

Έ χον ύπ’ οψιν τά ανωτέρω, τό Συμβούλιον άποτίει φόρον τιμής εις τούς 
έθνικούς καί διεθνείς οργανισμούς προλήψεως τροχαίων ατυχημάτων, οίτινες δια
δραματίζουν αποφασιστικόν ρόλον εις τήν πρόληψιν τών άτυχημάτων.

Έπιβεβαιοι εις τούς οργανισμούς τούτους τήν κατανόησιν καί τήν συνεργα
σίαν, ήτις παρέχεται έκ μέρους ταιν αστυνομικών ύπηρεσιώιν διά τήν συνέχισιν καί 
έπέκτασιν τής δραστηριότητός των, ώς καί τήν επιδίωξιν καί άνεύρεσιν κάθε δυ
νατού μέσου διά τήν αΰξησιν τής άποδόσεώς των, καθ’ όσον οί άστυνομικοί, λόγω 
τής ιδιότητάς των, έν σχέσει προς τήν οδικήν κυκλοφορίαν, είναι έτοιμοι νά διείςα-
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γάγουν οίασδήποτε μελετάς καί παρατηρήσεις, α'ίτινες είναι δυνατόν νά παράσχουν 
πρακτικάς λύσεις διά τά προβλήματα άσφαλείας.

2. —Έ  κ τ ί μ η σ ι ς  ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν  ά π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ή ς  κ α 
τ α τ ο π ι σ τ ι κ ή ς  κ α ί  π ρ ο λ η π τ ι κ ή ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ α τ ο ς  τ ή ς  
α σ τ υ ν ο μ ί α ς .

Το Συμβούλιον, λαβόν ύπ’ όψιν την σπουδαιότητα τής δαπάνης του κατατο
πιστικού' καί προληπτικού προγράμματος τής άστυνομίας διά την τροχαίαν κυκλο
φορίαν, ώς έπίσης καί την απόλυτον άνάγκην ύπάρξεως θετικών άποτελεσμάτων 
εις τδν τομέα τούτον, υπογραμμίζει την άνάγκην, δπως επειγόντως τεθούν εις ε
φαρμογήν, εις δλας τάς χώρας, τά διάφορα κατατοπιστικά καί προληπτικά μέτρα.

Εις τον τομέα τούτον, θά πρέπει νά καταβληθή ιδιαιτέρα προσπάθεια διά νά 
επιτευχθή ή στενή συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών, καί θά πρέπει νά έξευρε- 
θή το κατάλληλον σύστημα, το όποιον θά καταστήση δυνατήν την εύρεΐαν ένημέ- 
ρωσιν επί των καταγραφομένων άποτελεσμάτων.

Προς τον σκοπόν τούτον συνιστά τήν συνεχή άνταλλαγήν πληροφοριών με
ταξύ τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Άνωτέρων ’Αξιωματικών Άστυνομίας καί τού 
Διεθνούς ’Οργανισμού Προλήψεως Τροχαίων ’Ατυχημάτων.

Είσηγεΐται έπίσης, δπως πρίν ή συνέλθη τό 6ον Διεθνές Συνέδριον Τροχαίας, 
καταβληθή προσπάθεια διά τήν καταγραφήν τών άποτελεσμάτων τών κατατοπι
στικών καί προληπτικών μέτρων εις έκάστην χώραν, νά όποβληθή δέ ειδική άνα- 
φορά περί τών κατά χώρας έφαρμοζομένων μεθόδων.

Βάσει δέ τών πληροφοριών τούτων, τό επόμενον Συνέδριον θά δυνηθή νά κα- 
ταλήξη εις συμπεράσματα επιστημονικής άξίας.

3. —Τ ε χ ν ι κ α ί κ α ί  π ρ α κ τ ι κ ά  ί μ έ θ ο δ ο ι  έ ν χ ρ ή σ ε ι π α 
ρά  τ ή ς  ά σ τ υ ν ο μ ί α ς  δ ι ά  τ ή ν  σ ύ ν δ ε σ ι ν  τ ο π ι κ ώ ν  μ ε τ ά  κ ε ν 
τ ρ ι κ ώ ν  ο δ ι κ ώ ν  ά ρ τ η ρ ι ώ ν.

Τό Συνέδριον, λαβόν ύπ’ δψιν τήν σπουδαιότητα, διά τάς άστυνομικάς υπη
ρεσίας, τής συνδέσεως μιας κεντρικής οδικής άρτηρίας μέ έπαρχιακάς τοιαύτας, 
τας έπιφορτισμένας μέ τοιαΰτα περίπλοκα προβλήματα, κρίνει άπαραίτητον τήν 
χρησιμοποίησιν τεχνικών μέσων καί δεδοκιμασμένων τεχνικών.

’Έχον ύπ’ δψιν, δτι εις πλείστας χώρας ή συμβολή τής άστυνομίας εις τον 
τομέα τούτον ύποβοηθεΐ τά μέγιστα εις τήν άντιμετώπισιν τής άνεπαρκείας τών 
οδικών δικτύων, άτινα δέν είναι κατάλληλα διά τον σύγχρονον μηχανοκίνητον πο
λιτισμόν,

Λαβόν ύπ’ οψιν δτι ή προσφερομένη συμβολή έκ μέρους τών άστυνομικών 
υπηρεσιών τροχαίας κινήσεως έχει θεραπεύσει πλείστας δσας δυσκολίας, αίτινες 
άνακύπτουν μέχρι σήμερον, καί τήν διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας χάρις εις τά 
λαμβανόμενα άστυνομικά μέτρα,

Λαβόν ύπ’ οψιν δτι εις πλείστας χώρας ή βελτίωσις καί εκσυγχρονισμός τών 
οδικών δικτύων πιθανώς νά έπιτευχθή πρίν ή παρέλθουν πολλά έτη, καί δτι μέχρι 
τότε ή άστυνομία θά είναι άναγκασμένη νά άντιμετωπίζη δι’ ιδίων της μέσων τά 
έκ τής αύξανομένης κυκλοφορίας προκύπτοντα προβλήματα,

Τό Συνέδριον άναγνωρίζει δτι ή πραγματική λύσις τών προβλημάτων τρο
χαίας έντός καί πέριξ τών μεγάλων άστικών κέντρων, θά έπιτευχθή διά τής κατα
σκευής καταλλήλων έργων, άτινα θά πρέπει νά γίνουν δσον τό δυνατόν τό ταχύτε- 
ρον.

Είσηγεΐται τήν αΰξησιν τού προσωπικού τών άστυνομικών υπηρεσιών τρο
χαίας κινήσεως καί τήν χορήγησιν εις αυτό τών άπαραιτήτων έφοδίων, είδικώς δέ 
θά πρέπει νά τεθούν εις τήν διάθεσίν του αί πλέον σύγχρονοι έφαρμογαί τής τεχνι 
κής, τής μηχανικής,’τής ήλεκτρομηχανικής καί τής ήλεκτρομαγνητικής.
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Είσηγεΐται επίσης δπως το προσωπικόν των αστυνομικών υπηρεσιών τρο
χαίας ενημερώνεται επί όλων των ερευνών, μελετών καί έργασιών, αί'τινες του εί
ναι απαραίτητοι διά τήν άντιμετώπισιν του προβλήματος τής ρυθμίσεως τής με
γάλης τροχαίας κυκλοφορίας εις τάς πόλεις.

Διά πάντα τά άνο^τέρω, επιθυμεί τήν άνταλλαγήν πληροφοριών καί τήν ορ- 
γάνωσιν συναντήσεων μεταξύ άστυνομικών τροχαίας δλων τών χωρών.

4.— Σ  ύ σ τ ά σ ι ς  ε ι δ ι κ ή ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  δ η μ ο σ ί ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  
ε ι ς  τ ή ν  α σ τ υ ν ο μ ί α ν  τ ρ ο χ α ί α ς .

Τό Συνέδριον, έχον ύπ’ οψιν δτι αί δημόσιαι σχέσεις είναι μία επαγγελματι
κή έκδήλωσις, ήτις άποσκοπεΐ εις τήν ένημέρωσιν τής κοινής  ̂γνώμης έπί τής δρα- 
στηριότητος ιδιωτικών καί δημοσίων οργανισμών, ώς επίσης καί εις τήν δημιουρ
γίαν εύνοϊκοΰ κλάματος διά τήν άποκατάστασιν καλών σχέσεων μεταξύ του κοι
νού καί τών έν λόγω οργανισμών,

Λαβόν ύπ’ οψιν δτι αί δημόσιαι σχέσεις έχουν ώς σκοπόν τήν παροχήν τής 
δυνατότητος εις έκαστον νά πληροφορηθή καί ταυτοχρόνως νά πληροφορήται,

Λαβόν ύπ’ οψιν οτι ό διάλογος μεταξύ τής αστυνομίας καί του κοινού θά πρέ
πει νά καταστή ένα μέσον άναπροσαρμογής καί άμοιβαίας κατανοήσεως,

Λαβόν ύπ’ δψιν δτι διά τήν έφαρμογήν τής τεχνικής τών δημοσίων σχέσεων 
απαιτείται ειδική έκπαίδευσις,

Τό Συνέδριον είσηγεΐται δπως εις άπάσας τάς άστυνομικάς υπηρεσίας, εί- 
δικώς δέ τάς έπιφορτισμένας μέ τον έλεγχον τροχαίας κινήσεως, συσταθοΰν ύπη- 
ρεσίαι δημοσίων σχέσεων, καί τονίζει δτι είναι άνάγκη αί ώς άνω ύπηρεσίαι δημο
σίων σχέσεων νά πλαισιωθούν ύπό είδικώς έκπαιδευμένου έπαγγελματικώς προ
σωπικού.

Επιθυμία του επίσης εΐναι δπως τό 6ον Διεθνές Συνέδριον Τροχαίας συμπε- 
ριλάβη τό θέμα τούτο εις τό πρόγραμμά του.

5. —Ν ό μ ι μ α μ έ σ α  κ α ί  ε φ ό δ ι α  ε ι ς  τ ή ν  δ ι ά θ ε σ ι ν τ ή ς  
α σ τ υ ν ο μ ί α ς  δ ι ά  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο ν  κ α ί  δ ι α π ί σ τ ω σ ι ν  π ρ ό σ ω -  
ο ι ν ή ς  ά ν ι κ α ν ό τ η τ ο ς  ε ν ό ς  ο δ η γ ο ύ ,  λ ό γ ω  χ ρ ή σ ε ω ς  α λ 
κ ο ό λ ,  φ α ρ μ ά κ ω ν  ( δ ι ε γ ε ρ τ ι κ ώ ν  ή κ α τ α π ρ α ϋ ν τ ι κ ώ ν ) · ? )  
έ κ κ ο π ώ σ ε ω ς.

Τό Συνέδριον, λαβόν ύπ’ δψιν τήν εκτασιν καί σοβαρότητα τών κινδύνων έκ 
τής όδηγήσεως οχημάτων ύ^ό άτόμων ευρισκομένων εις κατάστασιν μέθης, ή έ- 
χόντων έξησθενημένας τάς πνευματικάς καί σωματικάς των ικανότητας, λόγω χρή
σεως φαρμάκων, κοπώσεως ή οίασδήποτε άλλης αιτίας, κάμνει έκκλησιν προς δλας 
τάς χώρας, δπως υιοθετήσουν μίαν κοινήν προσπάθειαν έπί τού προκειμένου, Ζνα 
έμποδίζωνται οί οδηγοί από τού νά οδηγούν, μέχρις δτου ή φυσική καί πνευματική 
των κατάστασις έπιτρέπη εις αύτούς τον πλήρη έλεγχον τών οχημάτων των, χωρίς 
νά ύφίσταται κίνδυνος προκλήσεως δυστυχήματος.

Εκφράζει τήν έλπίδα δτι θά υίοθετηθή διεθνής δρος διά τήν «όδήγησιν οχή
ματος ύπό τήν επήρειαν τού οινοπνεύματος» καί δτι θά χρησιμοποιηθή μία άλάν- 
θαστος μέθοδος διά τήν διαπίστωσιν τού βαθμού τής μέθης, χωρίς ταυτοχρόνους νά 
προσβάλλεται ή άνθροοπίνη αξιοπρέπεια.

Εκφράζει τήν έλπίδα δτι θά έφαρμοσθή ενιαία νομοθεσία εις δλας τάς χώ- 
οας διά τήν έφαρμογήν περιοριστικών μέτρων.

6. —' Η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ή ς  ά σ τ υ ν ο μ ί α ς  π ρ ο ς  τ ά  θ ύ μ α 
τ α  τ ρ ο χ α ί ω ν  δ υ σ τ υ χ η μ ά τ ω ν  ά π ό ν ο μ ι κ ή ς ,  ι α τ ρ ι κ ή ς  κ α ί  
ά ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή ς  π λ ε υ ρ ά ς .

' Τό Συνέδριον, λαβόν ύπ’ οψιν δτι αί ένέργειαι τής άστυνομίας εις περίπτωσιν 
τροχαίου δυστυχήματος εΐναι :
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—Νά άποκαθιστά τήν ασφάλειαν εις το σημεΐον ένθα έλαβε χώραν τδ δυστύ
χημα,

—Νά παρέχη τήν βοήθειάν της προς τά θύματα,
—Νά λαμβάνη τά προβλεπόμενα ύπδ του νόμου μέτρα καί νά άναφέρη σχε-

τικώς.
Θεωρεί ότι προς άμεσον παροχήν βοήθειας εις τά θύματα, άπαιτεΐται : 1)

'Η σύστασις ενός συστήματος συναγερμού, διά τού οποίου νά κινητοποιούνται άπα- 
σαι αί ύπηρεσίαι παροχής βοηθειών, διά μιας απλής τηλεφωνικής κλήσεως, 2) 'Η  
αύξησις των τραυματιοφόρων οχημάτων των νοσοκομείων καί 3 ) Ό  εφοδιασμός 
των αστυνομικών υπηρεσιών διά τών άναγκαίων μέσων μεταφοράς, ώστε νά είναι 
εις θέσιν νά ενεργούν την μεταφοράν τραυματισθέντων ατόμων, εις περίπτωσιν 
ανάγκης.

Συνιστα επίσης τά έξής, άτινα θά συντελέσουν εις τήν άμεσον παροχήν τών 
πρώτων βοηθειών όσον τδ δυνατόν τό ταχύτερον : 1) Τδ κοινόν θά πρέπει νά κα- 
θοδηγήται γενικώς καί ιδιαιτέρως νά ενημερώνεται καί νά κατατοπίζονται τά α
νήλικα άτομα, 2) Οί υποψήφιοι διά τήν άπόκτησιν οδηγού αυτοκινήτου, θά πρέπει 
να έξετάζωνται καί εις τδ μάθημα παροχής πρώτων βοηθειών πρό τής χορηγή- 
σεως τής ώς άνιυ άδειας, 3) 'Ο χώρος ένθα έλαβε χώραν τδ δυστύχημα, θά πρέπει 
να σημειοΰται διά τής τοποθετήσεως ενδεικτικής πινακίδας, π.χ. φωσφορίζοντος 
τριγώνου άσφαλείας.

