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«Σόμπαν τό Ελληνικόν ’Έθνος εορτάζει τήν 4ην Σεπτεμβρίου την έπέτειον τής 
συντριβής τοΰ Κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, τήν Ημέραν τοϋ Έφεδρου ΙΙολεμιστοΰ καί 
τήν Πολεμικήν ’Αρετήν των Ελλήνων.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων δέν ήτο δυνατόν να άπουσιάση άπό τήν λαμπράν αύτήν 
εορτήν των Πανελλήνιον. Καί δέν ήτο δυνατόν να άπουσιάση όχι μόνον διότι άπο- 
τελεΐται άπό έκλεκτοτάτην μερίδα Ελλήνων άλλά, άκόμη, έπειδή είναι φο- 
ρεΰς υψηλής καί ήρωϊκής έθνικής παραδόσεως, τήν όποίαν έτίμησε διά πολυτίμων 
ύπηρεσιών πρός τήν Πατρίδα καί άκόμη διά τής θυσίας ζωής καί αίματος ήρωϊκών 
καί άλησμονήτων τέκνων της.

Τιμά, άκόμη, σήμερον, ή ’Αστυνομία τήν υψηλήν έθνικήν της παράδοσιν, κλί- 
νουσα εύλαβώς τό γόνυ ένώπιον τής μνήμης τής στρατιάς των ευγενικών μορφών, 
αί δποΐαι, διά μέσου τών αιώνων, Ιπεσαν ήρωϊκώς μαχόμεναι υπέρ τών ώραίων καί 
άκαταλότου άξίας ιδανικών τής Ελευθερίας, τής Τιμής, τής Πατρίδος, τής Οικο
γένειας, τής Θρησκείας. Κλίνει, εύλαβώς, τό γόνυ ή ’Αστυνομία πρό τών γιγαντο- 
[ΐάχων καί τών ήμιθέων, οί όποιοι, διά μέσου τών αιώνων, ύπερησπίσθησαν τήν 
ιδέαν ή όποια λέγεται ΕΑΛΑΣ. Πρό τών άθανάτων μαχητών χάρις εις τούς άγώ- 
νας καί τάς θυσίας τών όποιων ήμεΐς μέν ζώμεν καί άναπνέομεν έλεύθεροι, ό δέ 
πολιτισμός διεσώθη, έπεκράτησε καί έπεξετάθη εις τό μεγαλύτερον τμήμα τής γης.

Χρέος ιερόν τών πράγματι έλευθέρων ανθρώπων άποτελεΐ ή νοερά έπιστροφή 
είς τό μακρινόν παρελθόν, ή άναζήτησις καί έπισήμανσις τών ιστορικών σταθμών, 
οι όποιοι έσφράγισαν τήν μοίραν τής άνθρωπότητος καί τό ευλαβικόν προσκύνημα 
τής μνήμης τών πρωταγωνιστών τών κοσμογονικών αύτών σταθμών τής Ιστορίας.

Καί άν δι’ άλλους λαούς τό πρόβλημα είναι ή άνεύρεσις ιστορικών στιγμών 
έξάρσεως τών προγόνων των καί τής φυλής των, δι’ ήμάς τούς "Ελληνας τό πρό
βλημα έγκειται άλλου. Είς τήν άπαρίθμησιν τής μακράς σειράς τών μεγάλων στα
θμών τής ιστορικής πορείας τής φυλής, διά μέσου τών αιώνων, καί είς τήν ίεράρχη- 
σιν μεταξύ των, τών σταθμών αύτών, μέ γνώμονα τήν αξίαν καί τήν σημασίαν ένός 
έκάστου, δχι μόνον διά τό έθνος, τό Ελληνικόν, άλλά διά τόν κόσμον όλόκληρον 
καί πρό παντός καί κυρίως, διά τόν πολιτισμόν.
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Τοΰτο δέ συμβαίνει, διότι, οΕ "Ελληνες, άπό τής πρώτης στιγμής τής έμφα- 
νισεώς των ώς συγκεκροτημένης φυλής, ή όποια χάνεται εις τα βάθη των αιώνιον, 
δέν έπαυσαν από τοΰ νά είναι οι θεματοφύλακες και ύπερασπισταί τής Ελευθερίας, 
τής Τιμής, τοΰ Πολιτισμού δλων τών, πράγματι, άξιολόγων λαών καί πολιτισμέ
νων άνθρώπων.

Ό  Ελληνικός χώρος άπετέλεσε τό θέατρον κοσμοϊστορικών συγκρούσεων, ή 
Ικβασις τών όποιων έκρινε τήν μοίραν τών ελευθέρων άνθρώπων καί τοΰ πολι
τισμού.

ΕΕς τάς Θερμοπύλας καί τήν Σαλαμίνα, εΕς τάς Πλαταιάς καί τόν Μαραθώνα, 
οΕ Έλληνες μαχηταί, οΕ ήμίθεοι τών Θερμοπυλών καί οΕ Σαλαμινομάχοι, οΕ τι
τάνες τών ΙΙλαταιών καί οΕ Μαραθωνομάχοι, ήγωνίσθησαν προμαχοΰντες τοΰ πνεύ
ματος έναντίον τής ύλης, τοΰ πολιτισμού έναντίον τοΰ βαρβαρισμοΰ, τοΰ Εδεώδους 
τής έλευθερίας έναντίον τοΰ φάσματος τής δουλείας, τοΰ ύπερηφάνου φρονήματος 
έναντίον τής δουλοφροσύνης, τοΰ σεβασμοΰ τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας έναντίον 
τής άπανθρώπου βίας. Καί ένίκησαν.

ΟΕ "Ελληνες υπήρξαν, αείποτε, οΕ σημαιοφόροι καί οΕ ήγέται τών δυνάμεων 
τοΰ φωτός εΕς τούς νικηφόρους αγώνας των έναντίον τών δυνάμεων τοΰ σκότους.

Ή  Ελλάς ύπήρξε καί είναι ό κυματοθραύστης τών δρδών τών πάσης προε- 
λεύσεως βαρβάρων, δλων τών έποχών, έπιτιθεμένων έναντίον τής έλευθερίας τοΰ 
πνεύματος, τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, τοΰ καλοΰ.

Άλλα πέραν τών πολέμων τούς όποιους διεξήγαγον οΕ "Ελληνες, άμυνόμενοι 
οχι μόνον τών βωμών καί έστιών των, άλλά καί τής γενικωτέρας έννοιας τής Έ 
λευθερίας καί τοΰ Πολιτισμοΰ, διά λογαριασμόν δλων τών μή βαρβάρων λαών, διεξή
γαγον καί άγώνας κατακτητικούς. Κατακτητικούς δμως μόνον τυπικώς καί έν τή 
ούσία έκπολιτιστικούς καί άπελευθερωτικούς.

Άλλά καί οΕ πόλεμοι ούτοι άπετέλουν μίαν μορφήν άμύνης. Καί συγκεκρι- 
μένως έξεστράτευσεν ό Μέγας Αλέξανδρος —  ή μεγαλυτέρα στρατηγική φυσιο
γνωμία εις τήν Εστορίαν δλων τών λαών —  έναντίον τών Περσών όχι διά νά τούς 
καταστρέψη, άλλ’ απλώς, διά νά τούς καταστήση άκινδύνους διά τήν ειρήνην τοΰ 
κόσμου καί τόν πολιτισμόν καί νά άπελευθερώση τούς λαούς άπό τό άγχος καί τήν 
άγωνίαν τών έπιθέσεων τών βαρβάρων.

Άφοΰ συνέτριψεν ό Αλέξανδρος τήν στρατιωτικήν δύναμιν τών Περσών, έπε- 
δόθη έν συνεχεία εΕς τό έργον τοΰ έκπολιτισμοΰ των διά νά άπελευθερώση καί αυ
τούς τούς ίδιους άπό τό πλέγμα κατωτερότητος καί βαρβαρισμοΰ, τό όποιον τούς 
κατέτρυχεν.

Βραδύτερον καί άφοΰ διήλθε διά μέσου πολλών περιπετειών τό Ελληνικόν 
Έθνος, τό όποιον,, διά τής Ελληνιστικής έποχής καί έν συνεχεία τής χιλιετούς Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας, διεπόρθμευσε τόν άθάνατον κλασσικόν Ελληνικόν πολιτι
σμόν τοΰ Χρυσού ΑΕώνος εις νεωτέρους χρόνους καί διά τής Αναγεννήσεως έκλη- 
ροδότησεν εΕς τήν Ευρώπην τό ύπέροχον πνεΰμα τών Ελλήνων κλασσικών, έδωσε 
τάς βάσεις καί τήν πεμπτουσίαν τοΰ συγχρόνου Δυτικού Πολιτισμοΰ.

Άλλά βάσκανος μοίρα φθονήσασα τήν πολλήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τοΰ 
Ελληνοχριστιανικού, πλέον, πολιτισμοΰ, έρριψε τό Ελληνικόν ’Έθνος εΕς τό σκό
τος μιας έπαράτου δουλείας τριών καί ήμίσεος αιώνων.

Καί ή περίοδος αΰτη ύπήρξε χρήσιμος κατά τοΰτο: Άπέδειξεν δτι τό Ε λ 
ληνικόν πνεΰμα δέν υποτάσσεται εΕς ούδεμιάς μορφής δουλείαν. Τά δεσμά τής σκλα
βιάς είναι δυνατόν νά έξουθενώσουν άλλους λαούς, δχι δμως καί τόν Ελληνικόν. Τήν 
έλληνικήν ψυχήν ούτε φυλακίσεις ούτε διωγμοί, ούτε στερήσεις, ούτε βασανιστή-
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ρια, ούτε οίουδήποτε είδους ύλική βία είναι δυνατόν νά ύποδουλώσουν. Παραμένει 
έλευθέρα, υπερήφανος καί άδούλωτος.

Έβδομήκοντα περίπου έξεγέρσεις έπραγματοποίησαν οί "Ελληνες κατά τής 
οθωμανικής τυραννίας μέχρις δτου φθάσουν εις τό φωτεινόν μετέωρον τοΰ 1821, 
τό όποιον κατηύγασε τήν Εύρώπην καί κατέπληξε τούς λαούς της με τόν δαυλόν 
τοΰ Γεωργάκη ’Ολυμπίου, τούς κεραυνούς τοΰ πυρπολητοΰ Κανάρη, τήν στρατηγι
κήν ιδιοφυίαν τοΰ Γεωργίου Καραϊσκάκη, τόν υπέρλαμπρον πατριωτισμόν και τό 
ψυχικόν μεγαλεΐον τοΰ Γέρου τοΰ Μωρηά, τό άθάνατον έπος των Ελευθέρων Πα- 
λιορκημένων τοΰ Μεσολογγίου, τόν ύπεράνθρωπον ήρωϊσμόν δλων τών Ελλήνων.

.’Αντάλλαγμα αυτής τής έποποίΐας, ή πολυπόθητος Ελευθερία. Ό  ύπέρτατος 
σκοπός τής ζωής τών Ελλήνων!

Καί άναπαύεται έπ’ όλίγον ή πολεμική αρετή τών Ελλήνων, διά νά παρα- 
χωρήση τήν θέσιν της εις τήν ειρηνικήν προσπάθειαν τής συγκροτήσεως Κράτους 
Έλληνικοΰ καί τής εθνικής άναδημιουργι'ας. Όγδοήκοντα έτη άναπαύλας, εις τήν 
άπεραντωσύνην τών χιλιετηρίδων τής Ελληνικής 'Ιστορίας, ίσοδυναμοΰν, ίσως, μέ 
μίαν μόνην στιγμήν.

Ά λλ’ οί “Ελληνες, πιστοί είς τήν άποστολήν των, έχοντες πλήρη έπίγνωσιν 
τής Ιστορικής των εύθύνης, γνωρίζουν ότι δεν έχουν δικαίωμα άναπαύσεως επί 
πολλάς στιγμάς. Καί ό πανεθνικός πόθος, διά τήν όλοκλήρωσιν τής εθνικής μας 
άποκαταστάσεως καί τήν έπέκτασιν τής κρατικής μας ύποστάσεως, ήτο άσβεστος καί 
άνυπόμονος. Καί ή Μεγάλη ’Ιδέα τοΰ Γένους έπυράκτωνε τά πνεύματα καί έπυρ- 
πόλει τάς ψυχάς καί έσφυρηλάτει τήν άπόφασιν διά τήν θραΰσιν τών δεσμών, τά 
όποια έκράτουν υπό τήν επικυριαρχίαν τοΰ στυγνοΰ 'Οθωμανού δυνάστου καί υπό 
τόν έφιάλτην τών Βουλγάρων κομιτατζήδων εκατοντάδας χιλιάδας Αλυτρώτων α
δελφών μας.

Καί έγεννήθη τό 1912-—13. Ό  Ελληνικός Στρατός, έχων έπί κεφαλής τόν 
Στρατηλάτην Κωνσταντίνον, είς μίαν μεγαλειώδη Ιξόρμησιν καί διά σειράς έπικών 
μαχών, συντρίβει τόν κραταιόν Τουρκικόν στρατόν, κονιορτοποιεί τάς όρδάς τών 
Βουλγάρων καί άπελευθερώνει χιλιάδας άδελφών μας. Καί άκόμη προσθέτει είς 
τό Ελληνικόν Στέμμα ένα άνεκτιμήτου αξίας άβάμαντα. Τήν πανωραίαν νύμφην τοΰ 
Θερμαϊκού. Τήν σημερινήν συμπρωτεύουσαν. Τήν Θεσσαλονίκην, είς τής όποιας τόν 
Λευκόν Πύργον έκυμάτισεν ή γαλανόλευκος, ώς ουρανία δπτασία, ώς θεία αύρα, 
θωπεύουσα τούς εύγενικωτέρους πόθους καί τά ωραιότερα όνειρα τοΰ Γένους.

Καί ήκολούθησε μετά μίαν γενεάν τό θαύμα τής Πίνδου.
Ύπό τήν σοφήν, έμπνευσμένην καί κραταιάν ήγεσίαν τοΰ Μεγάλου Βασιλέως 

Γεωργίου Β ' καί τοΰ χαλύβδινου Κυβερνήτου καί ύπερόχου πατριώτου Ίωάννου 
Μεταξά, οί "Ελληνες, συνεπείς πρός τήν 'Ιστορίαν των, τήν άποστολήν των καί 
τούς έαυτούς των, έγραψαν μίαν άκόμη άθάνατον εποποιίαν.

Καί Ιπέτυχον ώστε νά λεχθή : «Τοΰ λοιποΰ δεν θά λέγεται ότι οί "Ελληνες 
έπολέμησαν ώς ήρωες, άλλά ότι οί ήρωες έπολέμησαν ώς "Ελληνες».

Ή  νίκη τής Ελλάδος κατά τής ’Ιταλίας τοΰ Μουσολίνι, ύπήρξεν ή πρώτη νίκη 
τών συμμάχων έναντίον τοΰ "Αξονας.

Καί ύπήρξε τεραστία ή ήθική σημασία τής νίκης αυτής, διότι άνεπτέρωσε τάς 
ελπίδας τής γηραιάς Άλβιώνος καί έτόνωσε τό φρόνημα τών άντιπάλων τοΰ "Αξο
νας λαών καί έχαλύβδωσε τήν άπόφασίν των όπως άγωνισθοΰν, δι’ δλων τουν τών 
δυνάμεων, μέχρι τής όριστικής νίκης.

'Η νίκη τής Ελλάδος ύπήρξεν ένας υπέροχος συμβολισμός. Έσήμαινε τήν νί
κην τής ’Ιδέας έναντίον τής "ίλης. Τοΰ ύπερόχου φρονήαατος έναντίον τής ωμής 
βίας. Μιας δρακός γενναίων, έναντίον σιδηροφράκτουν στιφών.
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Αλλά καί πέραν αύτοΰ τού συμβολισμού καί τής μεγαλειώδους ηθικής σημα
σίας της, ή έλληνική νίκη, είχεν ανυπολογίστου μεγέθους αξίαν καί έπίδρασιν έπί 
τής έκβάσεως όλοκλήρου τού πολέμου. Διότι διά τής άντιστάσεώς της καί έναντίον 
των χιτλερικών μηχανοκινήτων ορδών καί τής καθηλώσεως έν Έλλάδι, έπί μα
κράν χρόνον, τής στρατιάς Λίστ, παρέσχε πολύτιμον, αύτόχρημα χρόνον εις τούς 
Ρώσους μέ άποτέλεσμα νά άντιστραφοΰν αί συνθήκαι τού πολέμου, εις τό Ανατο
λικόν Μέτωπον καί νά στέψη ή νίκη τά ρωσικά δπλα, τά όποια τραγικώς καί δει- 
νώς μέχρι, πρότινος, έδοκιμάζοντο.

Αλλά ή μοίρα τών Ελλήνων νά πολεμούν, δεν τούς άψήκε νά άναπαυθοΰν 
έπί τών δαφνών τής νίκης. Τόν Δεκέμβριον τού 1944 έξέσπα τό έθνοκτόνον κομ
μουνιστικόν κίνημα, τό όποιον έστοίχισεν εις τήν Ελλάδα Ικατόμβας θυμάτων καί 
άτελειώτους σωρούς ερειπίων. Ή  εθνική δμως ψυχή καί πάλιν άντέστη καί έσά- 
ρωσε τήν κομμουνιστικήν λαίλαπα. Τόν Φεβρουάριον 1945 οι Κομμουνισταί κατέ- 
θετον τά όπλα καί ύπέγραφον τήν συμφωνίαν τής Βαρκίζης.

Ά λλ’ ό κίνδυνος δεν έξέλιπεν. Ό  διεθνής Κομμουνισμός έξακολουθεϊ νά έλ- 
λοχεύη καί νά βυσσοδομή έναντίον τής Ελλάδος. Καί έχει τόν λόγον του καί τόν 
σκοπόν του. Γνωρίζει τήν τεραστίαν σημασίαν τής Ελλάδος διά τά διεθνή πολιτικά 
πράγματα. Καί προ παντός καί κυρίως γνωρίζει ποίαν ηθικήν σημασίαν έχει, μέ 
παγκοσμίαν άπήχησιν, τά νά ί'σταται ή Ελλάς, τό λίκνον καί τό προπύργιον τού 
ιδεαλισμού, όρθια.

’Επιθυμεί ό διεθνής Κομμουνισμός νά κατασυντρίψη τήν Εδεαλιστικήν αύτήν 
έπαλξιν. Καί προσδοκά, διά τής συντριβής της, τεράστια ώφέλη.

Πίπτουσα ή Ελλάς θά άπετέλει τό προγεφύρωμα τής έπεκτάσεως τού Κρά
τους τού έρυθροΰ ’Ιμπεριαλισμού εις τήν έγγύς καί μέσην ’Ανατολήν, άφού, προη
γουμένως, ή ιδία θά ένετάσσετο εις τό σιδηροΰν παραπέτασμα.

Προπαρασκευάζεται, λοιπόν, δ περίφημος τρίτος γύρος.
Οι έξωτερικοί έχθροί τής Ελλάδος άφθονα παρέχουν τά οικονομικά μέσα, 

δπλα καί πυρομαχικά καί έξοπλίζουν τούς μητραλοίας, οι όποιοι, πρόθυμοι καί 
κατάπτυστοι ύπηρέται ξένων συμφερόντων, πλήττουν έκ τών όπισθεν, ως οι σκοτεινό
τεροι δολοφόνοι, τήν Ελλάδα.

Ά λλ’ δλοι των, ό διεθνής Κομμουνισμός καί ή έγχώριος προφυλακή του, άπε- 
δείχθησαν άνιστόρητοι. Ήγνόουν, παντελώς, δτι εις τόν τόπον αυτόν δέν θά εδρουν 
προθύμους δούλους. Καί άφυπνίσθησαν έκ τής ιστορικής νάρκης των όταν έπλη- 
ροφορήθησαν δδυνηρώς δτι ή Ελλάς είναι ή χώρα τών ήμιθέων καί ήρώων. Είναι 
ή πατρίς τών Μαραθωνομάχων καί τών Σαλαμινομάχων. Ή  πατρίς τών Παλαιο- 
λόγων καί τών Ιερολοχιτών τού Δραγατσανίου. Τών Κολοκοτρωναίων καί τών 
Τζαβελλαίων. Τού Παπαφλέσσα καί τών Μποτσαραίων. Τού Καραϊσκάκη καί τών 
Κουντουριωτών. Τού Άνδρούτσου καί τού Κανάρη.

Έλησμόνησαν δτι είς τήν Ελλάδα έγεννήθησαν, άξιοι συνεχισταί τού ήρωϊκοΰ 
έργου τών προγόνων, οί άετοί τής Πίνδου καί τού Μοράβα, τής Κούλας καί τού Ροΰ- 
πελ οί άθάνατοι. Ήγνόησαν τήν αίωνίαν μοίραν τής Ελλάδος νά άναχαιτίζη καί 
νά συντριβή εις τούς ιερούς βράχους της τούς οίουσδήποτε βαρβάρους, έπερχομέ- 
νους κατά τής κοιτίδος τού πολιτισμού.

Καί ύπέστησαν πανωλεθρίας είς τάς κορυφογραμμάς τού Βίτσι καί τού Γράμ
μου. Καί διελύθησαν περιδεείς καί πανικόβλητοι.

Θά άπετέλει περιφρόνησιν τής ιστορικής άληθείας άν είς τό σημείον τούτο δέν 
άναφεράμεθα είς τήν τεραστίαν, δντως, προσφοράν τής Αστυνομίας Πόλεων, ή 
όποια συνέτριψε τόν παράνομον μηχανισμόν τού Κ.Κ.Ε. καί έξουθένωσε τήν ήγε- 
σίαν του, παρασχοΰσα οδτω άποφασιστικής σημασίας πολύτιμον συνδρομήν είς τούς 
γενναίους μαχητάς τών πρόσω.
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Ά λλ’ αιωνίως αμετανόητοι καί άδίστακτοι οΐ Κομμουνισταί, άφοΟ παρήλθε 
διάστημα άπραξίας, άνασυνέταξαν τάς σκοτεινάς δυνάμεις τοϋ παρανόμου μηχανι
σμού των καί προπαρεσκευάσθησαν, έκ νέου, διά νέαν έπίθεσιν έναντίον τοϋ άπορ- 
θήτου όχυροΰ της Ελευθερίας, έναντίον της Ελλάδος.

’Ήδη, δμως, άπογοητευμένοι έκ τοϋ οίκτροΰ άποτελέσματος των κατά μέτωπον 
έπιθέσεων, έπέλεξαν νέαν μέθοδον προσβολής τής Ελλάδος. Έπεδίωξαν τήν κα- 
τάληψιν τής έξουσίας διά τής χρησιμοποιήσεως τοϋ Δουρείου "Ιππου των φαυλοκρα- 
τικών κομμάτων. Καί έκολάκευσαν τήν ματαιοδοξίαν των θλιβερών άρχηγών των. 
Καί διέφθειρον συνεδήσεις καί έναρκοθέτησαν θεσμούς καί ήσαν πανέτοιμοι διά 
τό τελειωτικόν κτύπημα κατά τοϋ πνέοντος τά λοίσθια Έλληνικοΰ Άστικοϋ Κρά
τους, δταν, αίφνης, ό στρατευμένος λαός, δ Εθνικός μας Στρατός, χάρις εις την 
έγρήγορσιν, τον ύψηλδν πατριωτισμόν καί τήν θαυμαστήν εύφυΐαν εκλεκτών στε
λεχών του, ώρθωσε τό πελώριον ανάστημά του καί άνέκοψε τήν θριαμβευτικήν πο
ρείαν τοϋ Κομμουνισμοΰ καί τών φαυλοκρατών συνοδοιπόρων του, πρός τήν τελικήν 
έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ των. Καί τούς ήχρήστευσεν δριστικώς καί άμετακλήτως.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, τιμώσα καί εύγνωμονοΰσα τούς γενναίους άνδρας, τούς 
σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, καί τής άμέ- 
σως άρξαμένης καί προοδευούσης με γοργόν ρυθμόν Εθνικής ’Αναγεννήσεως καί 
άναδημιουργίας, εθεσεν άπό τής πρώτης στιγμής δλας της τάς δυνάμεις, ψυχικο- 
πνευματικάς καί σωματικάς, είς τήν ύπηρεσίαν τών ώραίων, εύγενών καί ύψηλών 
σκοπών τής Εθνικής Κυβερνήσεως.

’Ήδη, καλώ δλους σας, δπο)ς συνεχίσητε μέ τόν αύτόν ζήλον καί μέ ετι μεγα- 
λύτερον εθνικόν ένθουσιασμόν καί δημιουργικόν παλμόν, άγωνιζόμενοι παρά τό 
πλευρόν τών ήγετών σας, έντός τοϋ κύκλου άομοδιότητός μας, διά τήν δλοκλήρω- 
σιν τοϋ παμμεγίστου έθνικοϋ έργου, τό δποΐον άνέλαβε νά φέρη είς πέρας ή Έπα- 
νάστασις καί ή ’Εθνική Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν τρισχιλιετή έθνικήν μας 
παράδοσιν.

Ή  κυανόλευκος δφείλει νά κυματίζη υπερήφανος Ιπί τοϋ ίεροΰ βράχου τής 
Άκροπόλεως, τοϋ αιωνίου αύτοϋ συμβόλου τής άληθοΰς έλευθερίας, τοϋ ψυχικού 
κάλλους καί τοϋ άκτινοβολοΰντος πνεύματος. Τούς γαλάζιους ούρανούς μας δέν θά 
τούς σπιλώση ούτε θά τούς σκιάση ούδεμιας προελεύσεως μέλαν ή ερυθρόν νέφος.

Τό έγγυάται ό ήρωϊκός ’Εθνικός μας Στρατός, πρός τόν δποΐον υπόσχεται τήν 
δι’ δλων τών μέσων συμπαράστασίν της ή ’Αστυνομία Πόλεων.

Ζήτω τό "Εθνος!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων! »



Ή συντριβή τών κομμουνιστοσυμμοριτών 
εις Γράμμον καί Βίτσι - Ή πολεμική αρετή 

των Ελλήνων
'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α ' κ. Β . ΚΡΥΟΥ

« Τήν 2 19 /1967, ημέραν Σάββατον και ώραν 12ην, εις συγκέν- 
τρωσιν άπάντων τών παρά τώ Ά ρχηγείω  ’Αστυνομίας Πόλεων νπηρε- 
τούντων αστυνομικών και διοικητικών ύπαλλήλων, ό ’Αστυνόμος Α ' 
τάξεως κ. Β. Κρύος έξεφώνησε τον κατωτέρω έμπνευσμένον λόγον ».

Αδριον, 3ην Σεπτεμβρίου 1967, το Ελληνικόν “Εθνος θά τίμηση τον "Ελληνα 
έφεδρον πολεμιστήν καί θά Ιορτάση τήν 18ην επέτειον άπό της συντριβής τοΰ Κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοΰ εις τον Γράμμον καί τό Βίτσι.

Αδριον ή Ελλάς, ή ιστορία καί ή δόξα 30 αιώνων, θά στεφανώσουν εύγνωμό- 
νως τούς "Ελληνας πολεμιστάς δλων τών έποχών, οϊτινες ήγωνίσθησαν καί έθυσιά- 
σθησαν διά τό έπαθλον «ΕΛΛΑΣ».

Δικαία ή τιμή' οί "Ελληνες έφεδροι πολεμισταί δσάκις έκλήθησαν διά νά ύπε- 
ρασπισθοΰν τήν υπαρξιν τής Ελλάδος, τό έπραξαν προθύμως μέ άπαράμιλλον πνεύ
μα αύτοθυσίας, αί ήρωϊκαί δέ εξορμήσεις των, εις τόν στίβον έπικών αγώνων, άνέ- 
δειξαν τήν έλληνικήν φυλήν ώς μίαν έκ τών πλέον άξιων φυλών τοΰ άρχαίου κό
σμου καί προώθησαν τό έλληνικόν “Εθνος είς ύψηλά σημεία πνευματικής, πολιτι
κής καί οικονομικής άκμής.

Ουδέποτε οί "Ελληνες Ιπολέμησαν διά κατακτητικούς σκοπούς καί ουδέποτε 
^χρησιμοποίησαν τόν πόλεμον ώς μέσον ύποδουλώσεως άλλων λαών. Οί "Ελληνες 
έπολέμησαν μόνον διά τά ώραΐα ιδεώδη τής φυλής των, τήν πατρίδα, τήν θρησκείαν 
καί τήν οικογένειαν.

Οί πόλεμοι τών Ελλήνων ήσαν πάντοτε πόλεμοι έναντίον βαρβάρων, διά τήν 
διάσωσιν τοΰ πολιτισμού, διά τήν άποτίναξιν τοΰ ξένου ζυγοΰ καί διά τήν προάσπι- 
σιν τής έλευθερίας των. ΔΓ αύτό άκριβώς ή ίκανότης των δέν είναι μία άφηρημένη 
φιλοπόλεμος έπιθετική Ιδέα, άλλά μία πραγματική άρετή. Τήν άρετήν αύτήν, 
άκριβώς, τιμώμεν καί εορτάζομεν σήμερον, τήν άρετήν ή όποια άποτελεΐ τό φόβη- 
τρον τών έχθρών μας, τών έπιβουλευόμένων τήν ύποδούλωσιν τής πατρίδος μας καί 
τήν έξαφάνισιν τής φυλής μας.

Αδριον, έπίσης, σύσσωμος ή Ελλάς θά συνεορτάση καί τήν 18ην επέτειον τής 
συντριβής τών Κομμουνιστοσυμμοριτών είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι.

Αύριον, όλοι οί Έλληνες, έν πλήρει συναγερμό), δφείλομεν νά άποδώσωμεν τόν 
δψιστον φόρον τιμής είς τήν μνήμην τών ήρώων άδελφών μας, οϊτινες, διά τής με
γάλης θυσίας των, διεφύλαξαν τήν έλευθερίαν τής πατρίδος άπό τόν ξενόδουλον 
Κομμουνισμόν.

'Ιστορικόν καί ταύτοχρόνως λαμπρόν δρόσημον άποτελεΐ ή 29η Αύγουστου, 
καθ’ ήν αί Έλληνικαί “Ενοπλοι Δυνάμεις συνέτριψαν είς τάς αίματοβρέκτους κο- 
ρυφάς τοΰ Βίτσι καί τοΰ Γράμμου τό ξενοκίνητον Κομμουνιστικόν κίνημα.

