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ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ 
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ

Ύπό τοΰ κ. Ν ΙΚ . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ' .—  Κατ’ έπάγγελμα ή καθ’ §ξιν έγκληματίαι.

Δέον νά έχωμεν ύπ’ δψει δτι κατά τήν Ελληνικήν στατιστικήν εις τήν κατη
γορίαν των άπατων περιλαμβάνονται καί τά άδικήματα τής χρεωκοπίας, τοΰ άθεμί- 
τοο άνταγωνισμοΰ καί των γεωργικών ένεχυρογράφων (Νόμος 2184, άρθρον 12).

Έ κ τής τηρούμενης ύπδ τοΰ Τμήματος Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών στατιστι
κής, καταρτίζομεν τόν κάτωθι πίνακα διά τάς άπατας, αιτινες ελαβον χώραν κατά 
τά έτη 1932— 1935.

Έ τη

Ά  π  ά τ  α ι
’Αναλογία άπατων έν 

Άθήναις έπί 1000 
κατοίκωνΈτελέσθη-

σαν
’Ανεξιχνία

στοι
Ποσοστόν ά- 
νεξιχνιάστων 
έπί τοϊς %

1932 404 46 11 °/ο 0,74

1933 261 24 9°/ο 0,48

1934 322 20 6°/ο 0,59

1935 322 12 3°/ο 0,59

1932-1935 1.311 102 8 ° / β 0,42

24. Καθ’ εξιν καί κατ’ έπάγγελμα λαθρέμποροι.
Είς τήν έπίσημον 'Ελληνικήν στατιστικήν ή κίνησις τών καταδικασθέντων διά 

λαθρεμπορίαν γενικώς παρουσιάζεται ώς έξης:
Τδ έτος 1928 κατεδικάσθησαν 832 έκ τών δποίων ύπότροποι ήσαν 163, ήτοι 

ποσοστόν ύποτρόπων 19,84%.
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Τδ έτος 1929 κατεδικάσθησαν 743 
ποσοστδν όποτρόπων 20,59%.

Τδ έτος 1930 κατεδικάσθησαν 981 
ποσοστδν ύποτρόπων 19,77%.

Τδ έτος 1931 κατεδικάσθησαν 890 
ποσοστδν όποτρόπων 22,13%.

Τδ έτος 1932 κατεδικάσθησαν 956 
ποσοστδν ύποτρόπων 19,24%.

έκ των οποίων 

έκ των όποιων 

έκ των οποίων 

έκ των όποιων

ήσαν 

ή σαν 

ή σαν 

ήσαν

ύπότροποι

υπότροποι

ύπότροποι

ύπότροποι

153, ήτοι 

194, ήτοι 

197, ήτοι 

184, ήτοι

Γραφικώς παριστώμεν τά ανωτέρω
δίου:

στατιστικά δεδομένα διά τοϋ κάτωθι σχε-

25. Καθ’ εξιν καί κατ’ επάγγελμα φυγόπονοι (άλήται, έπαΐται).
Έ κ τής Ελληνικής στατιστικής λαμβάνομεν τά κάτωθι στοιχεία ώς πρδς τούς 

καταδικασθέντας τά έτη 1928— 1932 έπί έπαιτεία καί άλητεία, οΐτινες άναγρά- 
φονται είς μίαν κατηγορίαν ύπδ τήν ένδειξιν φυγοπονία: Ούτω:
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Το έτος 1928 κατεδικάσθησαν 801 έκ των δποίων ήσαν ύπότροποι 424, ήτοι 
ποσοστών υποτροπών 52,93%.

Τώ έτος 1929 κατεδικάσθησαν 789 έκ των δποίων ήσαν .υπότροποι 463, ήτοι 
ποσοστών ύποτρδπων 58,66%.

Τώ έτος 1930 κατεδικάσθησαν 673 έκ τών δποίων ήσαν υπότροποι 322, ήτοι 
ποσοστών ύποτρδπων 47,85%.

Τώ έτος 1931 κατεδικάσθησαν 677 έκ τών δποίων ήσαν υπότροποι 395, ήτοι 
ποσοστών υποτροπών 58,38%. \

Τώ έτος 1932 κατεδικάσθησαν 629 έκ τών δποίων ήσαν ύπότροποι 276, ήτοι 
ποσοστών ύποτρδπων 43,87%.

Τραφικώς δυνάμεθα να παραστήσωμεν τώ ποσοστών επί τοΐς έκατών τών έπί 
έπαιτείφ καί άλητείςο καταδικασθέντων κατά τα έτη 1928—-1932 διά τοΰ κατωτέ
ρου γραφικού σχεδίου. ’Ήτοι:

( Συνεχίζεται)



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μ Ι Κ Ρ Α  Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α  Ο Π Λ Α

Ύπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α' της Διευθύνσεως Έγκλη-
------------ματολογικών Υπηρεσιών κ. ΔΗΜ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ---------------------------

( Συνέχεια έχ τοΟ προηγουμένου )

25.—  ΔΓΝΑΜΙΣ ΕΛΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Διά νά έκπυρσοκροτηθή τό είς τήν θαλάμην φυσίγγιον πρέπει νά λειτουργήσω 
ό μηχανισμός τής σκανδάλης. Τοΰτο έπιτυγχάνεται διά πιέσεως τής σκανδάλης ένε
κα τής όποιας εγείρεται ή σφύρα (κόκκορας) καί κατά τήν πτώσιν της πλήττει, 
διά τής άκίδος της ή διά τής άκίδος τού στελέχους τό καφύλλιον. Ή  πλήξις δμως 
πρέπει νά είναι ισχυρά διά νά έκραγή τό καφύλλιον.

Ή  δύναμις αυτή καταμετρείται δι’ ειδικών όργάνων είς χιλιογραμμόμετρα. Με
ρικοί δπλουργοΐ ή κυνηγοί άναρτοΰν έκ τής σκανδάλης κυτίον, τό όποιον γεμίζουν 
διά χώματος ή άλλου ύλικοΰ, μέχρις δτου τό βάρος του προκαλέσει τήν πτώσιν τής 
σφύρας. Τό βάρος ζυγίζεται καί έξ αύτοΰ διαπιστοΰται ή καλή ή οδ λειτουργία της.

Ά λλ’ ή μέθοδος αυτή είναι άπαράδεκτος, διότι δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν σοβαρω- 
τάτους παράγοντας: α) τήν γωνίαν άπό τήν όποιαν πρέπει νά εύρίσκεται τό δπλον, 
ώστε τό αίωρούμενον έκ τής σκανδάλης βάρος νά άσκή τήν αυτήν πίεσιν, ώς καί ό 
δάκτυλος, β) άλλη ή μονάς δυνάμεως καί άλλη ή μονάς τού βάρους, γ) άλλη ή γω
νία διά τά κυνηγητικά δπλα καί άλλη διά τά πιστόλια, περίστροφα κλπ., διότι τό 
σχήμα τού κοντακίου δέν είναι τό αυτό.

Διά τά γνωστά δπλα, ή δύναμις τής σκανδάλης πρέπει νά είναι 2— 3 χιλιο
γραμμόμετρα. Ό  βαθμός τής άντιστάσεως τής σκανδάλης έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, 
είς περιπτώσεις έξετάσεως τυχαίων έκπυρσοκροτήσεων δπλου. Ή  καλή λειτουργία 
της έπηρεάζεται έκ τής σκοριάσεως, τό πολύ σφίξιμον τών βιδών, τήν διαστολήν 
(φούσκωμα) τού κοντακίου έκ τής ύγρασίας κλπ.

26.— ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ ΟΠΛΟΓ

'Ως σπανία περίπτωσις πρέπει νά θεωρήται ή διάρρηξις θαλάμης ή κάννης ένός 
δπλου. Μερικοί πιστεύουν δτι τό δπλον των θά διαρραγή, αν έχη παραμείνει έντός τής 
κάννης του θένον τι σώμα, πολύ δέ περισσότερον, αν έχη παραμείνει βολίς. Έχομεν 
πολλάκις άφαιρέσει ένσφηνωμένην έντός τής κάννης βολίδα καί μάλιστα είς παλαιού 
τύπου δπλα. Είς τοιαύτας περιπτώσεις, άπειλεΐται κυρίως ή θαλάμη, διότι ή πίεσις 
τών άερίων δέν άσκεΐται έπΐ τής κάννης, λάγψ τής έμφράξεώς της καί διότι ή άνθε- 
κτικότης τών συγχρόνων μετάλλων είναι μεγάλη (500 μέχρι 6.000 χιλιογραμμομέ- 
τρων).