7.— Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν α ι  μ έ θ ο δ ο ι  δ ι ά  τ ή ν  ρ ύ θ μ ι σ ι ν  
τ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ε ι ς  τ ά ς  μ ε γ ά λ α ς  ό δ ι κ ά ς  ά ρ τ η ρ ί α ς .

Τδ Συμβούλων, λαβόν ύπ’ όψιν ότι ή κυκλοφορία εις τάς κεντρικάς όδικάς 
αρτηρίας θά πρέπει νά εξετάζεται γενικώς άπό άπόψεως άσφαλείας, ότι τά τεχνι
κά προβλήματα, τά έχοντα σχέσιν μέ τήν κυκλοφορίαν εις τάς κεντρικάς όδικάς άρ
τηρίας έχουν ίδιον χαρακτήρα καί είναι εις πολλάς περιπτώσεις διάφορα εκείνων 
εις δευτερευούσης σημασίας οδούς, ότι εις τάς περιπτώσεις ταύτας πρέπει νά γί
νεται ειδική μελέτη έπί τού θέματος τούτου,

’Εκφράζει τήν έλπίδα ότι οί υπεύθυνοι ειδικοί εις τάς χώρας τού αυτού γεω
γραφικού, οικονομικού καί τουριστικού χώρου, π.χ. τών ευρωπαϊκών χωρών, θά 
πρέπει νά συναντώνται μέ σκοπόν τήν μελέτην καί κατάστρωσιν προγραμμάτων, 
διά τήν γενικήν εφαρμογήν τών τεχνικών προόδων τού άνθρώπου, τά όποια είναι 
δυνατόν νά συμβάλλουν εις τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τής τροχαίας κυκλο
φορίας επι τών κεντρικών εθνικών καί διεθνών οδικών αρτηριών, έντδς τών περιο
χών των.

8.— Τ ε χ ν ι κ ά  μ έ σ α  ε ι ς  τ ή ν  δ ι ά θ ε σ ι ν  τ ή ς  ά σ τ υ ν ο μ ί α ς  
π ρ ο ς  δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ ι ν  τ ή ς  ά σ τ ι κ ή ς σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς .

Τό Συμβούλων, διαπιστώνον τήν συνεχή βελτίωσιν τών εις τήν διάθεσιν τής 
άστυνομίας τεχνικών μέσων πρδς άνακάλυψιν, έπίβλεψιν καί ρύθμισιν τής κυκλο
φορίας εις άστικάς περιοχάς, καί τήν διαπίστωσιν διαπραχθεισών ύπδ τών οδηγών 
παραβάσεων, συνιστα έκθύμως τήν χρησιμοποίησιν τών τοιούτων μέσων.

Διαπιστώνει έν τούτοις, ότι ή καθιέρωσις τών τοιούτων μέσων δεν δύναται 
νά υποκαταστήση τήν άνεπάρκειαν ένδς έλλειποΰς οδικού δικτύου, αλλά άντιθέτως 
τά δίκτυα ταΰτα ένισχύονται διά τής αύξήσεως τής παραγωγής καί τής έκμεταλ- 
λεύσεως.

Τδ Συνέδρων θεωρεί ότι ό κύριος σκοπός τής χρησιμοποιήσεως τών τεχνι
κών μέσων θα πρεπει να αποβλέπη εις τήν ύποβοήθηοιν καί άντιμετώπισιν τού κυ- 
κλοφοριακοΰ προβλήματος, οπερ συνεχώς καθίσταται δυσκολώτερον. Τονίζον δέ 
τον διεθνή χαρακτήρα τού προβλήματος τής κυκλοφορίας, εύχεται τήν πραγματο
ποίησή διάλογου εις τδν τεχνικόν τομέα, μεταξύ τών ενδιαφερομένων χωρών καί
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συνιστα την επεκτασιν των άνταλλαγών πληροφοριών μεταξύ όλων των χωρών.
9.— Έ  ν ι α ι ο π ο .  ί η σ ι ς  τ ώ ν  α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν  έν 

σ χ έ σ ε ι  μ έ  π α ρ α β ά σ ε ι ς  δ ι α π ρ α τ τ ο μ έ ν α ς  ύ π ό  ά λ λ ο δ α
π ώ ν .

Τό Σ  υμβούλιον, διαπιστώνει μέ ίκανοποίησιν ότι συμφώνως προς τάς υπο
δείξεις του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Τροχαίας, συνελθόντος έν Μαδρίτη τώ 1963, ή 
'Ισπανία καί ή Πορτογαλία συνήψαν άμοιβαίαν συμφωνίαν, διά την επιβολήν ποι
νών επί τροχαίων παραβάσεων διαπραττομένων ύπό αλλοδαπών.

’Εκφράζει την επιθυμίαν όπως αί δύο ένδιαφερόμεναι κυβερνήσεις φθάσουν 
τον ύψηλότερον βαθμόν άποδόσεως εντός τού βραχυτίρου δυνατού χρονικού δια
στήματος.

10.— Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η ς  α ρ ι σ τ ε ρ ά .
Τό Συμβούλιον, διαπιστώσαν ότι αί συζητήσεις επί τής τεχνικής καί αί ύπο- 

βληθείσαι άντικειμενικαί άναφοραί περί τής προτεραιότητος τού βαίνοντας αριστε
ρά, έκίνησαν τό ένδιαφέρον τών συνέδρων, θεωρεί ότι ούδέν μέσον, τό όποιον δυ
νατόν νά. διευκολύνη την κυκλοφορίαν, καί νά έλαττώνη τον άριθμόν τών δυστυχη
μάτων, δεν πρέπει νά απορρίπτεται άνευ εμπεριστατωμένης μελέτης του.

’Επείγουσα άνάγκη νά διεξαχθή ειδική μελέτη επί τού σπουδαιοτάτου τού
του θέματος.

11.— Τ ό  ε ύ δ ι  ά κ ρ ι τ ο ν  κ^αί τ ό  ο μ ο ι ό μ ο ρ φ ο ν  τ ο ύ  π ε ρ ι 
ε χ ο μ έ ν ο υ  τ ώ ν  π ι ν α κ ί δ ω ν  τ ώ ν  ο χ η μ ά τ ω ν .

Τό Συμβούΐαον, λαβόν ύπ’ οψιν την γοργήν καί συνεχή αύξησιν τού αριθμού 
τών κατά την νύκτα κυκλοφορούντων οχημάτων, γεγονός όπερ καθιστά τήν άνα- 
γνώρισιν τών οχημάτων ύπό τών αστυνομικών έτι δυσκολωτέραν καί δημιουργεί 
προβλήματα άσφαλείας, καί εχον ύπ’ δψιν τά θετικά αποτελέσματα, άτινα επιτυγ
χάνονται εις πλείστας χώρας καί ιδία έν Γαλλία, διά τής χρησιμοποιήσεως φωτει
νών πινακίδων,

’Αποδέχεται μεθ’ ίκανοποιήσεως τήν άπόφασιν τού Νοεμβρίου 1964 τής 
ύποεπιτροπής οδικών μεταφορών EGE τών 'Ηνωμ,ένων ’Εθνών, περί τής καθιε- 
ρώσεως φωτεινών πινακίδων.

Έπιβεβαιοΐ την ανάγκην τής χρησιμοποιήσεως πινακίδων, αίτινες νά είναι 
εύανάγνωστοι καί εύδιακριτοι έξ άποστάσεως τουλάχιστον 45 μέτρων, ύφ’ . οίασ- 
δήποτε συνθήκας.

Συνιστά τήν καθιέρωσιν φωτεινών πινακίδων, ίνα καθίσταται εφικτή ή άνά- 
γνο^σίς των κατά τήν νύκτα έκ τής ώς άνω άναφερομένης άποστάσεως.

’Απαιτεί όπως αί άρμόδιαι κρατικαί ύπηρεσίαι θέτουν τάς άπόψεις των ύπ’ 
6ψιν τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Άνωτέρων ’Αξιωματικών, έν σχέσει προς διε
θνείς συμφοονίας έπί τής οδικής κυκλοφορίας.

12.— Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ό ς τ ύ π ο ς  α ν α φ ο ρ ά ς  τ ρ ο χ α ί ω ν  δ υ σ τυ- 
χ η μ ά τ  ω ν.

Τό Συμβούλιον, μελετήσαν τό προκαταρκτικόν σχέδιον ορολογίας καί οδη
γιών, αίτινες θά χρησιμοποιηθούν εις τό ύπόδειγμα ευρωπαϊκής άναφοράς τροχαίων 
δυστυχημάτων, καί διαπιστώσαν μεθ’ ίκανοποιήσεως οτι τό Εύρο^παϊκόν Συμβού
λιον έπέδειξε ένδιαφέρον διά τό σχέδιον τούτο, δι’δ καί έζήτησε τήν γνώμην τών 
κυβερνητικών καί έξωκυβερνητικών παραγόντων, οϊτινες έπεδοκίμασαν τό όμοιό- 
ιζορφον τού τύπου τής άναφοράς.

’Έχον ύπ’ δψιν ότι αί κυβερνήσεις έπιδεικνύουν μεγάλην προσοχήν διά. τά 
προβλήματα, άτινα έχουν σχέσιν μέ τήν μελέτην καί πρόληψιν τών τροχαίων άτυ- 
χημάτων.

Επισύρει τήν προσοχήν εις τό γεγονός ότι, οσάκις λαμβάνει χώραν ένα τρο-



902 Μετάφρασις Α. Βογιατζή : 5ον Διεθνές Συνέδρων Τροχαίας

χαΐον δυστύχημα, ή άστυνομία συγκεντρώνει μέγαν άριθμόν άντικειμενικών πλη
ροφοριών, αί όποϊαι πρέπει νά γνωστοποιούνται εις άπαντας τούς έχοντας σχέσιν 
μέ τά θέματα τροχαίας ασφαλείας (κατασκευαστάς οδών, αυτοκινήτων, δικαστι
κούς, νομικούς, ΐατρικάς υπηρεσίας, φυσιολόγους, άσφαλιστικούς οργανισμούς 
κλπ.).

Έπιβεβαιοϊ την επιθυμίαν τών άστυνομικών τροχαίας, όπως συγκεντρώνουν 
καί χρησιμοποιούν τοιαΰτα μαρτυρικά στοιχεία εις κατάλληλον τύπον, άνταποκρι- 
νόμενον προς τάς άνάγκας τών χρησιμοποιούντων τάς οδούς.

’Εκφράζει τήν ελπίδα ότι οΐ εύροοπαϊκοί οργανισμοί, ιδίως δέ το Συμβούλιον 
της Ευρώπης, θά συγκαλέσουν τούς ειδικούς διά νά μελετήσουν τά διεθνή σχέδια, 
άτινα υΐοθετήθησαν ύπό τών 4ου καί 5ου Διεθνών Συνεδρίων Τροχαίας καί νά κα
θορίσουν ενα τύπον κατάλληλον, οστις θά ύποβληθή προς έγκρισιν ύπο τών διαφό
ρων ευρωπαϊκών χωρών.

1 3 —Έ  π ι β ε β λ η  μ έ ν η  ή κ α θ ι έ ρ ω σ ι ς  ε ν ι α ί ο υ  ε υ ρ ω π α ϊ 
κ ο ύ  κ ώ δ ι κ ο ς  ο δ ι κ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .

Τό Συμβούλιον, άναγνωρίζον το ύπο τής συνδιασκέψεως τών ύπουργών με
ταφορών Εύρώπης πραγματοποιηθέν έργον, διά τήν καθιέρωσιν ενιαίου κώδικος 
οδικής κυκλοφορίας εις τάς χώρας μέλη.

Θεωρεί 8τι τά υίοθετηθέντα προς συζήτησιν θέματα περί ενιαίου κώδικος 
οδικής κυκλοφορίας, θά είναι δυνατόν νά καταστούν πραγματικότης, όταν δλαι αί 
ποιναί αί έπιβαλλόμεναι εις τάς διαφόρους χώρας τυποποιηθούν ύπο ένιαίαν μορ
φήν, γεγονός δπερ θά άποτελέση σπουδαΐον βήμα δσον άφορά τήν άσφάλειαν τών 
οδών.

’Εκφράζει τήν έλπίδα δτι οί υπουργοί τών ένδιαφερομένων χωρών θά λά
βουν δλα τά άπαραίτητα μέτρα διά νά έφαρμοσθή δσον τό δυνατόν τό ταχύτερον 
ό ενιαίος κώδιξ οδικής κυκλοφορίας, λόγω τής μεγίστης σπουδαιότητος διά τάς 
διεθνείς εύρωπαϊκάς μεταφοράς καί εΐδικώς διά τά μέτρα άσφαλείας.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ

στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τώ ν άστυνομι

κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν .
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Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ !

'Υπό τοϋ κ. Ν . Α .

*  ΔΥ Ο  Ν ΕΚΡΟΙ καί 4 τραυματίες σέ τρομακτική σύγκρουσι ταξί πού έπεσε 
πάνω σέ φορτηγό πού προχωρούσε μπροστά του κανονικά. Τόσο τρομερή ήταν ή 
σύγκρουσις, ώστε τά πτώματα δεν μπορούσαν νά βγουν άπύ τά σιδερικά τού αύτο- 
κινήτου καί χρειάστηκε συνεργείο νά κόψη τά σίδερα καί τις λαμαρίνες. ’Έγινε στά 
Μέγαρα.

*  Ν ΕΚΡΟΣ ό γέροντας Άντωνόπου?^ος πού τον σκότοοσε φορτηγό, τήν ώρα 
πού πήγαινε στήν έκκλησία, στον δρόμο τού Κατακώλου.

*  20 Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  στη Ρόδο σέ διάφορα τροχαία δυστυχήματα κατά το Σαβ
βατοκύριακο 19—20 /6 /65 .

*  ΤΡΑΥ Μ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Η  ΣΟ Β Α ΡΟ Σ ή Δ.Δ. στον Πειραιά από μοτοποδήλατο.
*  Ν ΕΚΡΟΣ ό οδηγός τού Ι.Χ. 61495, πού παρεξέκλινε τού δρόμου, στήν Ξάνθη 

καί άνετράπη.
*  ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ Ε Ν Ο Σ ΣΟ Β Α ΡΟ Σ ό Α. Σωτηρίου πού τον παρέσυρε, στήν 

Σάμο, στρατιωτικό αύτοκίνητο, πού ώδηγοΰσε ό στρατιώτης Α. Βουγιούκας.
*  Ν ΕΚΡΟΣ ό οδηγός τού ύπ’ άριθ. 29947 ταξί, πού συνεκρούσθη στο 35 χιλιό

μετρο τής Εθνικής οδού ’Αθηνών—Κορίνθου μέ Δ.Χ . φορτηγό. Ίλιγγιώδη ταχύ
τητα φαίνεται ότι είχαν άναπτύξει καί τά δύο αυτοκίνητα, γιατί στήν περιοχή έκείνη 
(35ον χλμ. τής νέας εθνικής οδού ’Αθηνών—Κορίνθου) ό δρόμος είναι ευθύτατος καί 
απεριόριστο τό όριο ταχύτητος.