Αί Έλληνικαί “Ενοπλοι Δυνάμεις ένίκησαν καί διά τής νίκης των διέσωσαν 
τόν παγκόσμιον πολιτισμόν καί τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, άρνηθείσαι διά λογα
ριασμόν όλοκλήρου τοΰ έλευθέρου κόσμου τήν υποταγήν είς τήν δλοκληρωτικήν τυ
ραννίαν καί είς τήν ώμήν κομμουνιστικήν βαρβαρότητα, τήν όποιαν ήθελον νά έπι-
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βάλουν οί Σλαυοκομμουνισταί. Δ'.’ αύτό ή νίκη τής 29ης Αύγουστου 1949 υπήρξε 
ταυτοχρόνως καί νίκη τών άνά τόν κόσμον ώραίων αιωνίων ιδεωδών Εναντίον τής 
δουλείας, τοΰ σκότους καί τής άθείας.

Ένώ δμως τό αίμα τό όποιον Εχύθη είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι ήτο άκόμη 
νωπόν, δ Εχθρός συνέχισε να έλλοχεύη, οί ξενοκίνητοι Εντόπιοι άρνησιπάτριδες ήρ- 
χισαν νά άνασυντάσσωνται, προετοιμαζόμενοι νά έπαναλάβουν τό κατά τής πατρίδας 
αισχρόν Εγχείρημά των.

Πράγματι, καί πάλιν, Εθεσαν είς Εφαρμογήν τό καταχθόνιον προδοτικόν των 
σχέδιον, διέβρωσαν καί ύπενόμευσαν τά πάντα, ολόκληρον τό Εθνικόν οικοδόμημα, 
μή φεισθέντες άκόμη καί αυτού τοΰ Εθνικού Στρατού, μέ σκοπόν νά παραδώσουν 
τήν Ελλάδα ώς λείαν είς τούς μεγάλους αύθέντας των.

Καί ούτως Εδημιούργησαν τό χάος τοΰ 1965, τάς περιπετείας τοΰ όποιου ού- 
δείς Εξ ήμών λησμονεί, διότι τάς περιπετείας Εκείνας ιδιαιτέρως Επλήρωσεν ή ’Α
στυνομία Πόλεων.

Εύτυχώς, δμως, θεία Εμπνεύσει καί θεία βοήθεια, τώ 1965, δ Όλυμπιονίκης 
Βασιλεύς μας Κωνσταντίνος, διαιωνίζων τήν κλ.ηρονομίαν τών προγόνων του, άει- 
μνήστων Βασιλέων Γεωργίου τοΰ Β ' καί Παύλου τοΰ Α ', Εβροντοφώνησεν είς τούς 
άρνησιπάτριδας τό ίδικόν Του ιστορικόν «ΟΧΙ» καί τήν 21ην ’Απριλίου, τοΰ Εθνο
σωτηρίου Ετους 1967, ό ’Εθνικός Στρατός, διά τής κεραυνοβόλου, άλλ’ άναιμάκτου 
έπεμβάσεώς του, Εσωσε τήν Ελληνικήν πατρίδα.

Κατά τάς έορταζομένας Επετείους Επιβάλλεται δλοι οί "Ελληνες νά στρέφουν 
εύλαβώς, άλλ’ ύπερηφάνως, τήν σκέψιν των πρός τούς θυσιασθέντας είς τάς Επάλ
ξεις τής Εθνικής τιμής καί νά τούς διαβεβαιώσουν, Εξ Επιβεβλημένου Εθνικοΰ καθή
κοντος, δτι θά διαφυλάξουν τήν ίεράν κληρονομιάν καί θά άξιοποιήσουν τούς άγώ- 
νας καί τάς θυσίας των.

Καί ήμεϊς, οί άνήκοντες είς τό Ενδοξον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό 
δποΐον τόσους κόπους, μόχθους καί αίμα προσέφερεν υπέρ βωμών καί Εστιών, Εν 
πλήρει Εθνική άγαλλιάσει, ήνωμένοι υπό τήν σκέπην τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
καί καθοδηγούμενοι άπό τό πνεΰμα τής άξίας ήγεσίας μας, δέον νά έξακολουθήσω- 
μεν ίστάμενοι άκλονήτως είς τάς Επάλξεις τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος, διά τό 
μεγαλεΐον τής πατρίδος μας, τής άκροπόλεως τής παγκοσμίου Ελευθερίας καί μέ 
τήν σκέψιν μας πάντοτε πρός τά μεγάλα τής φυλής πεπρωμένα, συνεορτάζοντες, σή
μερον, άναφωνοΰμεν:

Ζήτω τό "Εθνος!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή ’Εθνική Κυβέρνησις!
Ζή τω ή ’Αστυνομία Πόλεων!

Β. Κ Ρ Υ Ο Σ



ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ 
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ

*Υπό του χ. ΝΙΚ ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  τοϋ  προηγουμένου)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ

ΚΕΦ ΑΛΛΙΟΝ Γ ' .—  Κατ’ έπάγγελμα ή καθ’ ίξιν έγχληματίαι.

Έ κ τών στατιστικών τούτων πινάκων καταφαίνεται δτι ή ζωοκλοπή, ήτις 
άπετέλει τήν δευτέραν μετά τήν ληστείαν πληγήν τής Ελληνικής ύπαίθρου, έξα- 
κολουθεΐ νά διατηρήται κατά σοβαρόν ποσοστον καί τώρα άκόμη, παρά τά σκληρά 
νομοθετικά καί δικαστικά μέτρα, τά δποΐα έχουν ληφθή.

Σημασίαν δμως σπουδαιοτέραν έχει τό δτι έκ τοϋ συνόλου των καταδικασθέν- 
των έπί ζωοκλοπή, τδ τρίτον σχεδόν είναι ύπότροποι διά πλείονας τής μιας φοράς 
καθ’ δλην τήν πενταετίαν 1928— 1932, άποτελοΰν δηλαδή κατ’ έπάγγελμα ζωο- 
κλέπτας.

Είς τάς πόλεις διαπράττονται ζωοκλοπαί κατά τάς ήμέρας συνήθως τοϋ Πά
σχα, δπότε λόγω τοϋ Πασχαλινού έθίμου πολλοί προμηθεύονται άμνοΰς ζώντας, χω
ρίς νά μεριμνούν διά τήν άσφαλή φύλαξίν των, μέχρι τής ήμέρας τής σφαγής.

Έ κ  τής τηρουμένης ύπό τού Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών στατιστι
κής καταρτίζομεν διά τά έτη 1930— 1935 τον κάτωθι πίνακα διά τάς διαπραχθεί- 
σας κλοπάς ζώων καί πτηνών.

’Έ τη
’Αριθμός
κλοπών
γενικώς

Ζωοκλοπαί Κλοπαί πτηνών
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1930 3433 17 10 58» /„ 107 41 40 »/ο 124 3,64
1531 3395 20 7 35 0 /„ 136 61 45 »/„ 156 4,69
1932 4533 39 8 21 °/ο 233 83 36 »/0 272 6,00
1933 4414 42 15 35 ° /0 118 52 44 »/„ 160 3,62
1934 3763 29 7 27»/, 109 26 23 »/„ 138 3,66
1935 3446 21 11 31 »/ο 98 21 21 »/0 119 3,45

1930-
1935 22984 168 58 34 »/0 801 284 34 »/ο 969 4,21
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Γραφικώς παριστώμεν τόν πίνακα τούτον δια τού κάτωθι σχεδίου:
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στ) Γενικός στατιστικός πίναξ των καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα 
κλεπτών κατά κατηγορίας.

Οί κατωτέρω παρατιθέμενοι στατιστικοί πίνακες καί γραφικός τοιοΰτος περί 
των διαπραχθεισών έν Άθήναις κατά τά έτη 1931— 1935 κλοπών, μέ τάς λεπτομε
ρείς διακρίσεις αυτών είναι λίαν ενδεικτικοί καί χρησιμώτατοι διά τήν κατεύθυνσιν 
τών ενεργειών τών αρμοδίων άρχών προς πρόληψιν καί καταστολήν τούτων, ήτοι:

"Ετη
Κλοπαί

διά
ρήξεως

Κλοπαί 
δι’ άντι- 
κλεϊδος

Κλοπαί
άνευ

ρήξεως

Κλοπαί
βαλλαν-

τίων
Κλοπαί

ζώων

Κλοπαί 
πτηνών 
(ορνίθων 
κ λ π .)

Σύνολον
κλοπών

’Αναλογία 
κλοπών 

γενικώς έν 
Άθήναις 

έπί 10.000 
κατοίκοίν

1931 418 8 2440 373 20 136 3395 73,93
1932 503 112 3299 347 39 233 4533 98,71
1933 447 145 3282 350 32 118 4414 96,12
1934 348 124 2934 219 29 109 3763 81,94
1935 287 117 2727 196 21 98 3446 75,04

1931-
1935 2803 506 14697 1485 151 694 19551 324,14
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23. Καθ’ εξ ιν καί κατ’ έπάγγελμα άπατεώνες.
Έ κ τής έπισήμου Ελληνικής στατιστικής συναρμολογοϋμεν τον κάτωθι πίνα

κα περί των καταδικασθένχων Ιπί άπατη κατά τα ετη 1928—1932 καί τών έκ τού
των ύποτρόπων, ήτοι:

Έ τη
Σύνολον

καταδικασθέντων 
έπί άπάτη

’Αριθμός
ύποτρόπων

Ποσοστόν 
έπί τοΐς °/ο 

τών ύποτρόπων

’Αναλογία καταδικα- 
σθέντων άπατεώνων έπί 

1000 κατοίκων

1928 364 100 27,47 0,05

1929 463 116 25,05 0,07

1930 895 191 21,34 0,14

1931 1.052 254 24,14 0,16

1932 1.158 282 24,35 0,18

1928-1932 3.932 943 23,98 0,63

Γραφικώς b πίναξ οδτος παρίσταται διά τοΰ κάτωθι σχεδίου:



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΙ Κ Ρ Α  Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α  Ο Π Λ Α
'Υπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α’ της Διευθύνσεως Έ γκλη- 

--------------------------- ματολογικών 'Υπηρεσιών κ. Δ Η Μ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΑΗ----------------------------

( Σ υ ν έχε ια  έ χ  τοϋ π ρ ο η γο υ μ έν ο υ )

23.—  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΓ ΠΪΡΟΒΟΛΙΣΜΟΓ ΔΓ ΑΚΟΗΣ
Ύπό τοΰ άνακριτοΰ πολλάκις έρωτάται δ μάρτυς άν ήκουσε τόν πυροβολισμόν, 

αν άντελήφθη το σημείου τοΰ πυροβολισμού ή τήν άπόστασιν αυτοΰ κλπ.
Οίανδήποτε άπάντησιν καί άν λάβη, πρέπει νά τήν θεωρή ώς λίαν έπισφαλή, 

διότι καί οί πλέον ήσκημένοι, ώς είναι ο! άξιωματικοί τοΰ πυροβολικού, οί έμπειροι 
κυνηγοί, δύνανται να Ιξαπατηθοΰν, λόγω τής φύσεως τής μεταδόσειος τοΰ ήχου.

Ό  ήχος (βοή, κράτος, θόρυβος) μεταδίδεται διά διπλών παλμικών σφαιρικΰίς 
κινουμένων δονήσεων, μέ κατώτατον καί άνώτατον δριον 16— 25.000 καί μέ ταχύ
τητα 340 μέτρων άνά δευτερόλεπτου, εις θερμοκρασίαν 16 βαθμών Κελσίου καί 
φορεύς του είναι δ άήρ (διά τοΰτον τον λόγον καί διά τοΰ κενοΰ δεν μεταδίδεται). 
Ό  ήχος δυνατόν νά είναι οξύς, βαρύς, άσθενικός, βραχυτάτης ή παρατεταμένης 
διαρκείας. Γενικώς ή δόνησις τοΰ ήχογόνου σώματος, ή μεταδιδομένη διά τών πε
ριοδικών κυμάνσεων τοΰ άέρος, γίνεται αισθητή δταν διεγερθή τό αισθητήριον ορ
γάνου τής άκοής, τό όποιον άπδ άτομον είς άτομον διαφέρει όλίγον, μεγάλως, ελ
λείπει κατά τό ήμισυ (ύπάρχουν άτομα τών όποιων τό εν άκουστικόν δργανον είναι 
τελείως κατεστραμμένον) ή παντελώς.

Ή  βολίς τών μακρυκάννων δπλων τρέχει, άπδ 800— 1.000 μέτρα άνά δευτερό
λεπτου, δηλονότι πλέον τοΰ διπλάσιου τής ταχύτητος τοΰ ήχου. Επομένως τό άκου
στικόν δργανον θά δεχθή πρώτον τόν συριγμδν τής πρό αυτοΰ διελθούσης βολίδος 
καί καθ’ δν χρόνον αΰτη θά εύρίσκεται κατά πολύ πέραν αύτοΰ, ώς συμβαίνει καί 
μετά τών ύπερηχητικών άεροπλάνων, δπου ό ήχος καί τό σημεΐον τοΰ άεροπλάνου 
πολύ διαφέρουν καί βραδύτερον τόν ήχον τοΰ πυροβοληθέντος φυσιγγίου. Έ τ ι δέ 
τό άκουστικόν δργανον ερεθίζεται υπό τών κυμάτων τοΰ ήχου, τά όποια τό προσ
βάλλουν ύπό όρθήν γωνίαν. Επομένως δ ήχος τής τροχιάς τής βολίδος δέν προσ
διορίζει καί τήν θέσιν τοΰ πυροβολητοΰ, άλλά τήν πηγήν τοΰ ήχου. "Οταν τά άκου- 
στικά δργανα έρεθισθοΰν ύπ’ άμφοτέρων τών ήχων καί ύπό τάς αύτάς συνθήκας, τό 
άτομον δέν δύναται νά διαχωρίση τούς ήχους.

Τοΰτο συμβαίνει ιδίως είς τά καλά πιστόλια καί περίστροφα, διότι ή ταχύ- 
της τής βολίδος των είναι ίση πρός τήν τοΰ ήχου.

Ή  μετάδοσις τοΰ ήχου άναπαρίσταται είς τό παρατιθέμενον σχέδιον, δπου δ 
Β πυροβολεΐται έξ άποστάσεως 200 μέτρων καί ή βολίς θά τόν πλήξη είς τά 25) 10 
τοΰ δευτερολέπτου.

Κατά τόν αυτόν δμως χρόνον δ ήχος τής έκπυρσοκροτήσειυς (άπό σημείου πυρο- 
βολισμοΰ) θά έχη διανύσει μόνον 85 μέτρα, πρός δλας τάς κατευθύνσεις, διότι τρέ
χει μόνον μέ 340 μέτρα άνά δευτερόλεπτου. Ό  ήχος τής τροχιάς τής βολίδος έχει 
σχήμα κώνου μέ τήν κορυφήν πρός τόν Β καί τάς πλευράς έφαπτομένας πρός τήν 
περιφέρειαν τών κυμάτων τοΰ ήχου τοΰ σημείου τοΰ πυροβολισμοΰ.

Μετά §ν δέκατου (1/10) τοΰ δευτερολέπτου, ή άκτίς τής περιφέρειας τοΰ 
ήχου έκπυρσοκροτήσεως θά είναι κατά 34 μέτρα μεγαλυτέρα, άλλά καί δ ήχος 
τής τροχιάς θά εχη διανύσει 34 μέτρα προσέτι Ιξ έκαστου σημείου τής τροχιάς, 
δτε δ κώνος τοΰ ήχου τής διαδρομής τής βολίδος στερείται πλέον κορυφής, διότι 
έφθασε (επληξε) τό άντικείμενον, θά συνεχίζη δμως δ ήχος τής έκπυρσοκροτή
σεως, διότι τρέχει δλιγώτερον. Είς αυτόν τόν λόγον δφείλεται ή φυσική αίτια ύπό 
τής δποίας έξαπατώνται τά άτομα.
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Άναφέρεται δτι κατά τήν μάχην της Auerstadt, μεταξύ τού Ναπολέοντος καί 
ιών άντιπάλων του, εις τήν οποίαν 100 χιλιάδες άνδρες ελαβον μέρος, δ στρατηγός 
Bernadotte, ευρισκόμενος, μέ δλας του τάς δυνάμεις, 10 χιλιόμετρα μακράν τοΰ πε
δίου τής μάχης, ούδέν ήκουσεν, ενώ ή ήχώ τής μάχης ήκούσθη ευκρινέστατα είς 
Worshiere τής 'Αγγλίας, δηλαδή 265 χιλιόμετρα μακράν.

Είς Ιπυροβόλησεν έπτάκις τό θΰμα του έντός καπηλειού, παρά τό δποίον καί 
κατά τήν ώραν έκείνη διεξήγετο λαϊκή αγορά' καί δ είς 50 μέτρα εδρισκόμενος 
άστυφύλαξ, ρυθμιστής τής Τροχαίας, ουδέν ήκουσεν.

Είς συμπλοκήν έντός ύπογείου οικίας, έρρίφθησαν 27 πυροβολισμοί διά περι
στρόφου Smith—Wesson. Κατά τήν προανάκρισιν τών περίοικων, ύπό τής ’Αστυ
νομίας, διεπιστώθη, χωρίς νά άφίσταται τής πραγματικότητος, δτι ούδείς τούς είχεν 
άκούσει (είκ. 72).

24.—  ΤΓΧΑΙΑΙ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ
Οί έκ τυχαίας έκπυρσοκροτήσεως πυροβόλων οπλών θανάσιμοι ή μή τραυματι

σμοί είναι απανταχού συνήθεις καί πολλοί.
Ή  έκπυρσοκρότησις δμως οίουδήποτε δπλου δεν δύναται νά γένη άν δεν πληγή 

καί μάλιστα άρκούντως ισχυρά τό καψύλλιον τοΰ φυσιγγίου ύπό τοΰ έπικρουστήρος 
τοΰ δπλου. Τοΰτο δμως προϋποθέτει άνασήκωσιν, δλίγον ή πολύ τής σφύρας, συνέ
πεια έλξεώς της, λ.χ. ύπό κλάδου δένδρου, θάμνου, λόγω όλισθήσεως τοΰ βαστάζον- 
τος τό δπλον ή ίσχυράς πλήξεως τής σφύρας, συνεπεία πτώσεως τοΰ δπλου, δτε καί ή 
μικρά ταλάντευσις τής σφύρας, Ιμπρός - δπίσω, λόγω τής σφοδράτητος τής πλήξεως, 
δύναται νά προκαλέση τήν έκπυρσοκρότησιν. Είς τοιούτου είδους έκπυρσοκροτήσεις 
ύπόκεινται κυρίως τά φέροντα εξωτερικώς τάς σφΰρας κυνηγητικά δπλα ή τόν μο
χλόν δπλίσεως, ως ώρισμένοι τύποι ήμιαυτομάτων βραχυκάννων δπλων.

Διά τήν άποτροπήν τών τυχαίων έκπυρσοκροτήσεων, οί κατασκευασταί τών 
συγχρόνων Ιδίως δπλων, έκτος τής μεταφοράς έσωτερικώς τών σφυρών καί δι’ άλ
λων μηχανικών έπινοημάτων λίαν άποτελεσματικώς τάς περιώρισαν. Επομένως είς 
τά σύγχρονα δπλα, μέ καλώς λειτουργοΰντα εξαρτήματα, αί τυχαΐαι έκπυρσοκρο- 
τήσεις δφείλονται είς άμέλειαν. Καί συνήθως διότι έχουν άνασηκώσει τάς σφΰρας. 
Τά στοιχεία (ίχνη) τής τυχαίας έκπυρσοκροτήσεως έδράζονται έπί τής κακής ή 
πλημμελούς λειτουργίας τοΰ πυροδοτικού μηχανισμοΰ (σκανδάλης), δχι πάντοτε 
δμως.

Ή  λειτουργία τής σκανδάλης, πολεμικών καί κυνηγητικών, παλαιών καί και
νουργών δπλων, έδράζεται, έπί τής άρχής τοΰ δδοντωτοΰ τροχοΰ (είκ. 73).

Είς τό σχέδιον παρουσιάζεται ή έγκοπή έπί τής όποιας στηρίζεται ή μύτη 
τής σχαστηρίας. Ή  δύναμις τής σχαστηρίας έξαρτάται έκ τοΰ έλατηρίου αύτής, 
τό όποιον πιέζει τήν ούράν της καί οΰτω διατηρείται άναγκαστικώς ή άκμή της 
(μύτη), έντός τής έγκοπής. Ή  σκανδάλη είναι εν άπλοΰν άριστερόστροφον καμπυ

λοειδές μεταλλικόν έξάρτημα, προσηρμοσμένον κάτωθι τής ούράς τής σχαστηρίας 
καί δταν πιέζεται, άνεγείρει τήν ούράν τής σχαστηρίας, ένεκα τής όποιας ή άκμή 
έξέρχεται τής έγκοπής, δτε ό τροχός (εργάτης τοΰ έπικρουστήρος), λόγω τής συμ- 
πιέσεως τοΰ έλατηρίου, έπεμβαίνει καί περιστρέφεται μετά τοΰ άξονός του, βιαίως 
καί άκαριαίως.

Ή  σφΰρα είναι συνδεδεμένη μετά τοΰ άξονος τοΰ τροχοΰ, διά τοΰτο περιστρέ
φονται (άνεγείρονται) όμοΰ, μέχρι τοΰ σημείου, έκ τοΰ όποιου έπακολουθεΐ ή πτώ- 
σις τής σφύρας.

Τό συνηθέστερον, ή άνασήκωσις φθάνει μέχρι γωνίας 30 μοιρών.
“Οταν ή σφΰρα άνασηκώνεται, ό άξων τροχοΰ καί δ τροχός περιστρέφονται 

άντιθέτως καί συμπιέζουν τό έλατήριον καί δταν ή περιστροφή δλοκληρωθή, ή άκμή 
έξέρχεται τής έγκοπής τοΰ τροχοΰ, ένεκα τής πιέσεως τοΰ έπί τής ούράς έτέρου
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έλατηρίου τής σχαστηρίας, καί ούτως δ πυροδοτικές μηχανισμός είναι έτοιμος έκ 
νέου.

Επομένως, ύπάρχουν δύο δυνάμεις, αί δποϊαι κρατούν τήν άκμήν της σχαστη
ρίας έντδς τής έγκοπής' ή πίεσις τοΰ Ιλατηρίου επί τής ουράς καί ή πίεσις τοΰ 
έλατηρίου τής σχαστηρίας επί τής έγκοπής άκμής στηριζομένης. Έ κ  των δύο τού
των άντιρρόπων δυνάμεων, ή πρώτη είναι συγκριτικής άσθενεστέρα τής δευτέρας, 
καί ή έντασις έξαρτάται έκ τής έκτάσεως (μήκους) τής προσαρμογής τής μύτης 
τής σχαστηρίας έντδς τής έγκοπής, τοΰ σχήματος τής έγκοπής καί έκ των θέσεων 
τοΰ κέντρου τοΰ άξονος τΰο τροχοΰ, τοΰ άξονος τής άκμής καί τοΰ άξονος τής περό
νης τής σχαστηρίας.

Έ κ  πάντων των άνωτέρω έξάγεται δτι δσον εύκολώτερον άνεγείρεται ή σφΰρα, 
τόσον περισσότερον ένδέχεται νά έκπυρσοκροτήση τυχαίως τδ δπλον. Ή  Οι’ έλα- 
φράς πιέσεως τής σκανδάλης πτώσις τής σφύρας σημαίνει δτι αί συγκρατοΰσαι τήν 
άκμήν έντδς τής έγκοπής τοΰ τροχοΰ δυνάμεις δεν είναι άρκετά ίσχυραί καί δτι 
εύκόλως ή μύτη δύναται νά δλισθήση έκ τής θέσεώς της (είκ. 74).

Επομένως, σκανδάλη λειτουργούσα μέ έλαφράν πίεσιν είναι λίαν έπικίνδυνος 
(είκ. 75).

Διά διαφόρων μηχανικών συνδυασμών , ότέ μέν στερεώνεται μόνον ή σκανδάλη 
καί ούτως έμποδίζεται νά πιέζη τήν ουράν τής σχαστηρίας, δτέ δέ έμποδίζεται δ 
έπικρουστήρ νά κινηθή πρός τά έμπρός. Νομίζω δτι τδ άνασταλτικδν τής κινησεως 
τής σφύρας δργανον είναι τδ άποτελεσματικώτερον (είκ. 76).

Ή  πλειονότης δμως τών τυχαίων έκπυρσοκροτήσεων έπισυμβαίνουν διότι αί 
σφΰραι έχουν άνασηκωθή καί έντδς τής θαλάμης εύρίσκεται φυσίγγι ον. “Ολαι αί 
άλλαι περιπτώσεις άποτελοΰν εν πολύ μικρδν ποσοστόν.

Πατήρ, έργαζόμενος εις τδ κτήμα του, έβοηθεϊτο ύπδ τοΰ υίοΰ του. Τδ κυνηγη- 
τικδν δπλον του, πλήρες, είχε στηρίξει (άκουμπήσει) εις δένδρον, εις τδ άκρον 
τοΰ άγροΰ μέ άνηρτημένας τάς σφΰρας.

Οικείος των, μεταφέρων τδ φαγητόν των, συνωδεύετο καί ύπδ τοΰ οικογενεια
κού των σκύλου, δ δποΐος δταν είδε μακρόθεν τδ παιδίον, τδ δποΐον έκάθητο πλη
σίον τοΰ δένδρου, ώρμησε διά νά «παίξη», άλλά παρέσυρε τδ δπλον, τδ δποΐον, κατά 
τήν πτώσιν του, έξεπυρσοκρότησε καί τδ παιδίον έφονεύθη.

Τοιαύτης φύσεως θέματα άνακύπτουν ιδίως είς περιπτώσεις συμπλεκομένων, 
δτε κατά τήν προσπάθειαν νά συγκρατηθοΰν, διαχωρισθοΰν ή νά άφαιρεθή τδ δπλον, 
τοΰτο έκπυρσοκροτεΐ καί φονεύεται ή τραυματίζεται είς ή καί πλείονες.

'Η  έξέτασις τοΰ μηχανισμού τής σκανδάλης, περί διαπιστώσεως τυχδν έλατ- 
τώματος ή δχι, ούδέν θά άποδώση, ένδέχεται δέ νά δδηγήση καί είς έσφαλμένον 
συμπέρασμα. Μόνον ή άνάκρισις δύναται νά διαφώτιση τοιαύτας υποθέσεις.

Πρακτικός τρόπος τής πλημμελής ή καλώς λειτουργούσης σκανδάλης είναι ή 
τοποθέτησις έντδς τής θαλάμης φυσιγγίου μ ό ν ο ν  μέ καψύλλιον καί άπόρριψις τοΰ 
δπλου άπδ διάφορα ύψη ή ή ισχυρά πλήξις τής βάσεως τοΰ κοντακίου του έπί τοΰ 
έδάφους κατ’ έπανάληψιν έξ άρκετοΰ ύψους, δτε καί έμπράκτως διαπιστοΰται δ βα
θμός τής άντιστάσεως τής σκανδάλης. Συχνάκις, πλεΐστα δσα άτυχήματα έπισυμβαί
νουν διότι τδ δπλον θεωρείται κενόν, διότι κυρίως φαίνεται δτι δέν έχει τδν γε
μιστήρα, ένώ είς τήν θαλάμην υπάρχει φυσίγγιον. Άτυχήματα έπίσης έπισυμβαί
νουν είς περιπτώσεις πυρκαϊών, είς χώρους οπού είναι έναποθηκευμένα πυρομαχικά. 
Τινές υποστηρίζουν δτι τά φυσίγγια δύνανται νά έκραγοΰν καί έντδς ζέοντος ύδα· 
τος. Τοΰτο δέν είναι δυνατόν, διότι ή θερμοκρασία τοΰ ζέοντος ύδατος κυμαίνεται 
περί τούς 100 βαθμούς Κελσίου, ένώ τά φυσίγγια χρειάζονται πολύ μεγαλυτέραν 
θερμοκρασίαν διά νά έκραγοΰν.

Ή  Α έτηλεφώνησεν είς τήν Αστυνομίαν δτι δ σύζυγός της ηύτοκτόνησε διά 
πιστολιού. Οί σπεύσαντες άστυνομικοί τδν εύρον νεκρόν έπί τοΰ δαπέδου τοΰ ύπνο-
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δωματίου των. Ή  βολίς είχε διατρήσει τόν δεξιόν βραχίονα, τήν δεξιάν θωρακικήν 
χώραν, τήν καρδίαν καί είχεν Ινσφηνωθή είς τήν άριστεράν πλευράν τοΰ θώρακος. 
Είς άπόστασιν δύο μέτρων άπό τοΰ πτώματος καί πλησίον θύρας, συνδεούσης ύπνο- 
δωμάτιον μέ κουζίναν, υπήρχε πιστόλιον καί ό κάλυξ αύτοΰ.

Έ κ  τής βολίδος, διεπιστώθη ή ταυτότης τοΰ άνευρεθέντος πιστολιού. Επειδή 
έπί τοΰ τραύματος δέν ύπήρχον ίχνη πυρίτιδος, ή θέσις τοΰ τραύματος καί ή πο
ρεία τής βολίδος (γωνία πλήξεως) δέν έδικαιολόγουν αυτοχειριασμόν καί έπειδή 
έκ τής άνακρίσεως προέκυψεν δτι πρό τοΰ θανάσιμου τραυματισμοΰ είχε λάβει χώ
ραν διαπληκτισμός μεταξύ των καί ή σύζυγος είχε προμηθευθή είσιτήριον διά τήν 
ιδιαιτέραν πατρίδα της, δ ανακριτής τής άπήγγειλε κατηγορίαν δι’ άνθρωποκτονίαν.

Αυτή όμως ήρνεΐτο πεισμόνως καί διά τοΰτο έγένετο διά τρίτην φοράν, ύπό 
έμπειροτέρων διερευνητών, λεπτομερεστέρα ερευνά, δτε έπί τοΰ δαπέδου τοΰ ύπνο
δωματίου άνευρέθη τεααχίδιον ξύλου (άποφλοιωμένον) άπό γρίλλια τοΰ παραθύ
ρου, έπί τοΰ όποιου τεμαχιδίου, κατάδηλον ήτο έντύπωμα (βούλιαγμα), τό όποιον 
έταυτίζετο είς εύρος μέ τήν δπισθίαν προεξοχήν τής σφύρας (κόκκορα) τοΰ δπλου. 
Κατόπιν τούτου έξητάσθη ή σφΰρα καί άνευρέθη επίσης έπικεκολλημένον φαιόχρουν 
χρώμα, όμοιον μέ τών γριλλιών τοΰ παραθύρου. Τό θΰμα έπέταξε τό δπλον τοΰ ό
ποιου έκτύπησε ή σφΰρα, έξεπυρσοκρότησε καί τόν έφόνευσε.