"Ολα τά δπλα ύπόκεινται είς διάρρηξιν, δταν ή γόμωσις τού πυροβοληθησο- 
μένου φυσιγγίου είναι ποσοτικώς ή ποιοτικώς, άνωτέρα τής ύπό τού έργοστα- 
σίου προσδιορισθείσης άνθεκτικότητος τού μετάλλου. Φυσίγγιον λ.χ. τό όποιον πε
ριέχει τό ήμισυ, πλέον τής κανονικής του γομώσεως, θά παράγη πίεσιν περί τά 5.500— 
6.000 χιλιογραμμόμετρα, ένώ ή κανονική του γόμωσις θά παράγη 3.000. Οί τραυ
ματισμοί έκ διαρρήξεων δπλων είναι σπάνιοι, σπανιώτατα δέ θανατηφόροι καί πε
ριορίζονται, τό συνηθέστερον, είς τάς χεΐρας. Είναι κατά μεγαλύτερον ποσοστόν είς 
τά κυνηγητικά δπλα καί μάλιστα είς τά παλαιού τύπου, δταν χρησιμοποιήται άκα-
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πνος πυρΐτις ή φυσίγγι ον μέ υπερβολικήν γόμωσιν ή εις τα κακής ποιότητος και
νουργή. ’Άλλος σοβαρός λόγος είναι αί μικροσκοπικαί όπαΐ εις τήν θαλάμην ή τήν 
κάννην, αί δποΐαι δημιουργοΰνται άπό διαβρώσεις καί αί δποΐαι συνήθως είναι Αό
ρατοι. 'Ως κανών πρέπει νά θεωρήται δτι δπλον δέν διαρρηγνύεται, δταν τό χρησι- 
μοποιούμενον φυσίγγιον έχη τήν κατάλληλον γόμωσιν. Ά λλ’ άναφέρεται δτι είς τό 
έργοστάσιον MARLIN τής Βορείου ’Αμερικής, διερράγη ή θαλάμη δπλου των 5,65, 
τό όποιον κατά τά δεδομένα τοΰ έργοστασίου, είχεν έκ κατασκευής άνθεκτικότητα 
εις 5,500 χιλιογραμμόμετρα καί ήτο καί μικράς διαμέτρου (είκ. 77).

27.—  ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΓ ΟΠΑΑ (ΦΑΟΜΙΙΕΡ)

’Ενίοτε ή ’Αστυνομία ένδιαφέρεται νά βεβαιωθή, αν τά πολύ μικρού διαμετρή
ματος όργανα (16— 22 χιλιοστ.), τά φερόμενα συνήθως ύπό νεαρών προσώπων καί 
άποκαλούμενα εις τήν γαλλικήν Φλομπέρ, είς τήν άγγλικήν SPORTS GTNS ή 
SALON FIRES, δύνανται νά θεωρηθούν ως πυροβόλα δπλα.

Τάς ημέρας των Χριστουγέννων τού 1958, δ Α., κάτοικος δδού Στουρνάρα 
άριθ. 16, τάς διήρχετο είς τήν παρά τήν Βάρκιζαν οικίαν του, μετά τής συζύγου 
του καί τού υιού των, ετών 12, διά τήν ψυχαγωγίαν τού όποιου είχεν άγοράσει 
μικρόν δπλον τών 6 χιλ., διά νά άσκήται είς τήν Θήραν.

Μίαν πρωίαν, ένώ δ πατήρ ήσχολεΐτο μέ τήν περιποίησιν τών άνθέων, δ υιός 
του ώπλισεν έν άγνοια το υτό δπλον καί λαμβάνων ώς στόχον, δτέ μέν διάφορα δέν
δρα, δτέ δέ τον πατέρα του, ήσκεϊτο είς τήν σκόπευσιν, αλλά τό δπλον έξεπυρσοκρό- 
τησε καί ή βολίς επληξε τόν πατέρα του, 3 εκατοστά άνωθεν τής θηλής τού δεξιού 
μαστού, είς τό 4ον μεσοπλεύριον διάστημα, ετρωσε τόν δεξιόν πνεύμονα, κάτωθι τής 
άορτής καί ένεσφηνώθη είς τό άριστερόν ώτίον τής καρδίας, δπου καί άνευρέθη, 
κατά τήν νεκροψίαν (δρα σχετικήν είκ. 78).

Ή  βολίς, βάρους 1 γραμμαρίου, ήτο ώοειδοΰς σχήματος (βόλι) , έκ μολύβδου, 
6 χιλ., επί φυσιγγίου τύπου φλομπέρ, KUGELPATRONEN, αυστριακής παρα
γωγής.

Τό αυτό άποτέλεσμα έπιφέρουν καί τά πρός ψυχαγωγίαν, είς τά σκοπευτήρια 
χρησιμοποιούμενα δπλα, BTEECH LOODER - SALL - FIR ES, καί τά όποια πλεΐ- 
στοι νέοι τά χρησιμοποιούν καί διά Θήραν μικρών πτηνών (ορ. σχετ. είκ. 79).

Μερικών έκ τών μικρών τούτων δπλων ή βολίς δμοιάζει πρός ποτήρι καί έκ- 
σφενδονίζεται διά μηχανικής λειτουργίας μέ τοιαύτην δύναμιν, ώστε νά διανύη με- 
γάλην άπόστασιν εύθυγράμμως καί μέ διατρητικότητα τόσην, ώστε έξ άποστάσεως 
μέχρι 15 μέτρων (δπλον τών 16) νά διατρυπά σανίδα 1 έκατ. καί 2 έκ. τών 22 χιλ.

(Συνεχίζεται)
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Είκών 73 : Διάγραμμα έμφαΐνον τά κύρια στοιχεία λειτουργίας τοϋ πυροδοτικού μηχανισμού 
των πυροβόλων οπλών. (Α) τροχός, (Β) άξων τού τροχού, (Γ) έγκοπή έφ’ ής έδράζεται τό Ιν 
άκρον της σχαστηρίας, (Δ), (Ε) ό όίξων της σχαστηρίας. "Ανω : Κανονική θέσις σφύρας. 

Κάτω : Θέσις κατά την έκπυρσοκρότησιν.

Είκών 74 : Τό τάξον δεικνύει τήν κανονικήν θέσιν της σχαστηρίας.
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Είκών 76 : ’Εξάρτημα ασφαλείας εις εσωτερικόν πυροδοτικόν μηχάνημα κυνηγετικού δπλου.
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Είκών 77 : Διάρρηξις όπλου.
■*** £J

•%».

Είκών 78 : Περίπτωσις Βαρκίζης.

Είκών 79 : Βολίδες (ποτήρια) άεροβόλου όπλου.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α  Μ Ε  Τ Α  25  Π ΙΣ Τ Ο Λ ΙΑ

--------------------------Ύπδ τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------------

(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο καί τέλος)

Ό λ α  αύτά τά τεχνάσματα των κατηγορουμένων καί τής ύπερασπίσεως, κατέ- 
ληξεν δ κ. Είσαγγελεύς, δέν πρέπει νά σάς παρασύρουν ποσώς εις την έκτίμησιν 
των πραγματικών περιστατικών. Τά έγκλήματα βοοΰν, τά γεγονότα έπίσης μαρ
τυρούν τδ πώς διεπράχθησαν καί αί δύο ληστεΐαι. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν έχο- 
μεν καθαράν, καθαρωτάτην ληστείαν, έν δημοσία δδώ μετά φόνου καί είς τήν δευ- 
τέραν πάλιν ληστείαν είς δημοσίαν οδόν μετά άποπείρας φόνου. Τδ κατηγορητή- 
ριον είναι σαφές καί σαφής έπίσης πρέπει νά είναι ή έτυμηγορία σας, υμών τών 
ένόρκων Πειραιώς. Καταδικάσατε άνευ ούδεμιάς έπιεικείας τήν βδελυράν αύτήν 
συμμορίαν διά νά άπαλλαγή έπί τέλους ή κοινωνία μας άπδ τοιούτους έκφύλους καί 
πεπωρωμένους έγκληματίας.

Μετά τδν κ. Εισαγγελέα ώμίλησαν 8Γ δλίγων ο£ τρεις συνήγοροι τής πολιτι
κής άγωγής, Κρέων Μπουφίδης, Οικονόμου καί Τρικκαΐος, τονίσαντες τήν στυγε- 
ρότητα τών πρωτοφανών διά τά Ιλληνικά έγκληματολογικά χρονικά κακουργημά
των τής συμμορίας Χριστοφιλέα, ή δποία έξεκκολαύθη καί ήνδρώθη εις τδ κακό- 
φηρον άντρον τής Δροσιάς καί ζητήσαντες τήν πλήρη έφαρμογήν τοΰ κατηγορη
τηρίου, ώστε νά έπιβληθοΰν άνεπανόρθωτοι ποιναί είς τούς κατηγορουμένους διά 
νά δοθή καί ένα μάθημα είς τούς νεαρούς ύποψηφίους έγκληματίας δτι δέν δύναν- 
ται νά κακουργούν άγνοοΰντες τούς νόμους τής Πατρίδος καί τής Κοινωνίας.