*  Ν ΕΚΡΟΣ ό ποδηλάτης Δ. Μανωλόπουλος, έτών 22, πού τον παρέσυρε τό 
φορτηγό 148243 μέ οδηγό τον Λ. Χατζή, ό όποιος συνελήφθη. ’Έγινε στήν Θεσσα
λονίκη.

*  ΤΡΑΥ Μ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι ΣΟ Β Α ΡΩ Σ ό οδηγός τζιπ στρατιωτικού I. Μποφάκης 
καί ενός συνεπιβάτου, όταν συνεκρούσθη μέ έπιβατικό, στήν Θεσσαλονίκη.

*  ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ Ε Ν Ο Σ ΣΟ Β Α ΡΩ Σ ό πεζός Στέργιος Ραψανιώτης πού τον 
παρέσυρε ό οδηγός Ι.Χ ., στήν διασταύρωσι Λιοσίων—'Αγίου Μελετίου, πού ήταν 
μεθυσμένος καί έχασε τον έλεγχο τής πορείας.

*  ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ Ε Ν Ο Ι ό οδηγός μοτοποδηλάτου καί ή συνεπιβαίνουσα άπό 
σύγκρουσι μέ τό Ι.Χ . 99545, στήν οδό Πύλης καί Ράλλη τής Καστέλλας, στον Πει
ραιά.

*  ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ Ε Ν Ο Σ ό οδηγός μοτοποδηλάτου, όνόματι I. ’ Ιακώβου, πού 
λόγω άδεξιότητος έπεσε στήν προσθήκη τού ζαχαροπλαστείου οδών Δερβενακίων 
καί Κορυτσά.ς.

* ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ Ε Ν Ο Ι ό Κ. Πρεζάνης καί ή θυγατέρα του άπό τό Ξ.Α. 3167 
αυτοκίνητο, πού τό ώδηγοΰσε ό Λουδοβίκος Κερεράπ, υπάλληλος τής Γερμανικής 
Πρεσβείας, στήν λεωφόρο Κηφισίας καί έτρεχε μέ υπερβολική τίαχύτητα.

*  7 Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  άπό σύγκρουσι, στο 43 χλμ. τής έθνικής οδού ’Αθηνών— 
Κορίνθου, παρά τά Μέγαρα, πού έγινε μεταξύ τής ύπ’ άριθ. 55714 τρικύκλου μοτο- 
συκλέττας μέ τό Δ .Χ . 71122 φορτηγό. "Ολοι οΐ τραυματίες έπέβαινον τής μοτοσυ- 
κλέττας.
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* ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός τοϋ Ι.Χ. 185186, έμπορος Ν.Α. Ναούμ, όταν τδ αυτοκί
νητό του, στην λεωφόρο Συγγροΰ, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω σέ 
στύλο τής Δ.Ε.Η.

* ΝΕΚΡΑ ή Εύτυχία Άθανασάκη πού πάρεσύρθη, στην όδδ Πανεπιστημίου, 
άπδ τδ ταξί, τδ όποιο ώδηγοΰσε ό Γ. ’ Ορφανός. Συνελήφθη ό οδηγός.

* ΝΕΚΡΟΣ ό Τ. Κουτάνης, έτών 19, πού πάρεσύρθη άπδ αυτοκίνητο, στο χω 
ριό Καλύβια Λαρίσης.

* ΝΕΚΡΑ ή Μαρίνα Κούγια, ετών 1 1 /2, πού την παρέσυρε στο "Αργος τδ Ι.Χ. 
176325 με οδηγό τδν Α. Ρένη. Ό  όδηγδς συνελήφθη

* ΝΕΚΡΟ ένα άγοράκι 2 χρόνων, ό Γιαννά.κης Πετρόγιαννης, πού έπαιζε στην 
πλατεία τού χωριού Γυμνό Εύβοιας, πλάγι άπδ ένα φορτηγό, πού άπδ άδέξιο χειρι
σμό τού βοηθού τού οδηγού τδ έμπλεξε κάτω άπδ τούς τροχούς καί τδ έπολτοποίησε.

* ΝΕΚΡΟ καί τδ άγοράκι Β. Κατσής, 9 έτών, στην Πάτρα, πού τδ παρέσυρε ταξί 
μέ όδηγδ τδν Ν. Γεωργόπουλο.

* 5 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ άπδ σύγκρουσι ταξί, άνατροπή μοτοσυκλεττών καί χτυπή
ματα πεζών.

* ΝΕΚΡΟΣ ένας, τραυματίες 17, πού έπέβαιναν φορτηγού, στο χωριό Μεσο- 
βούνι Κοζάνης, πηγαίνοντας σέ μια βάπτισι. Τδ φορτηγό άνετράπη.

* ΝΕΚΡΟΙ 2 καί τραυματίες 16 άπδ τροχαία δυστυχήματα, στήν περιοχή 
’Αθηνών καί 6 στην Λαμία.

* ΝΕΚΡΟΙ 3 καί τραυματίες 5, στην πεοιοχή Δράμας, άπδ τροχοφόρα.
* ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΣ όκτιο άτομα κατά την σύγκρουσι δύο λεω

φορείων, στην όδδ ’Αγρίνιου—Καρπενησιού.
* ΝΕΚΡΟΣ ό όδηγδς Δ. Νταής, στρατιώτης, κατά την σύγκρουσι τού αυτοκι

νήτου του μέ άλλο στρατιοοτικό, στδ 37 χλμ. τής όδοΰ Λαμίας.
* ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΣ τρία άτομα άπδ άνατροπή φορτηγού πού τδ 

ώδηγοΰσε, στά Γιαννιτσά, ό Δ. Χατζημωυσίδης. Αιτία μία σφήκα πού έπετέθη κατά 
τού οδηγού.

* ΝΕΚΡΟΣ στο χωριό Γαβαλοΰ ’Αγρίνιου, ό Δ. Άγγελόπουλος πού τδν παρέ
συρε μοτοποδήλατο. 'Ο όδηγδς συνελήφθη.

* ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 10 σέ διάφορες συγκρούσεις, στις έπαρχίες καί στήν ’Α 
θήνα.

* ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Τηλεγράνης, ετών 70, τδν όποιο παρέσυρε, στήν όδδ Β. Παύ
λου, τδ ύπ’ άριθ. Ι.Χ. 188003 μέ όδηγδ τδν Ε. Έκατζόγλου, ό όποιος συνελήφθη.

* ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 5 άπδ άνατροπή αυτοκινήτου μέ όδηγδ τδν Π. Λιακ.όπουλο, 
στήν όδδ Διονύσου.

* ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 2 άπδ άνατροπή τού Ι.Χ. 185934, λόγω τού ότι σφήκα έδάγ- 
κασε τδ χέρι τού οδηγού.

* ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Τζουρούνη, την όποια παρέσυρε, στήν Πάτρα, τδ Κ .Ζ. 210G 
μέ όδηγδ τδν Δ. Παύλου.

*  ΝΕΚΡΑ ή Ναυσικα Παύλου, τήν όποια παρέσυρε, στδ χωριό Παλλάδιο Ξάν
θης, τδ Ι.Χ. 69079, μέ όδηγδ τδν Δ. Θεμενίδη.

* ΝΕΚΡΟΣ ό όδηγδς τρακτέρ Σ. Γιουβανίδης, τδ όποιο άνετράπη, στδ χωριό 
Μεσσήνη.

* ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Σπυριδάκης, έτών 55, τδν όποιο παρέσυρε, στδ 'Ηράκλειο, 
Ι.Χ. πού τδ ώδηγοΰσε ό ιατρός Τ. Χαλκιαδάκης. 'Ο ’ίδιος ό οδηγός έτραυματίσθη σο- 
βαρώς γιατί τδ αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σέ δέντρο μετά τδ θάνατο τού Β. Σπυοι- 
δάκη.

Ν'. Α .



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Π Ρ Ο Θ Υ Μ ΙΑ  Π Ρ Ο Σ Ε Κ Π ΛΗ Ρ Ω ΣΙΝ  ΤΟ Υ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
_______________________ ' Γπί> του κ. ΘΕΜ . Θ ΕΟΔΩΡΟΠ Ο ΥΛΟΥ________________________

( Συνέχεια από τό προηγούμενο καί τέλος)

Ί.—'Η  π ί σ τ  ι ς. ’Αρχίζουμε άπό τό πρώτο. Τό νά πιστεύουμε στο Θεό καί 
συγχρόνως τό Λυτρωτή τού κόσμου καί τό "Αγιον Γίνεύμα, νά Τον άγαποΰμε καί 
υάλιστα περισσότερον άπό τον πατέρα καί τή μητέρα μας, αποτελεί ρητή καί σαφή 
εντολή τοΰ Θεού προς τον άνθρωπο: — Κ ατ’ αρχήν ή εντολή αυτή περιελήφθη στο 
Δεκάλογο τοΰ Μ ωϋσέως, έπανελήφθη δέ καί άπό άλλους προφήτες. ’Αργότερα έτονίσθη 
καί άπό τό Λυτρωτή τοΰ κόσμου, ό Ό ποιος «ούκ ήλθε καταλΰσαι, άλλα πληρώσαι 
τον Νόμον», ήτοι τό Μ ω-σαϊκό Δεκάλογο... Νομίζουμε, κατά συνέπειαν, ότι δεν 
δύναται ν’ άμφισβητηθήάπό κανένα καλής πίστεως συζητητήν ή ύποχρέωσις αυτή 
τοΰ άνθρώπου, καί ποοχωοοΰμε.

2. —'Η  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο ΰ  Ν ό μ ο υ .  Πώς όμως, έρωτάται, πρέπει νά 
δείχνη ό άνθρωπος τήν πίστι του αύτή ; Φυσικά οχι μέ λόγια μόνον, αλλά καί μέ 
έργα, δοθέντος ότι ή πίστις άνευ έργων είναι νεκρά, όπως βεβαιώνει καί ό Ευαγ
γελιστής ’ Ιωάννης. Τ ά  έργα δέ αύτά άναφέρονται στήν εφαρμογή τοΰ Νόμου τοΰ 
Θεοΰ, ήτοι τοΰ ήθικοΰ νόμου, καί τήν τήρησι τών έντολών Του στον πρακτικό βίο... 
"Ανευ αύτοΰ ή πίστις είναι άνύπαρκτη. «Ού πας ό λέγων Μοι Κύριε, Κύριε, άλλ’ 
6 τηρών τάς έντολάς Μου, ούτος άδελφός Μου έστίν», βεβαιώνει ό Θεάνθρωπος 
στό άγιον Εύαγγέλιον. Καί σ ’ άλλο σημείο παραγγέλλει ρητά : « ’Εάν μέ άγαπάτε 
τάς έντολάς Μου τηρήσατε», καί άλλα.

Δέν νομίζουμε δέ, ότι μεταξύ τών πραγματικά καί συνειδητά πιστών, καί 
οχι τών τηρούντων άπλώς, τά προσχήματα καί έντελώς τυπικά συχναζόντο^ν στους 
ιερούς ναούς, δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία ή άγνοια τοΰ περιεχομένου τών έντο
λών τοΰ Θεανθρώπου. Γιατί όλοι οι ώς άνω πιστοί γνωρίζουν, ότι οί εντολές αύ- 
τές άφοροΰν τήν άγάπη τών όμοιων μας, τή συγχώρησι τών πταιόντων, τήν ένίσχυ- 
σι τώ>ν έχόντων άνάγκην, τήν άνακούφισι τών πονούντων καί δυστυχούντων καί 
τήν τήρησι καί εφαρμογήν όσων άλλων περιλαμβάνει ό Δεκάλογος... 'II άγνοια 
καί ή παράβασις τ<ών έντολών τούτοον σημαίνει καταδίκη καί αυστηρά τιμωρία τών 
ενόχων, όπως πληροφορούμαστε άπό τήν παραβολή τής μελλούσης κρίσεως, ή ο
ποία είναι σ ’ όλους γνοοστή.

3. —'Η  μ υ σ τ η ρ ι α κ ή ζ ω ή .  'Η  συμ,μετοχή τέλος τοΰ άνθρώπου στή 
μυστηριακή ζωή τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, πού γίνεται μέ τον τακτικόν εκ
κλησιασμό, τήν έξομολόγησι, τή θεία Ευχαριστία καί τ ’ άλλα μυστήρια, συμπλη- 
οώνει τον κύκλο τών καθηκόντων αύτοΰ προς τον άγιον Θεόν καί τήν επικοινωνίας 
του μέ τον Λυτρωτήν... Γιατί καί άν άκόμα έφαρμόζωνται όλες οί άλλες έντολές 
καί τό κήρυγμα τοΰ Θεανθρώπου, ή άρνησις τοΰ εκκλησιασμού καί τής μυστηρια- 
κής ζωής, θέτει αυτοδικαίως τον άνθρωπον έξω τοΰ περιβόλου τής πίστεως καί 
τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων του προς τον Πατέρα καί Δημιουργόν του Θεόν.

'Η  προσευχή παραλλήλως, πού γίνεται τόσο στήν ’Εκκλησία μαζί μέ τούς 
άλλους πιστούς, όσο καί κατ’ ιδίαν άπό κάθε Χριστιανό, συμπληρώνει τά κενά. Για
τί μ’ αυτήν ό άνθρωπος ζητεΠτήν έξ υψους βοήθεια καί ένίσχυσί του στον άγώνα 
τής ζωής, ένώ συγχρόνως άναθέτει τις έλπίδες του στό Δημιουργό του, για κάθε 
πρόβλημα πού άντιμετωπίζει καί έξασφαλίζει τήν ψυχική του γαλήνη. ’Έτσι λαμ
βάνει έκεΐνο πού ζητεί, όταν έχη πραγματική καί συνειδητή πίστι, όπως μάς βε- 
βαιώνει ό ’ίδιος ό Θεάνθρωπος, λέγων : «Αιτείτε καί δοθήσεται ύμΐν, ζητείτε καί
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εύρήσετε, κρούετε καί άνοιγήσεται...» (Ματθ. ζ' 7—8). Στή μεγάλη σημασία πού 
έχει ή προσευχή για τον άνθρωπον, οφείλεται καί το γεγονός δτι ό Λυτρο^τής τοϋ 
κόσμου έδωκε καί τον τύπο τής προσευχής, το γνωστό «Πάτερ ήμών ό έν τοΐς ού- 
ρανοϊς...» (Ματθ. στ" 5—13).