Ή  σύζυγος άρχήθεν είχε καταθέσει, χωρίς νά γίνη πιστευτή, δτι κατά τόν 
χρόνον τοΰ πυροβολισμού εύρίσκετο είς τήν κουζίνα καί δτε, συνεπεία τοΰ πυροβολισμοΰ 
προσέτρεξεν είς τό ύπνοδωμάτιον, τόν εύρεν είσέτι δρθιον καί τής είπεν «άγάπη 
μου τό δπλον έκπυρσοκρότησε». (“Ορ. ειδικήν εκδοσιν τής Ε.Β.Ι. Laboratory, σελ. 
32, 1957, έπί τή 2δετηρίδι του).

(  Συνεχίζεται)

Είκών 70. "Ανω : "Οπως άνευρέθη νεκρός έπί της κλίνης του. 
Κάτω άριστερά : Ή  είσοδος καί δεξιά ή έξοδος της διατρησάσης 
«ρώτον τήν κλειστήν θύραν καί έν συνεχεία τόν δικηγόρον X βολίδος.
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Είκών 71. *0 ταγματάρχης Ρουσ., ώς άνευρέθη τήν πρωίαν 
εις τό γραφεϊόν του.

Είκών 72. 1) Σημεΐον πυροβολισμού. 2) Σημεΐον 
θύματος. 3) Θέσις άτόμου τοϋ οποίου τό άκου- 
στικόν δργανον δέχεται τον ήχον της τροχιάς της 
βολίδος. 4) Ή χ ο ς  πυροβολισμού καθ’ δν χρόνον 
πλήττεται τό θϋμα ύπό της βολίδος. 5) Ή χο ς  
έκπυρσοκροτήσεως 1 /10 τοϋ δευτερολέπτου άργό- 
τερον. 6) Ή χ ο ς  τροχιάς. 7) Ή χ ο ς  τροχιάς 1/10 
τοϋ δευτερολέπτου άργότερον. 8) Διεύθυνσις έκ 
της όποιας τό άτομον πιστεύει δτι ήκουσε τόν 
πυροβολισμόν τοϋ όπλου. 9) Τό άρχικόν σημεΐον 
της τροχιάς, έκ τοϋ όποιου τό άτομον άντιλαμ- 

βάνεται τόν ήχον.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------- *Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ Λ Ε Ω Τ ΣΑ Κ Ο Υ ----------------------------

(Συνέχεια άπύ τό προηγούμενο)

Επαναλαμβανόμενης τής συνεδριάσεως δ κ. Πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου τών 
συνέδρων, ήρεμήσας πλέον καί άντιληφθείς δτι τό προηγούμενον έπεισόδιον προήλθεν 
έξ ύπαιτιότητός του, διότι πράγματι παρέβη θεμελιώδη διάταξιν τής τότε ίσχυού- 
σης ποινικής δικονομίας, ή δποία ώριζεν δτι ό κατηγορούμενος Ιπ’ ούδενί λόγω 
διακόπτεται εις την άπολογίαν του δ,τι καί άν λέγη, παρέχει τήν διαβεβαίωσιν καί 
προς τό δικαστήριον καί προς τήν Ύπεράσπισιν δτι δέν θά διακόψη πλέον τόν κα
τηγορούμενον εις δ,τι καί άν πή. Καί ουτω συνεχίζει δ άρχηγός τής συμμορίας μέ 
τά 25 πιστόλια τήν άπολογίαν του :

—  Τήν πρώτη μου κλοπή έκανα δταν ήμουνα 15 χρόνων παλιόπαιδο. Καί υ
στέρα άπ λίγο μέ έστειλαν εις τάς φύλακας ’Αβέρωφ επειδή είπαν δτι έστειλα απει
λητικό γράμμα πού δέν είχα γράψει δ ίδιος. Ή  φυλακή δμως γιά μένα δπως καί 
γιά δλους τούς μικρούς πού μπαίνουν εκεί μέσα ήταν πανεπιστήμιον εγκλήματος 
γιατί έκεΐ έσχετίσθηκα μέ διάφορα κακοποιά στοιχεία, δταν δέ άποφυλακίσθηκα 
μέ τούς άλλους συντρόφους μου έκάναμε τή ληστεία τοΰ σωφέρ εις τά Σπάτα. Έ· 
πήραμε ένα αύτοκίνητο μέ φίλους μου καί δταν φθάσαμε στά Σπάτα έπυροβολή- 
σαμε εις τόν αέρα. Ό  σωφέρ σταμάτησε. Τόν κατεβάσαμε άπό τό αύτοκίνητο καί 
τοΰ πήραμε τά λεφτά του καί ύστερα έφύγαμε μέ τό αμάξι τοΰ ληστευθέντος σο)- 
φέρ. Τά λεφτά πού τοΰ αρπάξαμε τά έπήρε ό Κρητικός. ’Έτσι είδα δτι ήταν πολύ 
εύκολο νά παίρνη κανείς αύτοκίνητο. Σημειώσατε δτι σπουδαία Ιπιρροή είχαν σέ 
μένα τά ληστρικά άναγνώσματα καί τά γκαγκστερικά έργα πού έβλεπα στόν κινη
ματογράφο. Τά άναγνώσματα πού διάβαζα ήταν κυρίως δ Ροκαμβόλ, Ζάκ Σεπάρ, 
τά μυστήρια δλων τών πρωτευουσών τών ευρωπαϊκών κρατών, δλες οί σειρές τοΰ 
Ινόναν Ντόϋλ καί τοΰ Μωρίς Αεμπλάν. Διάβαζα δμο)ς καί σοβαρά βιβλία. Διάβασα 
καί Τολστόϊ καί Μπύχνερ. ’Αλλά οί τελευταίοι συγγραφείς δέν μέ έθελγαν καί τόσο 
δσο τά ληστρικά άναγνώσματα. ’Έτσι, χάρις σ’ αύτά, νόμ,ισα δτι μποροΰσα εύκο α 
νά βρώ χρήματα μέ τό έγκλημα καί έτσι νά μπορέσω νά συνεχίσω τις σπουδές μου. 
Τάν Φώτη τόν προόριζα γιά σύζυγο τής Κούλας.

Ό  Άνδρέας άναφέρει ύστερα, χωρίς ίχνος συγκινήσεως, τά τής δολοφον.ας 
τοΰ Τσάγκα άκριβώς δπως τά περιέγραψε καί ή Κούλα εις τήν ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου άπολογίαν της. Φονεύς κατ’ αυτόν ήταν δ Φώτης καί... τόσον τόν έμίσησε 
μετά τόν φόνον, ώστε τοΰ είπε πλέον... δτι δέν τόν θέλει γιά γαμβρό του. Δέν έδι- 
καιολόγησε καθόλου πώς καί γιατί είχε δμολογήσει καί στήν έξέτασί του στήν Α
σφάλεια καί στή συνέντευξί του μέ τούς δημοσιογράφους καί στήν άπολογία του εις 
τόν άνακριτή δτι αυτός ήταν 6 πυροβολήσας καί φονεύσας τόν Τσάγκα γιά νά τοΰ 
πάρη τό αύτοκίνητο νά μπορέση νά παρασύρη καί νά αίχμαλωτίση τόν κτηματία 
καί κτηνοτρόφο Γιαννέτσο. Διά τήν ληστείαν τοΰ Νικηταρά πάλιν είπεν δτι ήθελεν 
όντως νά τοΰ πάρη τό αύτοκίνητο γιά νά τό χρησιμοποίήση γιά ληστρικούς σκο
πούς. Παραπονεΐται μόνον κατά τοΰ Ντούνη, λέγοντας δτι αύτός δέν έξετέλεσε καλά 
τό σχέδιό του πού συνίστατο... νά άπειλήση μόνο τόν Νικηταρά καί δχι νά τόν χτυ- 
πήση. Παρέλειψε δτι είχε δώσει τό πιστόλι στήν Κούλα γιά νά τόν πυροβολήση, 
καί δτι έκείνη τόν επυροβόλησε πραγματικά, αλλά τό πιστόλι έπαθε άφλογιστία.

Καί άφοΰ έτσι τά «μάσησε» γιά τήν ένοχή του καί κατέληξε μέ ένα ύφος κά- 
7Cf*>c ftr.7TO'Y.0 :
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—  Κύριοι ένορκοι, αν μέ νομίσετε φονέα, φονεύσαχέ με. "Αν πάλι δέν μέ νο
μίζετε, άποδώστε μου δικαιοσύνη.

Είναι πια 3.30' τδ άπόγευμα ή ώρα καί ή κούραση δλων είναι προφανής Ό  
Πρόεδρος άναγκάζεται πλέον νά διακόψη την απολογία τοΰ Άνδρέα εις τήν μέση 
καί λέγει δτι ή συνεδριασις θά έπαναληφθή εις τάς 6 μ.μ.

Διαρκούσης τής διακοπής, εκτός των ενόρκων, δικαστών καί συνηγόρων, φεύ
γομε καί οί πρακτικογράφοι, άλλ’ δταν θέλαμε νά γυρίσωμε χιλιάδες πιά κόσμου 
πολιορκούσαν τό δικαστήριο άφοΰ πιά μέσα δέν χωρούσε νά πέση ούτε βελ3να 
άπό τόν κόσμο καί κοσμάκη πού ήθελε νά παρακολουθήση τό τέλος των άπολογιών. 
Οί δημοσιογράφοι - πρακτικογράφοι, συμπιεζόμενοι, γρονθοκοπούμενοι καί γρονθο- 
κοποΰντες, κατώρθωσαν επί τέλους νά φθάσουν έως τήν εξώπορτα, ή όποια δμως 
παραμένει καί δι’ αυτούς κλειστή. Δύο χωροφύλακες πού φρουρούν εκεί, συμπε- 
ριφέρονται βαναυσότατα. Είναι οί Β41 καί Β63. 'Ο ύπογραμματεύς τού δικαστη
ρίου Γκίκας, δπως έγραφε ή «Καθημερινή» τήν έπομένην, έγκρίνει τάς βαναυσό
τητας αύτάς έναντι των πρακτικογράφων καί των σκιτσογράφων των εφημερίδων, 
οί όποιοι παρ’ ολίγον νά συνθλιβούν καί νά πάθουν άσφυξία. Ευτυχώς εκείνη τή 
στιγμή έφθασαν άντλίες τής πυροσβεστικής ύπηρεσίας καί τό γενναίο κατάβρεγμα 
άπεμάκρυνε τούς περιέργους καί οί δημοσιογράφοι μαζί μέ άρκετούς ενόρκους καί 
δικηγόρους πού είχαν μείνει έξω κατώρθωσαν νά είσχιορήσουν εις τό κτίριο καί 
νά φθάσουν στήν αίθουσαν.

Τήν 6.30' μεταμεσημβρινήν επαναλαμβάνεται ή συνεδρίασις καί συνεχίζει καί 
πάλιν τήν άπολογίαν του δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, άπαντών εις ερωτήσεις.

Σαπουνάκης (ένορκος) : Είπες δτι εις τά 1927, δταν διέπραξες τήν πρώτην 
σου έκβίασιν ήσουν 15 χρόνων. Εις τά 1929 ήσουν 20 χρόνων. Πώς συμβιβάζονται 
αυτά;

’Ανδρέας: Κατά λάθος εις τήν άπολογίαν μου μού έγραψαν μεγαλύτερην ήλι-
κίαν.

Ό  αυτός ένορκος υποβάλλει εις τόν Χριστοφιλέα ερωτήσεις ώς πρός τήν θέσιν 
πού εκάθητο εις τό ταξί τού Τσάγκα δταν έδολοφονήθη δ τελευταίος.

Ό  Άνδρέας επιμένει δτι εκάθητο εις τό δεξιόν τοΰ αυτοκινήτου καί δ περί
φημος Φώτης αριστερά, άπό δπου, ώς είχε διαπιστώσει ή ιατροδικαστική έκθεσις, 
είχε ριφθή δ θανατηφόρος πυροβολισμός.

-— Γιατί δταν εξετάσθηκες γιά πρώτη φορά στήν Ασφάλεια ώμολόγησες δτι 
καθόσουνα στό άριστερό μέρος καί δτι σύ έπυροβόλησες καί σκότωσες;

Ό  Άνδρέας προσπαθεί νά τά μπαλώση καί λέγει :
-— Μά έτσι είχαμε συνεννοηθή μέ τό Φώτη. Νά πώ δτι εγώ έπυροβόλησα καί 

νά κρύψω δτι έπυροβόλησε αύτός...
"Ενορκος : Καί μάς λές δτι έθυσιάσθης τότε εσύ γιά νά σώσης τό Φώτη;
Δέν υπάρχει άλλη έρώτησις γιά τόν κατηγορούμενο αυτό καί έτσι ή Απο

λογία, τοΰ Άνδρέα θεωρείται τερματισθείσα καί καλείται νά άπολογηθή δ Α θα
νάσιος Ντούνης, δ τελευταίος των δικαζομένων κατηγορουμένων.

Ό  Ντούνης λέγει δτι μέχρις δτου έγνώρισε τόν Άνδρέαν Χριστοφιλέαν έζη 
ένα βίον άπόλυτα έντιμον. ’Επιμένει δτι παρεσύρθη άπό τόν Άνδρέαν, μέ τήν προ
τροπήν τού όποιου έκτύπησε τόν Νικηταράν γιά νά τόν ζαλίση, ένώ ή Κούλα τόν 
έπυροβόλησε μέ τό πιστόλι πού εύτυχώς γιά τό Νικηταρά έπαθε άφλογιστία.

Πρόεδρος: Εις τήν κατάθεσίν σου είπες δτι δ Άνδρέας σού είπε δτι είχε σκο
τώσει τρεις άνθρώπους καί δτι έπρόκειτο νά σκοτώσετε καί τόν Νικηταρά, δ όποιος 
εύτυχώς κατώρθωσε νά τό σκάση καί νά σωθή.

Ντούνης: "Ο,τι λέω τώρα, κ. Πρόεδρε, είναι ή μόνη άλήθεια.
Πρόεδρος: Είπες άκόμα δτι άφοΰ δέν κατωρθώσατε νά σκοτώσετε τό Νικήτα-
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ρά δ Άνδρέας σέ μάλωσε καί ή Κούλα σοΰ προσέθεσε δτι «την άλλη φορά θά τά 
καταφέρνατε μέ την πρώτη». Είναι άλήθεια;

'Ο Ντούνης σωπαίνει καί δεν βγάζει λέξι. Τί νά πη;
Προστίθεται μιά άλλη σημαντική άποκάλυψις γιατί σέ έρώτησι συνηγόρου τής 

πολιτικής άγωγής ή Κούλα Χριστοφιλέα βεβαιώνει δτι μέσα στδ αυτοκίνητο τοΰ Νι- 
κηταρά δ Ντούνης άνοιξε τή βαλίτσα καί τής τδ έδωσε λέγοντας: «Πάρε τδ μπι
στόλι τοΰ Τσάγκα». Συνεπώς δ Ντούνης έπρεπε νά ξέρη γιά τδ φόνο τοΰ Τσάγκα 
καί δτι τδ πιστόλι ήταν τοΰ σκοτωμένου στη Βούλα σωφέρ.

'Η ύπεράσπισις τοΰ Χριστοφιλέα έρωτά τδν Ντούνη πώς ήταν ποτέ δυνατόν 
ένα παιδάριο 17 χρόνων νά παρασύρη αυτόν κοτζάμ άντρα στή ληστεία καί στην 
απόπειρα δολοφονίας τοΰ Νικηταρά.

Ντούνης : Καί δμως συνέβη. Τδ πώς άκριβώς, δέν μπορώ κι’ έγώ νά σάς 
καθορίσω.

Στδ αναμεταξύ διαβάζεται καί διανέμεται καί είς τούς πρακτικογράφους τών 
έφημεριδων ή παρακάτω άνακοίνωσις τοΰ τότε Ύπουργοΰ τής Γεωργίας Άλεξανδρή:
, «'Ο υπουργός τής Γεωργίας κ. Άλεξανδρής, έρωτηθείς σχετικώς μέ τά λεχθέν-

τα είς την δίκην τοΰ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, παρέσχε τάς εξής πληροφορίας: 
Μιά μακρινή συγγενής τοΰ κ. Άλεξανδρή έγνωρίζετο καί έπροστάτευε τήν Κούλα 
Χριστοφιλέα. Έ ξ αύτής έλαβε τδ θάρρος ή Κούλα νά έλθη δίς ή τρις είς τήν οικίαν 
τοΰ κ. Άλεξανδρή διά νά ζητήση βοηθήματα, διά νά θεραπεύση τά μάτια της. Άφοΰ 
έβοηθήθη άπαξ καί δίς μέ 200 καί 300 δραχμάς από τδν κύριον καί τήν κυρίαν 
Άλεξανδρή άπήλθεν, άφοΰ τής έδόθη νά έννοήση δτι δέν ήμπορεΐ νά ζητή διαρ
κώς βοηθήματα καί τής έδόθη συστατική έπιστολή διά τδν "Ευαγγελισμόν” ».

Σάββατον 16 Μαΐου 1931. Τελευταία ήμέρα τής δίκης Χριστοφιλέα, κατά τήν 
οποίαν οί κατηγορούμενοι έπαιζαν κυριολεκτικώς τά κεφάλια τους. Τδ τί έγινε εί
ναι δύσκολο νά περιγραφή. Πλήθη κόσμου κατέκλυζαν δχι μόνον τδ κτίριον τδ ό
ποιον είχε άσφυκτικώς γεμίσει, αλλά καί τούς γύρω δρόμους. Ή  περιέργεια, ώς Ιπί- 
τδ πλεΐστον υστερική καί νοσηρά τοΰ κόσμου, αλλά καί τά δσα άπεκαλύπτοντο διά 
τούς κατηγορουμένους είς τήν δίκην τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια, είχε παρα
σύρει είς τδ κτίριον τοΰ Κακουργιοδικείου καί είς τά πέριξ πάρα πάνω άπδ δύο χ ι
λιάδες άτομα. Ή  δδδς Κολοκοτρώνη είχε καταστή άδιάβατος. Άντλίαι καί κλδμπς 
εύρίσκοντο είς τήν ήμερησίαν διάταξιν διά νά κατορθώνουν νά διανοίγουν κάποιαν 
είσοδον γιά νά περνοΰν οί παράγοντες τής δίκης.

Μόλις έφθασε τδ αύτοκίνητον μέ τούς κατηγορουμένους, δλος δ κόσμος έξέ- 
σπασε σέ άποδοκιμασίες καί κατάρες καί πολλοί επετέθησαν κατά τοΰ αυτοκινήτου 
των μέ διαθέσεις νά λυντσάρουν τούς δικαζόμενους ακόμη. Έδέησε νά γίνη πάλη μέ 
τούς φρουρούς χωροφύλακες γιά νά αποχωρήσουν τά πλήθη. Ό  Άνδρέας παρακο
λουθούσε δλο αυτό τδ κακό, τις βρισιές, τις αποδοκιμασίες καί τις κατάρες τοΰ κό
σμου έναντίον του μέ ένα πικρό ειρωνικό χαμόγελο, χαρακτηριστικό τής θρασύτη- 
τος, άλλά καί τής νοοτροπίας του.

Μά καί μέσα είς τήν αίθουσαν καί μάλιστα δταν δ είσαγγελεύς Χαλκιάς, είς 
τήν θαυμασίαν άγόρευσίν του, έκαμε μίαν άναπαράστασιν τοΰ φόνου καί τής λη
στείας τοΰ δυστυχισμένου Τσάγκα, ή μητέρα καί ή χήρα τοΰ δυστυχισμένου θύμα
τος άρχισαν νά κλαΐνε, νά σκούζουν καί νά σπαράζουν όλόκληρες καί έλιποθύμησαν. 
Παρέστη ανάγκη νά διακοπή ή συνεδρίασις καί γιατροί νά παράσχουν στις δυστυ
χισμένες αυτές γυναίκες τις πρώτες βοήθειες. Μετά άναγκάσθηκαν νά τις άπομα- 
κρύνουν άπδ τήν αίθουσαν.

Ή  συνεδρίασις έπανελήφθη είς τάς 9.30’ τδ πρωί καί άφοΰ μέ πολύν κόπον 
έγινε κάποια ήσυχία, έλαβε τδν λόγο δ Είσαγγελεύς κ. Χαλκιάς, δ δποΐος στήν άρ- 
χή άνέλυσεν δλον τδ κατηγορητήριου καί Ιτόνισεν δτι τόσον δ Άνδρέας Χοιστοφι-
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λέας, δσον καί ή Κούλα είναι μεγάλοι έγκληματίαι μ.έ πωρωμένη ψυχή καί μέ κα
κούργα ένστικτα, οί όποιοι μέ τήν δοάσιν των έτρομοκράτησαν όλόκληρον τήν τά- 
ξιν τών τίμιων βιοπαλαιστών σωφέρ καί συνετάραξαν τήν κοινήν γνώμην μέ τά απο
τρόπαια έγκλήματά των όχι μόνον μέσα εις τάς ’Αθήνας καί τόν Πειραιά, άλλα εις 
όλόκληρον τήν Ελλάδα.

Συνεχίζων τήν θαυμασίαν πράγματι άγόρευσίν του, ό κ. Είσαγγελεύς άπέδει- 
ξεν δτι τόσον εις τήν απόπειραν κατά τοΰ σωφέρ Νικηταρά,. όσον καί κατά τόν φό
νον καί τήν ληστείαν τοΰ σωφέρ Τσάγκα, οί έγκληματίαι είχον ποομελετήσει καί 
προσχεδιάσει μετά ψυχραιμίας τάς κακούργους πράξεις των. Καί ό μέν Νικηταράς 
διεσώθη διότι έτρεμε τό χέρι τοΰ Ντούνη καί διότι τό αύτοκίνητον είχε καρότσαν 
κλειστήν καί τό χέρι του δέν είχε πάρει τόσην φόραν, ώστε μέ τά κτυπήματα τοΰ 
λοστοΰ νά τοΰ συντρίψη τό κρανίον καί νά τοΰ έπιφέρη τόν θάνατον. Ή  Κούλα 
τότε έπρότεινε τό περίστροφον, αυτό τοΰτο τό πιστόλιον, τό όποιον είχον άφαιρέσει 
άπό τό πρώτον θΰμα των, τόν Τσάγκαν, αλλά ευτυχώς διά τό δεύτερον θΰμα των 
αύτό έπαθεν άφλογιστίαν καί ό Νικηταράς κατώρθωσε νά διαφύγη καί νά σωθή.

Ό  κ. Είσαγγελεύς πρωθυστέρως άρχόμενος καί άναλύων τό πρώτον έγκλημα 
τής συμμορίας, τήν παρά τήν Βούλαν δολοφονίαν τοΰ Τσάγκα, ύπεστήριξεν δτι καί 
εκεί κατ’ άρχάς έπρόκειτο νά χρησιμοποιηθή λοστός^ αλλά τήν τελευταίαν στιγμήν, 
επειδή τό τρίτον πρόσωπον τό όποιον έπρόκειΐο νά χρησιμοποιηθή, είτε αύτό λέγε
ται Φώτης άγνώστου επωνύμου ή Φώτης Άποστολόπουλος, είτε Θανάσης Ντούνης, 
γιατί δ κ. Είσαγγελεύς πιστεύει δτι ό Θανάσης Ντούνης έλαβε μέρος καί στο πρώ
το έγκλημα, έδίστασε καί δέν έκτύπησεν έγκαιρος μέ τό σιδερένιο λοστάρι, ό Άν- 
δρέας Χριστοφιλέας έβγαλε τό περίστροφό του καί έπυροβόλησε γιά νά σκοτώση 
τόν Τσάγκα, τόν τίμιο βιοπαλαιστή, τόν καλό σύζυγο καί τό πονετικό παιδί πού δέν 
πρόλαβε νά γίνη πατέρας καί νά δή τό παιδί του πού γεννήθηκε ορφανό ύστερα 
άπό τό έγκλημα.

Εις τό σημεΐον αύτό ακούονται αί σπαρακτικαί κραυγαί, οί λυγμοί καί ό σπα
ραγμός τής μητέρας καί τής γυναικός τοΰ Τσάγκα καί δπως πάρα πάνω έγένετο 
μικρά διακοπή μέχρις δτου ή μητέρα καί ή γυναίκα τοΰ θύματος όδηγηθοΰν μακράν 
τής αιθούσης καί έπέλθη ήρεμία εις τό άκροατήριον.

Συνεχίζων ό κ. Είσαγγελεύς τήν άγόρευσίν του ύπεστήριξεν δτι καί εις τήν 
δολοφονίαν τοΰ Τσάγκα ή Κούλα Χριστοφιλέα έπαιξε τόν εγκληματικόν της ρόλον 
συμφώνως μέ τάς οδηγίας τοΰ άδελφοΰ της καί άρχηγοΰ τής συμμορίας καί διά τόν 
λόγον αύτόν έχει, κατά τήν άντίληψίν του, άκεραίαν καί πλήρη ευθύνην καί διά 
τά δύο εγκλήματα. Προχωρών λέγει δτι ό Φώτης, αυτός ό δήθεν εραστής τής Κού- 
λας, είναι άνύπαρκτον πρόσωπον καί τονίζει δτι άπό τής χθές, δτε τό πρώτον ύπί 
δικαστηρίου άνεφέρθη υπό τών κατηγορουμένων τό πλήρες όνοματεπώνυμόν του, ή 
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών προέβη εις λεπτομερείς έρεύνας χωρίς νά διαπιστώση 
ποσώς τήν ύπαρξίν του. Είναι μιά καθαρά έπινόησις τών κατηγορουμένων διά νά 
προκαλέσουν σύγχυσιν εις τήν Δικαιοσύνην εις τόν καταμερισμόν τών ευθυνών. «Τά 
φορτώνομε δλα στό Φώτη καί βγάζουμε τήν ουρά μας έξω άπό τήν κατηγορία τής 
δολοφονίας».

(  Συνεχίζεται)
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ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΘΡΟΣΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Η. Π. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Έ κ  τοΰ ’Αμερικανικού περιοδικού «TR U E PO LICE CASES» 
κατά μετάφρασιν ’Αστυφύλακας κ . Α Ν Α ΣΤ . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο )

Τό 1958 ή δμοσπονδιακή ’Αστυνομία συνεργάστηκε μέ τόν άστυνόμο Χόϋ στις 
ένέργειές της κατά των λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Ή  υπηρεσία διώξεως ναρκωτι
κών είχε λόγους νά πιστεύη δτι ή μεταφορά της ηρωίνης άπό τόν Καναδά στην 
Αμερική καί άπό την ’Αμερική στον Καναδά, έπραγματοποιεΐτο μέσω τοΰ αμαξι

τού δρόμου πού περνάει άπό τή Νέα ’Αγγλία καί τής οποίας ένα μέρος διασχίζει 
τήν περιοχή τοΰ Γουέτσεστερ. Πολλές φορές ό άστυνόμος Χόϋ μέ- τούς υπαλλήλους 
του είχαν σταματήσει διάφορα αυτοκίνητα πού τούς φαινόντουσαν ύποπτα γιά νά κά
νουν σχετικό έλεγχο, άλλά ποτέ δέν είχε βρεθή ήρωΐνη καί δέν είχαν ένεργηθή συλ
λήψεις.

Έν τούτοις δ άστυνόμος πίστευε δτι ή άνακάλυψη καί τής ελάχιστης ποσότη- 
τος ήρωίνης θά ήταν άρκετή γιά νά όδηγήση στήν έξάρθρωση ολόκληρης τής άπο- 
τρόπαιης σπείρας. Γι’ αυτό είχε πάντοτε τή δύναμη του σέ συναγερμό.

’Ακριβώς αυτή ή επαγρύπνηση ήταν πού έφερε τήν πρώτη επιτυχία. Ήταν 
μιά νύκτα τού ’Οκτωβρίου 1960, δπόταν έγίνονταν ιπποδρομίες στή Γιόνκερς τοΰ 
Γουέτσεστερ. Μερικοί άστυνομικοί τής δυνάμεως τοΰ Χόϋ είχαν τοποθετηθή κοντά 
στίς θυρίδες στοιχημάτων. Οί άστυνομικοί αυτοί δέν είχαν καμμιά ειδική έντολή. 
Είχαν άπλώς τοποθετηθή έκεΐ γιά νά έξασκοΰνται στήν άναγνώριση ύποπτων άτό- 
μων, νά διώχνουν αυτούς πού «ψάρευαν» καί δλα τά άλλα παρόμοια στοιχεία καί 
γενικώς γιά τήν εφαρμογή τοΰ νόμου.

Δύο άστυνομικοί είχαν τοποθετηθή κοντά στή θυρίδα τών 50 δολλαρίων όπου 
σέ λίγο παρατήρησαν δτι ένας παίκτης πηγαινοέρχοταν συνεχώς στή θυρίδα. Ό  
άνθρωπος αυτός φαινόταν νά εχη πολλά χρήματα, άπό τό παιγνίδι πού έκανε. Οί 
άστυνομικοί τόν υποπτεύθησαν. Τό αυτοκίνητο τοΰ παίκτου, ή περιβολή του, ή έν 
γένει έμφάνισή του, ό τρόπος μέ τόν όποιο μιλοΰσε, δλα μαρτυρούσαν δτι ήσχολεί- 
το μέ τό λαθρεμπόριο.

'Όταν ό άγνωστος έφυγε άπό τόν ιππόδρομο γιά τό σπίτι του, οί άστυνομικοί 
τόν πήραν άπό πίσω. ’Έμενε στό Μάουντ Βέρνον, κοντά στη Γιόνκερς. Τό πρωί, 
τήν άλλη μέρα, οί άστυνομικοί άνέφεραν στο Χόϋ τις υποψίες τους γιά τό άτομο 
αύτό.

—  Λέγεται Σαλβατόρε Ρινάλντο, είπεν ό ένας.
'Ο άστυνόμος τούς είπε νά συνεχίσουν τήν παρακολούθησή τους. Νά τόν παρα- 

κολουθήτε συνεχώς καί νά συγκεντρώστε όσα στοιχεία μπορείτε γ ι’ αυτόν. Έάν 
είναι παραβάτης τοΰ νόμου νά συλληφθή.

’Από τή στιγμή εκείνη οί δυό άστυνομικοί «έκοιμώντο» μαζί μέ τό Ρινάλντο 
— γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν άστυνομική έκφραση —  πού σημαίνει δτι τόν είχαν 
υπό συνεχή έκ τοΰ πλησίον παρακολούθηση.