Καί τώρα φθάνω είς τδ δραματικώτερον σημεΐον τής δίκης τής συμμορίας μέ 
τά 25 πιστόλια καί τδ όποιον ύπήρξε πραγματικδ δράμα γιά μένα καί τδ δποΐον 
τώρα μόνον τδ έξομολογοΰμαι, γιά πρώτη φορά, ύστερα άπδ τριανταπέντε δλόκληρα 
χρόνια πού πέρασαν άπδ τότε. Γιά πρώτη φορά άποκαλύπτω τώρα δτι άν δ Άνδρέας 
Χριστοφιλέας καί ή Κούλα έχουν άκόμα τά κεφάλια στδν ώμο τους καί άν τά κορ
μιά τους δέν έπεσαν διάτρυτα καί καταματωμένα κάτω άπδ τις σφαίρες τοΰ έκτε- 
λεστικοΰ άποσπάσματος, αυτδ δφείλεται γιατί δέν σηκώθηκα σ’ ένα κρίσιμο σημείο 
τής δίκης γιά νά βροντοφωνήσω τήν άλήθεια. Καί ή άλήθεια πού έγνώριζα έγώ 
μόνο, ήταν δτι είχε ύπεξαιρεθή άπδ μέσα άπδ τή δικογραφία τδ σχεδιάγραμμα πού 
κατ’ έντολήν τοΰ τότε διοικητοΰ τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. Κουτσουμάρη είχε κα
ταρτίσει δ έπί κεφαλής τοΰ σχεδιαστηρίου ή τοΰ «Καλλιτεχνικού Τμήματος» τής 
’Ασφαλείας, άρχιφύλακας τότε, Κατσιγιάννης, καί στδ δποΐον, καθώς είπα, ένε- 
φάνιζε τήν κάτοψι τοΰ αύτοκινήτου τοΰ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα μέ σημειωμένες 
έπάνω σ’ αύτό τις θέσεις πού καθότανε δ Φώτης, ή Κούλα καί δ Άνδρέας καί τδ 
δποΐον άπεδείκνυεν δτι μόνον δ Άνδρέας μπορούσε νά πυροβολήση έτσι ώστε ή 
σφαίρα νά βρή σ’ αυτδ τδ σημείο τοΰ σώματος τδν δδηγδ Τσάγκα καί νά τδν σκο- 
τώση, άφήνοντάς τον στδν τόπο. Καί δέν είχε μόνον ύπεξαιρεθή αύτδ τδ σχεδιά
γραμμα, άλλά είχε άντικατασταθή μέ άλλο πλαστό. Καί άκόμα δτι ήταν προφανές 
δτι άπδ τή δικογραφία είχε έπίσης ύπεξαιρεθή προφανώς δλόκληρος ή έκθεσις τοΰ 
άνακριτοΰ Σουργιαδάκη γιά τήν άναπαράστασι τής ληστείας πρώτα τοΰ Νικηταρά 
καί μετά τής δολοφονίας τοΰ μακαρίτη τοΰ Τσάγκα στή Βούλα, καί στήν δποία έση- 
μειοΰτο κανονικά ή θέσις πού καθότανε δ Άνδρέας μέσα στδ αύτοκίνητο τοΰ Τσάγκα 
καί άπδ τήν όποιαν είχε πυροβολήσει καί σκοτώσει τδν δυστυχισμένο τδ σωφέρ. 
Τήν συντριπτική γιά τδν Άνδρέα έκθεσι αύτή τοΰ άνακριτή έψαχνε τήν προηγού
μενη μέρα γιά νά βρή μέσα στήν πελώρια δικογραφία καί δ πρόεδρος τών συνέδρων
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τοΰ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, άλλα δεν τήν βρήκε καί δέν τήν διάβασε.
Καί τό δεύτερο έπίσης μυστικό τό είχα συμπεράνει εγώ. Άλλα ας εξιστορήσω 

μέ κάποια λεπτομέρεια τα γεγονότα.
Μετά τήν πολιτική αγωγή, δόθηκε δ λόγος προς τήν ύπεράσπισι. Άγόρευσε 

πρώτος 6 συνήγορος τοΰ Ντούνη Λευκαδίτης, πού έζήτησε τήν έπιείκεια γιά τόν πε
λάτη του, δ όποιος υπήρξε καί αυτός ένα από τά θύματα τοΰ Χριστοφιλέα, 6 όποιος 
κυριολεκτικώς τόν «επήρε εις τδ λαιμό του». Έτόνισεν δτι δ Ντούνης δέν είχεν άν- 
θρωποκτόνο σκοπό γιά τόν Νικηταρά καί καταλήγων παρεκάλεσε νά μή έχη έπί- 
δρασιν σ’ αυτόν τά τόσα κακουργήματα τοΰ άρχηγοΰ τής συμμορίας πού τόν έμπλεξε 
στά δίχτυα της.

Μετά έλαβε τόν λόγον δ συνήγορος τής Κούλας, Αουρμούσης, δ οποίος άνεφέρθη 
εις τό περιβάλλον δπου έζησε καί άνετράφη ή Κούλα καί εις τήν φοβεράν νόσον 
τήν όποιαν έκληρονόμησεν άπό τόν πατέρα της. Καταλήγων ύπεστήριξεν δτι αϋτη 
είχε παθολογικήν λατρείαν εις τόν αδελφόν της, δ όποιος τήν περιέπλεξεν εις τήν 
περιπέτειαν αυτήν.

Τέλος δίδεται δ λόγος εις τούς ύπερασπιστάς τοΰ Άνδρέα Χριστοφιλέα, Νικ. 
Θεοδωρόπουλον καί Μιχ. Παυλόπουλον, ζητήσαντας διά τούς άνωτέρω λόγους τήν 
Ιπιείκειαν τοΰ δικαστηρίου. Καί οι δύο των άνεφέρθησαν εις τό εγκληματικόν πε
ριβάλλον δπου έμεγάλωσαν τά μείναντα όρφανά άπό τήν μητέρα των δύο μικρά 
τότε παιδάκια, τόν Άνδρέα καί τήν Κούλα, πού έμεγάλωσαν μέσα εις τις πολυποί
κιλες καί άνήθικες ερωμένες τοΰ πατέρα των καί τά διδάγματα πού έπήραν άπό 
αυτόν, άνεφέρθησαν εις τό νεαρόν τής ήλικίας των πού δέν τούς έπέτρεπε νά έχουν 
πλήρη συναίσθησιν τών έγκληματικών πράξεων πού διέπραττον καί έτόνισαν δτι εις 
δλα τά πολιτισμένα κράτη δπου δέν ισχύει δ πανάρχαιος Βαβαρικός ποινικός μας 
νόμος καί ή ποινική μας δικονομία, πού ίσχυε τότε, οί δικαζόμενοι δύο άδελφοί άντί 
καταδίκης θά άπεστέλλοντο εις άναμορφωτικόν σχολεΐον διά νά άναμορφωθοΰν πρα- 
γματικώς καί νά άποδοθοΰν εις τήν κοινωνίαν άνίκανοι πλέον νά κακουργήσουν. 
Καί οί δύο συνήγοροι έτόνισαν τήν φρίκην τής άνεπανορθώτου ποινής τοΰ θανάτου 
καί έξέφρασαν τήν έλπίδα δτι οί ένορκοι θά άποφύγουν τήν πλήρη καί, κατ’ αυ
τούς, σχολαστικήν άποδοχήν τοΰ κατηγορητηρίου.

Τελευταίος ώμίλησεν δ στενός μου φίλος δικηγόρος Επαμεινώνδας Βαλσαμά- 
κης, ένα άπό τά καλά παλικάρια, πού διψώντας περιπέτειες καί έπειδή είχε πάει 
γιά εύρύτερες σπουδές στή Γαλλία πριν άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δταν αύτός 
έκηρύχθηκε κατατάχθηκε στή λεγεώνα τών ξένων καί μέ τά διάφορα άνδραγαθή- 
ματά του καί τις ίκανότητές του έφθασε μέχρι τοΰ βαθμοΰ τοΰ λοχαγού. Άνδρα- 
γάθησε πολλές φορές στις μάχες τοΰ Μάρνη καί τοΰ Σόμ, τιμήθηκε μέ τδ χρυσό 
παράσημο τής τιμής καί ήταν γραφτό, άφοΰ είχε λάβει ένα σωρό τραύματα πολε
μώντας γιά τή Γαλλία καί γενικώτερα γιά τήν Άντάντ, νά πέση στον δεύτερο παγ
κόσμιο πόλεμο κάτω άπό τις σφαίρες εκτελεστικού άποσπάσματος Ιταλών φασιστών 
πού έλέω τών Γερμανών Ναζί είχαν καταλάβει τήν Ελλάδα πού δέν μποροΰσαν νά 
νικήσουν καί λυσσοΰσαν γιατί άκριβώς είχαν ήττηθή στή Βόρειο “Ηπειρο.