Ή  συμμετοχή στην κοινή προσευχή των πιστών, πού γίνεται στούς ιερούς 
ναούς, τούς οίκους τοϋ Θεού καί στα μυστήρια, εξασφαλίζει μεγάλα όφελήματα. 
Γιατί οί πιστοί ένισχύονται ήθικά, ανανεώνονται πνευματικά, γαλουχοΰνται μέ τά  
νάματα τής πίστεως καί αποκομίζουν τή δύναμι καί τήν ικανότητα ν’ άντιμετω- 
πίζου.ν τις θλίψεις τοϋ βίου καί νά λύουν τά προβλήματα, τους κατά τον καλύτερο 
καί άποτελεσματικώτερο τρόπο. Έν συνεχεία, καθαρίζονται ψυχικά καί έτοιμάζο- 
νται νά πλησιάζουν, όταν έρχεται ή κατάλληλη στιγμή, τον ούράνιο Πατέρα καί 
Δημιουργό τους καί ν’ άπολαμβάνουντών άγαθών τής ουράνιας βασιλείας... Αυτήν 
τήν έννοιαν καί τον σκοπόν έχουν ό εκκλησιασμός καί ή συμμετοχή στ άχραντα. 
μυστήρια άπό κάθε πιστόν...

«Τέκνον Τιμόθεε, γράφει σχετικώς ό θείος Παύλος, (Τιμόθ. α', ιε', 1—2 ), 
πιστός ό Λόγος καί πάσης άποδοχής άξιος... Παρακαλώ δθεν ύμά.ς κάμνετε δεή
σεις, προσευχές, παρακλήσεις, εύχαριστίες, κλπ. ύπέρ πάντων των άνθρώπων καί 
εκείνων πού κατέχουν τ ’ άξιώματα, ίνα διάγωμεν βίον άτάραχον καί ήσυχον, έν πά- 
ση εύσεβεία καί άγνότητι...)).

Μερικοί «πιστοί», όπως λένε, άρκοϋνται ν’ ακοΰν τή λειτουργία άπό τό «ρα 
διόφωνο», στο σπίτι τους, ενώ συγχρόνως κοιμούνται ή εργάζονται... Νομίζουμε 
περιττό νά είποΰμε, ότι πρόκειται περί παρωδίας καί άνθρώπων ξένων προς τήν 
πίστιν, οί όποιοι κοροϊδεύουν εαυτούς καί άλλήλους... Τό ραδιόφωνον είναι βέβαια 
μιά μεγάλη πρόοδος καί ή δι’ αύτοΰ μετάδοσις τής Θείας λειτουργίας είναι κατ’ 
άρχήν άνεκτή. Προορίζεται όμως αποκλειστικά γιά τούς άσθενεΐς καί τούς παρα- 
μένοντας στο κρεββάτι τοϋ πόνου... Οί ύγιεϊς ουδόλως συγχωροϋνται ν’ απουσιά
ζουν άπό τούς ιερούς ναούς καί νά περιορίζονται στις μεταδόσεις τοϋ ραδιοφώνου, 
γιατί στερούνται πάντως τής Θείας χάριτος, ή οποία μεταδίδεται στούς πιστούς, 
όταν έκκλησιάζωνται...

Διάφοροι άλλοι άποφεύγουν τον Εκκλησιασμό, μέ τή δικαιολογία ότι «δεν 
υπάρχουν δήθεν καλοί ιερείς, δοθέντος ότι οί ύφιστάμενοι είναι έκμεταλλευτές, πα- 
ληάνθρωποι», κλπ. Καί όσον μέν άφορα τούτο, δεν είμαστε άπό εκείνους πού τό 
άρνοΰνται. "Ας σημειωθή όμως ότι κατ’ άρχήν ούδείς δύναται νά κρίνη τούς άλλους 
καί μάλιστα τούς λειτουργούς τού 'Υψίστου, οί όποιοι πρόκειται νά δώσουν λόγο 
τών πράξεών τους στο Δίκαιο Κριτή... "Ας φροντίζουν λοιπόν νά είναι οί ’ίδιοι έν 
τάξει, καί άς άφήνουν τούς άλλους... "Επειτα ποιος ειπεν, ότι όλοι οί ιερείς είναι 
άνάξιοι τοϋ σχήματός τους... ; Τοΰτο είναι τούλάχιστον άπίθανον...

'Υπάρχουν επομένως καί πολλοί καλοί ιερείς παράλληλα προς τούς λίγους 
προβατοσχήμους λύκους, πού λυμαίνονται τήν ’Εκκλησίαν τού Θεοΰ. "Επειτα άς 
μή λησμονήται, ότι καί οί ιερείς είναι άνθρωποι, προερχόμενοι άπό τον κόσμον... 
"Οπως δέ εκεί κυκλοφορούν πάσης φύσεως άνθρωποι, τοΰτο δυνατόν νά συμβαίνη 
καί στήν ’Εκκλησία τοϋ Χριστού, έν τινι μέτρω... Οί πιστοί όμως γνωρίζουν, ότι 
άφ’ ής στιγμής οί άνθρωποι αυτοί χειροτονούνται ιερείς καί περιβάλλονται τό ρά- 
σον, άποβάλλουν τήν ιδιότητα τού άπλοΰ άνθρώπου καί γίνονται «οικονόμοι Θεού». 
"Αν τώρα μερικοί έξ αύτών άποδεικνύωνται ανάξιοι τού λειτουργήματος τους, τό 
πράγμα στερείται σημασίας καί άφορα τούς ίδιους, ούδόλως ενδιαφέρον τούς πι
στούς... Τούτο είναι άναμφισβήτητον.

Τέλος πολλοί ισχυρίζονται, ότι «άν πηγαίνουν στήν ’ Εκκλησία χάνουν τήν 
άξιοπρέπειά τους» κλπ. καί ότι «είναι καλλίτεροι άπό εκείνους πού συχνάζουν εκεί», 
κ.τ.λ. ’Επ’ αύτοϋ άπαντοΰμε τά εξής : «Δεν άρνούμαστε κατ’ άρχήν, ότι πολλοί
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άπό τούς γεμίζοντας τούς Χριστιανικούς ναούς, κατά τις μεγάλες μάλιστα γιορτές 
τής Χριστιανοσύνης, είναι απλώς τυπικοί, χωρίς πίστιν, άνευ θρησκευτικού ενδια
φέροντος, μέ αΐσχράν διαγωγήν, κλπ. Καί δτι συνχνάζουν εκεί άπό συνήθειαν, έκ 
παραδόσεως, ή δι’ άλλους άνοσίους σκοπούς... Το πράγμα όμως στερείται ευρύτε
ρης σημασίας... Πρώτον γιατί ούδείς έ'χει το δικαίωμα νά κρίνη τούς άλλους, εΐμή 
μόνον ό Θεός, όπως καί προηγουμένως εΐπαμεν. Καί δεύτερον γιατί δεν αποκλείε
ται, για μερικούς τούλάχιστον, ν’ άπεκήρυξαν τό παρελθόν τους καί νά μετενόη- 
σαν... ’Έπειτα αν περιμένη κανείς νά συχνάζουν στην ’Εκκλησία τού Θεού όλοι οί 
«καλοί», γιά νά εκκλησιάζεται κι’ αύτός, θ’ άναμένη μοιραίους πολύ καί έπί μα- 
ταίω...

"Ας τίθενται λοιπόν κατά μέρος τά προσχήματα, άς μή προσπαθή κανείς νά 
δικαιολογήση τ ’ αδικαιολόγητα καί άς φροντίζουν όλοι νά έκκλησιάζωνται τακτι
κά καί, μετέχοντες τής μυστηριακής ζουής καί δράσεως τής ’Εκκλησίας τού Χρι
στού, άς έκπληρώνουν καί τά λ,οιπά καθήκοντα τους άπέναντι τού μεγάλου Θεού 
καί Λυτρωτοϋ τού κόσμου. Γιατί κατά τον τρόπον αύτό συντελούν τά μέγιστα, εκτός 
τών άλλων ωφελημάτων πού αποκομίζουν, καί στην έξασφάλισιν τής ψυχικής τους 
υγείας...

Έ κ  τών άνωτέρω συνάγουμε τά επόμενα παραγγέλματα, τήν εφαρμογήν τών 
οποίων στον πρακτικό βίο σάς συνιστοΰμε, αγαπητοί αναγνώστες :

Ίον) Λαμβάνετε σοβαρά ύπ’ όψιν, ότι ό άνθρουπος έ'χει, μεταξύ τών άλλων, 
καί διάφορα καθήκοντα, τά όποια οφείλει νά έκπληρώνη μέ προθυμία, χάριν τής 
ψυχικής του υγείας... Καί ότι άκόμα στην πρώτη γραμμή τών καθηκόντιυν του αύ- 
τών υπάρχουν τά καθήκοντα τού ανθρώπου προς εαυτόν καί τούς οικείους του. Φρον
τίζετε όθεν γιά τήν έκπλήρωσι τους, ανάλογα μέ τις συνθήκες τής ζωής σας, τις 
άνάγκες καί τά ιδανικά σας, μή άφιστάμενοι πάντως άπό τις εντολές τού ήθικού 
νόμου.

2ον) Μή παραλείπετε όμως παράλληλα καί τήν έκπλήρωσι τών κοινωνικών 
σας καθηκόντων, τά όποια βαρύνουν κάθε άνθρωπον. Συγκεκριμένους σέβεσθε τή 
ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία τών άλλων, βοηθεΐτε κατά όποιον τρόπο μπορεί
τε τούς συνανθρώπους σας, καί συμβάλλετε μ’ όλες σας τις δυνάμεις στήν άνύψωσι 
τής προόδου καί του πολιτισμού τής κοινωνίας, τού έθνους σας καί τής άνθρωπρ- 
τητος, τής όποιας αποτελείτε καί σεις μέλη.

3ον) Μεριμνά.τε έν συνεχεία καί γιά τήν έκπλήρωσι τών καθηκόντων σας 
προς τον Θεόν, τά όποια βαρύνουν κάθε άνθρωπον, εφόσον θέλει νά είναι πιστός 
καί νά λέγεται Χριστιανός. Πιστεύετε συγκεκριμένους στο Θεό καί τό Λυτρωτή 
τού κόσμου, έφαρμόζετε τό Νόμο Του καί τις εντολές Του καί μετέχετε τής μυ- 
στηριακής ζωής καί δράσεως τής ’Εκκλησίας, συχνάζοντες στούς ιερούς ναούς, 
προσευχόμενοι καί εργαζόμενοι τό αγαθόν.

4ον) Σημειώνετε τέλος, ότι ούδεμία δικαιολογία εύσταθεΐ, γιά τήν άπαύσία 
τών πιστών άπό τήν ’Εκκλησία τού Χριστού. Μήν οχυρώνεσθε όθεν σέ διάφορα σα
θρά επιχειρήματα, γιά ν’ αποφεύγετε τό καθήκον αύτό, άνευ τής έκπληρώσεώς τού 
οποίου τίθεσθε αύτοδικαίως έξω τής Χριστιανικής πίστεως καί ’Εκκλησίας... Μή 
λαμβάνετε ύπ’ οψιν τις κατά τώ>ν άλλων πιστών ή τών ιερέων κατηγορίες, γιατί 
εισθε αναρμόδιοι προς κρίσιν τους.

Θ. ΘΕΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ
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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑΝ

Τ ή ς  έθ ν ικ ή ς  π ο ιη τ ρ ία ς  Κ υ ρ ί α ς  ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ

ΚΑΛΩΣ έφτασες ’ςτόν κύκλο της ζωής μας...
Καλώς όόρισες, ψυχή άγγελική!...
Πριγκιποπούλα κι’ ’Εσύ, είσαι δική μας!
Έγεννήθηκες μια πρόσχαρην αύγή
άπ’ τού ρόδου και την εύωδιά του κρίνου...
Κι’ άγγελοι στρώσαν εύθύς τά γιασεμιά, 
άνάλαφρο στρώμα τού μικρού Σου λίκνου, 
μέσ’ τών γενναίων Ελλήνων την καρδιά!...

ΧΑΙΡΕΤΩ τον ερχομό Σου μέ τραγούδια,
Σένα, πούρθες άπ’ τον ουρανό ’ ςτή γή 
για νά ζήσης όπως ζοΰνε τ ’ αγγελούδια 
μέ μιαν αγνή κι’ υψηλήν άποστολή...

Στήν ώρα έφτασες, σαν δόορο θεϊκό...
Σαν ’Αγάπης ’Αναστάσιμο φιλί...
’Ώ, είθε μέ τό πάναγνο Σου ριζικό, 
ή διχόνοια νά σβύσ’ άπ’ τή Φυλή, 
κι’ ή 100/χρονή μας Δυναστεία,
Χιλιόχρονη νά είναι ’ςτή ζ ω ή !

Είθε νά λάμπης πάντα σάν τον ΗΛΙΟ...
’Εσύ απαντοχή μας καί ελπίδα.
Καί μέσα ’ ςτό ήρωΐκό βασίλειο, 
καμαρωμένη νάσαι ΕΛΛΗ Ν ΙΔΑ!...

'Η Χώρα ταλαντεύεται ’ ςτήν παρακμή, 
κι’ ώς «προφητεία» έχει άνατείλει 
τ ’ όνομα πού Σοϋ χάρισαν οί ΚΟΜΝΗΝΟΙ 
μέ τού άρχιερέως μας τά χείλη...
Κι’ είθε, νά κάμ’ ή δράσις Σου, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
καί ολόκληρη τήν σημερινήν ΕΛΛΑΔΑ...
Καί κάποιος άπόγονός Σου,—άληθινή
νέαν θά γράψη γιά Σέ,—«Α  Λ Ε Ξ I Α  Δ A  «...
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ 150 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

'Υ π ό  του  'Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ  A ' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Υ Π Α ΡΧ Ο Τ Ν είς το σύμβολον «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος» διδάγματα 
καί πορίσματα καί άλήθεια, πού δεν 0ά έπρεπε νά τά άγνοή το ’Έθνος ολόκληρον 
καί περισσότερον ή ελληνική νεότης. 'Υπάρχει τόση ιστορική πραγματικότης του 
νεωτέρου ιδίως Ελληνισμού, πού αν ό καθένας μας τήν κάμη κτήμα του καί ΐδή 
τά ? ά̂θη, τά ελαττώματα, τάς άφορμάς των 
εθνικών συμφορών, θά διανοιχθή οπωσδήποτε 
ένας καλύτερος δρόμος προς το μέλλον καί 
θά γιγαντωθή ή πίστι-ς όλων προς τήν αίω- 
νίαν Ελλάδα.