Τό άποτέλεσμα ήταν δτι διαπιστώθηκε πώς ό ύποπτος αυτός τύπος συναντιό
ταν συχνά μέ ένα μελαψό μουστακοφόρο, δ όποιος, δπως εξακριβώθηκε, λεγόταν 
Ματτέο Παλμέρι, ηλικίας 47 ετών, άπό τήν Ά γκνες Ρόουντ τής Σταιήτεν Ά ϊλαντ 
τής Νέας Ύόρκης.
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Καί ό Παλμέρι επίσης έτέθη ύπδ παρακολούθηση, καθώς καί διάφορα άλλα 
άτομα μέ τά δποΐα δ Ρινάλντο ερχόταν σ’ επαφή. Μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα 
οί αστυνομικοί βρισκόντουσαν στα ίχνη τής σπείρας. ’Από τις λεπτομερείς Ερευνες 
τών άστυνομικών προέκυπτε δτι ή παρέα αύτή άσχολεΐτο μέ παράνομες εργασίες. 
Καί τό είδος τών Εργασιών ήσαν τά ναρκωτικά. Αυτό τό Επιβεβαίωνε τό γεγονός δτι 
κάποιος από τούς παρακολουθουμένους είχε φάκελο στήν ’Αστυνομία καί άπό τις 
κινήσεις τοΰ Ρινάλντο, τοΰ Παλμέρι καί τών άλλων, ήταν βέβαιο δτι έκαναν λα
θρεμπόριο ναρκωτικών.

Ό  άστυνόμος Χόΰ Ενημέρωσε σχετικώς τον προϊστάμενο τοΰ γραφείου διώ- 
ξεως ναρκωτικών στη Νέα Τόρκη, τόν εισαγγελέα τής περιφερείας του, καθώς καί 
τις άλλες άστυνομικές υπηρεσίες τής Νέας Τόρκης καί άλλων ’Αμερικανικών καί 
Καναδικών πόλεων άπ’ δπου έμπαιναν λαθρέμποροι. "Ολες οί ’Αστυνομίες έτέθησαν 
Εν Επιφυλακή καί δλόκληρα δίκτυα άπό ειδικευμένους ύπαλλήλους τοΰ FBI, τών 
τοπικών άστυνομιών καί τής βασιλικής Εφίππου ’Αστυνομίας τοΰ Καναδά, Εξαπέλυ
σαν τούς πράκτορές τους για τή συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά μέ τις κινήσεις 
τής σπείρας.

Αυτό πού ήθελαν νά Εξακριβώσουν οί άστυνομικοί ήταν ή μέθοδος πού χρησι
μοποιούσαν οί λαθρέμποροι γιά τή μεταφορά τών ναρκωτικών μεταξύ Ηνωμένων 
Πολιτειών καί Καναδά.

Στό μεταξύ οί αστυνομικοί τοΰ Χόΰ Εξακολουθούσαν νά παρακολουθοΰν άγρυ
πνα τόν Σαλβατόρε Ρινάλντο καί τόν Ματτέο Παλμέρι. ’Ανακάλυψαν δτι δ Ρινάλ- 
ντο γιά νά καλύπτεται νομικώς, είχεν άνοίξει μιά Εκθεση Εργων τέχνης στό Μάουντ 
Βέρνον, καί είχε κατασκευάσει κρύπτες στις κορνίζες τών πινάκων γιά νά κρύβη μέσα 
σ’ αυτές τά ναρκωτικά μέχρις δτου θά Ερχόταν ή ώρα νά τά μοιράση. ΈπΙ πλέον 
Επιβεβαίωσαν τις ύποψίες τους σχετικά μέ τόν τρόπο τής παρανόμου εισαγωγής τής 
ήρωίνης στήν ’Αμερική.

Ή  μέθοδος ήταν θεωρητικά τόσο απλή δσο δύσκολο ήταν στήν πράξη ν’ άνα- 
καλυφθή. Τά ναρκωτικά Εμπαιναν στήν ’Αμερική καί στόν Καναδά μέ τις απο
σκευές ’Ιταλών μεταναστών. ’Από τά λιμάνια τής Σικελίας, τό Παλέρμο, τή Νεά- 
πολι, άπό τις μεγάλες μητροπόλεις τό Μιλάνο καί τή Ρώμη, οί μετανάστες άναχω- 
ροΰσαν γιά τήν ’Αμερική μέ τή λαχτάρα νά συναντήσουν παληούς φίλους καί μέλη 
τών οικογενειών τους πού είχαν μεταναστεύσει πριν άπ’ αυτούς. Οί μετανάστες δέν 
Εγνώριζαν τίποτε γιά τά ναρκωτικά πού κουβαλούσαν μαζί τους. Πρό τής άναχω- 
ρήσεώς των άπό τήν ’Ιταλία, κάποιος πού -παρουσιαζόταν ώς υπάλληλος Ελέγχου, 
Επαιρνε τις άποσκεές τους γιά νά τις Ελέγξη καί ,τοποθετοΰσε Ενα, δύο ή πολλές 
φορές καί πέντε κιλά ηρωίνη μέσα στή βαλίτσα ή στό μπαούλο. Μετά Επέστρεφε 
τις άποσκευές στόν άνύποπτο ταξιδιώτη καί τοΰ Ελεγε δτι Ενας «οικογενειακός φί
λος» ή Ενας «’Ιταλός άντιπρόσωπος» ή κάποιος μέ Ενα άόριστο τίτλο υπηρεσίας 
θά τόν καλωσώριζε στό Νέο Κόσμο καί θά τόν βοηθοΰσε στά πρώτα του βήματα 
Εκεί.

Τά μέλη τής σπείρας άπό τήν άλλη άκρη τοΰ ώκεανοΰ ειδοποιούντο στό μετα
ξύ, γιά νά συναντήσουν τό μετανάστη πού θά «καλωσώριζαν».

Ή  κυρία μέθοδος μεταφοράς τών ναρκωτικών πού χρησιμοποιούσαν οί λα
θρέμποροι ήταν ή χρησιμοποίηση τών άνύποπτων αύτών μεταναστών. Φυσικά υπήρ
χαν καί άλλοι τρόποι. Μερικές φορές ναυτικοί, χωρίς νά τό ξέρουν, μετέφεραν τό 
«Εμπόρευμα». Ά λλες φορές ή ήρωίνη κρυβόταν μέσα σ’ Ενα κασόνι ή άλλο άντι- 
κείμενο τοΰ συνήθους φορτίου. Αόγω τής μεγάλης έκτάσεως τοΰ λιμένος τής Νέας 
Τόρκης καί τοΰ μεγάλου άριθμοΰ άφιξοαναχωρήσεως πλοίων καί Επιβατών, κάθε 
μέρα, Επί πλέον δέ, δυστυχώς, καί λόγω τής άνεπαρκείας τοΰ τελωνειακού Ελέγχου



Άνακάλυψις καί έξάρθρωσις σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών στις Η .Π .A 839

καί της υπηρεσίας διώςεως ναρκωτικών, καθίστατο αδύνατος ή πλήρης άνάσχεσις 
τής λαθραίας εισαγωγής των ναρκωτικών στην 'Αμερική.

’Από την δλη παρακολούθηση οί αστυνομικοί διαπίστωσαν δτι ό ρόλος τοΰ Παλ- 
μέρι Ματτέο ήταν νά συναντά τούς μετανάστες πού έφταναν από τήν Ιταλία  καί 
νά μεταφέρη τις άποσκευές τους σό ζαχαροπλαστείο του στό Μπροΰκλιν. Έκεΐ άφαι- 
ροΰσε τήν ήρωίνη πού τήν παρέδιδε σέ άλλα μέλη τής σπείρας γιά διανομή.

Ή  πρώτη μεγάλη επιτυχία έγινε στις αρχές ’Οκτωβρίου 1960, δταν ένας ύπάλ- 
ληλος τής υπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών, πού έκτελοϋσε υπηρεσία στις άποβάθρες 
τής Νέας Ύόρκης, πήρε μιά πληροφορία από ένα πληροφοριοδότη του, δτι μια με
γάλη ποσότητα ήρωίνης έφτανε από τήν ’Ιταλία, από τό-Παλέρμο τής Σικελίας — 
μέ τό ’Ιταλικό ύπερωκεάνιο «Σατούρνια». Σύμφωνα μέ τήν πληροφορία, ή ήρωίνη 
ήταν κρυμμένη κάτω από ένα δεύτερο πυθμένα ένός κιβωτίου πού έμοιαζε μέ φέρε
τρο, μέσα στό όποιο ήταν συσκευασμένα διάφορα παιγνίδια.

’Από τή στιγμή πού τό κιβώτιο φορτώθηκε στό «Σατούρνια», στό Παλέρμο, τήν 
9 ’Οκτωβρίου, ήταν συνεχώς ύπό άστυνομική έπιτήρηση. ’Έπρεπε νά έξακριβωθή 
ποιός ήταν δ παραλήπτης τοΰ σπουδαίου αυτού άντικειμένου στή Νέα Ύόρκη.

Ό  Ρινάλντο Σαλβατόρε καί δ Παλμέρο Ματτέο βρισκόντουσαν ύπό συνεχή καί 
άγρυπνη παρακολούθηση, έν τούτοις οί αστυνομικοί δέν ήξευραν ποιός άπό τούς δυό 
ήταν δ παραλήπτης τοΰ κιβωτίου πού μετέφερε τό «Σατούρνια». Γι’ αυτό διετέθη- 
σαν κι’ άλλοι άστυνομικοί γιά τήν παρακολούθησή τους, οί όποιοι παρακολούθησαν 
τόν Παλμέρι καθώς ξεκινούσε μέ τό φορτηγό του αύτοκίνητο άπό τό ζαχαροπλα
στείο του, καί τόν Ρινάλντο καθώς ξεκινούσε μέ τήν κούρσα του άπό τό Μάουντ 
Βέρνον στις 22 ’Οκτωβρίου 1960, δταν τό επιβλητικό ύπερωκεάνειο «Σατούρνια» 
θά πλεύριζε στήν ύπ’ άριθ. 84 άποβάθρα τοΰ Χούδσων Ρίβερ.

Τό σκάφος πλεύρισε στις 8.30 τό πρωί. Οί δύο ύποπτοι περίμεναν έκεΐ. Ό  Σαλ
βατόρε Ρινάλντο, έχοντας στά χέρια του μιά έντολή παραλαβής, πού κατά πάσαν 
πιθανότητα τοΰ είχε σταλή άπό τήν ’Ιταλία, καί μέ ψεύτικο δνομα, ζήτησε καί παρέ
λαβε τό κιβώτιο μέ τά παιγνίδια καί τόν παράνομο θησαυρό, πού ήταν κρυμμένος 
μέσα σ’ αυτό. Βοηθούμενος δέ άπό τόν Ματτέο Παλμέρο, φόρτωσε τό κιβώτιο στό 
φορτηγό αύτοκίνητο τοΰ τελευταίου, καί μετά, δ Ρινάλντο άκολουθώντας μέ τή κούρ
σα του, τό δχημα μέ τό λαθραίο φορτίο ξεκίνησε άπό τήν άποβάθρα καί κατευθύν- 
θηκε προς τό Γουέτσεστερ.

Αυτό δμως πού δέν είχαν άντιληφθή οί δύο λαθρέμποροι ήταν δτι 40 άστυνο- 
μικοί τής υπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών τούς παρακολουθούσαν μέσα άπό δέκα 
διάφορα αύτοκίνητα. "Ενα άπό τά άστυνομικά άκολουθοΰσε άπό πολύ κοντά τούς 
υπόπτους καί καθ’ δδόν έπεβράδυνε την πορεία του γιά νά δώση τη θέση του σέ 
άλλο άστυνομικό αυτοκίνητο, κατά τρόπο ώστε να έναλλάσσωνται δλα τά αύτοκί
νητα καί νά μήν ύποπτευθοΰν τίποτε οί λαθρέμποροι.

Στήν κεντρική λεωφόρο τής Γιόνκερς, κοντά στήν κεντρική άγορά, οί άστυ- 
νομικοί άποφάσισαν νά δράσουν. Μέ μεγάλη έπιδεξιότητα προσπέρασαν τήν κούρ
σα τοΰ Ρινάλντο καί βρέθηκαν άκριβώς πίσω άπό τό φορτηγό τοΰ Παλμέρο. Προ
σεκτικά έβαλαν τό δχημα στη μέση καί τό συνώδευσαν μέχρι τό χώρο σταθμεύ- 
σεώς του στό ζαχαροπλαστείο.

Ό  Ρινάλντο δέν είχεν άντιληφθή τί συνέβαινε καί φρενάρησε πίσω άπό τό φορ
τηγό. Γρήγορα δμως κατάλαβε περί τίνος έπρόκειτο. Κοιτάζοντας τά άστυνομικά 
αύτοκίνητα νά σταθμεύουν δίπλα στό αύτοκίνητο τοΰ Παλμέρο, καί άντιληφθείς δτι 
άρκετά αύτοκίνητα είχαν πλησιάσει άπό πίσω τό δικό του, έβαλε ξαφνικά μπρος τή 
μηχανή καί έκανε νά στρίψη πάνω σ’ ένα γρασίδι γιά ν’ άποφύγη τόν κλοιό τών άστυ- 
νομικών. ΤΗταν δμως πολύ άργά. Βλέποντας, δτι έξη δπλα ήσαν εστραμμένα πρός
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αυτόν, άναγκάστηκε νά πατήση φρένο καί νά βγή από τό αυτοκίνητο μέ τά χέρια 
ψηλά.

Ό  Σαλβατόρε Ρινάλντο καί δ Ματτέο Παλμέρι ώδηγήθηκαν στό άνακριτικό 
γραφείο τοϋ αστυνόμου Χόϋ. Έκεΐ μεταφέρθηκε επίσης καί τό φερετροειδές κιβώτιο 
που περιείχε την άσπρη πολύτιμη σκόνη. Ό  ψεύτικος πυθμένας τοΰ κιβωτίου —  
διαστάσεων 1,72X0,85 μ. —  ξυλώθηκε καί κάτω άπ’ αυτόν δ αστυνόμος βρήκε δέ
κα βαρείες πλαστικές σακκοΰλες πού περιείχαν ή κάθε μιά ένα κιλό καθαρή ηρωίνη.

ΤΗταν μιά τεράστια επιτυχία. Ή  ήρωίνη αυτή θά διεχωρίζετο σέ μικρότερες 
ποσότητες, θά διελύετο, θά διεχωρίζετο καί πάλι καί θά ξαναδιελύετο κι’ Ιτσι θά 
έφτανε στή λιανική πώληση, άφήνοντας ένα κέρδος από 5.500.000 δολλάρια.

’Αργότερα, δταν ενεργήθηκε έρευνα στήν κατοικία τοΰ Σαλβατόρε Ρινάλντο, 
στό Μάουντ Βέρνον, ή αστυνομία άνακάλυψε μιά πολύ έντεχνα κατασκευασμένη κρύ
πτη, πού έχρησιμοποιεΐτο γιά τήν απόκρυψη τών ναρκωτικών. Ή  κρύπτη βρισκό
ταν μέσα στον τοίχο τοϋ άποχωρητηρίου. "Ενας δξυδερκής υπάλληλος τής ύπηρε- 
σίας διώξεως τών ναρκωτικών παρατήρησε δτι μιά κρεμάστρα πάνω στήν οποία κρε
μόταν κάτι ροΰχα, είχε βιδωθή κατ’ ευθείαν πάνω στό σοβά καί όχι πάνω στό σύνη- 
θες ξύλινο φάτνωμα. Αύτό έκανε τον άστυνομικό νά ύποψιαστή καί άρχισε νά ξεβι- 
δώνη τήν κρεμάστρα. Σέ μιά στιγμή πετάχθηκε ενα Ιλατήριο μέσα από τόν τοίχο. 
Έν συνεχεία τό έλατήριο άπηλευθέρωσε τό μηχανισμό άνοίγματος ένός χρηματοκι
βωτίου, τό όποιο ήταν κρυμμένο μέσα σ’ ενα φάτνωμα πάνω άπό τήν κρεμάστρα. 
Μέσα άπό τό χρηματοκιβώτιο δ αστυνομικός έβγαλε μιά ποσότητα ηρωίνης αξίας 
750.000 δολλαρίων καί 21.450 δολλάρια εις μετρητά, σέ γραμμάτια τών 50 καί 100 
δολλαρίων.

Ό  Ρινάλντο καί δ Παλμέρο έκρατήθησαν μέ τήν κατηγορία διεξαγωγής λα
θρεμπορίου ναρκωτικών καί ή ύπόθεσή τους, παρεπέμφθη ένώπιον τοΰ δικαστηρίου 
τών ένορκων.

’Έτσι, τό πρώτο βήμα γιά τήν εξάρθρωση τής αξίας τών 150.000.000 δολλα
ρίων είχε γίνει. Πάντως ούτε δ Ματτέο Παλμέρι, ούτε δ Σαλβατόρε Ρινάλντο ήσαν 
δ κύριος μοχλός τής παρανόμου μηχανής πού πλούτιζε εις βάρος τών δυστυχισμέ
νων άνθρωπίνων υπάρξεων. ’Αλλά οι πληροφορίες πού έδωσαν άνοιξαν τό δρόμο γιά 
τό τελικό χτύπημα πού δόθηκε αργότερα. Οι αστυνομικοί έμαθαν άπό τούς δύο κρα
τουμένους ότι δ ’Άλμπερτ Άγκουέτσι είχε φτάσει άπό τόν Καναδά καί είχε νοι
κιάσει τήν έκθεση τέχνης τοΰ Ρινάλντο γιά νά τήν χρησιμοποίηση πρός έναποθή- 
κευση τής ήρωίνης. Οι άστυνομικοί έμαθαν επίσης τά στοιχεία άλλων είκοσι άτό- 
μων, πού είχαν άναμιχθή στό λαθρεμπόριο, καί άκουσαν τόν Παλμέρι νά τούς πε- 
ριγράφη πώς θά συναντοΰσε καί θά παρέδιδε τήν ήρωίνη σέ άλλα μέλη τής σπείρας.

«Μερικές φορές συναντώμεθα σ’ ένα καφενείο στό Μπροΰκλιν. ’Ό χ ι όμως πάν
τοτε. ’Άλλες φορές σ’ ένα μικρομάγαζο στή Μπρόγξ ή σ’ ένα εστιατόριο στό Μανχά- 
ταν, άκριβώς δίπλα στό άρχηγείο τής ’Αστυνομίας. Ή  ώρα τών ραντεβοΰ μας δέν 
είναι πάντοτε ή ίδια. Τήν μιά φορά μπορεί νά είναι στις 9 τό πρωί, τήν άλλη φορά 
στις 2 τό άπόγευμα, μετά στις 4 καί ούτω καθ’ εξής. ’Εφαρμόζουμε αυτή τή μέθο
δο ώστε όταν μάς άνακαλύψη ένας άστυνομικός νά μή μπορή νά μάς ξαναβρή, γιατί 
άπλώς δέν θά γνωρίζη τό έπόμενο ραντεβοΰ μας».

Μέ τις σπουδαίες πληροφορίες πού τούς έδωσαν δ Ρινάλντο καί ό Παλμέρι, οι 
υπάλληλοι τής υπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών διεύρυναν τις έρευνές τους καί τό 
Μάιο τοΰ 1961, ύστερα άπό μεγάλους κόπους, συγκέντρωσαν άρκετά στοιχεία καί 
εξαπέλυσαν τήν έπίθεσή τους έναντίον τής σπείρας.

Ή  μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν ή σύλληψη τών διαβόητων Βινσέντ Μάου- 
ρο καί Φράνκ Καροΰσο.

(  Συνεχίζεται)



ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α Ι Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ
--------------------------------  Ύ πδ τοϋ ’Αστυνόμου Α ' κ. Σ Ω Τ . Κ Ο Υ Β Α ------------------------------—

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

» Αυτή τή στιγμή πού γράφω αύτή τή δήλιυση δεν είμαι στδ περιθώριο, μά εί
μαι γραμματέας τής 2ης κομματικής αχτίδας. Κι’ ώς χτες παρά τήν πάλη πού 
Ι'κανα μέ τον έαυτόν μου, ήμουν ένας λυσσώδης πολέμιος τής σημερινής Εθνικής 
Κυβερνήσεως. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, έχω τδ θάρρος νά ζητήσω από εσάς δπυ>ς 
μή ζητήσετε νά σάς πώ κανέναν άπδ αυτούς πού εγώ παρέσυρα στδ κομμουνιστικδ 
κόμμα. "Οπως δ άσωτος ξαναγυρίζω καί ζητώ νά μέ συγχωοέσετε πού έκανα τδ 
λάθος νά χάσω τά καλλίτερά μου χρόνια, εξυπηρετώντας τά σάπια ιδανικά πού 
σκόρπισε ένας Μπουχάριν. ’Ακόμα πιστεύω πώς οί λίγοι πού έμειναν θά σκεφθοΰν 
όπως σκέφθηκα και εγώ, δηλαδή "δτι μερικοί θέλουν τά κουφάρια μας γιά νά στέ- 
κωνται ψηλά” .

Θέλω, κύριε Υπουργέ, νά σβήσω άπδ τδ μυαλό μου τδ παρελθδν γιά τδ όποιο 
χτες μίλαγα μέ υπερηφάνεια καί σήμερα μέ ντροπή καί νά αρχίσω μιά καινούργια 
ζωή στήν οικογένειά μου άπδ τήν δποίαν 11 δλόκληρα χρόνια μέ είχε άποσπάσει 
ό κομμουνισμός. ’Έπρεπε νάβλεπε κανείς τή χαρά τοΰ αδελφού μου πού μεβλεπε 
ύστερα άπδ 6 δλόκληρα χρόνια καί νά τοΰ λέω πώς θάμαι πιά κοντά τους, αν ή 
’Εθνική Κυβέρνηση πού χτες έβριζα, είχε τή μεγαλοθυμία νά μέ συγχωρήση».

Πειοαιεύς, 23 ’Ιουνίου 1938 
Δ. ΠΑΠΟΓΑΙΑΣ

’Ανέκαθεν τδ θέμα των δηλώσεων έδημιούργησε πλείστας όσας συζητήσεις, 
κυρίως ώς πρδς τδν τρόπον τής άντιμετωπίσεώς του ύπδ τοΰ Κ.Κ.Ε. Πολλοί ύμνοι 
καί πλεΐσται έπικρίσεις ήκούσθησαν, πλήν δμως τδ θέμα τίθεται εις τάς πραγματι- 
κάς του διαστάσεις, μόνον άν τδ φωτίσωμεν μέ τά έπίσημα κείμενα τοΰ Κ.Κ.Ε.

Αί δηλώσεις μετάνοιας φέρονται ώς καθιερωθεΐσαι τδ πρώτον έν Έλλάδι τδ 
έτος 1929. Ή  1η Αύγούστου είχε καθιεριυθή τότε ύπδ τής Κομμουνιστικής Διεθνούς 
ώς «μέρα πάλης ενάντια στδν πόλεμο». ’Έπρεπε λοιπόν οί έργάτες νά κατέλθουν 
εις απεργίαν καί νά λάβουν μέρος εις τάς παρανόμους εκδηλώσεις καί συγκεντρώ
σεις. Ή  «Κομματική ’Οργάνωση Πειραιώς» ποοσεπάθησε νά κατεβάση τούς έργάτας 
εις απεργίαν καί νά πραγματοποίηση παράνομον συγκέντρωσιν, πλήν δμως πριν 
συμβή τοΰτο, ή ’Ασφάλεια προέβη εις συλλήψεις ένίων έκ τών δλιγαρίθμων μελών 
τοΰ Κ.Κ.Ε., ώς καί όπαδών του. Εις τούς συλληφθέντας ύπεδείχθη δπως πρδς απο
φυγήν τών συνεπειών τής παρανόμου δράσεώς των ύπογράψωσι δηλώσεις άποκη- 
ρύξεως τοΰ Κ.Κ.Ε., πράγμα πού άπεδέχθησαν πλειστοι έξ αυτών, άφεθέντες αμέ
σως έλεύθεροι. ΙΙοία ήτο ή θέσις τοΰ Κ.Κ.Ε. έπ’ αύτοΰ καί ποιος ήτο δ πρώτος δη- 
λωσίας (διά τήν ιστορίαν) , μάς πληροφορεί τδ επίσημον δργανον τοΰ Κ.Κ.Ε. δ «ΡΙ
ΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» τής Τετάρτης 21ης Αύγούστου 1929, σελίς 2α, στήλη 2α, μέ τδ 
εξής δημοσίευμα :

«’Απόφαση τής Π.Ε. τής Κ.Ο. Πειραιά έπί τών δηλώσεων τών ύποβληθεισών 
ύπδ τών προληπτικώς συλληφθέντιυν κατά τήν Ιην Αύγούστου 1929».
«1.—  Οί Αστυνομικές ’Αρχές Πειρακώς καί τδ Υπουργείο Εσωτερικών εκ
βιάζοντας τούς προληπτικώς συλληφθέντας έργάτες νά υπογράψουν δηλώσεις 
διά τών δποίων άποκηρύσσουν τδν άντιπολεμικό άγώνα τής έργατικής τάξης 
τής πρώτης Αύγούστου καί τδ Κομμουνιστικό Κόμμα, έπεδίωξαν νά φέρουν
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τή διάσπαση ανάμεσα ατούς κρατουμένους καί νά αποκτήσουν μέ την άποκή- 
ρυξη αύτή ένα δπλο στρεφόμενο ένάντια στο ηθικό δλων των υπό τήν ηγεσίαν 
τοΰ Κ.Κ.Ε. άγωνιζομένων κατά τοΰ πολέμου εργατών καί νά τούς άποσπάσουν 
από τήν επιρροή τοΰ κόμματος καί άπ’ τόν άντιπολεμικό αγώνα.
2. —  Τό σκοπό αυτό των ’Αστυνομικών ’Αρχών καί τοΰ Υπουργείου Εσωτε
ρικών εξυπηρέτησε ή στάση τοΰ Γεωργίου Ααουτάρη πού άν καί μέλος τοΰ 
Κόμματος δεν έδίστασε νά δώση δπλα πού ζήτησαν οι ταξικοί έχθροί. Ό  Γε
ώργιος Λαουτάρης δχι μόνο άρνήθηκε τήν ιδιότητα τοΰ μέλους τοΰ Κόμματος, 
αλλά γιά νά αποφυγή ένός μηνός έξορία άποκήρυξε ως επιζήμιο γιά τήν έρ- 
γατική τάξη τόν άντιπολεμικό άγώνα τής 1ης Αύγουστου.
3. — ..............................................................................................................................
4. —  Ή  Περιφερειακή Επιτροπή καταδικάζει τήν πράξη τής ύπογραφής άπερ- 
γοσπαστικών δηλώσεων, διαγράφει άπό μέλος τοΰ Κ.Κ.Ε. τόν Γεώργιον Λαου- 
τάρη καί καλεϊ δλους τούς άλλους έργάτες πού υπέγραψαν τήν άποκήρυξη 
τοΰ άντιπολεμικοΰ άγώνα τοΰ Κόμματος νά επανορθώσουν τό σφάλμα τους, 
άγωνιζόμενοι μέ περισσότερο φανατισμό γιά τά συμφέροντα τής τάξης τους...».

'Ως προανεφέραμεν, ή πρώτη δήλωσις υπεβλήθη, κατά τά υπάρχοντα στοιχεία, 
τό έτος 1929 καί μάλιστα εις τόν Πειραιά, δ όποιος τότε διεξεδίκει τά πρωτεία εις 
τήν κομμουνιστικήν κίνησιν. Έπηκολούθησε καί κατά τά έπόμενα έτη ή έφαρμογή 
τοΰ μέτρου αύτοΰ, άλλά εις πολύ μικράν κλίμακα καί μέ ασήμαντα αποτελέσματα, 
παρά τήν δσημέραι αύξανομένην δραστηριότητα τοΰ Κ.Κ.Ε.

Μέ τήν κάθοδον τοΰ Ζαχαριάδη εις τήν Ελλάδα (1932) καί τήν έπιβολήν του ύπό 
τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, εις τήν αρχηγίαν τοΰ Κ.Κ.Ε., ή οργανωτική άνοδος 
τοΰ Κόμματος, ή διείσδυσες του εις δλα τά στρώματα, άκόμη καί εις τά Σώματα 
Ασφαλείας καί τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις διά τής Κ.Ο.Σ.Σ.Α., ύπήρξε πλήρης. Εις 
άντίδρασιν δχι μόνον τής άνικανάτητος τών τότε πολιτικών δυνάμεων νά άντιμετω- 
πίσωσι τόν ερυθρόν κίνδυνον, άλλά καί τής προσπάθειας των νά συνεργασθώσι μέ 
τόν προδοτικόν κομμουνισμόν, έγεννήθη τό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου. Χαρα
κτηριστικά τοΰ νέου καθεστώτος, ήσαν: Στιβαρά καί συγκεντρωτική διοίκησις, άνύ- 
ψωσις τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, κοινωνική πολιτική υπέρ 
τών τάξεων τών άγροτών, τών έργατών καί τών μεσαίων στρωμάτων, διαφώτισις 
καί όργάνωσις τοΰ λαοΰ καί τής νεολαίας καί άποφασιστική καί μεθοδική άντιμε- 
τώπισις τοΰ κομμουνισμοΰ καί τοΰ Κ.Κ.Ε. Ούτω οι άμετανόητοι επικίνδυνοι κομμου- 
νισταί θά έξετοπίζοντο, δι’ άπαντας δμως γενικώς τούς κομμουνιστάς θά ΐσχυε τό 
μέτρον τής υποβολής δηλώσεως μετάνοιας, βάσει τής οποίας θά έτακτοποιοΰντο έναν
τι 'τής πατρίδας καί ούδείς πλέον θά τούς ήνώχλει. Κατά τό διάστημα, λοιπόν, αύτό, 
παραλλήλως πρός τήν μεθοδικήν έξάρθρωσιν τών δργανώσεων, τήν κατάσχεσιν τών 
άρχείων κλπ., ήρχισεν ή ενώπιον τών ’Αρχών υποβολή δηλώσεων ύπό τών μελών, 
τών δπαδών καί τών συμπαθούντων τό Κ.Κ.Ε. Ή  μεταχείρισίς των ήτο κατά κανόνα 
υποδειγματική καί συνεπικουρούσης τής Ιπιτυχοΰς προβολής τών νέων εθνικών ιδα
νικών, ή μεταστροφή καί ή προθυμία υποβολής δηλώσεων, υπήρξε καταπληκτική 
εις δλην τήν κλίμακα τής οργανωτικής ιεραρχίας. Καί τό σπουδαιότερον, πλήν τών 
τυπικών δηλώσεων, άπεκτήθησαν καί ούσιαστικοί συνεργάται τών ’Αρχών ’Ασφα
λείας, έπιτευχθέντος ούτω τοΰ καταπληκτικού άθλου τής πραγματικής έξαρθρώσεως 
καί διαβρώσεως τοΰ Κ.Κ.Ε., μέχρι τοΰ σημείου, ως γνωστόν, τό Ύπουργεΐον ’Ασφα
λείας νά «διοική» τάς έναπομεινάσας κομματικάς δργανώσεις καί νά έκδίδη καί τό 
επίσημον δργανον τοΰ Κ.Κ.Ε., τόν «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΝ», εις δν μάλιστα συνειργάζετο 
καί ό κρατούμενος ’Αρχηγός τοΰ Κόμματος Ζαχαριάδης. Διά τήν υποδειγματικήν



Α£ δηλώσεις μετάνοιας 843

αυτήν περίοδον (ιστορία καί άστυνομικαί ένέργειαι), ίσως ευρωμεν τήν ευκαιρίαν 
νά άσχοληθώμεν άλλοτε.