Ό  Βαλσαμάκης, στον δποΐο καθόμουνα άκριβώς δίπλα του στό τραπέζι τών 
συνηγόρων, γράφοντας, έλλείψει χώρου, τά πρακτικά γιά τό «Έθνος» καί γιά τήν 
«Καθημερινή» πού δούλευα τότε, άρχισε τήν άγόρευσί του οχι μέ άμυνα άλλά μέ 
έπίθεσι καί μέ ένα άνηλεές «κατηγορώ» κατά τής κοινωνίας, ή όποια άφήκε άπρο- 
στάτευτα καί άδιαπαιδαγώγητα δύο άνώμαλα ψυχικώς παιδιά - άδέλφια, πού έπι- 
προσθέτως είχαν μπολιαστή μέ τή σύφιλι τοΰ πατέρα τους πού τούς άφησε άνεξί- 
τηλα στίγματα καί τά άφησε νά παρασυρθοΰν καί νά έγκληματήσουν.

Άνεφέρθη κατόπιν εις τό πρώτον έγκλημα, τήν δολοφονίαν τοΰ Τσάγκα, καί 
ύπεστήριξε τήν έκδοχήν δτι δποκινητής καί καθοδηγητής αυτής δέν ήταν δ Άν-
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δρέας, άλλ’ δ περίφημος έραστής τής Κούλας, Φώτης, τον όποιον θέλησε, κατά τδν 
συνήγορον, νά σώρή δ Άνδρέας παραδεχθείς όταν συνελήφθη, δτι αυτός τάχα είναι 
δ φονεύς τοΰ Τσάγκα, ενώ δολοφόνος ήταν δ Φώτης καί αύτδς δ "Άνδρέας καί ή 
Κούλα άπλοι κομπάρσοι.

—  Καί θά σάς τδ άποδείξω αύτό, εξακολούθησε δ μακαρίτης δ Βαλσαμάκης, 
παρουσιάζων σέ σας, κύριοι ένορκοι, ένα σχεδιάγραμμα μέ την κάτοψιν τοΰ αυτοκι
νήτου τοΰ Τσάγκα καί τδ όποιον στδ διάλειμμα έλαβα από τήν δικογραφίαν. Τδ 
σχεδιάγραμμα αυτό συνετάγη κατά τήν προανάκρισιν άπδ τδ ειδικόν συνεργειον τής 
Ασφαλείας, ή δποία ένήργει τότε τήν προανάκρισιν καί αύτό άκριβώς άποδεικνύει 
δτι δέν έπυροβόλησε καί δέν έσκότωσε τδν Τσάγκαν δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, άλλ’ 
δ μυστηριώδης έκεΐνος διαφεύγων κακοΰργος, δ Φώτης. Ό  Άνδρέας Χριστοφιλέας, 
επομένως, δέν ήτο δ ιθύνων νοΰς τής ληστρικής συμμορίας, ή δποία δικάζεται παρ’ 
ύμών άλλ’ ένας απλός κομπάρσος, τέταρτος δέ τροχός τής άμάξης ήταν ή Κούλα. 
Ά λλ’ δλη αυτή ή ιστορία τής συμμορίας μέ τά αυτοκίνητα έδημιουργήθη άπδ τήν 
ψευδομάρτυρα Μασουρίδου καί κατόπιν τήν έξεμεταλλεύθη καί τήν Ιξώγκωσεν δ 
Τύπος διά λόγους κυκλοφοριακοϋς καί μόνον. Τδ σχεδιάγραμμα βοα καί άποδεικνύει 
δτι δ δικαζόμενος άνήλικος Άνδρέας Χριστοφιλέας δέν είναι φονεύς. Είναι ένας τι
ποτένιος συνεργός.

Ένώ εξακολουθούσε ή άγόρευσις τοΰ μακαρίτη τοΰ φίλου μου Βαλσαμάκη, έρ- 
ριξα μιά ματιά στδ σχεδιάγραμμα τδ δποΐον κρατοΰσεν δ συνήγορος καί έδειχνε εις 
τδ δικαστήριον. Αλλά μέ τή ματιά πού έρριξα έφριξα καί άθελά μου πήγα νά πε- 
ταχθώ δρθιος καί παραβλέπων δτι κατά τήν διάρκειαν τής διαδικασίας δέν μπορού
σα νά πάρω τδν λόγον καί νά πω έστω καί μίαν λέξιν χωρίς νά κινδυνεύω νά κα- 
ταδικασθώ γιά διατάραξι τής τάξεως στδ δικαστήριο κατά τήν συνεδρίασι. Μοΰ 
ήλθε νά ξεφωνίσω δτι τδ σχεδιάγραμμα τοΰ αυτοκινήτου δέν ήταν έκεΐνο πού είχε 
κατασκευάσει, κατ’ έντολήν τοΰ κ. Κουτσουμάρη, δ φίλος μου άρχιφύλακας τότε 
Κατσιγιάννης καί μετέπειτα καθηγητής τής Καλλιγραφίας καί Ιχνογραφίας σέ 
γυμνάσιο, άλλά ένα κατασκεύασμα τελείως πλαστό. Αλλά άν καί προς στιγμήν 
δέν μίλησα, ένοιωσα άμέσως ένα πάτημα δυνατό στην άκρη τοΰ δεξιού μου ποδιού 
καί συγχρόνως ένα μέ πολύ τρόπο τσίμπημα στδ δεξί χέρι άπδ τδν άγορεύοντα φίλο 
μου, δ δποΐος χωρίς νά διακόψη τήν άγόρευσίν του μέ εκύτταζε κατάματα σάν νά 
μοΰ ύπεδείκνυε δτι δέν έπρεπε νά βγάλω άχνα γιά τδ ζήτημα τής πλαστότητος πού 
είχα άποκαλύψει. Γιατί τδ πραγματικό σχεδιάγραμ.μα τής δικογραφίας πού είχε 
φτιάξει δ Κατσιγιάννης, σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής προανακρίσειος καί τις 
πρώτες καταθέσεις ώς μαρτύρων τοΰ Άνδρέα καί τής Κούλας έδειχνε καθαρά, δπιος 
καί ήταν άλήθεια, δτι δ Άνδρέας ήταν δ φονιάς. Αύτό άλλως τε είχε άποδειχθή 
καί στήν άναπαράστασι τοΰ εγκλήματος πού έγινε στη Βούλα καί τήν δποίαν είχα 
παρακολουθήσει πολύ καλά.

“Ολες αυτές οί σκέψεις καί άκόμα μιά άλλη, δτι ξέροντας τί έκτακτος δικα
στής ήταν δ φίλος μου Μανώλης Σουργιαδάκης καί δτι άύτδς ήταν άδύνατον άπο- 
λύτως νά μήν είχε συντάξει έκθεσιν γιά τήν άναπαράστασι στή Βούλα πού νά άπο- 
δεικνύη δτι δ Άνδρέας καί δχι δ Φώτης ήταν δ δολοφόνος τοΰ Τσάγκα καί δτι ή 
έκθεσις εκείνη τοΰ άνακριτή, τήν δποίαν είχε ζητήσει δ Πρόεδρος γιά νά τήν δια- 
βάση στήν προηγούμενη συνεδρίασι καί δέν τήν ευρισκε, είχε χαθή προφανώς άπδ 
τή δικογραφία γιατί είχε κλαπή ή ύπεξαιρεθή άπδ τδν ίδιον εκείνον πού είχε άντι- 
καταστήσει τδ γνήσιο σχεδιάγραμμα τής Γενικής Ασφαλείας καί είχε βάλει στή 
θέσι του τδ παλιό.

Άλλά σχεδόν άμέσως δ μακαρίτης δ Βαλσαμάκης επροφασίσθη μιά παροδική 
ζάλη καί ζήτησε άπδ τδν Πρόεδρο μιά μικρή διακοπή, ή δποία καί τοΰ έδόθη. 
Καί άμέσως μόλις έκαναν νά φύγουν, οί δικασταί καί οί ένορκοι, δ Νώντας δ Βαλ-
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σαμάκης, σφίγγοντάς μου καί πάλι τδ χέρι καί δίνοντας του μια καινούργια δυνατή 
τσιμπιά, μοΰ είπε ψιθυριστά στδ αύτί μέ τρόπο πού νά μή τδ άκούση κανείς :

—  Σκάσε βρέ Σπΰρο... Τί πάς νά κάνης;
—  Νά τό πώ... Νά τδ βροντοφωνήσω δτι τδ δήθεν σχεδιάγραμμα τής ’Ασφα

λείας πού έπεκαλέσθης είναι πλαστό. Καί τδ ξέρω γιατί ήμουνα μπροστά δταν τδ 
έφτιαχνε στδ γραφείο του δ άρχιφύλακας Κατσιγιάννης καί γιατί τώρα μόλις κα
τάλαβα τδ γιατί χθες δέν βρήκε νά διαβάση έδώ δ Πρόεδρος τήν εκθεσι τής άνα- 
παραστάσεως τοΰ άνακριτή.