Τό κυριώτερον όμως πού προβάλλει μέ
σα από τό σύμβολον—τήν ψυχήν καί τό πνεύ
μα τού Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου—εί
ναι ό πράγματι μεγάλος, ό άπέραντος, ό ά- 
ναλλοίωτος ψυχισμός τού Γένους καί τής Φυ
λής άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. Είναι ή 
Ελλάδα όλων τών εποχών, οί "Ελληνες τής 
κάθε εποχής εις τήν μεγάλην των άποστο- 
λήν : Τήν Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν .  Καί αύτά ό
λα, γραμμένα άπό ένα προνομιούχου πνεύμα 
μέ ενότητα σκέψεως καί κρίσεως, μέ κλασ
σικήν γλαφυρότητα καί μέ ένθουσιασμόν καί 
βαθυτάτην πίστιν είς τήν άποστο?ά)ν τής 
Φυλής, δεν ήμποροΰν νά άφήσουν τον άν
θρωπον τής εποχής μας άσυγκίνητον καί νά 
μή επιτάσσουν εφέτος, τό 1965 πού συμ
πληρώνονται 150 χρόνια απο τής γεννη- 
σεώς του, μίαν καθολικήν άπότισιν φόρου τιμής είς εκείνον πού έδωσε τήν αληθι
νήν 'Ελλάδα καί κατέδειξεν είς τήν παγκοσμιότητα τήν αναμφισβήτητου Εθνικήν 
μας Ενότητα.

Ε γ ΕΝΝΗΘΗ  είς τήν Κωνσταντινούπολή τού 1815, όπου ό πατέρας του Δη- 
μήτριος Παπαρρηγόπουλος, έκ Βυτίνης Γορτυνίας, είχεν έγκατασταθή ασκών τό 
επάγγελμα τού τραπεζίτου. "Οταν ήλθεν ή ευλογημένη ούρα τού Είκοσιένα, παιδί 
έξη μόνον ετών είδε μέ τά αθώα μάτια του νά Θανατώνωνται άπό τούς Τούρκους 
ό πατέρας του, ό άδελφός του Μιχαήλ, ό θειος του Ιωάννης, ό σύζυγος τής θείας 
του Δημήτριος Σκαναβής καί άλλοι συγγενείς του. Τό βάρβαρον θέαμα, πού συνε- 
πληρώθη υστέρα άπό μίαν εβδομάδα μέ τον απαγχονισμόν τού Πατριάρχου Γρη- 
γορίου τού Ε' καί άλλων ιεραρχών καί προυχόντο^ν, άφησε είς τήν παιδικήν ψυ
χήν τού Κ. Παπαρρηγοπούλου βαθυχάρακτον τήν φρικτήν έντύποισιν, αυτή δέ η 
φοβερά τραγωδία τον ήκολούθησε είς δλην του τήν ζωήν.
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Ό  Σπυρίδων Λάμπρος, σοφδς καί αύτδς ιστορικός καί μαθητής του Κ. Πα- 
παρρηγοκούλου, εις τον επικήδειου τοϋ Διδασκάλου του την 15 ’Απριλίου 1891 
εκ μέρους τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, μάς δίδει την έπίδρασιν πού είχαν εις την 
πνευματικήν εξέλιξιν καί εις δλον το έργου τού Κ. Παπαρρηγοπούλου αί πρώται 
εκείναι παιδικαί εντυπώσεις. Άναλύων τον κανόνα ζωής πού άνέτειλε εις τήν ψυ
χήν τοϋ εξαετούς παιδιού—ένα κανόνα ζωής πού συνέδεσε άκατάλυτα τον μετέπει- 
τα μεγάλον ιστορικόν μας, έως τήν τελευταίαν του πνοήν, μέ τήν ψυχήν του ’Έ 
θνους—ό Σπυρίδων Λάμπρος ειχεν ειπή : «Μόνον εσύ θά ήδύνασο νά εγκατάλει
ψης τοϋ λόγου σου τήν δύναμιν καί του σπινθηρίζοντας πνεύματός του τήν ακτινο
βολίαν, ινα κατάδειξης οποία ρώμη προσγίνεται εις τήν γραφίδα εκείνου, δστις μέλ
λει έπα.ςίως νά κληθή ό ’Εθνικός τοϋ Ελληνισμού ιστοριογράφος, όταν εις τά άλλα 
εφόδια προστίθεται ή άπό οικείων αναμνήσεων καί παθημάτων ζωηρά συγκίνησις, 
ή άντίληψις τής εθνικής ιστορίας, ώς ιστορίας τοϋ ίδιου αίματος, τοϋ ίδιου οίκου, 
τοϋ ίδιου πόνου. Καί αληθώς ό βίος τοϋ μεταστάντος όλος φέρει απαραγνώριστου 
τήν σφραγίδα τών έντυπώσεων, ας ένεποίησαν εις τον Παπαρρηγόπουλον, παΐδα 
ετι όντα έν αυτή τή άλλοτε βασιλίδι τών πόλεων τά. αιματηρά, πρωτόλεια τοϋ μ.ε- 
γάλου Άγώνος.

Γο ίδιον έτος τής τραγωδίας, άλλα καί τής Μεγάλης ’Αρχής τοϋ 'Ελληνισμού, 
ή μητέρα του τον παοέλαβε μαζί μέ τά. έπιζήσαντα μέλη τής οικογένειας της και 
κατέφυγεν εις τήν 'Οδησσόν. Εκεί ό Κωνσταντίνος έσπούδασεν εις τό Λύκειον Ρισε- 
λιέ, ά>ς υπότροφος τοϋ τσάρου Αλεξάνδρου τοϋ Α' καί έδοοσεν αμέσως δείγματα τής 
εςαιρετικής ιδιοφυίας του. Μία έκθεσίς του επί ιστορικού θέματος, έκαμε τον κα- 
θηγη τήν καί υποδιευθυντήν τοϋ Λυκείου Καΐπεν νά μαντεύση τήν έξοχον μελλον- 
τικην ικανότητά του ώς ιστορικού. Τό 1830, έρμαιον τής τύχης τών προσφύγων 
ευρέθη εις τήν Ελλάδα, όπου συνέχισε τάς σπουδάς του εις τό «Κεντρικόν Σχο
λείου» Αίγίνης τό όποιον διηύθυνε ό μέγας Διδάσκαλος τοϋ Γένους Γ. Γεννάδιος.
' Οπως αναφέρει έπ’ αύτοΰ ό ιστορικός Καρολίδης, ήτο νέος πολύ ζωηρός καί δεν 
θα ήμποροϋσε νά καυχηθή διά τήν έπιμέλειάν του, εκείνος δέ «ό έκ μητρός θείος 
ηλεγχεν αύτόν ότι δεν θά γίνη ποτέ άνθρωπος!...». ’Αλλά πέραν αύτοΰ, ό νεαρός 
Κ. Παπαρρηγόπουλος ήτο καί «άντικυβερνητικός» όπως οί περισσότεροι συμμα- 
θηται του. Ή το δηλαδή κατά τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια, καί όταν κάποτε, εις τάς 
αρχας τοϋ 1831, έπήγε νά έπισκεφθή τον αδελφόν του Σκαρλά.τον πού ύπηρετοΰ- 
σεν ώς γραμματεύς τοϋ Καποδίστρια εις τό Κυβερνείον, εύρέθη άπέναντι τοϋ Κυ
βερνήτου ότε καί ήκουσε παρ’ αύτοΰ : «Καί σύ λοιπόν, λογιώτατε, είσαι άντικυ
βερνητικός ; Φρόντισε νά μάθης γράμματα καί τότε θά άλλάξης γνώμην...»

Αργότερα, όταν πλέον ό ’Εθνικός εκείνος Κυβερνήτης δέν ύπήρχεν εις τήν 
ζωήν, ό Κ. Παπαρρηγόπουλος έγραφεν : «... Ή  περί τοϋ Κυβερνήτου αλήθεια δέν 
θελει αποκαλυφθή έν οσω τό Ελληνικόν ’Έθνος δέν έννοήση τί έστι Κυβέρνησις... 
'Ο ’Ιωάννης Καποδίστριας ήτο έκ τών πολιτικών άνδρών εκείνων, οί οποίοι άνα- 
λαμβάνοντες τήν Κυβέρνησιν τών πραγμάτων εις κρίσιμους περιστάσεις, ή σώζουν 
τήν Πολιτείαν ή αποθνήσκουν...».

Τό ίδιον έτος, 1831, εγκαταλείπει τήν Ελλάδα καί μεταβαίνει εις Γαλλίαν 
καί Γερμανίαν, όπου συμπληρώνει τάς σπουδάς του εις τά. έκεί πανεπιστήμια. Τό 
1834 επιστρέφει εις τήν πατρίδα καί διορίζεται υπάλληλος εις τό υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης, έκ τοϋ οποίου μεταβαίνει κατά διαταγήν τής Άντιβασιλείας καί κρα
τά. τά πρακτικά εις τήν δίκην τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη. Α λλά τό 1845, όταν είχε 
φθάσει εις τον βαθμών τοϋ «παρέδρου» (τμηματάρχου), ή?ιθεν ή «μεταπολίτευσις» 
ή όποια καί τον απέλυσε βάσει ενός νόμου περί «έτεροχθόνων». Ή  ενέργεια αύτή 
έπέφερε πολλάς διαμαρτυρίας, δεδομένου ότι δύο έτη πρότερον, τό 1843, είχε συγ
γράψει τήν περίφημου ιστορικήν μελέτην του—άπάντησιν εις τήν νεόκοπον θεωρίαν
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του Γερμανού Φαλμεράϋρερ οτι ή ελληνική φυλή ειχεν εκσλαυίσθή «Περί τής ε 
ποικήσεως σλαυϊκών τινων φύλων εις τήν Πελοπόννησον)), αλλα και διότι, όπως 
γράφει ό Διευθυντής τής Εθνικής Βιβλιοθήκης και γνωστότατος συγγραφεύς κ. 
Ε. Φωτιάδης, «ήτο έπίφθονος άλλωστε και λόγω τής έξοχου παιδείας, ής είχε δω- 
σει ήδη δείγματα ίκανότητος εις πολλούς κύκλους». Διωρθωθη λοιπον ευθυς αμέ
σως το πράγμα καί ό Παπαρρηγόπουλος απέκτησε την ελληνικήν ιθαγένειαν ως 
Γορτύνιος, διωρισθείς καθηγητής τού Γυμνασίου ’Αθηνών μέχρι τού 1851, έκτα
κτος καθηγητής τής 'Ιστορίας εις το Πανεπιστήμιον ’Αθηνών μέχρι τού 18οο και 
έν συνεχεία τακτικός καθηγητής.

** * \

ΗΙΣΤΟΡΙΚΗ  μεγαλοφυία τοΰ Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου διέλαμψε καί 
άνεγνωρίσθη, οχι μόνον εις τήν Ελλάδα άλλα καί διεθνώς, ευθυς απο τής εκδο- 
σεως τοΰ πρώτου του έργου, ήτοι τοΰ «Περί τής εποικησεως σλαυϊκών τινων 
φύλων εις τήν Πελοπόννησον». Τό έργον αυτό, που συνεγραψεν ο Κ. Παπαρρη
γόπουλος τό 1843 καί εις ήλικίαν 28 μόνον ετών, είναι ή πρώτη άλλα καί τελειω
τική, ώς χαριστική βολή, άπάντησις εις τήν τόσον αναβρασμόν εντός και έκτος τής 
Ελλάδος δημιουργήσασαν καινοφανή θεωρίαν τοΰ Φαλμεράϋρερ περί έκσλαυϊσμοϋ 
τής Ελλάδος. Κατά τον Γερμανόν αύτόν ιστορικόν, η ελληνική φυλή εσβησε και 
έχάθη ύστερα από τήν έπικράτησιν τών Σλαύων εις την Ελλαδα, οι νέοι δε Ελλη
νες ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τούς αρχαίους διότι κατάγονται απο τους Σλαυους! 
Ό  Κ. Παπαρρηγόπουλος όμιυς, μέ κριτικήν βασανον τών πηγών και με νηφαλιον 
καί αντικειμενικήν ερμηνείαν τών πραγμάτων, άνέτρεψεν ενα προς ενα τους ισχυ
ρισμούς τοΰ Γερμανού ύβριστοΰ καί συκοφάντου μέ ακλόνητα επιχειρήματα, τα 
όποια άπό τότε μέχρι σήμερον άπεστόμωσαν τούς δράστας τής βλασφημίας και 
πάντοτε θά. τούς αποστομώνουν. Διότι, όπως γράφει ο ιστορικός και ακαδημαικο- 
κ. Σ. Κουγέας, «δεχθείς ώς αναμφισβήτητο') τήν κάθοδον τών Σλαυων εις την Πες 
λοπόννησον καί άποδείξας ότι οί Σλαΰοι ούτοι δεν ήλθον ως κατακτηται, ούτε κ̂α- 
τέστρεψαν τήν χώραν ουδέ έξωλόθρευσαν τους κατοίκους, αλλ οτι τουναντίον εδα- 
μάσθησαν καί άφωμοιώθησαν ύπό τής ελληνικής φυλής, ανετρεψε τους περί εκ- 
σλαυϊσμοΰ τής Ελλάδος ισχυρισμούς και εις την ακλονητον επιχειρηματολογίαν 
καί άποδεικτικότητά του οφείλεται τό οτι ουδεις εκτοτε επανήλθε') εις τας παραδο
ξολογίας τοΰ Φαλμεράϋρερ».

Έ π ’ αύτοΰ, μία περίφημος διαπίστωσις τοΰ ίδιου τοΰ Κ. Παπαρρηγοπου- 
λου, πού έχει γραφή εις τήν αρχήν τής μελέτης του, είναι αρκούντως ενδεικτική των 
προθέσεων τοΰ Φαλμεράϋρερ. « 'II  ένότης, γράφει, τής Ελληνικής Εθνικοτητος, 
διεφιλονικήθη τό πρώτον παραδόξους έπι τής τελευταίας μεγάλης ημών επαναστα- 
σεως· καθ’ ην δηλαδή εποχήν άριδήλως μέν διετρανοΰτο ύπό τοΰ "Εθνους αύτοΰ, 
λόγω τε καί έργω, όμοψήφως δέ ύπό τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου άνεκηρρύσσετο... 
’Επί δισχίλια έτη πολλά έρρέθησαν καθ’ ημών τά μή εύφημα, τά μή δίκαια.· άλλ’ 
εί καί πικρότατοι ύπήρξαν οί κατά, τής ηθικής ημών αλ?ιθΐωσεως έλεγχοι, ουδεις 
όμως ποτέ πρότερον ήμφισβήτησε καί αυτήν τήν υλικήν ϋπαρξιν, αδιωσας ότι το 
γένος τών Ελλήνων ήφανίσθη άπό τοΰ προσώπου τής γης...» (1).