Ή  άθρόα υποβολή δηλώσεων (45.000 περίπου) , έδημιούργησε καί τότε τδ έρώ- 
τημα: Επέτυχε τό δπλον μας αυτό ή άντιθέτως άπέτυχεν ένεκα άναλόγου τακτικής 
του Κ.Κ.Ε., έπιτρέψαντος πιθανόν τήν υποβολήν δηλώσεων;

'Η  άπάντησις δίδεται διά των κομμουνιστικών κειμένων, άτινα θά παραθέσιομεν, 
ώς' καί έκ των ’Αστυνομικών διαπιστώσεων, Ιξ ών προκύπτει δτι Ικ τών τότε 
10.000 περίπου κομματικών μελών, μόνον 600— 700 κατώοθωσαν νά παραμείνουν 
«άσπιλα», άποτελέσαντα άργότερον, τόν κύριον πυρήνα διά τήν άνασυγκρότησιν τοΰ 
Κόμματος. ·

Τά χαρακτηριστικά κομμουνιστικά κείμενα τής περιόδου αυτής, σχετικά μέ τάς 
δηλώσεις είναι τά εξής:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 20-6-38. «Τό Υπουργείο Ασφαλείας μέ ευχαρίστηση θάβλε- 
πε νά έδινε τό ίδιο τό κόμμα μας τήν έλευθερία στά μέλη του νά ύπογοάφουν δηλώ
σεις «πρός έξαπάτησιν» τής ’Ασφαλείας. ”Αν δμως γίνη αύτό πού εύχεται δ Μανια- 
δάκης θά είναι σδν νά άποφασίση τό κόμμα μας νά αύτοκτονήση, γιατί τότε δέν θά 
υπήρχε καμμιά διαφορά άνάμεσα στους πρωτοπόρους άγωνιστές τοΰ λαού μας καί 
στους μιτζαδόρους τής δικτατορίας. Τότε κανένας δέν θά είχε μούτρα νά παρουσια- 
σθή στό λαό γιά άντιδικτατορικό άγώνα».

«Τό Κόμμα μας είναι ένας δργανισμός μέ άκατάβλητο σφρίγος καί ζωτικότητα. 
’Απορρίπτει στά περιττώματα κάθε εξωμότη δηλωσία καί συνεχίζει άκλόνητο τόν 
ήρωϊκό του άγώνα».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 15-12-38. «’Αλλοίμονο αν παραδεχτούμε έπίσημα σαν κόμ
μα πού είμαστε, τήν υπογραφή δηλώσεων. Τότε ολόκληρο τό κόμμα θά διαρρεύση 
καί δέν θά έχουμε τήν δυνατότητα νά ξεχωρίσουμε τούς πραγματικά μετανοούντας 
άπό λιποψυχία, άπό τούς ψευδώς δηλούντας λόγω ταχτικής. Τό Κόμμα δέν επιτρέ
πει τέτοιες ταχτικές, πού άμα τις καθιερώσουμε θά μάς σμπαραλιάσουν».

«”Λν μέσα στις χιλιάδες τών κομμουνιστών βρίσκονται καί οί δειλοί καί, οί 
λιγόψυχοι πού άρνοΰνται καί προδίδουν τίς άρχές τους, αυτούς τούς βγάνει τό κόμ
μα καί τούς πετά άπό τόν οργανισμό του σάν δηλητηριώδεις καί μή άφομοιώσιμες 
ουσίες».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2-2-39. «"Ολοι οί κάτοικοι τής Ζίτσας - ’Ηπείρου, γιουχάϊ- 
σαν 4— 5 δηλωσίες πού έπέστρεψαν εκεί «άέρα ατούς προδότες καί δειλούς, δέν εί
στε κομμουνιστές έσεϊς, οί κομμουνιστές δέν κάνουν δηλώσεις». Μέ αύτά τά λόγια 
υποδέχτηκαν τούς δειλούς συγχωριανούς τους».

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π. τής Κ.Ο.Π.
«Ή ’Επιτροπή Πόλης τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης Πειραιώς, άφοΰ συζή

τησε πάνω στις προδοτικές δηλώσεις Σκλάβαινα - Μανωλέα - Νικολίτσάκου, άπο- 
δοκιμάζει τούς προδότες αυτούς, τούς θεωρεί δειλούς καί πουλημένους στό φασισμό 
καί τούς ρίχνει στήν κοινή περιφρόνηση. Χαρακτηρίζει τίς δηλώσεις τους, κάτω 
άπό όποίεσδήποτε συνθήκες καί άν έγιναν, προδοτικές καί φιλοτομαρικές».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 12-3-39. «ΑΠΟΦΑΣΗ. Ή  5η 'Ολομέλεια τής Κεντρικής 
’Επιτροπής τού Κ.Κ.Ε. στιγματίζει τήν άτιμωτική καί προδοτική πράξη τών Σκλά- 
βαινα - Μανωλέα πού υπόγραψαν δηλώσεις «άποκήρυξης» καί συνθηκολόγησαν μέ 
τήν δικτατορία».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 20-4-39. «Ό βρωμερός Π. Δαμασκόπουλος έκανε δήλωση
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αποκήρυξης τοΰ κομμουνισμού, γιά νά χτυπήση καί μέ τον τρόπο αύτό τό κόμμα
■ιας>>\Άλλα τό σπουδαιότερον ντοκουμέντο είναι ή είσήγησις τοΰ Γεν. Γραμματέως 
τοΰ Κ.Κ.Ε. Σιάντου Γεωργίου εις την Πανελλαδικήν Συνδιάσκεψιν τοΰ Δεκεμβρίου 
1942 (Βλέπε τήν έπίσημον έκδοσιν τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩ
ΝΕΣ 1935— 1945, Άθήναι 1945, σελίς 130). Εις τό κεφάλαιον «Οί μέθοδες τής 
4ης Αύγουστου», σελίς 135, γράφει:

«Μα κείνο πού πρέπει νά τραβήξη ιδιαίτερα τήν προσοχή μας καί νά μάς γίνη 
γερό μάθημα, είναι δλες οί μέθοδες, πού χρησιμοποίησε ή 4η Αύγουστου γιά νά χτυ
πήση καί νά ξεριζώση τό Κ.Κ.Ε. Ποιες είναι οί μέθοδες αύτές:

α) Οί μέθοδες τής εσωτερικής προβοκάτσιας κρατώντας καλά κρυμμένους μέ
σα στις γραμμές μας ένα - δυό χαφιέδες σαν τόν Μάνεση καί μερικούς μικρότερους 
σέ διάφορες τοπικές όργανώσεις, πέτυχε νά δώση γερά χτυπήματα κατά των καθο- 
δηγητικών στελεχών μας στά σίγουρα καί τήν ώρα πού ήθελε δ Μανιαδάκης καί 
νά σπείρη μέσα στό κόμμα καί στον εργαζόμενο λαό τή δυσπιστία καί τή χαφιεδοφο- 
βία πού άποτελεΐ τό πρώτο καί σοβαρότερο στοιχείο εσωτερικής αποσύνθεσης.

β) Ή  μέθοδος τών Ιξευτελιστικών δηλώσεων «αποκήρυξης» τοΰ κομμουνισμοΰ 
μέ τήν οποία από τό έ'να μέρος καταρράκωνε τό κΰρος καί τήν άτομικότητα τών 
ίδιων τών δηλωσιών, πράγμα πού μποροΰσε νά τούς σπρώξη καί ώς τή διαφθορά 
τοΰ χαφιεδισμοΰ καί από τό άλλο ρεζίλευε τό Κ.Κ.Ε. στά μάτια τοΰ Ελληνικού 
Λαοΰ σαν οργάνωση δήθεν χωρίς άρχές καί πίστη σέ άνώτερες ιδεολογίες.

γ) Ή  μέθοδος τής συστηματικής, αισχρής καί άτιμης συκοφαντίας ενάντια σ’ 
δλα τά κομματικά στελέχη μας, πού κρατοΰσαν ψηλά τή σημαία τής λαϊκής πάλης, 
μέ σκοπό νά ρίξη τό κΰρος τους καί νά χτυπήση δλόκληρο τό κόμμα καί δλο τόν 
άγώνα τοΰ εργαζόμενου λαοΰ. Απ’ αύτή τή λυσσασμένη συκοφαντική προσπάθεια 
τοΰ έχθροΰ πρέπει νά δοΰμε πόσο μεγάλης σημασίας είναι τό κΰρος τών καθοδηγη
τ ώ ν  μας στελεχών.

δ) Ή  συγκρότηση τής χαφιεδικής «προσωρινής διοίκησης τοΰ Κ.Κ.Ε.» δίπλα 
άπό τά ύποπτα στοιχεία τής αύτοτιτλοφορουμένης δήθεν «Κεντρικής Επιτροπής», 
πού έτεινε στήν ολοκληρωτική αποσύνθεση καί μετατροπή τοΰ Κ.Κ.Ε. σέ δργανο 
τών εχθρών τοΰ έργαζόμενου λαοΰ.

Μ’ δλες αύτές τις βρωμερές μέθοδες ή 4η Αύγούστου πέτυχε νά δώση σοβαρά 
χτυπήματα στό κόμμα...».

Εις τήν συνέχειαν τής είσηγήσεως τοΰ Γ. Σιάντου διαβάζουμε τάς έξής διαπι
στώσεις, ύπό τόν τίτλον: «Οί λιποτάχτες καί οί δηλωσίες». «Μά έχτός άπό τά χτυ
πήματα τής Ασφάλειας καί τών λίγων πραχτόρων της πού τώρα βρίσκονται πετα
μένοι έξω άπό τις γραμμές μας καί υπόδικοι έσχάτης προδοσίας μπροστά στόν ερ
γαζόμενό λαό μας, τό κόμμα δοκίμασε σοβαρό χτύπημα καί άπό τή λιποταξία μιας 
σειράς άνάξιων στελεχών μας καί ιδιαίτερα τοΰ Σκλάβαινα (Σ.Σ. μέλους τής Κ.Ε. 
τοΰ Κ.Κ.Ε. καί Άρχηγοΰ τής Κοινοβουλευτικής Όμάδος, ύπογοάψαντος καί τό γνω
στόν σύμφωνον Σοφούλη - Σκλάβαινα, δστις, ύπογράψας δήλωσιν, άφέθη ελεύθερος 
τό έτος 1939) .

(Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ
-------------------  Ύ πό του ’Αστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ ------------------

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αισθανόμαστε χαρά κάθε φορά πού μάς παρέχεται ή ευκαιρία 
νά διαπιστώσωμε τό νέον πνεύμα αναδημιουργίας πού επικρατεί στις σκέψεις και 
τις πράξεις της ήγεσίας μας καί των άρμ,οδίων, γενικώς ύπηρεσιακών παραγόντιυν 
γιά δ,τι άφορά την επαγγελματική κατάρτισι τών αξιωματικών καί κατωτέρων ορ
γάνων τής ’Αστυνομίας Πόλειυν. Είναι, βέβαια, αλήθεια δτι καί κατά τό παρελθόν 
κατεβλήθησαν παρόμοιες αξιόλογες προσπάθειες, πλήν όμως σήμερα διαπιστώνομε 
μιά πλέον ώργανωμένην ποοσπάθεια γιά δλους τούς τομείς δραστηριότητος τής Υ 
πηρεσίας μας. Κι’ αυτό είναι έκεΐνο πού μάς κάνει νά νοιώθωμε κρυφή χαρά καί 
περηφάνεια.

Είναι καιρός πλέον νά άντιληφθώμεν δλοι τήν έπιτακτική ανάγκη άνασυντά- 
ξεως των δυνάμεων μας, γιά νά μπορέσουμε έτσι μέ μεγαλύτερο ζήλο νά συνεχίσω- 
με τήν ώς τώρα θριαμβευτική πορεία τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Οί απαι
τήσεις τής συγχρόνου ζωής, αλλά καί τό πνεύμα τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Α 
πριλίου, μάς καλούν σέ μιά ψυχική καί έπαγγελματική άνάπλασι. Πρέπει κι’ εμείς 
από τήν σκοπιά μας νά βοηθήσωμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις τό έργο τής σωτηρίας 
τής πατρίδας μας πού έχει άναλάβει ή Εθνική Κυβέρνησις. ’Έχομεν ύποχρέωσι 
ατούς ίδιους τούς εαυτούς μας, στο εύγενές καί δοξασμένο Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, στήν Ελλάδα μας τό σπουδαιότερο, νά συντονίσωμε τις ένέργειές μας μέσα 
στόν κύκλο τών άρμοδιοτήτων μας, γιά νά μ,πορέσωμε νά δούμε μιά πράγματι άνα- 
γεννημένη Ελλάδα. Καί θά πρέπει νά έκμεταλλευθώμεν κατάλληλα τήν ευκαιρία 
πού μάς παρέχεται σήμερα, χωρίς τις πεζοδρομιακές απασχολήσεις μας τού παρελ
θόντος, γιά νά ασχοληθούμε μέ τό γνήσιο αστυνομικό μας έργο καί νά πετύχωμε 
πολλά. Καί θά έπιτύχωμε, αναμφισβήτητα, πολλά, αρκεί νά δροσισθοΰμε άπό τήν 
ζείδωρη αύρα πού άρχισε νά πνέη άπό τήν 21η ’Απριλίου. Καί μπορεί νά θεωρηθή 
σάν καλός οιωνός τό γεγονός δτι ή ’Εθνική Κυβέρνησις έπέλεξεν ώς προϊσταμένους 
μας μιά άρίστη όμολογουμένως αστυνομική ήγεσία καί μιά εξαίρετη υπουργική ήγε- 
σία πού τήν αποτελούν δύο δυναμικοί καί ρηξικέλευθοι άνδρες: Ό  αξιότιμος Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Τοτόμης καί ό Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου 
μας, Συνταγματάρχης κ. Λαδάς. Καί τό έκλαμβάνομεν ώς καλόν οιωνόν γιατί μάς 
δόθηκε ή ευκαιρία νά διαπιστώσωμε, λόγοις καί πράξεσι, τό άμέριστον ένδιαφέρον 
των γιά τά Σώματα ’Ασφαλείας.

Καιρός λοιπόν νά άνασκουμπωθούμε, νά έργασθοϋμε μέ κέφι, γιά νά μπορού
με νά λέμε κάποτε στούς μέν προκατόχους μας τό: φανήκαμε αντάξιοί σας, στούς 
δέ έπιγενομένους μας τό: συνεχίστε τά βήματά μας γιά ένα λαμπρό μέλλον τής 
πατρίδος μας καί τής ’Αστυνομίας είδικώτερα.

** *
ΑΦΟΡΜΗ γιά τις ανωτέρω σκέψεις μας, μάς έδωσε τό Σεμινάριο Τροχαίας 

πού διωργανώθηκε καί λειτούργησε στήν ’Αστυνομική Σχολή άπό 10) 7— 12) 8) 67 
καί στό όποιο φοίτησαν 27 άξιωματικοί, νέοι κυρίως. Στό διάστημα τής εκεί φοιτή- 
σεώς των οί άξιωματικοί αυτοί βρήκαν τήν εύκαιρία νά άκούσουν ειδικευμένους σε 
θέματα Τροχαίας όμιλητάς καί νά πλουτίσουν έτσι τις γνώσεις των πάνω στά τόσο 
σοβαρά καί τόσο ζωτικά σήμερα κυκλοφοριακά θέματα. Γιατί θά πρέπει νά παρα
δεχθούμε δτι σήμερα τά θέματα Τροχαίας απασχολούν ζωηρά καί τήν ’Αστυνομία 
καί τούς αρμοδίους παράγοντες τού Υπουργείου Συγκοινωνιών. Καί θά πρέπει είδι-
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κώτερα έμεϊς ol άστυνομικοί νά διευρύνωμε τις γνώσεις μας στό αντικείμενο αυτό, 
γιατί έτσι θά μπορούμε αποφασιστικά νά συμβάλλουμε στήν έπίλυσι τοΰ κυκλοφορια- 
κοΰ προβλήματος.

Τά μαθήματα τοΰ Σεμιναρίου έληξαν τήν 12)8)67 καί οί αξιωματικοί διαγω- 
νίσθηκαν. Καί πολύ σωστά ή Υπηρεσία σκέφθηκε νά άπονείμη στούς παρακολουθή- 
σαντες τό Σεμινάριο ειδικά πτυχία, σε ειδική πρδς τούτο γιορτή, πού ελαβε χώραν 
στήν ’Αστυνομική Σχολή τήν 16)8)67, παρουσία τοΰ κ. Υπουργού, τοΰ κ. Γενικοΰ 
Γραμματέως, τοΰ κ. Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, τοΰ κ. Γενικοΰ Δ) ντοΰ τής ’Αστυ
νομίας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, τοΰ κ. Δ) ντοΰ ’Αστυνομίας ’Αθηνών, τοΰ

Ό  ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παϋλος Τοτόμης συγχαίρει 'Υπαστυνόμον, παρακο- 
λουθήσαυτα τά μαθήματα τοΰ «Σεμιναρίου Τροχαίας», είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

κ. Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών καί τών κ.κ. ’Αστυνόμων Πατσούρη, Ντό- 
ντου, Άθανασούλη καί Άγγελοπούλου.

Μετά τήν απονομή τών πτυχίων, πού έγινε άπδ τόν κ. Υπουργόν, ελαβε τον 
λόγον δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Τασιγιώργος, δ όποιος είπε τά έξής:

«Έξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,
’Αναφέρω έκτέλεσιν τής διαταγής σας διά τήν μετεκπαίδευσιν Ύπαστυνόμων 

είς τάς συγχρόνους μεθόδους καί μέσα άντιμετωπίσεως τοΰ κυκλοφοριακοΰ προβλή
ματος. ·

Ειδικευμένοι είς τό Εξωτερικόν αξιωματικοί τοΰ Σώματος καί άλλοι ειδικοί, 
ανέπτυξαν διεξοδικώτατα άπαντα τά προβλεπόμενα υπό τοΰ προγράμματος θεωρητι
κά καί πρακτικά θέματα, μέ άποτελέσματα λίαν ικανοποιητικά.

Κύριοι Τπαστυνόμοι,
Μέ ιδιαιτέραν χαράν έπληροφορήθην τό ένδιαφέρον, τό όποιον έπεδείξατε είς 

τά μαθήματα τής Σχολής καί Ιδιάζουσαν ήσθάνθην Εκανοποίησιν έκ τής επιδόσεως, 
~ήν όποιαν έσημειώσατε είς αυτά.
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Σας συγχαίρο) είλικρινώς καί σας εύχομαι, είς πάσαν μελλοντικήν έκπαίδευ- 
σιν, παρομοίαν έπιτυχίαν.

Μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν, επιθυμώ να τονίσω τήν ζωτικήν ανάγκην τής εφαρ
μογής εις τήν πράξιν, τών δσων είς τήν Σχολήν αυτήν έδιδάχθητε.

Ή  πράξις, ή ζωή, τήν όποιαν έχομεν ώς αποστολήν να έξυπηρετήσωμεν, ιδίως 
είς τδν τομέα τής Τροχαίας Κινήσεως, δπως έτόνισα καί κατά τήν έναρξιν τών μα
θημάτων, έχει προβλήματα. Προβλήματα, τά όποια κατέστησαν πληγαί αίμάσσου- 
σαι καί συχνάκις πυορροοΰσαι.

Αί δημιουργούμεναι άνωμαλίαι είς τήν Τροχαίαν, αί όποΐαι τόσας σοβαράς 
συνέπειας προκαλοΰν επί τής κυκλοφορίας καί δίδουν ούχί κολακευτικήν διά τήν 
Ελλάδα εικόνα, είς τούς ξένους μας, πρέπει μέ πρόβλεψιν καί μεθοδικότητα νά πε- 
ριορισθοϋν είς τό έλάχιστον.

Ό  οδηγός, ό όποιος παραβαίνει τάς διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων καί 
παρακωλύει τήν κίνησιν ή προκαλεΐ άτύχημα ή δημιουργεί αίσθημα άνασφαλείας 
είς τούς λοιπούς δδηγούς καί πεζούς, πρέπει νά άντιμετιυπισθή μέ σύστημα σύγχρο
νον καί αποτελεσματικόν.

Ό  πεζός, ό όποιος ούχί σπανίως άδιαφορεΐ διά τάς συνέπειας τών παραβάσεων 
του, πρέπει νά τύχη τής δεούσης μεταχειρίσεως.

Τά προκαλούμενα όδικά τροχαία ατυχήματα πρέπει νά διερευνώνται μέ ένδε- 
λέχειαν, ώστε άπαντα τά πραγματικά περιστατικά νά γνωστοποιηθούν είς τόν δικα
στήν, διά νά κρίνη καί νά άποφασίση κατά τρόπον απολύτως θετικόν.

Ό  περιορισμός τών άνωμαλιών, ή μείωσις τών παραβάσεων καί ή θετική διε- 
ρεύνησις τών όδικών τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν τάς τριπλάς σιδηροτρο
χιάς, έπί τών όποιων πρέπει νά εκβηλωθή ή προσπάθειά μας, θετική καί αποτελε
σματική.

Ή  σωτηρία έπέμβασις τού Εθνικού Στρατού καί ή έν συνεχεία σοφή καθοδή- 
γησις τής Εθνικής Κυβερνήσειυς έδημιούργησαν μίαν κοσμογονικήν διά τήν Πατρί
δα μας περίοδον, τήν όποιαν ήδη διερχόμεθα καί ή όποια έπιτακτικώς έπιβάλλει 
εκσυγχρονισμόν καί μεθοδικοποίησιν ουσιαστικήν έν παντί. Ή  άσκοπος άπώλεια 
χρόνου είς τήν πραγμάτωσιν τών ώς άνω σκοπών καί ή άνεδαφική εμπειρία είς τάς 
ένεργείας μας, προκαλοΰν κατάστασιν διά τήν πρόοδον τής Χώρας θανασίμως επι
κίνδυνον μέ άρνητικάς συνέπειας ανυπολογίστων διαστάσεων.

’Απαιτείται, δθεν, σύστημα, τό όποιον νά βασίζηται έπί επιστημονικών διαπι
στώσεων καί τό όποιον νά έπιβάλλη άξιολόγησιν οίασδήποτε δραστηριότητος μέ κρι- 
τήριον τόν βαθμόν πραγματώσεως τού ενδεβειγμένου σκοπού, ό όποιος πάντοτε πρέ
πει νά είναι προϊόν όρθολογικής άποφάσεως.

Αί άναπτυχθεΐσαι είς υμάς βασικαί έννοιαι τής Διοικητικής Επιστήμης καί Τε
χνικής, θά σάς βοηθήσουν νά άριστοποιήσητε τήν προσπάθειάν σας δπουδήποτε καί 
άν ταχθήτε νά ύπηρετήσητε. Αί δοθεισαι κατευθύνσεις διά διοίκησιν ανθρώπων, οί 
όποιοι θά άποτελέσουν τήν άρτίως συγκροτημένην δμάδα σας, θά σάς βοηθήσουν νά 
διοικήσητε τούς άνθρώπους σας, μέ ανθρωπισμόν καί άποτελεσματικότητα.

Ή  έννοια τών δημοσίων σχέσεων, τού παναρχαίου τούτου θεσμού, δημιουργή
ματος τής αρχαίας έλληνικής σκέψεως, τό όποιον κατέστη, κατά τήν τελευταίαν εικο
σαετίαν, βάθρον πάσης έπιτυχίας, έπεξηγήθη είς υμάς διεξοδικώτατα. "Ας είναι 
όδηγός είς πάσαν έκδήλωσίν σας. Νά έχητε επ’ αυτού πάντοτε ύπ’ όψιν σας, βτι δλοι 
μας πρέπει νά κοπιάσωμεν διά νά φέρωμεν τόν πολίτην πλησίον μας. Νά αίσθανθή 
δ πολίτης οτι εϊμεθα ή ’Αστυνομία του, δτι ύπάρχομεν διά νά τόν προστατεύσωμεν 
καί νά τόν έξυπηρετήσωμεν.

"Ολοι μας πρέπει νά κτίσωμεν τό οικοδόμημα τών αρμονικών σχέσεων Πολι
τών καί ’Αστυνομίας. Μόνον διά τού πνεύματος αυτού θα έκριζωθούν άπαοάδεκτοι
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κληρονομίαι τοΰ παρελθόντος καί ή ’Αστυνομία θά άκολουθήση τόν δρόμον της προς 
τάς παρυφάς τής τελειότητος.

Αί σύγχρονοι τεχνικαί γνώσεις, μέ τάς όποιας εδώ έξιυπλίσθητε έπί των ειδι
κών θεμάτων τής κυκλοφορίας, διασφαλίζουν εις υμάς την δυνατότητα νά άντιμετω- 
πίσητε, ώς ειδικοί πλέον, πάσαν περίπτωσιν.

’Επί πλέον, όμως, τής άποστολής σας αύτής, αναλαμβάνετε καί μίαν δευτέραν 
μέν, άλλά έξ ίσου σημαντικήν, τοιαύτην. Νά μεταβιβάσητε εις τούς συναδέλφους καί 
υφισταμένους σας τάς γνώσεις, τάς οποίας έδώ έλάβετε. Νά γίνετε οι κήρυκες τοΰ 
πνεύματος τής Σχολής. Ά λλ’ έπ’ αυτοΰ θά λάβητε λεπτομερείς δδηγίας λίαν προ
σεχώς.

Μόνον μέ τοιαύτην έπένδυσιν εις πνεύμα καί γνώσεις, θά δυνηθώμεν νά φέρω- 
μεν εις αίσιον πέρας την αποστολήν μας. Νά άνταποκριθώμεν εις τάς προσδοκίας 
τής Εθνικής Κυβερνήσεως, διά νά όδηγήσωμεν τήν ’Αστυνομίαν, γενικώς, καί τάς 
Υπηρεσίας Τροχαίας Κινήσεως, είδικώτερον, εις τήν δδδν τής δημιουργίας ενός 
καλυτέρου έθνικοΰ μέλλοντος.

Καί πάλιν σάς συγχαίρω διά τόν ζήλον, μέ τόν όποιον παρηκολουθήσατε τά 
μαθήματα καί σάς εύχομαι καλήν έπιτυχίαν καί εις τό σχολεΐον τής πράξεως, εις 
τό όποιον αϋριον επιστρέφετε, θεωρώ δέ ύμάς ώς εύνοουμένους τής τύχης διότι υπό 
τάς σοφάς οδηγίας καί έμπνευσμένας κατευθύνσεις τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, άνε- 
πηρέαστοι από άνεπιτρέπτους επεμβάσεις, θά άσκήτε τά καθήκοντά σας.

Σάς εύχαριστώ».

Μετά τόν λόγον τοΰ κ. Άρχηγοΰ, ελαβε τόν λόγον ό κ. 'Υπουργός, δ όποιος 
καί είπε τά εξής :

«Εις δσα ορθά άνέφερεν ό κ. Αρχηγός τοΰ Σώματός σας, προ ολίγου, εχω νά 
προσθέσω ώρισμένας ιδέας, αί όποΐαι έπιβάλλεται νά υιοθετηθούν καί ύφ’ υμών έφ’ 
όσον εύρίσκονται έν άπολύτω συναρτήσει πρός τάς έπιταγάς τοΰ σκοποΰ, τόν όποιον 
άνελάβατε νά υπηρετήσετε.

’Επιθυμώ νά έπανέλθω επί ενός συγκεκριμένου γεγονότος, τό όποιον είναι άνάγ- 
κη νά διακατέχη τάς ψυχάς μας καί δλόκληρον τήν ύπόστασίν μας, εάν θελήσωμεν 
νά τό θεωρήσωμεν ώς τιμιαν έκφρασιν τής ζωής. Τής συγχρόνου ζωής τοΰ Έθνους
μ·ας·

Γνωρίζετε τάς συνθήκας υπό τάς όποιας έξεφράσθη καί έπραγματοποιήθη ή 
Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου. Γνωρίζετε δλοι, ώς ώριμοι άνδρες, ότι ή Έπα- 
νάστασις αυτή είχεν ώς κίνητρον μόνον τήν έξυπηοέτησιν τής Πατρίδος, τοΰ ’Έ 
θνους, τών Νόμων καί τής Ελληνικής Υπερηφάνειας. Έάν εις όλους ήμάς καταστή 
συνείδησις καί παραμείνη εις τήν σκέψιν καί τήν καρδίαν μας ζωηρά ή είκών 
τής καταστάσεως ένεκα τής όποιας έγεννήθη ή Έπανάστασις καί έάν εχωμεν, άνά 
πάσαν στιγμήν, συνείδησιν τοΰ τί ή Έπανάστασις άνέλαβε νά πραγματοποιήση, τότε 
όλοι ήμεΐς οί "Ελληνες δέν θά πρέπη νά εχωμεν άλλον σκοπόν, ούτε άλλην τινά 
έπιδίωξιν, παρά πώς νά συνεισφέρωμεν καί ήμεΐς, έν τώ πλαισίω τών δυνατοτήτων 
μας, ό,τι δυνάμεθα διά τήν έκφρασιν τοΰ πνεύματος τής Έπαναστάσεως εις τήν 
καθημερινήν ζωήν.