—  Στάσου νά σοΰ μιλήσω. Θέλεις νά κάψης τδ φίλο σου τδ Βαλσαμάκη; Μάθε 
λοιπδν δτι έγώ μιά μέρα πού ώς συνήγορος διάβαζα τή δικογραφία έκλεψα τήν εκ
θεσι τοΰ άνακριτή καί έβαλα δικό μου σκίτσο στή θέσι τοΰ γνήσιου τής ’Ασφαλείας. 
Καί τώρα μίλα γιά νά κάψης έμένα τδ φίλο σου. Καταλαβαίνεις γιατί τδ έκανα 
αύτό. Δέν τδ έκανα γιά τά λεπτά πού δέν πρόκειται νά πάρω άπδ τδ Χριστοφιλέα 
πού δέν έχει φράγκο, άλλά γιατί λυπήθηκα αύτδ τδ παιδί πού ήταν άξιο καλλίτε
ρης τύχης. Σκέψου το καλά. Σέ δποιο κράτος μέ συγχρονισμένη νομοθεσία νά δικα
ζότανε, θά κλεινάτανε σέ άναμορφωτήριο. Έδώ πάει στδ άπόσπασμα γραμμή γιατί 
τδ άπηχτο μυαλό του πήρε αέρα άπδ τά γκαγκστερικά άναγνώσματα καί άπδ δή
θεν άστυνομικά φιλμ πού διάβαζε καί έβλεπε. Καί άντί νά δικάσης τούς ύπευθύνους 
τοΰ κράτους, πού άφήνουν έλεύθερα γιά τή νεολαία δλα αυτά, καί άντί νά δικάσης 
τδν προκομμένο τδν πατέρα του πού δταν δρφάνεψαν τά παιδιά του τά είχε στδ άντρο 
τής «Δροσιάς» μαζί μέ τις άγαπητικές του, τούς νταβατζήδες καί τούς κλέφτες, 
θέλεις νά καταδικάσης σέ θάνατο αύτδ τδ παιδαρέλι. Πίστεψέ με, Σπΰρο, δέν είναι 
κακή πάστα αύτδ τδ παιδί. Θδ διορθωθή. Θά πήξη τδ μυαλό του. Σκέψου δτι άν 
μιλήσης καί πής καί μιά μονάχα λέξι τδν στέλνεις έκατδ τά έκατδ στδ άπόσπασμα. 
Στδ θάνατο. Καί τώρα μίλησε καί πάρε καί μένα, τδ φίλο σου τδ Νώντα, στδ λαι
μό σου.

'Ομολογώ δτι βρέθηκα έκείνη τή στιγμή σέ ένα φοβερό δίλημμα. Γύρισα καί 
έρριξα μιά ματιά στδ δικαζόμενο μειράκιο πού δέν είχε καμμιά συναίσθησι δτι τδ 
κεφάλι του παιζότανε κορώνα γράμματα. Ξανάφερα στή φαντασία μου τδ πτώμα 
τοΰ δυστυχισμένου τοΰ Τσάγκα, γεμάτο αίματα καί τδν μαντηλοδεμένο Νικηταρά. 
”Αχ Θεέ μου, φώτισέ με τί νά κάνω... Θυμήθηκα δτι κατά τή δημοσιογραφική 
δεοντολογία δέν πρέπει ένας δημοσιογράφος νά άποκαλύπτη ποτέ όχι μόνο τις πη
γές μιάς είδήσεως καί τούς δώσαντας, άλλά καταγγέλλει στά δικαστήρια δ,τι μυστικό 
έμαθε έξ αιτίας τής δημοσιογραφικής του ίδιότητος. ’Αλλά πρδ πάντων γιά μένα 
ήταν ζήτημα συνειδήσεως. Καί στήν κρίσιμη έκείνη στιγμή γύρισα τά μάτια μου 
στήν εικόνα τοΰ Θεανθρώπου πού ήταν άπάνω άπδ τήν έδρα τοΰ Προέδρου σάν νά 
ζητοΰσα άπδ τδν “Γψιστο μέ τή βουβή προσευχή μου μιά καθοδήγησι γιά τό τί 
έπρεπε νά πράξω. Καί τά γλυκά μάτια τοΰ Θεοΰ τής άγάπης καί τής συγγνώμης 
μοΰ έδειξαν δτι δέν έπρεπε νά μιλήσω. Καί δέν έμίλησα...

Έπανελήφθη σέ λίγο ή συνεδρίασις καί δ Βαλσαμάκης έτελείωσε τήν άγό- 
ρευσί του πρδς τούς ένόρκους νά λάβουν ύπ’ δψιν τδ άπηχτο μυαλό τοΰ δικαζομένου 
καί νά άναμετρήσουν τοΰ άνεπανορθώτου τήν φρίκην.

Ό  Πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου τών συνέδρων, άφοΰ έρώτησε τούς δικαζομένους 
κατηγορουμένους άν έχουν τίποτε άλλο νά προσθέσουν γιά τήν ύπεράσπισί τους, έθε
σε τδ ζήτημα εις τούς ένόρκους πού άποσύρθηκαν σέ διάσκεψι στις 8.30' τδ βράδυ.

"Γστερα άπδ δύο δλόκληρες ώρες άγωνίας, ξαναήρθαν στήν αίθουσα καί δ 
προϊστάμενος αυτών, μέ φωνή πού κάπως έτρεμε, διάβασε τήν έτυμηγορία τους.

Παρεδέχθησαν τήν ένοχή τοΰ άρχηγοΰ τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια γιά 
ληστεία έν δημοσία δδώ μετά χρήσεως δπλου καί εις φόνον τοΰ σωφέρ Τσάγκα στή 
Βούλα. Επίσης έκήρυξαν ένόχους ληστείας έν δημοσία δδώ μετά χρήσεως δπλου καί
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άποπείρας φόνου τοΰ σωφέρ Νικηταρα, τδν Άνδρέαν Χριστοφιλέαν, τήν Κούλαν 
Χριστοφιλέα καί τόν ’Αθανάσιον Ντούνην καί παρεδέχθησαν δτι καί κατά τά δύο 
αδικήματα οί καταδικασθέντες διετέλουν είς μετρίαν σύγχυσιν λόγω τής νεαράς των 
ήλικίας καί τής έν γένει διανοητικής των καταστάσεως.

Οί κατηγορούμενοι άκουσαν τήν έτυμηγορία καί άφήκαν νά τούς ξεφύγη μιά 
ανάσα άνακουφίσεως. Είχαν σώσει τά κεφάλια τους. Γλύτωσαν τό άπόσπασμα.

Τότε δεν ίσχυε τό δικαίωμα τοΰ δικαστηρίου των συνέδρων νά προσβάλη γιά 
πεπλανημένη την έτυμηγορία τών ένόρκων πού ήταν θέσφατο γιά τό δικαστήριο καί 
μέ βάσι λοιπόν τήν παραπάνω έτυμηγορία τό δικαστήριο τών συνέδρων κατεδίκασε 
τούς δύο άδελφούς Χριστοφιλέα καί τόν Ντούνη σέ ισόβια δεσμά, σέ ίσόβεια κάθειρξι, 
δπως θά λέγαμε σήμερα. Επίσης στόν Άνδρέα Χριστοφιλέα μόνο καί δχι στήν 
Κούλα έπεβλήθη καί φυλάκισις 15 ήμερων καί 450 δραχμές χρηματική ποινή γιά 
παράνομο δπλοφορία.

Ό  Άνδρέας Χριστοφιλέας καί ή Κούλα δέν έμαθαν ποτέ δτι στή σιωπή μου 
χρωστούσαν τό δτι Ισωσαν τά κεφάλια τους...

Καί υστέρα άπό μήνες πολλούς έγινε καί ή τελευταία δίκη στό κακουργιοδι- 
κεΐο τοΰ Άνδρέα γιατί τήν νύχτα τής 7ης Απριλίου πριν δυό χρόνια, μαζί μέ φί
λους του, πήραν τό σωφέρ Δημ. Οικονόμου μέ τό αμάξι του καί τόν πήγαν πρός τήν 
Ά γιά  Σωτήρα τοΰ Διονύσου. Έκεΐ δ Άνδρέας έβγαλε ένα πιστόλι καί ά'φοΰ έδωσε 
καί ένα μπάτσο στό σωφέρ, τοΰ πήρε 300 δραχμές πού είχε άπάνω του καί τό αυ
τοκίνητο πού κατόπιν έγκατέλειψαν στήν Αθήνα. “Εφαγε μερικά χρόνια γιά τή 
ληστεία αύτή ό Άνδρέας, άλλ’ ή ποινή αυτή συνεχωνεύθη μέ τή μεγάλη ποινή τών 
ισοβίων δεσμών.