(1) Πρέπει νά συνδυασθή ή υβρις αύτή τοΰ Φαλμεράϋρερ μέ τδ οτι τήν εποχήν εκείνην 
ώογίαζεν ή προπαγάνδα τών Σλαύων περί έκσλαυϊσμοϋ τής Μακεδονίας (βλ. σχετικως εις με
λέτην αου διά τον’ Π. Μελαν, « ’Αστυνομικά Χρονικά» τόμ. ΙΒ' 1964, σελ. 1085 ;κ.ε.). Αλλα 
περί έκσλαυϊσμοϋ ολοκλήρου τής Ελλάδος, πρώτος—καί τελευταίος—ώ μίλησε μονον ο πολύς 
Φαλμεράϋρερ !..,.
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Ιο επόμενόν έτος, 1844, ήλθεν εις φως ή δεύτερα ιστορική του μελέτη ((Το 
τελευταΐον έτος τής Ελληνικής Ελευθερίας», ή όποια, έκρίθη έπαινετικώτατα άπό 
τον μεγαλυτερον τότε Γερμανόν φιλόλογον ’Έρμαν και έφανέρωσε καί αυτή ιστο
ρικόν ολκής. Μέ την μελέτην του αυτήν μετέθεσε τό έτος τής άλώσεως τής Κόριν
θου κατα ενα έτος, απέδειξε δηλαδή ότι ή Κόρινθος δεν έπεσε τό ’ίδιον έτος μέ τήν 
Κκρχηδονα, το 146 π.Χ., αλλα τό επόμενον, 145 π.Χ. Καί αί μετέπειτα άνασκαφαί 
τον έδικαίωσαν πλήρως.

Με αυτα τά δύο μεγάλα έργα διά τον Ελληνισμόν, ό ΓΙαπαρρηγόπουλος έ-
κριθη «ετερόχθων» καί έπεζητήθη ή έξοστράκισίς του άπό τήν Ελλάδα του 1845.....
Είναι ευτύχημα τό ότι δεν έπετελέσθη τό άνοσιούργημα καί ό μεγάλος ιστορικός 
τού Γένους ήδυνήθη νά έκδώση άμέσως, τό 1845 καί ώς πρωτοδιορισθείς καθηγη- 
της Γυμνάσιου, το έργον «Στοιχεία Γενικής 'Ιστορίας κατά τό σύστημα του Γάλ
λου Λευί». Τό 1849. εκδίδει τήν δίτομον «Γενικήν Ιστορίαν» του καί, τό 1855 δη
μοσιεύει τον έναρκτήριον λόγον του ώς τακτικού καθηγητού τής 'Ιστορίας εις τό 
αθηναϊκόν Πανεπιστήμιου, μέ τίτλον «Περί τής αρχής καί τής διαμορφώσεως των 
φυλών τού αρχαίου 'Ελληνικού ’Έθνους». Μέ τον ?Αγον του αυτόν ανατρέπει τήν 
καινοφανή θεωρίαν τού Κ.Ο. Μύλλερ περί τής Δωρικής κατακτήσεως καί προβάλ
λει ως σημαντικωτέρους φορείς τού τότε Ελληνικού πολιτισμού τούς ’Αχαιούς. 
Αι γνώμαι του αΰταί, τά όσα διετύπωσε διά τήν έπικράτησιν των ’Αχαιών, έπεβε- 
βαιωθησαν πλήρως απο τα πορίσματα των μετέπειτα διενεργηθεισών άνασκαφών 
εις την 'Ελλάδα, τήν Αίγυπτον καί τήν ’Ανατολήν.

Τ
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΝ, τό άπαράμιλλον συνθετικόν του έργον (('Ιστορία τού Ελληνικού 

Εθνους» ήρχισε νά έκδίδεται τό 1860. Μέσα εις τούς τόμους του—ό πρώτος έξε- 
δόθ(] τό 1860, ό δεύτερος τό 1862, οί υπόλοιποι τρεις μέχρι τού 1872, καί τό 1877 
ο (( Επίλογος» περικλείεται η ιστορία τριών χιλιάδων έτων καί άποδεικνύεται 
κατα τροπον άκρως επιστημονικόν ή αδιάσπαστος ένότης τού 'Ελληνικού ’Έθνους. 
Ο Παπαρρηγόπουλος, περισσότερον παντός άλλου συγγραφέως άπέδειξε καί κα

θιέρωσε μ.έ επιστημονικά δεδομένα μίαν ενότητα συνεχή καί άδιάσπαστον τού Έλ -̂ 
ληνισμοΰ, πρώτος δέ κατεδίκασε τήν προς τό Βυζάντιον καί προς παν τό βυζαν
τινόν περιφρόνησιν τού νεωτέρου κόσμ.ου. Ό  ίδιος έδωσε τήν πλέον αντικειμενικήν 
αλλα και πλέον δραματικήν εικόνα τού ((δράματος τού νεωτέρου Έλλτηνισμοΰ», α
φού νοΰς φιλοσοφικός καί πνεύμα φωτεινόν άνέταμε τούς εγωισμούς καί τάς φιλο- 
δοςιας, επεσημανε τα λάθη και εδωσε παραστατικωτατα τας πίκρας έκείνας αλή
θειας πού ήμαύρωναν τήν δόξαν τής Ελλάδος.

 ̂ Δεν υπάρχει εργον αναγνωσθεν περισσότερόν εις τήν Ελλάδα—καί θαυμα- 
σθεν περισσότερόν διεθνώς απο την « Ιστορίαν)) του Κ. Παπαρρηγοπούλου. Μέσα 
απο ιας σελίδας του προβάλλει το υπερτατον δίδαγμα οτι εις τον άρχαίον, τόν μα
κεδονικόν, τον χριστιανικόν, τον μεσαιωνικόν και τον νεωτερον 'Ελληνισμόν υπάρ
χει πάντοτε μία ψυχή, πού έμεινεν αναλλοίωτος άπό τόν χρόνον καί τάς βαθυτάτας 
μεταβολάς. Αυτό είναι ή μεγαλυτέρα προσφορά τού Κ. Παπαρρηγοπούλου, οχι 
μονον εις το Εθνος αλλα και εις την ιστορικήν επιστήμην. Καί αυτό είναι εκείνο 
πού, πολύ δικαίως, έκαμε τήν 'Ιστορίαν του νά θεωρηθή ώς καύχημα τής ελληνικής 
επιστήμης, άλλά καί τής μεγάλης έλληνικής άληθείας άπό τά βάθη τών αιώνων.

' Ο Παπαρρηγοπουλος ανεταμεν όλας τας εποχάς τού 'Ελληνισμού μέ τό 
βλέμμα τού ιστορικού που γνωρίζει να φιλοσοφή. Ήρεύνησε, διεπίστωσε καί έπρό- 
βαλε μεγαλοπρεπέστατο τό θέαμα ενός ’Έθνους πού διετήρησε αλόγιστον τήν ψυ-
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χήν του. Καί οΧν. αύτά, όλαι αί άλήθεΐαι, χαρίζονται με συνθετικήν ικανότητα και 
μέ ύφος γλαφυρόν, πού δίδουν εις το έργον του την σφραγίδα ένός λογοτεχνικού 
αριστουργήματος’ Δ ι ’ αυτό ή τεραστία προσφορά του θά παραμένη πάντοτε ως πη
γή ηθικής δυνάμεως διά το ’Έθνος, ώς πηγή πού θά δίδη εις τον 'Έλληνα «κάθε 
είδους μεγαλείο» κατά τήν φράσιν του Σολωμοΰ. Δι’ αύτο καί—όπως γράφει ό ι
στορικός καί ακαδημαϊκός κ. Σ. Κουγέας—«τό όνομα τού μεγάλου ιστορικού, το 
όποιον κυριαρχεί ήδη εις τον πνευματικόν ορίζοντα τής νεωτέρας Ελλάδος επί μιαν 
σχεδόν εκατονταετίαν, καί τό πολυμερές καί έθνικόν αύτοΰ έργον, θά μείνουν άθα- 
νατα εις τούς 'Έλληνας».

Ο π Ω Σ  ή Φιλική Εταιρία, όπως τό έπος τού Είκοσιένα, ό Φεραΐος, ό Παλα- 
μάς, ό Μακρυγιάννης καί τόσα άλλα μεγάλα γεγονότα καί φωτεινά πνεύματα έδυσ- 
φημίσθησαν άπό τούς κομμουνιστάς, ουτου καί ό μεγάλος ιστορικός τού ’Έθνους 
έδυσφημίσθη καί παρουσιάσθη ώς «ό κλασσικός ιστορικός των Ελλήνων άστοτσι- 
φλικάδων καί τής «μεγάλης ιδέας», πού επιδιώκει νά τής δώση ιστορική βάση». 
(Γ . Ζέβγου : «Νεοελληνική Ιστορία», σελ. 30). ’Απέναντι του υψώθηκε μάλιστα 
ώς «πραγματικός ιστορικός», π οιος; 'Ο  Ν. Ζαχαριάδης!!!....

Ό  Κ. Παπαρρηγόπουλος άπέθανε εις τάς 14 ’Απριλίου τού 1891 καί άφοΰ 
είδε νά φεύγουν άπό τήν ζωήν όλα τά άγαπημένα του πρόσωπα, ήτοι ή σύζυγος, 
ό άδελφός του Πέτρος, καί ό υιός του Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος εις νεανικήν 
ηλικίαν, γεγονός πού έκαμε τον Σ. Λάμπρου νά γράψη ότι «ό φιλοσόφων περί των 
τυχών τού Ελληνικού ’Έθνους ήναγκάζετο βαρυαλγής νά φιλοσοφή καί περί τής 
ιδίας έαυτου τύχης, βλέπων σειόμενον υποθεν τον δρόμον αύτοΰ...». 'Η περίπτωσις 
του έχει πολλά κοινά μέ εκείνην τού Μακρυγιάννη ί1), αφού οί εχθροί δέν τού άπέ- 
λειπον καί μάλιστα τον άποκαλοΰσαν «άγράμματον», «αγύρτην», «επαίτην» κ.λ., 
είρωνικώς δέ του ειχον προσάψει τήν επωνυμίαν «ό Κωστάκης». Έν τούτοις, οί 
βασιλείς ’Ό θων καί ’Αμαλία τον έτίμησαν αρκούντως, ό Γεώργιος Α' τον ώρισε 
καθηγητήν τού υιού του Κωνσταντίνου εις τήν 'Ιστορίαν, καί ό X. Τρικούπης τού 
άνέθεσεν έπίσημον άποστολήν εις τήν Κωνσταντινούπολή.

Τό έργον του Κ. Παπαρρηγοπούλοϋ δέν εξαντλείται εις τά όσα άνέφερα. 'Υ 
πάρχει πλήθος σοβαρών μελετών του εις διάφορα περιοδικά, εκλαϊκευτικά άρθρα, 
βιογραφίαι, μεταξύ των οποίων καί τού Γ. Καραϊσκάκη. ’ Ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
παοουσιάζουν καί τά «Έπιστολιμαΐα Ιστορήματα», ήτοι εντυπώσεις του άπό επι
σκέψεις είς διαφόρους έλληνικάς παροικίας τού έξωτερικοΰ, ώς τής ’Αλεξάνδρειάς, 
τού Καΐρου, τής Μασσαλίας, τού Λονδίνου, τών Παρισίων κ.λ. πού έδημοσιεύθη- 
σαν είς τήν «Ε στία ν »  τού 1880. Τό 1899 έτυπώθησαν «Τά διδακτικώτερα πορί
σματα τής 'Ιστορίας τού Ελληνικού ’Έθνους», έργον πού είχε γραφή ολίγον προ 
τού θανάτου του καί πού ό ’ίδιος τό ορίζει ώς σύνοψιν τής πεντατόμου ιστορίας του 
καί συμπλήρωσιν αύτής. Πέραν όμως τής ιστορικής καί επιστημονικής του γενικώς 
εργασίας υπάρχει καί ή μεγάλη έθνικοκοινωνική του δράσις : 'Ομιλητής άξιοθαύμα- 
στος καί μέγας ιστορικός άνέλαβε διαφόρους άποστολάς, τάς οποίας έφερεν είς πέρας 
κατά τρόπον λίαν επιτυχή διά τό ’Έθνος καί τήν Ελλάδα. Πρώτος ό Κ. Παπαρ
ρηγόπουλος ώμίλησε διά τον Σλαυΐκόν κίνδυνον καί τον κατεπολέμησε δι’ όλων τών 
δυνάμεων του—έξ οδ καί ή μήνις τών κομμουνιστών— συνέβαλε δέ άπό τούς πρώ-

(1) Βλ. σχετικώς περί Μακρυγιάννη είς « ’Αστυνομικά Χρονικά», σελ. 415, 453 καί 517 
ΙΒ' τόμου 1964, τεύχη 263, 264 καί 265.
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τους εις την ίδρυσιν του ((Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». 
Έξελέγη «Πρόεδρος τής ’Εθνικής Άμύνης» τό 1876, «Πρόεδρος τής Έκθέσεως 
Κειμηλίων του Άγώνος» τό 1884, έδωσε πλήθος ομιλιών εις τάς έλληνικάς κοινό
τητας καί εις τον «Παρνασσόν» παρέχων πάντοτε υψηλά διδάγματα πατριωτισμού 
καί, γενικώς, άφιέρωσε την ζωήν του εις την μεγάλην ύπόθεσιν τής Έθνικοκοινω- 
νικής προόδου του Ελληνισμού.

Αλλά διά την Ελλάδα όλων των εποχών, ό Κ. Παπαρρηγόπουλος θά πα- 
ραμένη πάντοτε ό «'I σ τ ο ρ ι κ ό ς  τ η ς ». Καί μία φράσις του από τον Πρόλο
γον τοΰ πρώτου τόμου τής 'Ιστορίας του—μέ την οποίαν φράσιν υψώνεται έμπρο
σθεν του ’Έθνους μία πελώρια άλήθεια—άς είναι καί ή τελευταία τοΰ έπετειακοΰ 
μας αύτοΰ σημειώματος :

«Ούδέν έθνος ύποχρεοϋται νά είναι μεγαλοφυές· αλλά  ούδέν έθνος 
δύναται νά ύπαρξη άνευ κοινού νο ύ . Κο ινός δε νούς τω ν  εθνών ε ίνα ι ή 
Κυβέρνησις » .

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Χ Ι Ι

Άνακοινοΰμεν 6τι ή ειδική συμφωνία, βιβλιοδεσίας των 

« ’Αστυνομικών Χρονικών» μετά τοΰ επί τής όδοΰ Μεσολογγίου 
καί Τζαβέλλα (Έξάρχεια) βιβλιοδέτου κ. Δ. Πιπέρη, έπαυσεν 
ύφισταμένη διά την υπηρεσίαν μας. Κατόπιν τούτου, οί κ.κ. συν- 
δρομηταίτοΰ περιοδικού μας δέον όπως άπευθύνωνται εις βιβλιο- 
δετεΐον τής άρεσκείας των, ή άναμείνουν νεωτέραν άνακοίνωσίν 
μας δεδομένου ότι θά προβώμεν εις ένεργείας διά την έξεύρε- 

σιν άλλου βιβλιοδετείου, μέ τιμάς κατά το δυνατόν χαμηλάς καί 
εργασίαν επιμελήμένην.