Είμεθα "Ελληνες. Έχομεν όλας τάς γνωστάς ψυχικάς καί πνευματικάς ικα
νότητας τής φυλής καί διά νά έπιτύχμυμεν τήν πραγματοποίησιν ένός σκοποΰ, ώς δ 
προεκτεθείς, χρειαζόμεθα, μόνον, τήν προγραμματισμένην ένέργειαν. Δέν έπιτρέ- 
πεται δέ όπως, έξ άμελείας ή άλλης τινός αιτίας, άγώμεθα εις άποτελμάτωσιν τής 
προσπάθειας καί έξ αύτής εις μή δλοκλήριοσιν τοΰ άναληφθέντος έργου.

Λύτό. άκοιβώο. είναι τό σηιιεΐον, τό δποΤοκ όλο’ διοείλοαεν νά ποοσέξω'ΐεν καί
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νά έπιχειροΰμεν, διαρκώς, τό ορθόν' έάν έπιθυμοΰμεν νά άποδείξωμεν δτι δχι μόνον 
ένεστερνίσθημεν τό νόημα, την γενεσιουργόν αιτίαν καί τόν σκοπόν τής Έπαναστά- 
σεως, δπως ύπηρετήση τό υγιές συμφέρον τοΰ Ιθνικοΰ κοινωνικού συνόλου, άλλα καί 
δτι, είλικρινώς, είμεθα αποφασισμένοι δπως συμβάλωμεν, αντί πάσης θυσίας καί 
διά παντός εις τήν διάθεσίν μας μέσου, εις τήν άπόλυτον έπιτυχίαν τοΰ τεθέντος 
σκοπού.

Ούδενός τα "ιδιαίτερα συμφέροντα άνέλαβε νά εξυπηρέτηση ή Έπανάστασις. 
Ούδενός τάς προσωπικάς προσδοκίας ή τάς προσωπικάς απόψεις νά ικανοποίηση. 
Άνέλαβε νά ύπηρετήση τό Έθνος, Ιν τώ συνόλω του, χωρίς προσωπικάς διακρίσεις, 
καί οί σχόντες τήν πρωτοβουλίαν προσέφερον πρώτοι έαυτούς εις τήν άναληφθείσαν 
προσπάθειαν. Καί διακρίνομεν μεταξύ αυτών άτομα, τά όποια οόδέποτε, κατά τό 
παρελθόν, είχον άσχοληθή μέ τήν διακυβέρνησιν τής χώρας ή δπωσδήποτε μέ τήν 
παρακολούθησιν θεμάτων καί υποθέσεων Κρατικών, κειμένων πέραν τών δρίων τής 
ίδικής των, καθ’ δλην, άρμοδιότητος, νά άναλίσκωνται, κυριολεκτικώς, Ιν τή προσ
πάθεια, δπως, ύπερακοντίζοντες τά επίπεδα πάσης μέχρι τοΰδε γνωστής καί δυνα
τής άποδόσεως, άνταποκριθοΰν προς τό παρ’ αυτών τών ιδίων τεθέν εις έαυτούς 
καθήκον.

Δυστυχώς, παρετηρήθη, εις ώρισμένας εκδηλώσεις οργάνων τοΰ κρατικοΰ μη- 
χανισμοΰ, δτι ενυπάρχει ή τάσις νά λησμονηθή ή γενεσιουργός αιτία, ή έννοια καί 
ό σκοπός τής Έπαναστάσεως. Καί ώς τίμιοι άνθρωποι όφείλομεν νά άντιδράσωμεν 
καί νά μήν έπιτρέψωμεν τήν καλλιέργειαν τής εντυπώσεως δτι ή Έπανάστασις 
έληξε καί ήδη προχωροΰμεν ήρέμα προς κάποιον σκοπόν.

Δέν προχωροΰμεν ήρέμα. Προχωροΰμεν, βεβαίως, μέτά τής δεούσης έπιμελείας 
καί προσοχής, αλλά, πάντως, μετ’ εντόνου δραστηοιότητος καί μέ βήμα ταχύ έπί 
όδοΰ, ή οποία δδηγεΐ ευθέως, είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ έργου, τό όποιον έταξε καί 
άναμένει ή Έπανάστασις.

Δέν επιτρέπονται παρεκκλίσεις άπό τοΰ σκοποΰ καί τής καθορισθείσης πορείας. 
Τοΰτο θά ισοδυνάμει πρός προδοσίαν τής Έπαναστάσεως καί τοΰ Έθνους καί είναι, 
συνεπώς, άπαράδεκτον.

Πέραν τών άνωτέρω, χρέος έχομεν δπως συνειδητοποιήσωμεν τό καθήκον μας 
ώς πρός τό έπί μέρους έργον ένός έκάστου έξ ήμών καί ώς πρός τάς λεπτομέρειας, 
αί όποΐαι συνθέτουν τοΰτο.

• "Ολοι γνωρίζομεν τήν καθημερινήν ήμών ύποχρέωσιν πρός έργασίαν. Έάν 
δλοι άφιερώσωμεν, κατά κυριολεξίαν, τόν έαυτόν μας, εις τήν έργασίαν καθ’ δλην 
τήν χρονικήν διάρκειαν εις τήν οποίαν αυτή εκτείνεται, δέν είναι δυνατόν παρά νά 
έχωμεν έργον συνεπές πρός τάς έπαγγελίας, τούς ευγενικούς πόθους καί τούς ύψη- 
λούς στόχους τής Έπαναστάσεως.

Έ  Έπανάστασις δέν ζητά, άπό ήμάς, τίποτε πλέον άπό τοΰ νά πράξωμεν τό 
καθήκον μας, άπό τοΰ νά έργασθώμεν, εύσυνειδήτως, εντός τών πλαισίων τών Ε λ 
ληνικών .Νόμων, διά νά μετατρέψωμεν, έπ’ ώφελεία τής Πατρίδος, τήν μορφήν 
καί τό είδος τής διακυβερνήσεως τής Χώρας.

Είμεθα έλεύθεροι άνθρωποι. Είμεθα άνθρωποι μορφωμένοι. Είμεθα άνθρωποι 
μέ ιδεώδη, μέ ύποθήκας ίεράς καί ίστορικάς καί έπομένως δέν δικαιολογούμεθα νά 
μή έχωμεν συγκεκριμένους σκοπούς είς τήν έργασίαν μας. Δέν δικαιολογούμεθα νά 
έμφανιζώμεθα ενώπιον τών άλλων έθνών ώς υπανάπτυκτοι.

’Αποτελεί όνειδος τό γεγονός δτι ή Πατρίς μας γίνεται άντικείμενον συζητή
σεων καί σχολίων, μεταξύ άλλων έθνών, ώς έν ύπανάπτυκτον έθνος είτε είς τόν οι
κονομικόν, είτε είς τόν βιομηχανικόν, είτε είς τόν δημοσιονομικόν, είτε είς οίονδή- 
ποτε άλλον τομέα.

Δέν ύστεροΰμεν, ώς φυλή, είς ούδέν προσόν ψυχικόν, πνευματικόν, ή σωματικόν, ώστε 
νά δικαιολογήται ή ένταξις τής Πατρίδος μας μεταξύ τών υπανάπτυκτων ή τών έν
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άναπτύξει κρατών. Οίαδήποτε Ελληνική ψυχή έπαναστατεϊ, οίοσδήποτε Έλλην 
τίμιος, δέν είναι δυνατόν ν’ άνεχθή τήν τοιαύτην κριτικήν καί τον τοιοΰτον χαρα
κτηρισμόν από μέρους των άλλων (πολλώ δέ μάλλον άν σκεφθή κανείς δτι εϊμεθα 
ένας λαός τοΰ όποιου οί πρόγονοι πρό 2.500 καί πλέον ετών είχον, ήδη, θέσει τάς 
βάσεις τών περισσοτέρων θετικών καί θεωρητικών έπιστημών. Είχον περιαγάγει 
τήν επιστήμην τών έπιστημών, τήν κατ’ εξοχήν έπιστήμην τής ζωής, τήν Φιλοσο
φίαν, εις περιωπήν μηδέποτε καί παρ’ ούδενός ύπερκερασθεΐσαν. Είχον άναβιβά- 
σει τάς καλάς τέχνας εις ύψη δυσθεώρητα δι’ ένός Όμηρου καί ένός Πινδάρου. 
Ενός Σοφοκλέους καί ένός Αισχύλου. Ένός Φειδίου καί ένός ΙΙραξιτέλους. Είχον 
πλαστουργήσει άνεπανάληπτα θαύματα αρχιτεκτονικής τής κλάσεως ένός Παρθε- 
νώνος. Καί είχον φθάσει εις τό άπόγειον τής αρμονίας, τοΰ κάλλους καί τής σοφίας. 
Πάντα δέ ταΰτα δταν εις τούς χώρους όπου κεΐνται, σήμερον, τά περισσότερα έκ τών 
κρατών τής γής δέν υπήρχε παρά χάος καί σκότος πνευματικόν).

Καί έρωτάται: Μέ ποιον τρόπον είναι δυνατόν νά άποδείξωμεν προς έαυτούς 
πρώτον, προς τούς συμπολίτας καί τό Έθνος ολόκληρον δεύτερον καί εις τούς ξέ-

Ό  'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης έν μέσω τοΰ Ά ρχηγοϋ τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργου, τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Υπουργείου, Συνταγματάρχου 
κ. Λαδα, άλλων άνωτάτων καί άνωτέρων άξιωματικών καί τών παρακολουθησάντων τά 

μαθήματα τοΰ « Σεμιναρίου^Τροχαίας » 'Υπαστυνόμων.

νους Ιπικριτάς μας τρίτον, δτι οί σύγχρονοι "Ελληνες είναι εις θέσιν νά φανούν 
άντάξιοι τής βαρείας δσον καί τιμητικής κληρονομιάς των, άξιοποιοΰντες τάς γνώ
σεις των καί ύλοποιοΰντες τάς ψυχικάς καί πνευματικάς των δυνάμεις, έν τή προσ
πάθεια έπιτεύξεως τών τεταγμένων σκοπών;

Καί οί σκοποί είναι συγκεκριμένοι: Οί σκοποί ένός τιμίου ’Έθνους, οί σκοποί 
ένός τιμίου Κράτους, δέν είναι δυνατόν νά είναι διάφοροι εκείνων τούς όποιους επι
τάσσει ή όρθή καί δίκαια έκτίμησις τών συνθηκών, ή ορθή καί δίκαια έφαρμογή 
τών νόμων. Καί είναι εκείνοι, οί όποιοι πραγματοποιούνται διά τής ενσυνειδήτου 
δραστηριοποιήσεως δλων ήμών καί τής εις τό μέγιστον δυνατόν δριον άξιοποιήσεως 
τών άρετών, προσόντων καί ικανοτήτων μας.

Είμεθα υποχρεωμένοι νά έμφανισθώμεν ώς Κράτος, ένώπιον τών Ελλήνων πο-
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λιτών, μέ την μορφήν τήν δποίαν δ νομοθέτης καί τδ Σύνταγμα τδ Ελληνικόν προσ
διορίζει καί έπιτάσσει.

'Η Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου οΰδενδς τήν έλευθερίαν δεσμεύει. ’Αλλά 
καί είς ούδένα επιτρέπει νά προσβάλη ή νά έπιβουλευθή τήν ελευθερίαν τοΰ άλλου 
καί νά ναρκοθέτηση τήν γαλήνην τοΰ τόπου. Ή  ελευθερία τοΰ Έλληνος πολίτου 
παραμένει έλευθερία τοΰ "Ελληνος πολίτου, έντδς των πλαισίων των Ελληνικών 
νόμων.

ΑΙ ΕΑΕΓΘΕΡΙΑΙ είναι ή παρερμηνεία τοΰ θέαατος. Αί έλευθερίαι αί δποίαι 
είναι, έν πολλοΐς, άνέκκλητοι καί αί δποίαι δέν γνωρίζομεν συνήθως ποΰ δδηγοΰν. 
Αί έντδς τών πλαισίων τοΰ νόμου έλευθερίαι είναι έκεΐναι, τάς δποίας ή Έπανά- 
στασις αυτήν τήν στιγμήν πρεσβεύει, περιφρουρεΐ καί προστατεύει. Ή  άναγνώρι- 
σις, δ σεβασμός καί ή προστασία τών έλευθεριών αύτών είναι παν δ,τι ή Έπανά- 
οτασις·,· αυτήν τήν στιγμήν, έπιζητεΐ παρά τών Ελλήνων πολιτών.

'Ως τεταγμένοι τηρηταί τοΰ Νόμου —  καί σείς ως στελέχη ένδς Σώματος μέ 
ιστορίαν, μορφωμένοι αξιωματικοί τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων —  γνω
ρίζετε άριστα τί σημαίνει ΝΟΜΟΣ, καλεισθε νά υπηρετήσετε τδν Ελληνικόν Νό
μον μέ τήν άπαιτουμένην δικαιοσύνην. Μέ τήν άπαιτουμένην εύθυκρισίαν.

Έ πί τοΰ σημείου αύτοΰ θά έπεθύμουν νά άναφερθώ είς τήν έναντι τών πολι
τών συμπεριφοράν ώρισμένων δργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατωτέρων, ιδία 
δέ κατωτάτων. Θέλω νά άναφερθώ έπί συγκεκριμένων περιστατικών κατά τά δποΐα 
κατώτατα Ιδία όργανα τής ’Αστυνομίας, κατά τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των 
καί τήν έπαφήν των μέ τούς πολίτας, χρησιμοποιοΰν μεθόδους, γλώσσαν καί συμπε
ριφοράν άπαραδέκτους. Καί ή συμπεριφορά αΰτη καθίσταται, καθημερινώς, άντι- 
κείμενον περισσοτέρων συζητήσεων ύπδ περισσοτέρων ανθρώπων.

Όφείλομεν νά έξεύρωμεν καί έφαρμόσωμεν τήν μέθοδον, ώστε νά γνωρίσουν 
τά κατώτερα όργανα τής ’Αστυνομίας δτι δ Νόμος έχει ένα συγκεκριμένον τρόπον 
κατά τδν δποΐον έφαρμόζεται καί ύπηρετεΐται έπιτυχώς. Ούδείς δέ έπιζητεΐ παρ’ 
οίουδήποτε όργάνου, οίουδήποτε Σώματος, τήν αυθαίρετον, τήν βάναυσον συμπερι
φοράν έναντι τών πολιτών. Ούδείς, άπολύτως, τδ ζητεί καί έπομένως είναι άδικαιο- 
λόγητος, έντελώς, ή έμφάνισις άναλόγων έκδηλώσεων. Άντιθέτως, φρονώ, δτι εί- 
μεθα δλοι ύπεύθυνοι. Επαναλαμβάνω καί τονίζω είμεθα δλοι ύπεύθυνοι διά τδ γε
γονός τών φαινομένων αύτών κατά τά δποΐα άποδεικνύεται δτι κατώτερα, ίδια, 
δργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας δέν έχουν άντιληφθή δτι έναντι τών πολιτών 
οφείλουν σεβασμόν. ’Ακόμη δέ καί είς τάς περιπτώσεις έπεμβάσεώς των είς βάρος 
παρανομούντων, δφείλουν, έν πάση πεοιπτώσει, νά κινούνται έντδς τών πλαισίων 
τοΰ Νόμου καί τής ανθρώπινης άξιοπρεπείας.

Τπάρχει Δικαιοσύνη είς τδν τόπον μας. Υπάρχει ιεραρχία. Υπάρχει κρατι
κός μηχανισμός καί ύπεύθυνοι άνδρες, οί δποΐοι έχουν τήν έποπτείαν τής, τηρή- 
σεως τής έφαρμογής τών Νόμων καί πρδς τούς δποίους τά κατώτερα ίδία όργανα 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας δέον δπως άναφέρωνται, ίεραρχικώς, είς έκάστην περί- 
πτωσιν ίδιαζούσης υφής, διά τήν ταχυτάτην έξέτασιν αυτής καί τδν καθορισμόν 
τοΰ έπιβεβλημένου, έκάστοτε, τρόπου ένεργείας.

’Εντός τών πλαισίων αύτών καί τών παρατηρήσεων είς τάς δποίας προέβην, 
καλεισθε, καί ύμεΐς άρτι έξελθόντες μιας Σχολής ένημερώσεως περί τά θέματα 
τής Τροχαίας κυκλοφορίας, δπως έξυπηρετήσητε ένα τομέα, δ δποΐος άποτελεΐ καί 
αυτός μίαν έκφρασιν τοΰ βαθμού τοΰ πολιτισμού είς τδν δποΐον εύρισκόμεθα.

'Η τάσις τοΰ "Ελληνος δδηγοΰ νά μή σέβεται καί συμμορφοΰται, προθύμο>ς, 
πρδς τούς κανονισμούς τοΰ Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, άποτελεΐ νοοτροπίαν 
τήν δποίαν, διά παντός μέσου καί τρόπου, διά πάσης προσφόρου μεθόδου καί διά 
τής καταβολής έντονου προσωπικής προσπάθειας, όφείλομεν νά άντιμετωπίσιυμεν
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μέχρι έξαλείψεώς της. Νά άντιμετωπίσωμεν τήν τάσιν αυτήν της μή υποταγής 
εις τούς νόμους, οί όποιοι διέπουν τήν Τροχαίαν. Καί εσείς, όπως και έγώ, όπως 
δλοι μας, γνωρίζετε ότι ή ρυμοτομική διάταςις καί ή έν γένει πολεοδομική κατά- 
στασις των ’Αθηνών δέν ύποβοηθεϊ εις τήν ταχεΐαν, κατά μάζας, κυκλοφορίαν τών 
όχημάτων.

“Εχουν δοθή καί ήδη έφαρμόζονται αύστηραί έντολαί, διά τήν άντιμετώπισιν 
τής άναρχίας εις τήν κυκλοφορίαν.

Κατά τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των, τά όργανα τής Τροχαίας άντιμε- 
τωπίζουν ήδη καί θά αντιμετωπίζουν εις τό μέλλον πολλάς περιπτώσεις, κατά τάς 
όποιας οί δδηγοί θά αίσθάνωνται δτι αδικούνται. Πιστεύω, δτι θά άποτελή επιτυ
χίαν άν εις κάθε περίπτωσιν έπεμβάσεώς των τά όργανα τής Τροχαίας, διά τής 
ένεργείας των, τής δλης συμπεριφοράς των καί άκόμη τού τόνου τής συζητή- 
σεώς των, θά πείθουν τόν παραβάτην περί τού ότι έσφαλε καί άκόμη ότι διά τής 
παρεμβάσεως των άποσκοποΰν εις τήν προσφοράν υπηρεσίας προεχόντως πρός αυ
τόν τούτον τόν ίδιον καί κατά δεύτερον λόγον πρός τό κοινωνικόν σύνολον, καθ’ 
όσον άφορά εις τήν έν άσφαλεία χρησιμοποίησιν τών δδών.

Θέλω νά παρακαλέσω ύμάς καθώς καί όλους τούς συναδέλφους σας, τούς ένα- 
σχολουμένους εις τόν τομέα εις τόν όποιον ήδη ένημερώθητε, όπως, κατά τήν ένά- 
σκησιν τών καθηκόντων σας, έχετε σοβαρώς ύπ’ όψιν σας τάς μόλις προ ολίγου 
δοθείσας δδηγίας, εάν πράγματι έπιθυμήτε νά συμέάλητε εις τήν άμβλυνσιν τής 
όξύτητος τού ύφισταμένου κυκλοφοριακοΰ προβλήματος καί νά έπιτύχητε τήν δια- 
σφάλισιν ταχείας, ευρύθμου καί άκινδύνου κυκλοφορίας. _

Εις τάς πόλεις τής Ελλάδος, άλλά καί εις τάς ύπεραστικάς άρτηρίας, όφείλει 
ό έλεγχος τής κυκλοφορίας καί φυσικά καί τών δδηγών παοαβατών νά πραγμα- 
τοποιήται μέ τήν δέουσαν προσοχήν καί τήν ψυχολογημένην άντιμετώπισιν ένός 
έκάστου πρός δν έκάστοτε τό ασκούν τόν έλεγχον όργανον άπευθύνεται. Παρεμπι
πτόντως έπιθυμώ, έπ’ εύκαιρία, νά τονίσω ότι τοΰτ’ αυτό έπιβάλλεται νά συμ- 
βαίνη καί εις πάσαν περίπτωσιν έλέγχου οίουδήποτε πολίτου, ώς παραβάτου οίασ- 
δήποτε μορφής καί φύσεως.

Ελπίζω ότι όλοι μας θά άντιληφθώμεν καί συνειδητοποιήσωμεν δα ή Έπα- 
νάστασις τής 21ης ’Απριλίου μάς επιβάλλει, όπως, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων μας, έπωμισθώμεν πρόσθετον βάρος, έάν πράγματι Ιπιθυμοΰμεν μέ συνέ
πειαν καί έπιτυχίαν νά ύπηρετήσωμεν τήν Ελληνικήν Πατρίδα, τόν "Ελληνα πο
λίτην καί τόν Ελληνικόν τόπον.

Έ π ’ εύκαιρία τής Ιδώ συγκεντρώσεως όλων ήμών, έπιθυμώ νά ζητωκραυγά- 
σωμεν :

Ζητώ ή Ελλάς!
Ζητώ δ Βασιλεύς!

* **
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ λοιπόν Τροχαίας, γιά νά άκολουθήση σέ λίγες μέρες Σεμινάριο 

Τουρισμού, Σεμινάριο Αγορανομίας καί αυτές τις μέρες νά προγραμματισθή ή λει
τουργία τών έξής Σεμιναρίων: «Διοικήσεως Προσωπικού» (7)9)67, ώρες 48), 
«Όργάνωσις Οικονομικών Υπηρεσιών» (20)9)67, ώρες 75), «Δημόσιαι Σχέσεις» 
(12.iO.67, ώρες 6 5 ), «Προγραμματισμός καί χρήσις ήλεκτρονικών ύπολογιστών» 
(4)9)67, ώρες 255) καί τέλος Σεμινάριον «Έφηρμοσμένη Στατιστική» (12)9)67, 
ώρες 90). Τά Σεμινάρια αυτά θά λειτουργήσουν στο Ελληνικόν Κέντρον Παραγω- 
γικότητος καί θά τά παρακολουθήσουν πρός τούτο δρισθέντες άξιωματικοί.

Νά λοιπόν γιατί γράφαμε στην άρχή ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά κάθε 
φορά πού διαπιστώνουμε τό νέον πνεύμα άναδημιουργίας πού έπικρατεΐ στις σκέ
ψεις τών αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων. Εύχόμαστε ή καλή άρχή πού έγινε 
νά συνεχισθή. Πιστεύομε ότι τά άποτελέσματα δέν θά άργήσουν νά φανούν.

I. ΡΑ'ΓΚΟΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
( 1946-1949)

Σειρά άρθρων τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' 
κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Α'
ΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Τ Η Σ ΓΙΑΛΤΑΣ ΚΑΙ Τ Η Σ  Β Α Ρ Κ ΙΖ Α Σ .- ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ 

ΣΧΕΔΙΟΝ Τ Η Σ  ΚΑΤΑ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩ Σ

Η 12η ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ 1945 είναι ένας ιστορικός σταθμός, δχι μόνον διά τήν Ε λ 
λάδα, αλλά δΓ όλόκληρον τήν Ευρώπην. Διότι τήν ήμέραν έκείνην ύπεγράφοντο 

εις μέν τήν Ελλάδα ή Συμφωνία τής Βάρκιζας, μεταξύ των έκπροσώπων τής Ε λ 
ληνικής κυβερνήσεως καί τοϋ Κ.Κ.Ε., είς δέ τήν Γιάλταν τής Κριμαίας ή δμώνυμος 
Συμφωνία μεταξύ των άντιπροσώπων των τριών Μεγάλων Συμμάχων χωρών, ήτοι 
"Αμερικής, "Αγγλίας καί Ρωσίας. Τό δτι καί αί δύο αύταί Συμφωνίαι παρεβιάσθη- 
σαν άπό τής πρώτης στιγμής καί μάλιστα κατά τρόπον οίκτρόν έκ μέρους τών κομ
μουνιστών, άποτελεΐ τήν πλέον άψευδή άπόδειξιν δτι δ έρυθρός ιμπεριαλισμός ουδέ
ποτε έτήρησε τά συμπεφωνημένα καί ουδέποτε θά παύση άσκών τήν δολίαν τακτι
κήν του πρός διάβρωσιν καί ύποδούλωσιν τοΰ Ελευθέρου κόσμου.

Καί αί δύο αύταί Συμφωνίαι είναι άλληλένδετοι, τόσον διά τήν κήρυξιν τοΰ 
Συμμοριτοπολέμου, έν Έλλάδι, δσον καί διά τήν ύποδούλωσιν τής "Ανατολικής Ευ
ρώπης. ’Επί τό άκριβέστερον θά ήδύνατο νά λεχθή δτι ή μή τήρησις τής Συμφω
νίας τής Βάρκιζας έκ μέρους τοΰ Κ.Κ.Ε., όφείλεται εις τήν έγκληματικήν παρα
σπονδίαν τής Σοβιετικής Ένώσεως εύθύς άμέσως άπό τής Συμφωνίας τής Γιάλτας. 
Διότι ενώ αί τρεις σύμμαχοι νικήτριαι δυνάμεις συνεφώνησαν τότε, όλίγον πριν έκ- 
μηδενισθή ή Γερμανία, δπως συντονίσουν τήν πολιτικήν τους διά νά λύσουν δημο
κρατικούς αί χώραι τής Ευρώπης τά έπείγοντα πολιτικά καί οικονομικά τους προ
βλήματα —  ρητώς μάλιστα άνεφέρετο κατά τήν Συμφωνίαν δτι θά γίνη σεβαστή ή 
Εθνική άνεξαρτησία τών Ευρωπαϊκών χωρών καί θά διασφαλισθή ή έλευθέρα εκ- 
φρασις τής λαϊκής θελήσεως κατά τήν άνάδειξιν τών κυβερνήσεων — , άμέσως μετά 
ή ρωσική στάσις μετεβλήθη. Τό διατί μετεβλήθη καί δέν έτηρήθη ή ύπογραφεΐσα 
«Δήλωσις έπί τής άπελευθερωμένης Εύρώπης» είναι πασίγνωστον, άφοΰ οί άπαντα- 
χοΰ τής γής γνωρίζουν τάς άπό αιώνων έπεκτατικάς διαθέσεις τοΰ Σλαβισμοΰ πρός 
τόν εύρωπαϊκόν χώρον καί δή πρός τήν Μεσόγειον καί τό Αίγαϊον. 'Οπωσδήποτε, 
τά άγνοηθέντα υπό τής Σοβιετικής Ένώσεως σημεία έκεϊνα τής Συμφωνίας τής 
Γιάλτας, τά άναφερόμενα είς τόν σεβασμόν τής Εθνικής άνεξαρτησίας τών Ευρω
παϊκών χωρών καί είς τήν διασφάλισιν τής Έλευθέρας έκφράσεως τής λαϊκής θε
λήσεως κατά τήν άνάδειξιν τών κυβερνήσεων, συνοψίζονται είς μίαν καί μόνον 
φράσιν τοΰ "Ιωσήφ Στάλιν κατά τήν Διάσκεψιν τοΰ Βότσδαμ ("Ιούλιος —  Αύγου
στος 1945). Είχεν είπει τότε δ Στάλιν:

«Μία κυβέρνησις έλευθέρως έκλεγομένη είς μίαν άπό τάς χώρας τής "Ανατο
λικής Εύρώπης, θά είναι άντισοβιετική. Καί τοΰτο δέν δυνάμεθα νά τό έπιτρέ- 
ψωμεν...».

Έλεύθεραι έκλογαι, λοιπόν, είς τάς χώρας τής "Ανατολικής Εύρώπης, θά κατέ
στρεφαν τόν κομμουνιστικόν έλεγχον είς τά έθνη αύτής τής περιοχής. ΤΑρα έπρεπε
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διά τής βίας, μέ τήν βοήθειαν των κατά τόπους κομμουνιστικών κομμάτων καί πα
ρά πάσαν έπΐ τοΰ άντιθέτου συμφωνίαν τής Γιάλτας, νά κυριαρχήση άπολύτως ή Σο
βιετική "Ενωσις έπί τής ’Ανατολικής Γερμανίας, τής Πολωνίας, τής Ούγγαρίας, 
τής Τσεχοσλοβακίας, τής Ρουμανίας, τής Γιουγκοσλαβίας, τής Βουλγαρίας καί τής 
’Αλβανίας. Έ πί πλέον έπρεπε τά κομμουνιστικά κόμματα δλων των άλλων Ευρω
παϊκών χωρών, μέχρι τών άκτών τοΰ ’Ατλαντικού καί τής Μεσογείου, νά συνεργα- 
σθοΰν διά τήν άνατροπήν τών κυβερνήσεων καί τήν ίδικήν τους έπικράτησιν. Ύπήρ- 
χον προς τοΰτο σπουδαιότατοι «σύμμαχοι» ή άθλιότης καί ή δυστυχία, πού δ πόλε
μος καί ή γερμανική κατοχή είχαν έπιφέρει είς τήν Ευρώπην. Ύπήρχεν ή «δικαίιο- 
σις τών πόθων τών μεταπολεμικών γενεών», μία δικαίωσις πού κατά τήν κομμουνι
στικήν προπαγάνδαν έπρεπε νά έξαφανίση δλα τά έθνικά ιδανικά τών λαών, δλα 
τά άτίμητα βάθρα τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού καί νά τά άντικαταστήση με 
τδν ’Ασιατικόν βόρβορον τοΰ σπηλαίου, μέ τήν υπαγωγήν τοΰ άνθρώπου είς τήν στά
θμην τοΰ κτήνους. Καί δταν ύπάρχη ή δυστυχία καί ή άθλιότης έρχεται ή άπόγνω- 
σις, δταν ύπάρχη ή έντεχνος προπαγάνδα έρχεται ή καρποφορία προδοτικών καί 
έγκληματικών Ιδεών καί πράξεων. Αύτά άκριβώς άπαιτοΰνται διά νά σπαρή, νά φυ- 
τρώση καί νά γιγαντωθή ή έπαναστατική άδιαλλαξία, ή δποία κρίνεται Απαραίτη
τος διά νά πραγματοποιηθή ή κομμουνιστική έφοδος προς τήν έξουσίαν.