Καί αύτή ήταν ή τελευταία φορά πού άσχολήθηκα μέ τή συμμορία μέ τά 25 
πιστόλια καί μέ τά κατορθώματά της.

Αστέρα σάν δημοσιογράφος παρακολούθησα τό Χριστοφιλέα καί τήν άδελφή 
του. Λοιπόν, μέσα στή φυλακή έγιναν άνθρωποι καί οί δύο. Μετάνοιωσαν πραγμα
τικά καί έδειξαν μιά τέτοια διαγωγή, ώστε προκάλεσαν τήν προσοχή τοΰ παλιοΰ 
προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Αθηνών καί δημοσιογράφου Ήλία Μικρουλέα, ό ό
ποιος έγνωμοδότησε γιά μετριασμό τής ποινής τους. Έπήραν χάρι δυό καί τρεις 
φορές καί ύστερα άπό άναστολή τής ποινής τους μετά μερικά χρόνια άπεδόθησαν 
στήν κοινωνία έλεύθεροι. Μπήκαν μικροί κακοΰργοι μέσα στή φυλακή καί βγήκαν 
άνθρωποι. Θά τό πιστέψετε μάλιστα; Μέσα στή μακριά δημοσιογραφική καρριέρα 
μου μιας Ολοκλήρου πεντηκονταετίας γιά πρώτη φορά είδα ή φυλακή νά διορθώνη 
καταδίκους καί νά τούς κάνη άπό διαβόητους εγκληματίες χρήσιμους άνθρώπους. 
Καί γ ι’ αυτό δέν μετάνοιωσα καθόλου, γιατί μέ τή σιιυπή μου έσωσα τά κεφάλια 
Ικείνων τών άμυαλων παιδιών, πού υπήρξαν θύματα τοΰ πατέρα τους καί τοΰ περι- 
βάλλοντός του.

Ούτε ό Άνδρέας Χριστοφιλέας, ούτε ή Κούλα ξαναεγκλημάτισαν πιά. “Εγιναν 
πρότυπα άνθρώπων. Πανδρεύθηκαν καί έδημιούργησαν δικές τους οικογένειες.

Αύτή ήταν ή ιστορία τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια...
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Καί οί δύο έθεωροΰντο ώς ή σπονδυλική στήλη τής έπιχειρήσεως των 150. 
000.000 δολλαρίων, καί ήσαν μέλη τής μεγαλύτερης διεθνούς σπείρας λαθρεμπό
ρων ναρκωτικών, τής παντοδύναμης καί άσύλληπτης Μαφίας, τής όποιας' εγκέφα
λος ήταν δ Λούκυ Λουτσιάνο.

Στις 17 Μαΐου συνελήφθηκαν μαζί μ’ αύτούς άλλα δέκα μέλη τής σπείρας. 
'Όλοι έκρατήθηκαν ένεχόμενοι για μια ή περισσότερες παραβάσεις τού νόμου περί 
ναρκωτικών.

Ό  Βινσέντ Μάουρο καί ό Φράνκ Καροΰσο, άφέθησαν έλεύθεροι μέ την κατα
βολή έγγυήσεως 250.000 δολλαρίων έκαστος, ένψ ή δίκη τους έκκρεμοΰσε ένώπιον 
τού όμοσπονδιακοΰ δικαστηρίου.

Στό μεταξύ στον Καναδά ή Αστυνομία έκινήθη έναντίον τεσσάρων υπόπτων. 
Τρεις ήσαν άπό τό Τορόντο καί ένας άπό τή Χάμιλτον καί συνέλαβαν τούς τρεις Ιξ 
αύτών. Ό  τέταρτος βρισκόταν ήδη στις φυλακές. Αυτοί ήταν οί άδελφοί Άγκουέτσι 
’Άλμπερτ καί Βίτο καί τό Τορόντο, ό τρίτος ό Ρόκκο Σκοπελίτι, 25 έτών, επίσης 
άπό τό Τορόντο καί ό τέταρτος δ Τζών «Πόπς» Παπαλία άπό τή Χάμιλτον. Ό  Πα- 
παλία κατά τό χρόνο έκεΐνο έξέτιε ποινή φυλακίσεως 18 μηνών γιά άδικο έπίθεση 
καί σωματικές βλάβες κατά τού Καναδού Μάξ Μπλούεσταϊν.

Στις 24 Μαΐου 1961 τό δμοσπονδιακό δικαστήριο τής Νέας Ύόρκης άνέβαλε 
τή δίκη. Οί κατηγορούμενοι άφέθησαν όλοι ελεύθεροι επί έγγυήσει. Ό  Μάουρο καί 
δ Καροΰσο κατέβαλαν άπό 50.000 δολλάρια ώς έγγύηση. Ό  "Αλμπερτ Άγκουέ- 
τσι, ό όποιος είχεν έκδοθή στις Ηνωμένες Πολιτείες, άφέθηκε έλεύθερος άντί 20. 
000 δολλαρίων. Λίγο χρόνο άργότερα βρήκε τό τρομερό τέλος του μέσα στις φλόγες 
σ’ έναν άγρό τού Ρότσεστερ. "Ολοι οί άλλοι κατηγορούμενοι άφέθησαν ελεύθεροι 
μέ μικρότερη έγγύηση.

Κατά τό ενδιάμεσο αύτό χρονικό διάστημα, πού τά μέλη τής σπείρας διατε- 
λοΰσαν έν άναμονή τής δίκης, συνέβησαν τρομερά γεγονότα. Τό πρώτο ήταν ή κτη
νώδης δολοφονία τού Γουΐλλιαμ Σόρτυ Χόλμς, τού όποιου τό πτώμα βρέθηκε στή 
Μπρόγξ στις 9 Αύγούστου 1961.

Μετά παρατηρήθηκε μιά δμαδική άθέτηση κατά τής έγγυήσεως. Στις άρχές 
Σεπτεμβρίου εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς οί άρχηγοί τής σπείρας Βινσέντ Μάουρο 
καί Φράνκ Καροΰσο. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τον Σαλβατόρε Μανέρι, ό όποιος είχε 
άφεθή έλεύθερος άντί τού ποσού τών 15.000 δολλαρίων.

Ή  δικαιοσύνη πολλές φορές προχωρεί πολύ άργά. "Ετσι ή δίκη τών λαθρεμ
πόρων άρχισε τον ’Οκτώβριο τού 1961. Τρεις έβδομάδες άργότερα, έλαβε χώραν ένα 
άλλο γεγονός. "Ενας άπό τούς κατηγορουμένους άποπειράθηκε ν’ αυτοκτονήση στό 
σπίτι του. Μιά έβδομάδα άργότερα, 0 δικηγόρος του παρουσίασε στό δικαστήριο ένα 
πιστοποιητικό ενός ψυχιάτρου τό όποιο έπιστοποίει δτι ό πελάτης του ήταν φρενο
βλαβής. Τά δνομά του διεγράφη άπό τόν πίνακα τών κατηγορουμένων καί έν συνε
χεία μεταφέρθηκε στό ψυχιατρείο Μπέλβιου, οπού καί βρίσκεται σήμερα.
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ΤΗταν τότε περί τά μέσα Νοεμβρίου. Μια εβδομάδα άργότερα, δηλαδή τήν ήμε
ρα τής εορτής των Εύχαριστιών, μέσα σ’ ένα χωράφι, κοντά στο Ρότσεστερ, βρέθη
κε τό άποτεφρωμένο πτώμα τοΰ ’Άλμπερτ Άγκουέτσι.

"Ενα μήνα άργότερα, στίς 28 Δεκεμβρίου, άφοΰ έπϊ δύο μήνες συγκεντρώνον
ταν μαρτυρικά ένοχοποιητικά στοιχεία τό δμοσπονδιακό ορκωτό δικαστήριο έκρινε 
όλους τούς κρατουμένους ώς ενόχους σέ όλες τις περιπτώσεις καί έξέδωσε τήν από
φασή του διά τής όποιας επέβαλε ποινές φυλακίσεως σέ όλους τούς κρατουμένους.

Άπό τις 28 Δεκεμβρίου, οπότε Ιξεδόθη ή άπόφαση μέχρι τήν 1 Φεβρουάριου, 
δπότε εξετελέσθη ή άπόφασις αυτή, Ιλαβαν χώραν δύο γεγονότα μεγάλης σημασίας.