* ΦΟΝΟΣ έκ προμελέτης καί αυτοκτονία έλαβε χώραν στο Μαρούσι, οπού ο 
Κ .Δ ., έτων 46, έσκότωσε μέ κυνηγετικό δπλο έξ ένέδρας την γυναίκα του με την 
οποία ήταν σέ διάστασι καί κατόπιν μέ τό ίδιο δπλο αύτοκτόνησε.

* ΦΟΝΟΣ επίσης καί αυτοκτονία σημειώθηκε στην Ρόδο, από έρωτα, μεταξύ 
των άνηλίκων, όταν ό Α .Π . σκότωσε μέ πολεμικό δπλο την φίλη του Κ.Α., 19 ετών 
καί κατόπιν αύτοκτόνησε, επειδή οί γονείς τής νέας δεν έστεργαν να τούς άρραβω- 
νιάσουν.

* Α Π Ο Π Ε ΙΡ Α  ΦΟΝΟΥ μέ μαχαίρι έγινε στήν Πάτρα κατά τού Κ.Γ. άπό τον 
πατέρα τής φίλης του.

* Α Π Α ΤΕ Ω Ν  Π Ο Λ Υ Μ Η Χ Α Ν Ο Σ συνελήφθη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια Α
θηνών για πολυάριθμες κλοπές καί άπατες. ’ Ονομάζεται Ελένη Ρωμανίδου ή Παπα- 
δοπούλου ή Τριαντάφυλλου ή Καρυώτου ή Μιχαηλίδου, έτών 35. Έπεζήτησε τε
λευταία ή λωποδύτρια νά έπισκεφθή ντυμένη «μοναχή» ιδιόκτητο εκκλησάκι τού 
Φ. Τσίγκου, στο Παλαιό Φάληρο, οδός Πρωτέως 86, μέ σκοπό νά «άποθαυμάση τον 
εσωτερικό πλούτο», άλλα φεύγοντας άφησε πολλά ’ίχνη τής επιδρομής της καί έπρο- 
δόθη. 'Η  πολυμήχανος, άφοΰ ήρπασε άργυρά σκεύη τού ναού, άξίας 6.500 δραχ., γο
νάτισε εύλαβικά μπρος στις εικόνες, άναψε τό τελευταίο κερί, έψέλλισε μια προσευχή 
καί άπήλθεν.

’Από τις άνακρίσεις προέκυψαν άποκαλυπτικά στοιχεία για τήν ζωή καί την 
δράσι τής συλληφθείσης. Τά περισσότερα ενδιαφέροντα είναι ότι: α) παρουσιάσθη 
π'ρό τετραμήνου στον άρχιμανδρίτη Δ. Μπούρα, τής Μονής 'Αγίας Σκέπης καί έζή- 
τησε μέ περίλυπο ύφος, «ώ ς άγνοτάτη παρθένος», νά χειροτονηθή μοναχή, πράγμα 
πού τελικά επέτυχε. Δέν πέρασαν όμως πολλές μέρες, καί εξιστόρησε στον κληρικό 
«συνταρακτικές πτυχές» τής ζωής της καί έτσι τον έπεισε νά τής δανείση 30.000 δραχ. 
γιά νά άνταπεξέλθη σέ μερικά πιεστικά προβλήμ,ατά της. Οί άμφιβολίες καί δισταγμοί 
τού αρχιμανδρίτου διελύθησαν όταν τον διεβεβαίωσε δτι έχει ύπό τήν κυριότητα, της 
μεγάλο οικόπεδο στον συνοικισμό Παπάγου καί δτι σέ περίπτωσι πού δέν θά δυνηθή 
νά έκπληρώση εμπρόθεσμα τήν ύπόσχεσί της, θά πωλοΰσε τό οικόπεδο. Τήν έπο- 
μένη ή μοναχή έγκατέλειψε τήν μονή καί μαζί μέ τις δανεικές 30.000 καί άλλες 35.Ό00 
πού έκλεψε άπό τον ίδιο τον άρχιμανδρίτη, έξηφανίσθη. Πριν φύγη, πήρε μαζί της 
καί ένα λευκό ποινικό μητρώο άλλης μοναχής (γιά νά τό χρησιμοποιήση σέ μελλοντι
κές επιχειρήσεις). β ) Ένεφανίσθη ώς χήρα, φονευθέντος άξιωματικοϋ τού «Ε .Λ .Α .Σ.» 
στήν Πτολεμαΐδα καί κατώρθωσε νά άποσπάση σημαντικά ποσά άπό άφελεϊς αρι
στερούς, πού προθυμοποιήθηκαν νά συνδράμουν τήν «γυναίκα ενός φονευθέντος 
συναγωνιστή», γ ) Διέπραξε σοβαρές άπάτες στον Πειραιά, στο Μπογιάτι καί̂  σέ 
πολλά άλλα προάστια, έμφανιζομένη κατά τις περιστάσεις, ώς καμαριέρα, χήρα 
μεγαλεμπόρου κ.λπ,

A. Α,



ΠΟΛΕΩΝ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Κ Λ Α Δ Ο Υ  ΥΓΕ Ι ΑΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ
Μ Η Ν Ο Ι  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  1 9 6 5

A ) Κατά τον μήνα ’ Ιούνιον έ.ε. καί άπο 1—30 εις ’Αθήνας— Πειραιά—Πάτρας
καί Κέρκυραν:

1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οίκοι 1.905 μέλη
2. Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής εκλογής των .........  3.381 ))
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή

θεραπείας εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια ..........  1.328 η
4. 'ΐπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πά-

τραις καί Κερκύρα.................................................................  25 »
5. Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής

εκλογής των ................................   185 »
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια................................ 45 νέα »
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγμα-

τοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του νοσοκομείου 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πει
ραιώς ....................................................................................... 4.192 »

8. Έχοοηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 16.055 δρχ.
εις ............ "........................................................................... ' 67 »

’Ήτοι το Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλω .................
9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 

7.343 συνταγαί.
Άπο οικονομικής πλευράς ό μην Μάιος 1965 έχει ώς

εξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά δραχμαί
’Έ σ ο δ α  έ κ συμμετοχής Δημοσίου »

11.128

522.454,60
613.979,20

»

Σ ύ ν ο λ ο  ν ε σ ό δ ω ν  » 1.136.433,80
’Έ ξ ο δ α ,, 936.788,55

Π λ ε ό ν α σ μ α  » 199.645,25
Β) Άνακοινοΰμεν ύμΐν ότι, καθ’ ά αναφέρει το νοσοκομείου ’Αστυνομίας Πό

λεων -ρος το Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, το Α' Περιφερειακόν Κέντρον Αιμο
δοσίας ’Αθηνών (Ίπποκράτειον Νοσοκομεΐον), διά τού άπο 3-6-65 εγγράφου του, έ- 
γνωρισεν αύτώ ότι τό απόθεμα εις αίμα διά τάς άνάγκας του .Αστυνομικού Σ ώ 
ματος έχει σχεδόν έξαντληθή. Κατόπιν τούτου παρίσταται άμεσος άνάγκη 
επαναλήψεως τής αιμοδοσίας προς δημιουργίαν νέου επαρκούς άποθέματος διά την 
καλυψιν τών αναγκών τού Αστυνομικού Σώματος καί τού Κλάδου 'Υγείας.

Γίρός τούτο παρακαλοΰμεν νά συστηθή εις άπαντας τούς υγιείς υπαλλήλους 
ως και τ«  μέλη τού Κλάδου 'Υγείας, ότι έχουσι κοινωνικόν καθήκον νά προσφέρωσιν 
αίμα υπέρ τού συνοίκου τής άστυνομικής οικογένειας. ’ Ιδιαιτέρως ύποχρεοΰνται 
να προσφέρωσιν οί άστυνομικοί έκεΐνοι υπέρ συγγενών τών οποίων έχει ήδη χορη- 
γηθή δωρεάν αίμα τών συναδέλφων των.

Οι επιθυμούντες νά προσφέρωσιν αίμα, δύνανται νά άπευθύνωνται εις τον Κλά- 
δον 1 γειας ’Αθηνών ή τό νοσοκομεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων προς λήψιν οδηγιών 
και παραπομπήν εις τό Α' Περιφερειακόν Κέντρον Αιμοδοσίας ’Αθηνών.

Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώς Πρόεδρος του Κλάδου ’ Υγείας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Μ π ό τα σ η  .
Πάροδος τής όδοΰ Στουρνάρα 25, απέναντι στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
’ Οφείλει την ονομασία στην συνώνυμη μεγάλη οικογένεια προκρίτων άπό τό 

Κρανίδι, τής οποίας πολλά μέλη έγκατεστάθησαν στις Σπέτσες άπό τον ΙΗ' αιώνα 
καί προσέφεραν στον 'Ιερόν ’Αγώνα σημαντικά χρηματικά ποσά γιά τήν εύόδωσίτου.

Μ π ό τσ α ρ η  Μ ά ρ κ ο υ . (Β λ έ π ε  Μ άρκου Μ πότσαρη ) .

Μ π ό τσ α ρ η  Ν ό τη  .
Πάροδος τής όδοΰ Βεΐκου 52, στην «Γαργαρέττα».
Ό  Νότης Μπότσαρης (1759—1841), τριτότοκος γυιός του Γιώργη Μπότσαρη, 

αρχηγός τής οικογένειας μετά τήν δολοφονία του άδελφοΰ του Κίτσου, υπήρξε ένας 
των κυριωτέρων υπερασπιστών του Σουλίου κατά τις εναντίον αύτοΰ έπιδρομές των 
σουλτανικών στρατευμάτων ή του Ά λή  πασά. Μετά τήν παράδοσι τής περιοχής, 
έξ αιτίας τής ήττης των Ελλήνων στή μάχη του Πέτα (’ Ιούλιος 1822), δ Νότης 
διακρίθηκε σ ’ δλες τις πολιορκίες του Μεσολογίου, ήγήθηκε δέ τής άμύνης αύτοΰ 
κατά τήν διάρκεια τής τελευταίας καί έτέθη επικεφαλής μεγάλης φάλαγγος κατά τήν 
έξοδο. Ό  Νότης Μπότσαρης διακρίθηκε επίσης στο Δίστομο καί στήν Ναύπακτο
(1829).

Μετά τήν ’ Επανάσταση έλαβε τον βαθμό του υποστρατήγου καί διωρίσθη 
Σύμβουλος -τής ’ Επικράτειας. Άπέθανε καί έτάφη στήν Ναύπακτο τήν 22 ’Οκτω
βρίου 1841.

Μ π ό τσ α ρ η  Τ οΰ σ ια .
Πάροδος τής όδοΰ Βεΐκου 58, στήν «Γαργαρέττα».
Ό  Τούσιας ή ’Αθανάσιος Μπότσαρης (1792—1827), ύπαρχηγός του σώματος 

του έξαδέλφου του Μάρκου, έπολέμησε στο Καρπενήσι, Μεσολλόγγι καί στήν ’Ατ
τική, όπου καί έφονεύθη κατά τήν μάχη τοΰ Φάληρου.

Μ π ο υ χ ο υ β ά λ α  Ί ω ά ν ν ο υ .
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 109, κοντά στο τέρμα 'Ιπποκράτους.
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'Ο ’ Ιωάννης Μπουκουβάλας, ό άποκαλούμενος Γέρο-Μπουκουβάλας, κατή- 
γετο άπό τό Σακαρέτσιο τής ’Ακαρνανίας καί υπήρξε άρματωλδς των Ά γράφων 
στις άρχές τοϋΙΗ' αίώνος, κατατροπώσας τον Μουχτάρ, πάππον τοϋ Ά λή  πασά των 
Ίωαννίνων.

Μπουμπουλίνας Λασκαρίνας.
Πάροδος τής όδοϋ Στουρνάρα 24, όπισθεν τοϋ Πολυτεχνείου.
Ή  Λασκαρϊνα Μπουμπουλΐνα (1771—1825), ήρωίς τοϋ 1821 άπδ την "Τδρα, 

μυήθηκε στά τής Φιλικής Εταιρίας στην Κωνσταντινούπολι καί διέθεσε ολόκληρη 
τήν περιουσία της ύπέρ τοϋ Άγώνος, τεθεϊσα καί ή ίδια ώς κυβερνήτρια τοϋ ιδιοκτή
του πλοίου της «Άγαμέμνονος». ’Έλαβε μέρος στον άποκλεισμό τοϋ Ναυπλίου 
καί τής Μονεμβασίας, τής άλώσεως τής Τριπόλεως, των μαχών κατά τοϋ Δράμαλη 
καί σ’ άλλα μέτωπα τής Έπαναστάσεως. Έφονεύθη στις Σπέτσες κατά τήν διάρκεια 
οικογενειακής εριδος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).

Μ πούσγου.
Πάροδος τής όδοϋ Άρμένη Βραΐλα 22, στο λόφο Φινοπούλου.
'Ο Μποϋσγος, άρματωλός καί άγωνιστής τοϋ 1821, έλαβε μέρος σέ πολλές 

μάχες καί διακρίθηκε γιά τήν άνδρεία του καί τήν τόλμη του.
Μπουσίου Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μεσογείων 135, απέναντι στις σχολές Χωροφυλακής.
'Ο Γεώργιος Μπούσιος (1875—1929), πολιτικός άπό τά Γρεβενά, διετέλεσε 

αντιπρόσωπος των Σερβίων στην τουρκική Βουλή καί άρχηγός τής έλληνικής όμάδος 
(1908), βουλευτής στήν ελληνική Βουλή (1915) καί ηγέτης τής όμάδος ’Ίωνος Δ ρα- 
γουμη (1920) καί υπουργός των ’Εσωτερικών στήν κυβέρνησι Τριανταφυλλάκου 
(1922). Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1929.

Μ υ κ ά λης.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αγησιλάου 104, άπέναντι στήν 'Α γία  Τριάδα τοϋ Κέρα

μέ ικοΰ.
'Η Μυκάλη, εκτεταμένη προβολή τής Ιωνίας, απέναντι στή Σάμο, έχει μήκος 

10 ναυτικά μιλιά. Στήν χερσόνησο τής Μυκάλης συνήφθη τό 479 π.Χ . πεζομαχία 
μεταξύ Ελλήνων καί Περσών, μέ νίκη τών Ελλήνων, καί τό 1824 διεξήχθησαν 
έκεϊ τέσσαρες ναυμαχίες μεταξύ τών ύπό τούς Σαχτούρη καί Κανάρη αγωνιστών καί 
τών Τούρκων, πού άπέληξαν στήν καταστροφή τοϋ τουρκικού ναυτικού. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Μυκηνών .
Πάροδος τής όδοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου 97, στο Μεταξουργείο.
.Πρόκειται γιά τήν άρχαιοτάτη καί ενδοξότατη πάλι τής Πελοποννήσου, πού 

βρίσκονταν στο ΒΑ άκρο τοϋ Άργολικοΰ πεδίου καί σ ’ άπόστασι 14 χιλ. άπό τον 
Αργολικό κόλπο. Σύμφωνα μέ τις μυθολογικές παραδόσεις, κτίσθηκε άπό τον Περσέα, 

έγγονο τοϋ βασιλέως τοϋ ’Άργους Άκρισίου καί γενάρχου τής πρώτης Μυκηναϊ
κής δυναστείας τών Περσειδών. Αυτήν διαδέχθηκε ή δυναστεία τών Πελοπιδών, πού 
ιδρύθηκε άπό τον Άτρέα, γυιό τοϋ Πέλοπος καί πατέρα τοϋ Άγαμέμνονος τοϋ ίσχυ- 
ροτάτου ομηρικού βασιλέως τής «ευρυαγυίας» καί «πολυχρύσοιο» πόλεως τών Μυ
κηνών.