Υπήρξε μέγα ευτύχημα τό δτι ή μεγάλη υπερατλαντική Δύναμις, αί Ήνωμέ- 
ναι Πολιτεΐαι ’Αμερικής, συνέλαβε έγκαίρως τήν έννοιαν τών έπεκτατικών αύτών 
προσπαθειών τής Σοβιετικής Ένώσεως. “Γψωσεν οδτω, διά τοΰ Δόγματος Τροΰμαν, 
τήν άκλόνητον θέλησίν της δπως διασφαλισθή ή ελευθερία τής υπολοίπου —  πλήν 
της άπολεσθείσης ’Ανατολικής Ευρώπης καί δμοΰ μετ’ αύτής ή Ιλευθερία τοΰ 
ύπολοίπου κόσμου. ’Εάν τοΰτο δέν συνέβαινε καί έάν όλίγον άργότερον δεν έδημιουρ- 
γειτο δ μέγας, δ γρανιτώδης Βορειοατλαντικός Συνασπισμός (Ν.Α.Τ.Ο.), έντελώς 
διάφορος θά ήτο σήμερον ή τύχη άλλά καί ή μορφή τοΰ κόσμου δλοκλήρου. Ό  ρω
σικός έπεκτατισμός θά είχεν άπλωθή έπί τής ύδρογείου καί δ κομμουνιστικός «πα
ράδεισος» θά είχε φέρει, άντί τής «χώρας τοΰ μειδιάματος» πού ώραματίσθη δ άν
θρωπος άνά τούς αιώνας, τήν χώραν τοΰ πόνου, τών δακρύων καί τοΰ σπαραγμού...

** *

Η ΣΓΜΦΩΝΙΑ τής Βάρκιζας, είναι αληθές δτι έκλεινε μίαν τών τραγικωτέρων 
σελίδων τής νεωτέρας Ελληνικής ιστορίας, άλλά έξ ίσου Αληθές είναι καί δτι 

δΓ αύτής ήρχιζε νά γράφεται μία σελίς πλέον τραγικωτέρα καί πλέον έπικίνδυνος 
διά τά Έθνος καί τήν Πατρίδα. Διότι ναί μέν ύπεχρεώνοντο οι κομμουνισταί νά τερ
ματίσουν τήν Εθνοκτόνον Δεκεμβριανήν στάσιν καί νά παραδώσουν τό σύνολον τοΰ 
δπλισμοΰ των, άλλά ταυτοχρόνως ήμνηστεύοντο οί ήθικοΐ αυτουργοί καί οί ήγέται 
τής Έθνοπροδοσίας, ένώ έκ παραλλήλου έπετρέπετο ή πολιτική δράσις τοΰ Κ.Κ.Ε.

Είς τήν πραγματικότητα ή Συμφωνία τής Βάρκιζας υπήρξε, κατά τήν κομμου
νιστικήν δρολογίαν, ένα «φιάσκο» είς βάρος τής Ελλάδος καί ούδέν έτερον. Υπήρ
ξε μία έκ τών πραγμάτων επιβεβλημένη προσωρινή Ανακωχή, μία συνθηκολόγησις 
έμπρός είς τήν ήτταν, μέ άπώτερον σκοπόν δπως συνέχιση έκ νέου τόν προδοτικόν 
Αγώνα του ευθύς μόλις δυνηθή. Διά τοΰτο καί παρεβίασε Από τής πρώτης στιγμής 
τήν Συμφωνίαν αύτήν, ήτοι προέβη είς τήν Απόκρυψή μεγάλου μέρους τοΰ δπλισμοΰ 
του καί έφυγάδευσε πολλάς χιλιάδας ένόπλων δπαδών του είς τάς γειτονικάς πρός 
βορράν χώρας τοΰ παραπετάσματος. Υπήρξε τοΰτο, δπως καί αί προηγηθεΐσαι ένέρ- 
γειαι τοΰ Κ.Κ.Ε. Από τής έμφανίσειος τοΰ κομμουνισμού έν Έλλάδι, μία ένέργεια 
όφειλομένη δχι είς πρωτοβουλίαν τής Ελληνικής κομμουνιστικής ήγεσίας, άλλά είς 
κέλευσμα, είς διαταγήν τής Μόσχας, ή δποία καί έκίνει τά νήματα δλων τών Εύρω- 
παϊκών κομμουνιστικών κομμάτων. Καί είς αύτήν τήν διαταγήν, ή δποία έμπεριέχει
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καί τό πνεύμα τής έκ μέρους τής Μόσχας άθετήσεως τών συμπεφωνημένων άναφο- 
ρικώς μέ τήν Συμφωνίαν τής Γιάλτας, ύπήκουσε τό Κ.Κ.Ε. άπό τής έπομένης τής 
Συμφωνίας τής Βάρκιζας, προετοιμαζόμενον —  άφ’ ής ή Ελλάς κατώρθωνε μετά 
τόσας περιπετείας, μετά τόσας δυσχερείας καί τόσας μετά κόπου ύπερνικηθείσας μη
χανορραφίας νά άνακτήση τήν πολιτικήν καί πολιτειακήν της δμαλότητα —  διά 
τήν έναρξιν τής τρίτης καί πλέον έπικινδύνου φάσειος τοΰ άγώνος τοΰ κομμουνισμού 
καί τοΰ σλαβισμού έναντίον τής Ελλάδος: τοΰ «τρίτου γύρου», δπως συνήθισαν οί 
ίδιοι οί κομμουνισταί νά άποκαλοΰν τήν φάσιν αυτήν.

. ** *

Τ Ο ΓΕΝΙΚΟΝ σχέδιον τής νέας έπιθέσεως τοΰ κομμουνισμού πρός καθυπόταξιν 
τής Ελλάδος, είχεν ώς βάσιν τό δτι ή άπόπειρα αύτή, έν άντιθέσει πρός τάς 

προηγηθείσας δύο άλλας, δεν έπρεπε νά άρχίση άπό τό κέντρον, άλλά άπό τήν πε
ριφέρειαν. Έγνώριζεν ή ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. δτι τό Ελληνικόν κράτος, στηριζόμενον 
εις τήν θλιβεράν πείραν τοΰ παρελθόντος είχε λάβει δλα τά άπαιτούμενα μέτρα, 
διά νά καταστήση άδύνατον τήν τελικήν επιτυχίαν οίασδήποτε κομμουνιστικής έπι- 
βολής εις τάς Αθήνας. Θά ήρχιζε, λοιπόν, ή νέα έπίθεσις τοΰ κομμουνισμού άπό τήν 
περιφέρειαν καί ιδίως άπό τάς βορείους επαρχίας, μέ τήν μορφήν τοΰ άγώνος τών 
«παρτιζάνων» καί θά Ινισχύετο συστηματικώς άπό τούς βορείους γείτονας τής Ελλά
δος. Ταυτοχρόνως δ άγών θά Ινισχύετο καί θά συνωδεύετο άπό μίαν άνευ προηγου
μένου παγκόσμιον δυσφημιστικήν έκστρατείαν, ή οποία θά ένεφάνιζε τήν Ελλάδα 
ώς διατελοΰσαν υπό μίαν φρικτήν «μοναρχοφασιστικήν τυραννίαν», όργανον τών «άγ- 
γλοσαξωνικών ιμπεριαλιστικών σκοπών», διά νά δικαιολογηθή ή δημιουργία τοΰ νέου 
άνταρτικοΰ άγώνος. "Οσον διά τάς ’Αθήνας, τό κομμουνιστικόν κόμμα είχε τήν έντο- 
λήν νά διενεργήση δσον τό δυνατόν έντατικωτέραν προπαγάνδαν εις τήν πρωτεύου
σαν, έμφανιζόμενον ώς ύπέρμαχον τής «Εθνικής Ενότητας» καί τής «δημοκρατικής 
έξέλιξης», άλλά καί νά προκαλέση ταυτοχρόνως άρκετάς αίματηράς συρράξεις. G3- 
τω θά έδημιουργεΐτο ή έντύπωσις, δτι οί «άθώοι δημοκρατικοί πολΐται» διώκονται, 
καταπιέζονται καί τρομοκρατούνται τόσον πολύ άπό τά όργανα τοΰ «μοναρχοφασι- 
στικοΰ κράτους», ώστε νά μή τούς μένη πλέον άλλη διέξοδος παρά νά τραπούν πρός 
τά βουνά, διά νά προασπίσουν τήν ζωήν καί τήν έλευθερίαν των...

Πέραν τής άποκρύψεως τοΰ όπλισμοΰ καί τής φυγαδεύσεως είς χώρας τοΰ πα
ραπετάσματος πολλών χιλιάδων Ινόπλων κομμουνιστών, Ιν οίς καί άρκετοί αυτουρ
γοί δολοφονιών καί άλλων Ιγκληματικών πράξεων, τό Κ.Κ.Ε. Ιγκατέστησεν είς ώρι- 
σμένας περιοχάς τής χώρας ένοπλα τμήματα τοΰ Ε.Λ.Α.Σ., τά όποια βραδύτερον 
άπετέλεσαν τά κέντρα ύποδοχής τών στρατευομένων συμμοριτών, Ιπί πλέον δέ έπέ- 
λεξε καί τόν άρχηγόν τών παρανόμων μηχανισμών είς τά μετόπισθεν. Τό τελευταΐον, 
ήτοι ή εκλογή τοΰ άρχηγοϋ τοΰ παρανόμου συνωμοτικού μηχανισμού είς τά μετόπι
σθεν, παρουσιάζει τοΰτο τό ένδιαφέρον στοιχεΐον:

Κατά μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 1945, ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ Κ.Κ.Ε. ή δποία 
προήλθεν έκ τοΰ 7ου Συνεδρίου, Ιξέλεξε καθ’ ύπόδειξιν τοΰ Ν. Ζαχαριάδη άπαντα 
τά μέλη τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου, μεταξύ τών όποιων ύπήρχε καί είς «Τάσος Πε
τρίτης», άγνωστος είς τά μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής. "Οπως ήτο φυσικόν έξε- 
πλάγησαν άπαντες διά τήν τοιαύτην έκλογήν τοΰ άγνώστου, δ Μάρκος Βαφειάδης 
δέ, μέλος Ιπίλεκτον τής Κ.Ε. έξεπλάγη περισσότερον καί άπετάλμησε νά έρωτήση, 
ποιος ήτο αυτός δ «Τάσος Πετρίτης». Τότε δ Ν. Ζαχαριάδης, διά τοΰ γνωστοΰ υπό 
τό ψευδώνυμον «Φάνης» Μπαρτζώτα, διεμήνυσεν είς τόν Μ. Βαφειάδην —  καί διαρ- 
κούσης τής συνεδριάσεως —  «νά τό βουλώση», δηλαδή νά παύση ένδιαφερόμενος νά 
πληροφορηθή ποιος ήτο ό «Τάσος Πετρίτης». Καί αυτό διότι ύπό τό ψευδώνυμον τοΰ
το, έκρύπτετο δ τά μέγιστα άφωσιωμένος είς τόν Ν. Ζαχαριάδην καί αιμοσταγής έγ-
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κληματίας Στέργιος Άναστασιάδης, τόν όποιον δ Ζαχαριάδης, έκτελών διαταγάς 
της Μόσχας περί τής επικείμενης ένάρξεως νέας ένοπλου έπιθέσεως κατά τής Ε λ 
λάδος καί άποδίδων εντελώς ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν εκβασιν τοΰ άγώνος εις τά 
μετόπισθεν, τόν έξέλεξεν ώς τδ άνώτατον στέλεχος πού θά κατηύθυνε τούς μηχανι
σμούς συνωμοτικής έγκληματικής δράσεως εις τήν κεντρικήν καί νότιον Ελλάδα, 
μέ έδραν τάς ’Αθήνας. "Ενεκα τούτου δ Ζαχαριάδης τδν έκάλυψε καί άπδ τούς απο
κλειστικούς άκόμη συνεργάτας του ύπδ τδ ψευδώνυμον «Τάσος Πετρίτης». "Ας ση- 
μειωθή δτι δ φοβερός πράγματι οϋτος εγκληματίας συνελήφθη ύπδ τής. Γ.Γ.Α. ’Αθη
νών, κατά Μάρτιον 1949, έν Άθήναις καί ΐντδς ειδικής κρύπτης, ώς διεπιστώθη δέ 
ήτο δ άποφασίσας καί δούς τήν διαταγήν δολοφονίας τοΰ άειμνήστου υπουργού Δι
καιοσύνης X. Λαδά (1.5.48, ήμέραν τοΰ Μεγάλου Σαββάτου), τών Πανωλιάσκου, 
ίατροΰ Φουστάνου, καθηγητοΰ Βαρίτη, τοΰ Ύπαστυνόμου Σ. Μαρκετάκη, τοΰ άστυ- 
φύλακος I. Δεληγιάννη καί πλείστων άλλων έθνικοφρόνων πολιτών. Ό  ίδιος ήτο 
καί δ ιθύνων νοΰς δλων σχεδόν τών διαπραχθεισών εις ’Αθήνας καί Πειραιά, ώς καί 
εις τήν Πελοπόννησον δολιοφθορών.

’Επανερχόμενοι εις τδ γενικόν σχέδιον τής νέας κατά τής Ελλάδος έπιθέσεως, 
πρέπει νά είπωμεν δτι ή προπαγάνδα τοΰ έντοπίου καί διεθνοΰς κομμουνισμοΰ κατά 
τής Ελλάδος, τήν έποχήν έκείνην, εδρε συστηματικήν δυστυχώς ύποστήριξιν άπδ 
τούς συνοδοιποριακούς κύκλους τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής καί άνεπτύχθη εις 
μέγιστον βαθμόν. Έδόθη κατ’ αυτόν τδν τρόπον ή δυνατότης εις τδ Κ.Κ.Ε. νά έντεί- 
νη τόσον τήν δυσφημιστικήν έκστρατείαν του, ώστε νά δυνηθή κατά τδ τέλος τοΰ 
1945 καί άρχάς τοΰ 1946 νά «λανσάρη» τδ νέον του σύνθημα: τήν «αυτοάμυνα τών 
δημοκρατικών πολιτών», ή δποία δλίγον άργότερον έγινεν «δμαδική» ή «μαζική αυ
τοάμυνα» καί τέλος «ένοπλη μαζική αυτοάμυνα». Μέ αυτόν τδν τρόπον προητοιμά- 
σθη ή έπίσημος έμφάνίσις καί ή έπίσης έπίσημος άργότερον υίοθέτησις τοΰ άγώνος 
τοΰ άποκληθέντος «δημοκρατικοΰ στρατοΰ Ελλάδας» έκ μέρους τοΰ Κ.Κ.Ε. Ή  με
ταβολή αυτή τών μελών τής «μαζικής αυτοάμυνας» εις συγκεκροτημένον «στρατόν» 
έγένετο περί τά μέσα τοΰ 1946 σχεδόν, βραδύτερον δέ, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1947, 
έδημιουργήθη καί ή ψευδοκυβέρνησις τών συμμοριτών, ή δποία διεξεδίκησε τδν σχη
ματισμόν «χωριστής έπικράτειας, μέ δίκιά της κυβέρνηση καί δίκιά της κρατική 
υπόσταση»...

’Αλλά καί δ συνδικαλιστικός τομεύς έφείλκυσε τδ ιδιαίτερον ένδιαφέρον τοΰ 
Κ.Κ.Ε. διά τήν έπιτυχίαν τοΰ προετοιμαζομένου «τρίτου γύρου». Συνεκροτήθη συν
δικαλιστική δργάνωσις μέ τδν παραπλανητικόν τίτλον «’Εργατικός ’Αντιφασιστικός 
Συνασπισμός» (δ γνωστός ΕΡΓΑΣ) καί έπεδιώχθη, έν τινι δέ μέτρψ έγινε κατορ
θωτόν, νδ διεισδύση ή έπαναστατική κομμουνιστική ιδέα εις τάς έργατικάς μάζας 
καί νά κατευθύνωνται αδται ύπδ τοΰ Κ.Κ.Ε. Διωργανώθησαν ούτω πλεΐσται οσαι 
έργατικαί άπεργίαι, μέ σοβαρωτέραν τήν πανεργατικήν άπεργίαν τής 10ης Σεπτεμ
βρίου 1945 έν Άθήναις, διά τήν προπαρασκευήν τής δποίας κατεβλήθησαν πολλαί 
προσπάθειαι καί είχε προαποφασισθή, ύπδ τής κομμουνιστικής ηγεσίας, δπως έκ- 
τραπή εις όχλοκρατικήν διαδήλωσιν μέ έπαναστατικάς τάσεις έν ή περιπτώσει έπε- 
τύγχανεν. Δυστυχώς, διά τούς κομμουνιστάς, ή πανεργατική καί δλως έπικίνδυνος 
αύτή άπεργία άπέτυχεν, χάρις εις τά ληφθέντα ύπδ τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέτρα, 
ώρισμέναι δέ άπόπειραι συγκεντρώσεων διελύθησαν.

** *

ΠΡΟΕΧΟΓΣΑΝ θέσιν εις τδ γενικόν σχέδιον τής νέας κατά τής Ελλάδος έπι
θέσεως είχεν ή πλήρης καί έντατική συμμετοχή τών βορείων γειτόνων τής Ε λ 

λάδος, ήτοι τής ’Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας καί Βουλγαρίας. Αί χώραι αύταί θά έδέ-
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χοντο, θά προητοίμαζον καί θά ώργάνωνον τά μαχητικά στοιχεία τοΰ κομμουνισμού 
έξ Ελλάδος, τά όποια θά έπρωτοστάτουν εις την δλην έκστρατείαν. Έκεΐ οί “Ελλη
νες κομμουνισταί θά έξεπαιδεύοντο στρατιωτικώς, διά νά διεξαγάγουν «έπιστημονι- 
κώς» καί με πλήρες σύστημα τον άγώνα των «παρτιζάνο)'/». ’Από τάς χώρας αύτάς 
θά τούς έπετρέπετο νά έξορμοΰν έκ τοΰ έδάφους των διά νά πλήττουν την Ελλάδα, 
αί ίδιαι δέ αυταί χώραι θά προσέθετον εις τόν συμμοριακόν αγώνα καί ένα τρομερόν 
«πόλεμον νεύρων», διά νά έπιτύχουν όσον τό δυνατόν Ινωρίτερον τήν κάμψιν τής ελ
ληνικής άντιστάσεως εις τόν Πανσλαβισμόν.

«"Οσο πιό κάτω κατεβαίνουν οί Σλάβοι κομμουνισταί τής Βαλκανικής, τόσο τό 
καλύτερο γιά τό Κ.Κ.Ε.», είχεν είπει δ Ν. Ζαχαριάδης εις μυστικάς συσκέψεις τής 
Θεσσαλονίκης καί των ’Αθηνών καί ευθύς μετά τήν έπιστροφήν του από τήν Πράγαν 
καί τό Βελιγράδιον, κατά Μάϊον τοΰ 1945. Αυτό άποδεικνύει τήν θέλησιν τής Ρω
σίας καί τών βορείων γειτόνων λαών τής Ελλάδος όπως κατέλθουν εις τήν Μακεδο
νίαν τοΰ Αιγαίου καί τήν Μεσόγειον γενικώς, άλλά καί τήν μοναδικήν ’ίσως εις τόν 
κόσμον δλάκληρον περίπτωσιν προδοσίας τής Ελλάδος άπό τά ίδια ξενοκίνητα τέκνα 
της: τούς “Ελληνας κομμουνιστάς, πού έν άντιθέσει πρός όλα τά κομμουνιστικά κόμ
ματα τοΰ κόσμου άπέδειξαν τελείαν ελλειψιν καί τοΰ ελάχιστου έστω ίχνους έθνικι- 
σμοΰ. Έν συνεργασία μετά τών βορείων γειτόνων μας, λοιπόν, καί υπό τήν καθοδή- 
γησιν τής Μόσχας, τό Κ.Κ.Ε. προπαρεσκεύαζε τόν «τρίτον γΰρον», προβαΐνον μετ’ 
έκείνων εις τήν κατάστρωσή καί αυτοΰ τοΰ λεπτομεροΰς στρατιωτικοΰ σχεδίου, τοΰ 
καθορίζοντος τήν γενικήν στρατηγικήν καί τάς τακτικάς λεπτομέρειας τοΰ εναντίον 
τής Ελλάδος άγώνος. Καί συμφώνως πρός τό σχέδιον αύτό, τό 1946 έπρεπε νά είναι 
τό έτος τής άποφασιστικής κομμουνιστικής πολεμικής έπιθέσεως κατά τής Ελλάδος, 
διά τήν επιτυχίαν τής όποιας θά έπρεπε, βάσει τοΰ συστήματος τής «ένοπλης μαζικής 
αύτοάμυνας» νά σχηματισθοΰν άπό τής άνοίξεως τοΰ 1946 καί αί πρώται άνατρεπτι- 
καί συμμορίαι. Θά ήρχιζεν άμέσως έπειτα ή άποστολή εις τήν Ελλάδα τών «καπε- 
ταναίων», άποφοίτων τής πρώτης σχετικής σχολής ή όποια έλειτούργησεν εις τό 
Ρουμπίκ τής ’Αλβανίας καί έκ τής όποιας προέρχεται καί τό έγχειρίδιον συμμορι- 
τικοΰ πολεμικού άγώνος, πού άνευρέθη άργάτερον, επί συλληφθέντος συμμορίτου. Ή  
άποστολή θά συνεχίζετο μέ τήν άποστολήν τών άκόμη τελειότερον κατηρτισμένων 
άποφοίτων τής μεγάλης στρατιωτικής σχολής συμμοριτών εις τό Μποϋκλες τής γιουγ
κοσλαβικής Βοϊβονδίνας, καθώς καί μέ τήν άποστολήν τών σλαβομακεδονικών πυ
ρήνων τής «Ν.Ο.Φ.». Οΰτω ή όλη έπίθεσις θά έφθανεν εις τό δξύτερον σημεΐον της 
κατά τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1946, εις ενίσχυσιν δέ θά έσπευδον καί τά σλαβομακεδονι- 
κά στοιχεία εκείνα, τά όποια διαπράξαντα ή άναμιχθέντα δπωσδήποτε είς τά διαπρα- 
χθέντα τρομερά κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής εγκλήματα, έναντίον τοΰ Έλληνι- 
κοΰ πληθυσμού τής Μακεδονίας, είχον λάβει καί αύτά τήν πρός βορράν άγουσαν 
καί είχον άναλάβει άμέσως τήν προετοιμασίαν των διά τήν έναντίον τής Ελλάδος 
έπίθεσιν. Δέν πρέπει νά άγνοήται, ότι τά σλαβομακεδονικά αύτά στοιχεία είχον άπο- 
τελέσει «έπίλεκτα μέλη» τοΰ συγκροτηθέντος τότε «Όμοσπονδιακοΰ μακεδονικού νο- 
τιοσλαβικοΰ κράτους» ύπό τήν ήγεσίαν τών Λαζάρ Κουλισσέβσκι καί Δ. Βλαχώβ, τό 
όποιον είτε τούς είχεν έντάξει είς άνεξάρτητα μακεδονικά τάγματα, όπως τό τοΰ 
Ήλία Δημάκη ή Γκότσε, είτε είχε σχηματίσει έξ αύτών «έργατικάς ταξιαρχίας», αί 
δποϊαι ύπό τό πρόσχημα τής έκτελέσεως παραγωγικών έργων παρεΐχον καί είς τούς 
έκ τής ύπολοίπου Ελλάδος συμμορίτας δλάκληρον τήν άπαιτουμένην στρατιωτικήν 
έκπαίδευσιν.

Έ πί πλέον τών σχολών καί στρατοπέδων αύτών ύπήρχον είς τήν Νοτιοσλαβίαν 
καί δύο άλλα στρατόπεδα προπαρασκευής καί έκγυμνάσεως τών έξ Ελλάδος διαφυ- 
γόντων κομμουνιστών: τό τοΰ Τετόβου καί τοΰ Κουμανόβου, έκατέρωθεν τών Σκο-
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πίων. Διά τούς καταφυγόντας εις Βουλγαρίαν ίδρύθησαν άνάλογα στρατόπεδα εις 
τδ Όρτάκιο'ι, όλίγον βορειότερον των Έλληνοβουλγαρικών συνόρων, δπως καί είς 
τήν Μπερκοβίτσαν, βορείως τής Σόφιας. Ά ρχάς τοϋ 1946 καί κατόπιν ειδικής συμ
φωνίας μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας καί ’Αλβανίας, δλοι σχεδόν ο! έκεΐ κα- 
ταφυγόντες καί έκπαιδευθέντες 'Έλληνες κομμουνισταί μετεφέρθησαν είς τήν μεγά- 
λην σχολήν τοΰ συμμοριακοΰ έναντίον τής Ελλάδος πολέμου, τήν σχολήν τοΰ Μποΰλ- 
κες είς τήν νοτιοσλαβικήν Βοϊβοδίναν. Έ κ τής σχολής αυτής άπεφοίτησαν δλοι σχε
δόν οί συμμοριται καί Ιδίως οί παντός βαθμού «καπεταναΐοι», «καθοδηγηταί» καί σαμ- 
ποτέρ, οί όποιοι άπό τοϋ 1946 μέχρι τοΰ 1949 αίματοκύλησαν τήν Ελλάδα.

** *

Λ ΙΑ ΝΑ συμπληρωθή ή είκών τοΰ γενικού σχεδίου τής έναντίον τής Ελλάδος 
κομμουνιστικής έπιθέσεως —  έν άδραΐς γραμμαΐς καί δχι μέ λεπτομέρειας, αί 

όποιαι θά άπήτουν πολλάς δεκάδας σελίδων —  πρέπει νά λεχθή, δτι ή έπίθεσις αυτή 
έλαβε κατά μεγαλύτερον ποσοστόν σάρκα καί όστά δταν ό Ν. Ζαχαριάδης, κατά Μάρ- 
τον 1946 καί εύθύς άμέσως άπό τον έκ μέρους τοΰ Κ.Κ.Ε. πανηγυρισμόν τής πρώ
της έπετείου τής Συμφωνίας τής Βάρκιζας (κατά τήν οποίαν, δπως θά ίδωμεν κα
τωτέρω έλήφθη ύπό τής 2ας Όλομελείας τής Κ.Ε. τοΰ Κ .Κ Έ .,ή  άπόφασις έπανα- 
λήψεως τοΰ ένόπλου άγώνος), άνεχώρησεν δ ίδιος είς τό παραπέτασμα. Διήλθεν 
άπό τό Βελιγράδιον, δπου είχεν ιδιαιτέρας συνομιλίας μετά τοΰ Στρατάρχου Τίτο, 
καί μετέβη είς Πράγαν, δπου συνηντήθη μέ τούς έκπροσώπους τής ρωσικής κυβερ- 
νήσεως Μαλένκωφ καί Ζντάνωφ καί έλαβε τό τελικόν «καλώς έχειν», άφοΰ βεβαίως 
δέν ήτο δυνατόν αυτός, δ τόσον πιστός υποτελής τής Μόσχας, νά άναλάβη τοιαύτην 
βαρεΐαν πρωτοβουλίαν... Ό  ίδιος δ Ν. Ζαχαριάδης, άπό τοΰ Δεκεμβρίου 1945 είχεν 
έγκατασταθή δΓ όλίγας εβδομάδας καί είς τήν Βόρειον Ελλάδα, είχεν έλθει είς άμε
σον έπαφήν μέ τούς κυρίως παράγοντας τής συγκροτηθείσης κατ’ ’Απρίλιον 1945 
νέας σλαβομακεδονικής όργανώσεως «Ν.Ο.Φ.», διαδόχου των δργανώσεων «Όχρά- 
νας» καί «Σ.Ν.Ο.Φ.», αί δποΐαι προηγουμένως είχον άναπτύξει τήν άνατρεπτικήν καί 
άνθελληνικήν είς Μακεδονίαν δράσιν των, καί γενικώς άνέπτυξεν έκεΐ άρκετά μυστη
ριώδη δρασιν. ’Άμεσον άποτέλεσμα τής δράσεως αύτής ήτο ή πρόκλησις ταραχών είς 
τήν Θεσσαλονίκην, τήν Καβάλαν καί τον Βόλον, ένώ ταυτοχρόνως έδημιουργοΰντο 
καί είς τήν Πελοπόννησον άλλαι ταραχαί πού άπεκορυφώθησαν μέ τά γεγονότα τών 
Καλαμών. Λέγεται δτι αύτής τής δράσεως τά άποτελέσματα άνεφέρθησαν ύπό τοΰ 
Ν. Ζαχαριάδη είς τούς αύθέντας του, κατά τήν συνάντησιν τής Πράγας, ώς τά με
γαλύτερα δείγματα έπιτυχίας τοΰ έντός όλίγου μέλλοντος νά έξαπολυθή ένόπλου κομ
μουνιστικού άγώνος. Καί δτι αύτά υπήρξαν έκεΐνα πού ώθησαν, τήν 31ην Μαρτίου 
1946, είς τήν έπίθεσιν κατά τοΰ Λιτοχώρου, δτε καί ήρχιζε πλέον δ Συμμοριτοπό
λεμος κατά τής Ελλάδος.

Χ ΑΡ. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ



-— Ο ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ τουρίστας Κρίστ Ζεράς συνελήφθη Από τΙς Αστυ
νομικές Αρχές Πύλου, δταν άνετράπη τδ αύτοκίνητό του μέ 3 Αλλους ΓΑλλους πού 
έτραυματίσθησαν, άπεκαλύφθη δτι είχε κλέψει ενα κεφΑλι Αρχαίου ΑγΑλματος καί 
μία πλάκα μέ έπιγραφές πού άνήκον στο Αρχαιολογικό μουσείο Πύλου. Τά Αρχαία 
κατεσχέθησαν.

—  ΑΠΟΠΕΙΡΑ διαρρήξεως εκαμεν δ Ά θ. Καραθανάσης πού συνελήφθη Ιπ’ 
αύτοφώρω στήν Κολοκυνθοΰ Από περιπολικό τής ’Αστυνομίας.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ν. Καριτζής συνελήφθη στήν δδό Θηβών, γιατί έκανε 
διάρρηξη, άπό περιπολικό τής ’Αστυνομίας.

—  ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ μοτοποδηλάτων συνελήφθησαν οί Δ. Λιανέρης, Σπ. Παντε- 
λιός, Κυρ. Γεωριγάδης καί I. ΣτΑϊκος. Είχαν κλέψει πολλά μοτοποδήλατα.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Χρ. Όλλανδέζος συνελήφθη άπό την ’Ασφάλεια Κηφι
σίας. Διέπραξε πλέον άπό 30 διαρρήξεις καί κλοπές. Διέθετε Ι.Χ. Μεταξύ των θυ
μάτων καταλέγονται οί Ή λ. Ήλιόπουλος, όδός Λουκά 3, Κηφισιά, Απ’ δπου Αφή- 
ρεσε διάφορα κοσμήματα καί 120 χρυσές λίρες, Ά λ. Κατσάμπα, Κηφισιά, Απ’ δπου 
άφήρεσε Αργυρά είδη μεγάλης Αξίας, Ν. Γκούμας, Ψυχικό, Απ’ δπου Αφήρεσε 7.500 
δραχμές κλπ.