Τό πρώτο ήταν ή σύλληψη τοΰ Βινσέντ Μάουρο, τοΰ Φράνκ Καροΰσο καί τοΰ 
Μανέρι.

Ή  σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στήν 'Ισπανική πόλι τής Βαρκελώνης 
καί στήν 'Ισπανική νήσο Μαγιόρκα, πού βρίσκεται στά άνοικτά τών νοτίων άκτών 
τής 'Ισπανίας. Ή  άνακάλυψή τους έπετεύχθη πάλι άπό πληροφοριοδότη τής ύπη- 
ρεσίας διώξεως ναρκωτικών. Μιά γυναίκα, ή οποία δέν άμφέβαλλε καί ήταν άπο- 
λύτως βέβαιη, παρουσιάσθηκε στήν ’Αστυνομία καί δήλωσε:

—  «Αυτούς τούς άνθρώπους πού ζητάτε γιά τήν υπόθεση τών ναρκωτικών καί 
τών όποιων τις φωτογραφίες εχω δή στίς έφημερίδες, είμαι άπόλυτα βέβαιη καί 
μπορώ νά όρκισθώ ότι τούς είδα στή Νασάου τών νήσων Μπαχάμα.

ΤΗταν ’Οκτώβριος τοΰ 1961. Αυτήν άκριβώς τήν πληροφορία ήθελε τό γραφείο 
διώξεως ναρκωτικών. Μιά ομάδα άπό άστυνομικούς έφυγε άμέσως γιά τή Νασάου 
καί έκεΐ, μέ τή βοήθεια τής τοπικής ’Αστυνομίας, άρχισε τήν έπίπονη ερευνά. Πέ
ρασε ένας μήνας ώσπου νά μπορέσουν νά πάρουν τήν πολύτιμη πληροφορία.

Τό «τρίο» τής σπείρας, Μάουρο, Καροΰσο καί Μανέρι, είχαν άναχωρήσει ιγά 
τήν Ευρώπη. Γιά ποΰ όμως κανένας δέν ήξευρε.

Οί άστυνομικοί άνεχώρησαν γιά τή γηραιά ήπειρο. ’’Ωργωσαν κυριολεκτικά 
τήν Εύρώπη καί τελικά κατέληξαν στή Νότιο Εύρώπη, στήν ’Ιταλία καί στήν 
'Ισπανία.

Ε κεί μέ τή βοήθεια τής ’Ιταλικής ’Αστυνομίας, οί ’Αμερικανοί άστυνομικοί 
τής υπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών, έλάμβαναν γνώση καθημερινώς όλων τών κι
νήσεων τοΰ Λούκυ Λουτσιάνο.

Περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1961, πήραν τήν πληροφορία ότι οί τρεις καταζη
τούμενοι βρισκόντουσαν στήν 'Ισπανία καί άνεχώρησαν γιά τή χώρα αυτή.

’Αλλά τώρα καί οί λαθρέμποροι είχαν πληροφορηθή άπό τούς πράκτορές τους 
ότι οί άστυνομικοί τούς είχαν άνακαλύψει καί σκόρπισαν άμέσως. Ό  Μάουρο καί 
ό Καροΰσο κατέφυγαν στή Βαρκελώνη καί δ Μανέρι στή νήσο Μαγιόρκα.

Τό κυνήγι τών λαθρεμπόρων βρισκόταν στο κατακάρυφο. Οί άστυνομικοί είχαν 
πείρα στή δίωξη τών διεθνών λαθρεμπόρων καί μέ τή βοήθεια ένός δικτύου πληρο
φοριοδοτών, κατώρθωσαν νά μάθουν τόν τόπο διαμονής τών τριών κακοποιών.

Τούς πλησίαζαν μέ μεγάλη προσοχή. Πέντε ή έξη ’Αμερικανοί άστυνομικοί 
μαζί μέ 'Ισπανούς συναδέλφους των, παρακολουθούσαν τό ξενοδοχείο τών Μάουρο 
καί Καροΰσο στή Βαρκελώνη, στο κέντρο τής πόλεως. Στίς 28 Δεκεμβρίου μπήκαν 
μέσα στό πολυτελές διαμέρισμά τους μέ τά πιστόλια στά χέρια καί συνέλαβαν τούς 
δύο λαθρεμπόρους.

—  Μήν άποπειραθήτε νά κάνετε φασαρία, τό παιγνίδι έληξε, είπεν ένας άστυ- 
νομικός.

Σχεδόν ταυτόχρονα μιά άλλη δμάδα άπό ’Αμερικανούς καί Ισπανούς άστυνο- 
μικούς συνελάμβανε τόν Μανέρι στό δωμάτιο τοΰ ξενοδοχείου του, στή Μαγιόρκα.

’Από τή Μαγιόρκα δ Μανέρι μεταφέρθηκε στήν ήπειρωτική Ισπανία γιά νά
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συνάντηση τούς άλλους δύο συντρόφους του στίς 'Ισπανικές φυλακές. Έ κεΐ τό «τρίο» 
ώμολόγησε ότι είχαν δραπετεύσει άπό τήν ’Αμερική μέ πλαστά διαβατήρια πού εί
χαν έκδοθή έπ’ δνόματι τριών άτόμων άπό τό Τορόντο, πού δέν είχαν ιδέα γ ι’ αύτό.

Κατά τό χρόνο τής συλλήψεώς των, δ Βινσέντ Μάουρο είχεν έπάνω του 11.700 
δολλάρια είς μετρητά, δ Καροΰσο 1.500 καί ό Μανέρι ένα μικρότερο ποσό. Στήν 
'Ισπανία έκρατήθησαν μ-έχρις δτου νά γίνουν οί σχετικές διατυπώσεις γιά τήν έκδο
σή τους καί στϊς 3 Φεβρουαοίου 1962 έφτασαν στό άεροδρόμιο ’Άϊντλγουάϊλντ τής 
Νέας Ύόρκης. Περί τούς 40 άστυνομικοί βρισκόντουσαν έκεΐ γιά νά τούς υποδεχτούν. 
"Οχι γιατί αύτοί οί ίδιοι οΕ μεταγόμενοι ήσαν Ιπικίνδυνοι, άλλά γιατί ή ’Αστυνο
μία είχε τήν πληροφορία δτι ό ύπόκοσμος θά άποτολμοΰσε ν’ άπελευθερώση τό «τρίο» 
ή νά τούς δολοφονήση.

"Οπως είχαν δμως τά πράγματα, δέν συνέβη τίποτε καί στις 5 Φεβρουάριου τό 
«τρίο» προσήχθη Ινώπιον τού δμοσπονδιακοΰ δικαστηρίου, πού διέταξε τήν κράτησή 
τους.

Ή  σύλληψή τους ήταν μιά μεγάλη έπιτυχία. Ό  Καροΰσο καί ό Μάουρο είχαν 
όγκώδεις φακέλους στήν ’Αστυνομία τής Νέας 'Γόρκης.

Τό 1945 δ Καροΰσο, τοΰ όποιου τό παρατσούκλι ήταν «Φράνκυ 6 Μπάγκ» είχε 
σταλή δκτώ χρόνια στή φυλακή γιά έμπόριο ήρωίνης. Τήν έποχή έκείνη οΕ άστυνο- 
μικές άρχές τόν έφερναν ώς κεφαλήν τής διαβόητης σπείρας χονδρικής πωλήσεως 
ναρκωτικών τής δδοΰ Μάλμπερυ.

’Ακόμη πιό διαβόητος άπό τόν Καροΰσο ήταν ό Βιντσέντ Μάουρο. Παρ’ δλον δτι 
είχε καθίσει στϊς φυλακές μόνο τέσσερις μήνες γιά φοροδιαφυγή, έκινεΐτο άνάμεσα 
στήν αριστοκρατία τοΰ υποκόσμου πού ανήκε στήν Μαφία τής ’Αμερικής. Γενικά δ 
Μάουρο χαρακτηρίζεται ώς σκληρός καί βίαιος.

Μικρή άμφιβολία υπάρχει άν δταν δ Καροΰσο καί ό Μάουρο σταλοΰν στϊς φυ
λακές μέ βαρειές καταδικαστικές άποφάσεις, θά ύπάρξη ένα κενό άνάμεσα στον Ιγ- 
κληματικό κόσμο τής Νέας 'Γόρκης. ΙΙοιός θά τούς άναπληρώση καί πώς; Αύτό 
είναι τό πρόβλημα πού άπασχολεΐ τώρα σοβαρά τήν ’Αστυνομία.

Έ τσι ή σύλληψη τοΰ Καροΰσο, τοΰ Μάουρο καί τοΰ Μανέρι ήταν ένα άπό 
τά πιό σοβαρά γεγονότα πού έλαβαν χώραν μετά τήν δίκη τών λαθρεμπόρων. Έν 
τούτοις άκόμα πιό σπουδαίο είναι τό δεύτερο γεγονός.