θ'. Μυκήνες κατωκοΰντο άπό τήν Πρωτοελλαδική άκόμη περίοδο. Τήν άκμή 
καί τήν εύημερία τους, κατά τό. διάστημα τής Μεσοελλαδικής περιόδου, κατέδειξαν 
τά επί τής άκροπόλεως άρχιτεκτονικά λείψανα, ή άφθονη κεραμεική καί κυρίως ό 
άνασκαφείς βασιλικός ταφικός περίβολος, πού βρισκόταν έξω  τών τειχών τής πό
λεως καί κοντά στον θολο:>τό τάφο τής Κλυταιμνήστρας.

Κατά τό διάστημα τής 'Υστεροελλαδικής ή «Μυκηναϊκής» περιόδου, οι Μυ-
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χήνες άνήλθον σέ ύψίστη άκμή, κατέστησαν τό σπουδαιότερο κέντρο τοϋ Μυκηναϊ
κού πολιτισμού καί έξουσίαζον, ολόκληρη σχεδόν, την Πελοπόννησο καί τις νήσους 
πού βρίσκονταν κοντά. Μετά την κάθοδο των Δωριέων (1100 π .X .), οί Μυκήνες, 
άρχισαν νά παρακμάζουν καί κατά την Γεωμετρική περίοδο στην θέσι τους βρίσκονταν 
μικροί καί άσήμαντοι συνοικισμοί. Στούς Περσικούς πολέμους οί Μυκήνες έλαβον 
μέρος στις μάχες των Θερμοπυλών καί Πλαταιών, αλλά το 468 π.Χ. περίπου κατε- 
λήφθησαν καί κατεστράφησαν άπό τούς Άργείους. ’Από τότε παρέμειναν ώς άσημη 
κώμη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).

Μ υ κ ο ν ίο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Μανδροκλέους 11, κοντά στην πλατεία «Γερμανού Χριστια- 

νουπόλεως» τοϋ Κυνοσάργους.
Ό  Νικόλαος Μυκόνιος, άγωνιστής τοϋ 1821, γεννήθηκε στην Νάξο τό 1803 καί 

έπολέμησε στην ’Αττική, στο Χαϊδάρι καί στην Άκρόπολι. Άπεστρατεύθη μέ τον 
βαθμό του ταγματάρχου τό 1861 καί άπέθανε άργότερα.

Μ υ λ ά σ ω ν .
Πάροδος τής όδοΰ Κωνσταντινουπόλεως, κοντά στο τέομα τών λεωφορείων 

Ν. Ελβετίας.
Ή  Μύλασα ήταν κατά την άρχαιότητα σημαντική πόλις τής Καρίας καί άρ- 

χαιοτέρα τής 'Αλικαρνασσού. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ήταν έδρα ’Επισκόπου. 
Κοντά στά έρείπια τής άρχαίας καί τής μεσαιωνικής πόλεως, βρίσκεται σήμερα ή 
πόλις Μέλας μέ πληθυσμό γύρω στις 8 χιλιάδες, πού πριν τήν Μικρασιατική κατα
στροφή κατωκεΐτο κατά τον πλεΐστον άπό 'Έλληνες.

Μ ύ λ λ ερ  .
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιπόλεως 50, στον λόφο του Κολωνοΰ.
"Ελαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοϋ Καρόλου—"Οτφριντ Μύλλερ (1797— 

1840), Γερμανού άρχα.ιολόγου καί φιλολόγου, πού άπέθανε στήν ’Αθήνα, όπου είχε 
έλθει γιά τήν διενέργεια άνασκαφών στούς Δελφούς. Έτάφη επί τοϋ λόφου τοϋ Κο
λωνοΰ, όπου έχει άνεγερθή άναμνηστική στύλη.

Μ υ λ λ έρ ο υ  (Μ ύ λ λ ε ρ )  Γ ο υ λ ιέ λ μ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 68, άπέναντι στο Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Ό  Γουλιέ/^μος Μύλλερ (1794— 1827), Γερμανός ποιητής καί φιλέλλην, μέ τό 

έργο του «Ελληνικά άσματα» συνέβαλε σημαντικά στήν διάδοσι τοΰ φιλελληνικοΰ 
πνεύματος στη  Γερμανία.

Μ υ λ ο π ο τ ά μ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Βολονάκη, στήν ΒΑ πλευρά τοΰ νοσοκομείου « ’Ερυθρός 

Σταυρός».
Πρόκειται γιά τήν μία έκ τών τεσσάρων επαρχιών τοΰ νομού Ρεθύμνης,, πού 

καταλαμβάνει τό Β Α  τμήμα αύτοΰ, έχει έκτασι 508 τετρ. χιλ. καί π?νηθυσμό' περί 
τις 20 χιλιάδες.

Κατά τό διάστημα τής Ενετοκρατίας (1204—1669) καί τούς μετέπειτα χρό
νους έπί τουρκοκρατίας, ή περιοχή τοΰ Μυλοποτάμου υπήρξε εστία έπαναστάσεων 
καί εξεγέρσεων. Στήν έπανάστασι τοΰ 1866—1869 κατελήφθη άπό τούς Τούρκους, 
ύστερα άπό πολύμηνες σκληρές μάχες.

Μ ύ λ ω ν .
Πάροδος τής όδοΰ Λενορμάν 126, κοντά στον "Αγιο Κωνσταντίνο τοΰ Κολω

νοΰ.
Οί Μύλοι, χωριό τής επαρχίας "Αργους μέ 500 περίπου κατοίκους, είναι γνω- 

στό γιά δυο λόγους. Π ρώτο γιατί εκεί έστρατοπέδευσε ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
όταν ετοιμαζόταν γιά τήν έπίθεσι στά Δερβενάκια καί δεύτερο γιατί σ ’ αύτό έγκατα-
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στάθηκε ή Κυβέρνησις κατά το διάστημα τής πολιορκίας τοΰ Ναυπλίου, καθώς 
καί τδ 1824.

Μυριοφύτου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βενιζέλου 136, απέναντι στο στάδιο τής Ν. Σμύρνης.
Τό Μυριόψυτον, παράλιος πόλις τής Ανατολικής Θράκης στην Προποντίδα, 

ώνομάσθηκε έτσι, έξ αιτίας των πολυποίκιλων φυτών και ανθεων. Μέχρι το 1922 
διέμενον έκεΐ περί τούς 5 χιλιάδες "Ελληνες, πού μετά την Μικρασιατικήν καταστρο
φή ήλθαν καί έγκατεστάθηκαν σέ διάφορες πόλεις τής Ελλάδος.

Μ υρμιδόνω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών 6, στά Πετράλωνα.
Οί Μυρμιδόνες, αρχαιότατος λαός τής Θεσσαλίας, άνήκον στο βασίλειο τοΰ 

Άχιλλέως, μέ τον όποιον καί συνεξεστράτευσαν εναντίον τής Τροίας. Σύμφωνα 
μέ μιά παράδοσι, Μυρμιδόνες έκαλοΰντο οί κάτοικοι τής Αίγίνης, πού αρχικώς ήσαν 
μερμήγκια καί μεταμορφώθηκαν άργότερα σέ άνθρώπους, άπό τον Δια.

Μυρρινουσίω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Χίου 9, στο τέρμα τής οδοΰ Φαβιερου.
Πρόκειται γιά τούς κατοίκους τοΰ άρχαίου άττικοΰ δήμου τής Πανδιονίδος 

φυλής, πού βρισκόταν κατά την θέσι Μερέντα, ΝΔ. του Μαρκοπουλου. Στο δήμο 
Μυρρινοΰντος έλατρεύετο ιδιαίτερα ή "Αρτεμις η Κολαινις.

Μ ύρω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 112, κοντά στην στάσι «Δεριγνύ».
Ή  Μύρα (τουρκιστί Ντεμπρέ), αρχαία πόλις τής Λυκίας (ΝΔ. Μικρά ’Α 

σία), έσημείωσεν εξαιρετικήν άκμήν άπό τον Δ ’ αιώνα, οποτε διετελεσεν έδρα 
επισκοπής ύπό τον "Αγιον Νικόλαον καί επί αύτοκράτορος Θεοδοσίου Β' (408-450) 
ύπήρχεν έκεΐ συνοικισμός 800 περίπου 'Ελλήνων, καλούμενος. Μυρί, κατά παρα
φθοράν τής αρχαίας ονομασίας τής πόλεως.

Μ υρω νίδου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλαταιών 25, άπέναντι στήν 'Αγία Τριάδα τοΰ Κεραμει-

κοΰ.
'Ο Μυρωνίδης, ’Αθηναίος στρατηγός, γυιός τοΰ Καλλίου, μετέσχε τής μάχης 

των Πλαταιών (479 π .χ.) ως συστράτηγος τοΰ Άριστείδου. Τό 456 π.Χ. κατή- 
γαγε σημαντική νίκη στά Οίνόφυτα τής Βοιωτίας, κατά τών Θηβαίων καί τών Λ α
κεδαιμονίων καί εδραίωσε έτσι τήν υπεροχή τών ’Αθηναίων στήν Βοιωτία, Φοοκί- 
δα καί Λοκρίδα.

Μ ύρω νος.
Πάροδος τής όδοΰ Θρασύλου 19, κοντά στο θέατρο τοΰ Διονύσου (Πλάκα).
'Ο Μύρων, ένας τών σημαντικωτέρων καί ένδοξοτέρων γλυπτών τής άρχαιό- 

τητος, κατήγετο έξ Έλευθερών καί ήκμασε τό 480-445 π.χ. 'Υπήρξε μαθητής τοΰ 
’Αγελάδα καί είργάσθηκε ιδιαίτερα στήν ’Αθήνα.

Τά έργα του διακρίνονταν γιά τήν ζωηρότητα καί τήν φυσικότητα τών μορ
φών, γιά τις βίαιες καί στιγμιαίες κινήσεις των καί γιά τήν πρωτοτυπία τών άπει- 
κονιζομένων θεμάτων. ’Από τά πλαστικά του έργα όνομαστότερα ήσαν αό δολιχο- 
δρόμος Λάδας» καί κατ’ εξοχήν, ό περίφημος «Δισκοβόλος» καί τό ωραιότατο σύμ
πλεγμα τής Άθηνάς καί τοΰ Μαρσύου τών οποίων σώζονται άντίγραφα. 'Ο  Μύ
ρων κατατάσσεται μεταξύ τών έξ μεγάλων γλυπτών τής άρχαιότητος καί είναι ό 
άρχαιότερος όλων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

( Συνεχίζεται)



ΓΙΡΟ ΑΓΩ ΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
— Διά Β .Δ ., έκδοθέντος έν Άθήναις την 11-6-1965 καί δημοσιευθέντος εις 

τό ύπ’ άριθ. 190 Φ.Ε.Κ. ( Τ .Γ ')  τής 15-6-1965, προήχθησαν έκ των έν ίσχύι πινά
κων προα.κτέων του έτους 1965, οί κάτωθι 'Υγειονομικοί ’Αξιωματικοί ’Αστυνομίας 
Πόλεων, κατ’ εκλογήν, προς πλήρωσιν υφισταμένων οργανικών θέσεων, εις τον βα
θμόν τοΰ 'Υγειονομικού ’Αστυνόμου Α ' τάξεως : 1) Καστρήσιος Πέτρος του Μιχαήλ 
καί 2) Παπασταθόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.

ΑΜ Ο ΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΩΝ

Διά διαταγής του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπενεμήθη ηθική 
αμοιβή εις τούς κ.κ. 1) 'Υπαστυνόμον Α ' τάξεως Κωνσταντάκόπουλον Γεώργιον, 
2 ) Άνθυπαστυνόμον Άρώνην Κωνσταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακας Βασιλόπουλον 
Κωνσταντίνον, Στεφανόπουλον Χρίστον, Διαμαντόποϋλον Διονύσιον καί Δρούκαν 
Ίωάννην, διότι, ούτοι, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν του προύτου, προϊστάμενου τής 
όμ,άδος διώξεοος κοινού έγκλήματος τοΰ τμήματος άσφαλείας τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Πατρών, έργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν των 
κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπιδείξαντες ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί τήν εκτε- 
λεσιν τής υπηρεσίας των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν, σύ?Ληψιν καί παραπομπήν εις 
τήν Δικαιοσύνην, σπείρας επικινδύνων διαρρηκτών καταστημάτων καί δημοσκυν 
κέντρων, άποτελουμένην άπό τούς Μπάσταν Νικόλαον, Μπάσταν Σπυρίδωνα καί 
Δερόγλου Κωνσταντίνον, δρώσης άπό καιρού έν Πάτραις ως συμμορία, ύπό τήν επω
νυμίαν «Μαύρος Πάνθηρ».

Π Α Ρ Α ΙΤ ΙΙΣ Ε ΙΣ  Κ ΛΠ . ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Πατσαλής 
’ Ιωάννης, Γκίκας Γεώργιος, Κο?^άνης Έμ,μανουήλ, Τσιρώνης ’ Ιωάννης, Καταλαγα- 
οιανάκης Νικόλαος, Ίωαννίδης Γεώργιος καί Γαλάνης Δημήτριος.

—Έτέθη εις έτησίαν διαθεσιμότητα, τή αιτήσει του, διά λόγους υγείας, ό/ 
’Αστυνόμος Α ' κ. Σακελλαρόπουλος Δημήτριος.

— Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπηλλάγη τών κα
θηκόντων του, ά.πό 13-7-1965, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. ’Αναγνώστου ’Επαμει
νώνδας, καταληφθείς ύπό τοΰ ορίου ηλικίας καί διατηρηθείς εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν 
έκτος οργανικών θέσεο^ν, κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ Ν. 4331 /53 καί Ν.Δ. 
4371 /64, καθ’ ότι συνεπλήρωσεν ήδη 35ετή πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν, δυ
νάμει τοΰ Ν. 4448 /64.

Εις τον ειρημένον άπενεμήθη 6 άνώτερος τον δν κέκτηται βαθμ-ός τοΰ ’Α 
στυνόμου Α ' τάξεο^ς, συμφώνως προς τό άρθρον 122 τοΰ Κ.Ν. 2458/53 περί ΟΣΑΠ.
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