—  ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ χρυσού καί άρχαιοκαπηλεία συνελήφθησαν άπό την ’Ασφά
λεια Προαστίων οί X. Καμπάνης, Ε. Μόνος, Α. Ντόκας καί ή σύζυγός του Κική, Π. 
Καραμανος, Ε. Γεωργούσης, θ .  Παλάντζης, Άθαν. Βανάκου, Δ. Κατσάνος, Ε. Σα- 
λαώρης, Λ. Λουκάς, Κ. Σορώβος, Α. Γιαννάκης καί Αλλοι, ώς ένεχόμενοι οί μέν 4 
πρώτοι εις την κλοπήν ράβδων χρυσού Από Αεροσκάφη τής «Αίρ Φράνς», στο άερο- 
δρόμιον Ελληνικού, οί Αλλοι δέ σέ σοβαρές ύποθέσεις Αρχαιοκαπηλείας.

—  Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Κυρ. Κυρογλάνης συνελήφθη γιατί έξεμεταλλεύε- 
το κοινή γυναίκα.

—  ΕΣΚΟΤΩΣΕ τόν Γερ. Δημητρακόπουλον, ετών 77, ό Αθίγγανος Άνδρ. Κα- 
ραχάλιος, έτών 17. Αιτία οικογενειακές διαφορές γιατί δ δράστης ήτο γαμβρός 
τού θύματος.

—  Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ αύτοκινήτων τουρίστας Γερμανός Χάραλντ Ούώλτερ, έτών 
23, συνελήφθη μέ πλαστό διαβατήριο ώς Πέτερ ’Άννερμαν. Διέθετε πολυτελή κούρ
σα πού είχε κλέψει Από τήν Φρανκφούρτη. Διέρρηξε πλεΐστα αυτοκίνητα πού έστά- 
θμευαν στήν περιοχή Βουλιαγμένης. Τά θύματα είναι "Ελληνες καί ξένοι τουρίστες.

-—- Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Σαλαμίδας συνελήφθη στά λουτρά Άλίμου γιατί έκλεψε 
τό κουστούμι καί τά παπούτσια καλλιτέχνου.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Β. Συλογιαννίδης συνελήφθη γιατί έκλεψε άπό δωμάτιο τού 
ξενοδοχείου «Ρίτς» δραχμές 5.500.

—  ΓΙΑ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΙΑ κατεδικάσθη σέ φυλάκισι 2)4 έτών δ Ν. Νικολαίδης.
—  ΓΙΑ ΧΑΑΣΙΣΟΠΟΤΙΑ συνελήφθησαν, στήν Πάτρα, οί Κ. Καβαλιεράτος, 

Δ. Τριανταφυλίδης, Γ. Παπανδρέου καί καταζητούνται οί Άνδρ. Βούρτσης καί Σπ. 
Ραμαντάς.
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—  ΕΣΦΑΞΕ τον Ά χ . Παπαλίτσα, Ινώ χόρευε στο χωριό 'Αγ. Τριάδα Καρ- 
δίτσης, ό Γ. Κανελής, για κτηματικές διαφορές.

—  ΕΠΝΙΓΗ στή θάλασσα ό Π. Κατσάνης, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, 
δπου, κατόπιν φιλονικίας, τόν έσπρωξαν καί τόν έρριξαν οί αδελφοί Ν. καί Θ. Κα- 
ρανικόλας.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων τουρίστας Τζώρτζιο Σαντσέζε συνελήφθη Ινώ 
άφαιροΰσε από την τσέπη τοΰ Σ. Πατάση 1.600 δραχμές, στο τρόλλεϋ γραμμής 
Παγκρατίου —  Κυψέλης.

—  ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ διαβατηρίων Δ. Ρουμπέσης, I. Ζώνος, Κ. Κουρά- 
κος, Φαρ. Γεροντόπουλος, Α. Κλεάνθης καί Γ. Χατζηαθανασίου συνελήφθησαν στή 
Θεσσαλονίκη. Είχαν έκδόσει 8 πλαστά διαβατήρια. Σκοπός ήτο ή φυγάδευση κομ
μουνιστών στό Εξωτερικό, διά πλαστών διαβατηρίων, τά όποια Ιπλήρωναν άντί 55. 
000 τό καθένα.

—  ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ συνελήφθησαν από την ’Ασφάλεια Προαστίων 
οί Ν. Μπεθάνης, Σ. Κοτσίδης, I. ’Ίσαρης, Κωνσταντίνα Μπίτου, Ά θ. Σακελλάρη 
καί Α. Δαριβέρη, οί όποιοι είχον έδρα τάς Θήβας καί προέβαινον σέ άγοραπωλη- 
σίες άρχαιολογικών αντικειμένων. Κατεσχέθησαν αρκετά είδη.

—  ΕΣΚ0ΤΩΣΕ τό γυναικάδελφό του Άναστ. Χριστογιαννόπουλο, δ I. Οίκο- 
νομόπουλος, στό χωριό Κάτω Άχαΐας, υστέρα άπό φιλονικία για ασήμαντη άφορμή.

—- ΓΙΑ Μ ΑΣΤΡΟΠΕΙΑ καί έκβίαση συνελήφθησαν ό Σταμ. Κλίκης καί ή γυ
ναίκα του ’Αναστασία, γιατί δ πρώτος έξέδιδε τή γυναίκα του, μαζί δέ καί οί δύο 
άπεπειράθησαν νά εκβιάσουν πελάτην τους.

—  ΕΣΚΟΤΩΣΕ τόν άδελφό του Παναγιώτη, έτών 65, δ διανοητικώς άνάπηρος 
Τζεβελέκας, στό χωριό Ά .γ  Τριάδα, Άμαλιάδος, γιατί τό θΰμα δεν τόν έβοήθησε 
νά παντρευτή.

—  ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς πού συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφά
λεια Θεσσαλονίκης είναι οί Ρεσίντ ’Ισμαήλ, X. Καψίδης, Γ. Κουκούτσης, Μεχμέτ 
Ά λή, Σ. Κουμπλίδης, Ταχήρ Σακλή, Μουμήλ Μεχμέτ, Χουσεΐν Ραμαντή, Δ. Χα- 
τζηκυριάκος Μ. Τσαγκαράκης, Μ. Κακαγιάς, Ε. Σερανίδης, X. Άλμάνης καί Π. 
Μελκογιάν. Οδτοι αποτελούσαν σπείρα καί έφερναν άπό τήν Τουρκία χασίς, πού 
διοχέτευαν στήν Θεσσαλονίκη, στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά.

—  ΠΛΑΣΤΑ δολλάρια έκυκλοφοροΰσαν οί Αιγύπτιοι φοιτηταί Α. Νιγκνίμ, 
Φ. Φαχνί καί Γ. Γκάντ, οί όποιοι συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν στήν Δικαιο
σύνη.

—  ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ Γ. Μπάζος καί Α. Άϊβαντζίδης συνελήφθησαν άπό τήν 
Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, γιατί έκλεβαν διάφορα είδη άπό τουρίστες, πού 
κοιμόντουσαν στά πάρκα.

—  ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ σέ πορνεία συνελήφθησαν οί Ε. Παζαρίδης, ιδιοκτήτης 
κέντρου διασκεδάσεως καί Α. Εόθυμιάδης, σερβιτόρος, γιατί έξέδιδαν στήν Θεσσα
λονίκη τήν Μ.Κ.

—  Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ πορτοφολίων Ε. Σκαρλάτου συνελήφθη γιατί άποπειρά- 
θηκε νά άφαιρέση τό πορτοφόλι μέ 1.200 δραχμές τοΰ δδηγοΰ ταξί Ν. Μαλούκου.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Β.Χ., 12 έτών, συνελήφθη γιατί έκλεψε τό πορτοφόλι τής 
Μ. Άνδρεΐκου μέ 950 δραχμές.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Στεφανάκης πού συνελήφθη, στήν Άνθούπολη, δμολό- 
γησε τρεις κλοπές.

Ν. Α
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Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Σωκράτους.
’Αρχίζει από τήν όδόν Εύριπίδου 52 καί τελειώνει στήν δδό Χαλκοκονδύλη.
Ό  Σωκράτης, ό γνωστός φιλόσοφος της άρχαιότητος, μία των μεγαλύτερων 

ηθικών προσωπικοτήτων αυτής καί, κατά τόν Πλάτωνα, ό άριστος, ό δικαιότατος καί 
σωφρονέστερος των Ελλήνων, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα κατά τό 470 π.Χ. καί ήταν 
γυιός τοϋ γλύπτου Σωφρονίσκου καί τής μαίας Φαιναρέτης. Μετέσχε των εκστρα
τειών τής Ποτιδαίας, τοΰ Δηλίου καί τής Άμφιπόλεως, ως πούτανις δέ ύπεραμύνθη 
τών κατηγορουμένων στρατηγών τής ναυμαχίας τών Άργινουσών, μέ Αποτέλεσμα 
νά καταδικασθή στον διά κώνειου θάνατον, κατηγορηθείς ύπό τών Άνύτου, Μελή- 
του καί Αύκωνος ως μη πιστεύων στους θεούς τής πόλεως καί ως διαφθείρων τούς 
νέους.

Ό  Σωκράτης δέν έγραψε τίποτε. "Ο,τι γνωρίζομε γι’ αυτόν τό πληροφορού- 
μεθα άπό τόν Πλάτωνα καί τόν Ξενοφώντα. Στην φιλοσοφία του έθεσεν ώς βάσιν 
αυτόν τούτον τόν καθόλου άνθρωπον, άποφανθείς δτι αυτός είναι καί κριτής τής 
αλήθειας. Ή  συμβολή τοΰ Σωκράτους στήν φιλοσοφίαν ώρίσθη άριστα άπό τόν Κικέ- 
ρωνα, δ όποιος είπεν δτι δ Σωκράτης κατεβίβασε τήν φιλοσοφίαν άπό τόν ουρανό 
στήν γή. Άπέθανε τό 399 π.Χ. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Σωνιέρου Σπυρίδωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 19, κοντά στήν πλατεία «Βάθης».
Ό  Σπυρίδων Σωνιέρος (1798— 1864), Αγωνιστής άπό τήν Ζάκυνθο, έλαβε 

μέρος στή μάχη τοΰ Λάλα, τήν πολιορκία τής Τριπολιτσας καί προήχθη έπ’ Αν
δραγαθία σέ λοχαγό. ’Αργότερα ύπηρέτησεν ώς ταγματάρχης ύπό τόν Φαβιέρον 
καί μετέσχε τών εκστρατειών κατά τής Χίου καί τής Ναυπάκτου. Μετά τήν άπελευ- 
θέρωσι παρέμεινε στον στρατό καί έφθασε μέχρι τό βαθμό τοΰ άντιστρατήγου. Τήν 
έποχή τοΰ ’Όθωνος έδιώχθη ώς άντιοθωνιστής.

Σωσάνδρας.
’Αδιέξοδο τής δδοΰ Ίσοκράτους 3, κοντά στο Δημαρχεϊον «Ζωγράφου».
Ή  Σωσάνδρα, κωμόπολις τής έπαρχίας Άλμωπίας στο νομό Πέλλης, έχει 

περί τούς 1.200 κατοίκους.
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Σωσιγένους.
Πάροδος τής δδοΰ Άθηναγόρου 19, κοντά ατό τέρμα των λεωφορείων «"Αγιος 

’Αρτέμιος».
Ό  Σωσιγένης, “Ελλην αστρονόμος άπδ τήν Αίγυπτο, μετερρύθμισε τδ 46 π.Χ. 

τδ ήμερολόγιο, κατόπιν έντολής τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος.
Σ ω σ ιχ λ έο υ ς .

Πάροδος της δδοΰ Δικαιάρχου 172, κοντά στδ τέρμα των λεωφορείων «"Αγιος 
Αρτέμιος».

Ό  Σωσικλής, "Ελλην γλύπτης τοΰ 1ου μ.Χ., μάλλον, αίώνος, έποίησεν άντί- 
γραφον τοΰ περιφήμου έργου τοΰ Κρησίλα «Άμαζών».

Σωσιπάτρου.
Πάροδος της δδοΰ Εύμένους 100, κοντά στδ τέρμα τών λεωφορείων «"Αγιος 

Αρτέμιος».
Ό  Σωσίπατρος, συγγενής τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, έπίσκοπος Ίκονίου, έκή- 

ρυξε στην Κέρκυρα μαζί μέ τόν επίσκοπο τής Ταρσοΰ Ίάσονα, δπου καί έμαρτύρη- 
σαν. Ή  Εκκλησία τούς κατέταξε μεταξύ τών Αγίων καί τιμά τήν μνήμη των στις 
29 ’Απριλίου. Μεμονωμένως δ Σωσίπατρος γιορτάζεται καί τήν 10 Νοεμβρίου.

Σώσου.
Πάροδος τής δδοΰ Φρύνωνος 6, κοντά στδν κινηματογράφο «Ρδζ - Μαρί» τής 

«Γούβας».
'Ο Σώσος ήταν περιώνυμος ψηφοθέτης τοΰ Βου π.χ. αίώνος, τοΰ δποίου άνα- 

φέρεται περίφημο ψηφιδωτό έπί δαπέδου στήν Πέργαμο, λεγόμενο «άσάρωτος οί
κος». (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει στήν Ζωοδόχο Πηγή) .

Σωστράτου.
Πάροδος τής δδοΰ θ .  Βρεσθένους 36, κοντά στήν «Κοίμησι τής Θεοτόκου» τοΰ 

Ν. Κόσμου.
Ό  Σώστρατος, ένας τών σημαντικωτέρων αρχιτεκτόνων τής άρχαιότητος (δ' - 

γ ' αιών π.Χ .), κατεσκεύασε τδν φάρο τής ’Αλεξανδρείας, ένα τών έπτά θαυμάτων 
τοΰ κόσμου.

Σωτηρος.
Πάροδος τής δδοΰ Κυδαθηναίων 10, κοντά στήν δμώνυμη εκκλησία τής «Πλά

κας».
’Οφείλει τήν δνομασία στήν δμώνυμη εκκλησία «Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος».
Σωφρονίου.

Πάροδος τής δδοΰ Εύμολπιδών 33, κοντά στδ τέρμα τής δδοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου.
Ό  Σωφρόνιος δ Γ ', πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1863— 1866), διετέ- 

λεσε καί πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς.
Σωφρονίσκου.

Πάροδος τής δδοΰ Προπυλαίων 32, στις ύπώρειες τοΰ Φιλοπάππου.
Ό  Σωφρονίσκος, ’Αθηναίος γλύπτης ή λιθοξόος έκ τοΰ δήμου ’Αλωπεκής, ήταν 

πατέρας τοΰ φιλοσόφου Σωκράτους.
Τ

Ταβουλάρη Διονυσίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Ηρακλείου 64, στδ συνοικισμό «Κυπριάδου» (Πατή

σια) .
Ό  Διονύσιος Ταβουλάρης (1840— 1928) , ήθοποιδς άπδ τήν Ζάκυνθον, ύπήρ- 

ξεν ένας τών άριστων πρωταγωνιστών καί θιασαρχών τοΰ νεωτέρου έλληνικοΰ θεά-
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τρου. Διετέλεσεν ηθοποιός τού Βασιλικού θεάτρου καί συνεργάσθηκε με τήν «Νέαν 
Σκηνήν» τοΰ Κ. Χριστομάνου.

Ταγκοπούλου Δημητρίου (Νουμα) .
Πάροδος τής όδοΰ Μαρκόρά, κοντά στή πλατεία «Παπαδιαμάντη» τοΰ συνοικι

σμού «Κυπριάδου».
Ό  Δημήτριος Ταγκάπουλος (1867— 1926), πεζογράφος, θεατρικός συγγρα- 

φεύς καί μυθιστοριογράφος, έσπούδασε τήν ιατρική. Στα έλληνικά γράμματα φάνη
κε γιά πρώτη φορά από τήν έφημερίδα «Ραμπαγάς» τού Κλ. Τριαντάφυλλου. Διε- 
τέλεσεν άρχισυντάκτης καί χρονογράφος τής έφημερίδος «Εστία», μέ τό ψευδώνυμο 
«Νουμας» καί τού «’Έθνους» ώς «Κος Ιερεμίας». Είναι ό ιδρυτής τού φιλολογικού 
περιοδικού «Νουμάς» (1903— 1925). Ή  γλώσσα πού μεταχειρίσθηκε ήταν ή άμι- 
γής ψυχαρική, χωρίς ύποχωρήσεις ή συμβιβασμούς.

Ταινάρου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 205, κοντά στήν Γυμναστική ’Ακαδημία.
Τό Ταίναρον, κοινώς Κάβο - Ματαπάς, είναι τό γνωστό νοτιώτερον άκρωτήριο 

τής Πελοποννήσου, μεταξύ τών κόλπων Λακωνικού καί Μεσσηνιακού. Μετά τό άκρω
τήριο Ταριφά τής 'Ισπανίας, είναι ή νοτιώτερη άκρη τής Ευρώπης. Στήν άρχαιό- 
τητα κοντά στό άκρωτήριον, υπήρχε περίφημος ναός τοΰ Ποσειδώνος, έντός ιερού 
άλσους, πού άπετέλει θρησκευτικό κέντρο τών Λακώνων. Ιδρυτής τού ιερού αυτού 
ήταν δ Ταίναρος, μυθολογικός γυιός τού Διός (ή τοΰ Ίκαρίου) καί άδελφός τού 
Καλαυροΰ καί τοΰ Γεραιστοΰ. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Τάϊχμαν.
Πάροδος τής όδοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη 30, κοντά στδν «"Αγιο Νικόλαο» 

Φιλοπάππου.
Ό  Τάϊχμαν, Γερμανός φιλέλλην, λοχαγός τοΰ Πρωσικού στρατού, έλαβε μέρος 

στήν μάχη τού Πέτα ώς σημαιοφόρος τών φιλελλήνων, δπου καί σκοτώ
θηκε (4.4.1822).

Τάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Άριστοφάνους 7, κοντά στή πλατεία Ηρώων «Φυρρή).
’Οφείλει τήν δνομασία σέ συνώνυμη μεσαιωνική οικογένεια τών ’Αθηνών, έκ 

τής όποιας καί «ή βρύση τού Τάκη ή Τάτση», πού βρισκόταν άλλοτε κοντά σ’ αύτόν 
τόν δρόμο.

Τανάγρα ’Α γγέλου.
Πάροδος τής όδοΰ Άέτορράχης 38, κοντά στή πλατεία «Βασιλέως Κωνσταντί

νου» τού Γαλατσίου.
'Ο "Αγγελος Τανάγρας (Εύαγγελίδης), ύποναύαρχος τοΰ ύγειονομικού έ.ά. καί 

συγγραφεύς γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1877. Μετά τήν άποστράτευσί του (1923), 
ίδρυσε τήν Εταιρία Ψυχικών ’Ερευνών τής όποιας καί διατελεΐ μέχρι σήμερον 
πρόεδρος.

Τανάγρας.
Πάροδος τής λεωφόρου Π. Τσαλδάρη 4, κοντά στόν «"Αγιον ’Αντώνιον» τοΰ 

Περιστεριού.
Ή  Τάναγρα, σημαντικωτάτη βοιωτική πόλις κοντά στά δρια Βοιωτίας - ’Ατ

τικής, μία τών κυριωτέρων μελών τής Βοιωτικής Συμμαχίας, είναι ή γενέτειρα τής 
ποιητρίας Κορίννης. Κοντά στήν Τάναγρα τό 457 π.Χ. συνήφθη σφοδρά μάχη με
ταξύ Σπαρτιατών καί ’Αθηναίων στήν όποια ήττήθησαν μέν οί ’Αθηναίοι, άλλά έξε- 
στράτευσαν άργάτερα στήν Βοιωτία καί κατέστρεψαν τά τείχη τής Τανάγρας. (Συν
ώνυμη δδός ύπάρχει στόν Υμηττό καί τήν Ήλιούπολι).

(  Συνεχίζεται)



Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
τ ρ ο χ α ί α ς :

•Υπό τοϋ κ. Ν. A

-  / .  , --------------------

— ΝΕΚΡΑ ή Αίκ. Καρακώστα καί τραυματισμένοι δ Ν. Καρακώστας, δδηγδς 
Ι.Χ. καί ή κόρη του Κλεοπάτρα, δταν τδ όχημα άνετράπη στήν Ιθνική δδδ ’Αγρί
νιου—Μεσολογγίου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Μούτας, έτών 3, κατά σύγκρουση φορτηγού καί επιβατικού, 
στη Λάρισα.

— ΝΕΚΡΟΙ 2, δ Ζαφ. Ζαφείρης, ιατρός, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 214976 καί δ γαμ
βρός του Λέων. Ζαχαροΰς, δταν τδ όχημα συνεκρούσθη, στο 5 χλμ. τής δδοΟ Λαμίας 
— ’Αθηνών, μέ τδ 192620 φορτηγό, πού δδηγοϋσε δ Ρΐζος Τσουσλατζής.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Δούλου, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν Ιπεσε πάνω σέ φορ
τηγό στο 5 χλμ. τής όδοΰ Άλεξανδρουπόλεως—Κομοτηνής.

— ΝΕΚΡ0Σ δ Θ. Παπαστάθης, τδν δποΐο παρέσυρε φορτηγό, μέ δδηγδ τδν 
Π. Οικονόμου, στο συνοικισμό Βδέλλα Αιτωλοακαρνανίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Τακηβοσκόπουλος, τδν όποιο παρέσυρε, στδ 31 χλμ. τής δδοΰ 
Θηβών— ’Αθηνών, τδ Ι.Χ. 155070, μέ δδηγδ τδν Ν. Μαριρή.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Στυλ. Όρφανίδης, δταν άνετράπη γεωργικός ελκυστήρας, τδν 
δποΐο δδηγοϋσε στδ Ελληνικό Κυλίνης.

— ΝΕΚΡΑ ή Μιράντα Ντελκόμ, έπιβάτις τοΰ Ι.Χ. μέ δδηγδ τδν I. Άσημό- 
πουλο, δταν τδ δχημα άνετράπη, στδ 41 χλμ. τής δδοΰ Κορίνθου— Τριπόλεως.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 12 άτομα, δταν, στδ 58 χλμ. τής δδοΰ Τυμπακίου— 
Ηρακλείου, τρίκυκλος μοτοσυκλέττα, μέ δδηγδ τδν Έ μ. Καλαϊτζάκη, άνετράπη. 
“Ολοι οι τραυματισθέντες έπέβαινον τής μοτοσυκλέττας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Κρητικός, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 254304 υδροφόρου, δταν τοΰτο 
παρεξέκλινε τής πορείας του, στδ 44 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών-—Λαυρίου καί άνε
τράπη.

— ΝΕΚΡΑ ή Σταυρ. Χατζηδάκη, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 189, δταν συνεκρούσθη 
στη Γλυφάδα μέ τδ 638009 φορτηγό μέ δδηγδ τδν Κλέφορντ Θέλτον, σμηνίτη τής 
’Αμερικανικής Βάσεως Ελληνικού. Επίσης έτραυματίσθησαν θανάσιμα ή Αιμιλία 
Μουλουγρή καί ελαφρώς ή Ελένη Φραγκουλιά.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Ράπτης, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 256519, δταν τοΰτο άνετράπη, στδ 
77 χλμ. τής δδοΰ Χαλκίδος— Λίμνης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ 3ετής Λάζ. Παπαδόπουλος, τδν δποΐο παρέσυρε στδ χωριό Άλ- 
μωποΰ γεωργικός έλκυστήρας, μέ δδηγδ τδν I. Μποζίση.

— ΝΕΚΡΑ ή ’Αγγελική Τσιάκου, την δποία παρέσυρε παρά τδ 14 χλμ. τής 
δδοΰ Πρεβέζης— Ίωαννίνων μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ άτομο άγνώστων στοιχείων 
ταυτότητος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Τσακμάκης, δδηγδς τοΰ Δ.Χ. 219719, δταν τοΰτο άνετράπη, 
παρά τδ 12 χλμ. τής δδοΰ Λαρίσης— ’Αθηνών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Πλιάκος, έπιβάτης φορτοεπιβατηγοΰ αύτοκινήτου, τδ δποΐο 
δδηγοϋσε δ Γ. Τσίγκας καί τραυματισμένες ή Άριστέα Πλιάκα καί ή Άθηνά Πλιά- 
κα, δταν τδ δχημα άνετράπη, στήν δδδ Μουζακίου— Πόρτας Καρδίτσης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Κωστάπουλος, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 250969 καί τραυματισμένοι



4 έπιβάτες, δταν τό όχημα άνετράπη σέ χαντάκι, στο δημόσιο δρόμο Κοοίνθου— 
"Αργους.

— ΝΕΚΡΑ ή Βικτωρία Άλμπάνη, τήν όποια παρέσυρε, στή λεωφόρο Κηφι
σίας, κοντά στην κλινική Σουμελά, τό Ι.Χ. 247530, μέ δδηγό τδν Γ. Κονταξόπουλο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 8, ol I . Πιλόρογλου, όδηγός τοΰ Ι.Χ. 101657 καί 7 
έπιβάτες, δταν τό όχημα άνετράπη, στό δημόσιο δρόμο Σχοινιά Μαραθώνος.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Άλαμάνος, όδηγός γεωργικού έλκυστήρος, δταν ούτος άνε
τράπη στήν δδό Ααρίσης— Φαλάνης.

— ΝΕΚΡΑ ή Ιταλίδα Τερέζα Τορέλ, όδηγός μοτοποδηλάτου καί τραυματισμέ
νοι 5, οί Άνδρέας Τορέλ, Ν. Καρδαγλής καί Ε. Αύγουστάκης, έπιβάτες μοτοποδη
λάτων, ό Κ. Φερεδροϋρος καί ό γυιός του Παναγιώτης, δταν τό φορτηγό συνεκρού- 
σθη, στήν δδό Πατρών— Πύργου μέ τα μοτοποδήλατα.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Ά λ . Πορίτης, τόν όποιο παρέσυρε, στή λεωφ. ’Αλεξάνδρας, τό 
Ι.Χ. 249159, μέ οδηγό τόν Μ. Μαρκάκη.

— ΝΕΚΡΑ ή Γ. Μαρτίνου, τήν όποια παρέσυρε στή λεωφόρο Θησέως τό Ι.Χ. 
163722, μέ δδηγό τόν Κ. Αυμπερόπουλο.

— ΝΕΚΡ0Σ δ Σπ. Δημητρακόπουλος, τόν όποιο παρέσυρε, στό 7 χλμ. τής 
όδοΰ Κυπαρισσίας— Φιλιατρών, τό Ι.Χ. 1826, μέ δδηγό τόν Α. Γαλαζωνίτη.

— ΝΕΚΡΑ ή Βασ. Λιβαδά καί τραυματισμένος ό Δ. Αιβαδάς, όδηγός φορτη
γού αυτοκινήτου, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ άλλο φορτηγό, στό 63 χλμ. τής οδού 
Θεσσαλονίκης— Καβάλας.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Παρ. Οικονόμου, όδηγός τζιπ καί τραυματισμένοι 6 έπιβάτες, 
δταν τό δχημα παρεξέκλινε τής πορείας του έξιο άπό τό χωριό Λειβαδάκι Γορτυνίας 
καί έπεσε σέ χαράδρα άρκετοΰ βάθους.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Π. Χοκίρης, όδηγός ποδηλάτου, δταν συνεκρού
σθη, στήν Άμφιάλη, Πειραιώς, μέ τό Ι.Χ. αυτοκίνητο, πού δδηγοΰσε ό Σ. Καρα- 
τζόγλου.

—  ΑΝΕΦΛΗΓΗ, ένώ έκινεΐτο στήν ’Άνω Ηλιούπολη, τό Ι.Χ. 8211, άπό βρα
χυκύκλωμα.

—  ΝΕΚΡΟΣ ό σμηνίτης Δ. Παναγιώτου καί τραυματισμένοι οί Γ. Πασαλής 
καί Δ. Κατσιάδης, δδηγοί αυτοκινήτου τής ΕΒΑ, τό όποιο συνεκρούσθη, στό 67ο 
χιλιόμετρο τής όδοΰ ’Αθηνών - Θηβών, μέ ρυμουλκό, πού τό δδηγοΰσε δ Κ. Κωστό- 
πουλος. Τό αύτοκίνητο τής ’Αεροπορίας άνετράπη καί άνεφλέγη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Χρ. Παπαδόπουλος, δταν τό 174100 
φορτηγό, πού δδηγοΰσε, άνετράπη καί άνεφλέγη έξο) άπό χωριό τής Ηλείας.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Καραμητσάνης καί τραυματισμένος οί Ε. Μακρατσΐνος, δδη- 
γός έπιβατικοΰ αυτοκινήτου καί Ε. Μπαλογιάννης, έπιβάτης, δταν τό δχημα, στό 
18ο χιλιόμετρο τής δδού Ααρίσης - Βόλου, παρεξέκλινε τής πορείας του καί προσέ- 
κρουσε σέ δένδρο.

—  ΝΕΚΡΑ ή Δέσποινα Ψωμά, τήν όποια παρέσυρε τό Ι.Χ. 712021, μέ δδηγό 
τόν Α. ’Αλεξίου, στήν διασταύρωση τών όδών Πειραιώς καί Μοσχάτου.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Κεμαντζής, όδηγός Ι.Χ. αύτοκινήτου καί τραυματισμένος 
δ έπιβάτης Γ. Βαρυπιάτης, δταν τό δχημα συνεκρούσθη, στήν Θεσσαλονίκη μέ φορ
τηγό, πού τό δδηγοΰσε δ Σ. Πανέτσος.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Πάουλ Χάκενμπεργκ, Γερμανός τουρίστας, έπιβάτης τοΰ ύπ’ 
άριθ. 0236612 αυτοκινήτου πού παρεξέκλινε τής πορείας του, στόν Σκαραμαγκά 
καί χτύπησε στό πεζοδρόμιο τού άντιθέτου ρεύματος. Τό δχημα δδηγοΰσε ή Άννέτα 
Γκινάσντα, ή δποία έτραυαατίσθη σοβαρώς.

Ν.Λ.



Κάθε Παρασκευή 

Ώ ρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 

ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό  

σπίτι.