Τό άπόγευμα τής Παρασκευής τής 26 ’Ιανουάριου 1962, ό Τσάρλς Λούκυ Λου- 
τσιάνο, ό όποιος ήταν ένας κοινός θνητός δπως δλοι οί άνθρωποι, παρά τό μΰθο δτι 
μποροΰσε νά κινήση γή καί θάλασσα, πέθανε άπό καρδιακή προσβολή, στή Νεάπο- 
λι, τή στιγμή πού ή υπηρεσία διώξεως ναρκωτικών έσκόπευε νά τόν καλέση γιά 
άνάκριση σχετικά μέ τήν υπόθεση τής λαθραίας εισαγωγής στήν ’Αμερική καί στόν 
Καναδά ναρκωτικών άξίας 150.000.000 δολλαρίων.

’Επί 15 χρόνια ό άλλοτε πανίσχυρος Λουτσιάνο ζοΰσε στήν έξορία μετά τήν 
άπέλασή του άπό τήν ’Αμερική, ένψ ή ’Αστυνομία τόν είχε διαρκώς ύπό παρακο
λούθηση. ’Επίσημα δέν είχεν άποδειχθή ή ένοχή του στίς διεθνείς επιχειρήσεις λα
θρεμπορίου ναρκωτικών. Σ’ δλες τίς χώρες δμως τόν θεωρούσαν ώς τόν βασιλέα τοΰ 
διεθνοΰς λαθρεμπορίου ναρκωτικών. ,

Σήμερα πού είναι νεκρός, οί υπηρεσίες διώξεως ναρκωτικών ψάχνουν ν’ άνα- 
καλύψουν τόν διάδοχο πού έχει καταλάβει τή θέσι του. Είναι δμως βέβαιες δτι καί 
ύστερα άπό τόν τιτάνειο άγώνα τής ’Αστυνομίας πού έξήρθρωσε τή σπείρα τών 150. 
000.000 δολλαρίων, δ άγώνας δέν θά σταματήση τελείως. Καί δσο περνούν οί μέρες 
άπό τό θάνατο τοΰ Λουτσιάνο, δλοι άναρωτιοΰνται: Τί θά γίνη τώρα;
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-------------------------------'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' χ. ΣΩ Τ . Κ Ο Υ ΒΑ ---------------------------------

( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Εμείς ξέρουμε πώς σέ τέτοιες στιγμές πρωτόφαντης δοκιμασίας είναι πολύ 
φυσικό νά βρεθούν καί μερικοί άνθρωποι χωρίς τήν άπαιτούμενη πίστη, χωρίς άφο- 
σίωση στόν μεγάλον αγώνα τοΰ κόμματός μας, χωρίς μπολσεβίκικη ψυχή καί νά 
λυγίσουν μπροστά στην πίεση τοΰ έχθροΰ. Μά τό κακό πού προξενούν,τέτοιοι λιπο- 
τάχτες, σέ τέτοιες στιγμές, είναι έξαιρετικά μεγάλο. Βέβαια, είναι γνωστό μέ ποιό 
τρόπο άπόσπασε δ Μανιαδάκης τίς «δηλώσεις άποκήρυξης τοΰ κομμουνισμού», όπως 
είναι επίσης γνωστό, δτι αυτό άποτελοΰσε μιά βασική μέθοδο χτυπήματος τοΰ κόμ
ματός μας καί δλου τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος τής χώρας μας, πράγμα πού ση
μαίνει δτι ή πάλη κατά των άτιμωτικών δηλώσεων υποταγής, ήταν καί είναι ένας 
ήρωϊκός έπαναστατικός αγώνας κατά των έχθρών τοΰ λαοΰ μας. Μά «ούδέν κακόν 
αμιγές καλοΰ». Ή  λιποταξία γιά μιά στιγμή χτύπησε τό κόμμα μας, μά άπό τό 
άλλο μέρος τό ξεκαθάρισε άπό τά άνάξια αΰτά στελέχη, πού έτσι ή άλλοιώτικα 
έκρυβαν μέσα τους τήν προδοσία.

Ή  θέση μας έναντι στούς λιποτάχτες δηλωσίες είναι ξεκαθαρισμένη. ΚΑΝΕ
ΝΑΣ ΑΠ’ ΑΓΤΟΓΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
ΜΑΣ. Μά πρέπει έπίσης νά ξέρουμε πώς δλη ή μάζα των δηλωσιών δέν είναι ένα 
πράγμα. Υπάρχουν δηλωσίες σάν τόν Μανωλέα καί τάν Τυρίμο (Σ.Σ. ’Ανώτερο 
στέλεχος καί μέλος τοΰ Πολιτικού Γραφείου τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.) πού έγιναν χα
φιέδες τοΰ έχθροΰ, δηλωσίες σάν τόν Σκλάβαινα πού άτίμασαν τά άνώτερα πόστα 
πού τό κόμμα τούς είχε έμπιστευτή. Αύτοί είναι λίγοι άτιμοι προδότες, πού ή θέση 
τους θά ξεκαθαριστή άπό τά λαϊκά δικαστήρια, δταν οί περιστάσεις τό έπιτρέψουν.
(Σ.Σ. Ό  Μανωλέας καί ό Τυρίμος έξετελέσθησαν κατά τήν Κατοχήν άπό τήν Ο.Π. 

Λ.Α., δ δέ Σκλάβαινας άπό τούς Γερμανούς, οίτινες δέν έκαναν διάκρισιν δηλω
σιών ή μή) .

Υπάρχουν δηλωσίες πού πήγαν στό σπιτάκι τους καί δέν θέλουν ν’ άνακατευ- 
τοΰν σέ καμμιά πολιτική δράση. Μ’ αυτούς δέν υπάρχει κανένας λόγος ν’ άσχολη- 
Οοΰμε. Υπάρχουν δηλωσίες πού μετάνοιωσαν σκληρά γιά τήν πράξη τους καί θέλουν 
νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους στόν άγώνα κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ κόμ
ματός μας. Αυτούς πρέπει νά τούς βοηθήσουμε νά παλαίψουν σάν έξωκομματικοί 
γιά δυό λόγους: ’Από τό ένα μέρος δ,τι καί νά προσφέρουν είναι ώφέλιμο στόν άγώ
να τοΰ λαοΰ μας καί άπό τό άλλο δίνεται ή δυνατότητα στούς δηλωσίες αυτής τής 
κατηγορίας νά ξεπλύνουν μόνοι τους τό σφάλμα τους καί νά ξεκαθαρίσουν τήν άπό 
0ώ καί πέρα θέση τους έναντι στόν έργαζόμενο λαό».

Κατά τήν περίοδον τής Κατοχής καί μέχρι τής καταστολής τοΰ Δεκεμβριανού 
Κινήματος, τό μέτρον τών δηλώσεων ήτόνησε πλήρως. Τό Κ.Κ.Ε. μάλιστα, έκμε- 
ταλλευόμενον τήν τρομοκρατίαν πού ήσκει μέ τάς δολοφονικάς δρδάς τής Ο.Π.Λ.Α. 
καί τής Πολιτοφυλακής, διέδωσεν έντεχνα δτι δσοι, έκ τών δηλωσιών, δείξουν έμ- 
πράκτως τήν άφοσίωσίν των εις τό κόμμα, θά έπανέκτων τήν ιδιότητα τοΰ κομμαι 
κοΰ μέλους (καί θά άπέφευγον τάς μέχρι θανάτου κυρώσεις). "Εν ποσοστόν παρε- 
σύρθη καί έπρωτοστάτησε μάλιστα εις Ιγκληματικάς πράξεις. Κανείς δμως μέχρι 
σήμερον δέν γνωρίζει τόν άκριβή άριθμόν τών τυχόν έπανεισελθόντων είς τό κόμμα 
δηλωσιών. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα είναι τοΰ Ά ρ η  Βελουχιώτη (Θανάση Κλά-
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ρα) πού, παρά τήν μεγίστην προσφοράν του εις τδ Κ.Κ.Ε., ποτέ δ Ζαχαριάδης δεν 
έξέχασε δτι έπρόκειτο περί δηλωσίου τής Μεταξικής περιόδου. Καί τδ 1945, κατ’ 
Ιντολήν τού ίδιου τοΰ Ζαχαριάδη, κατεδόθη ύπδ τοΰ τοπικού γραμματέως τής Κομ
ματικής Όργανώσεως εις τήν Έθνοφυλακήν, εξοντωθείς. Πάντως, κατά πληροφο
ρίας μή έξηκριβωμένας, μόνον ένα 5% των δηλωσιών τής 4ης Αύγουστου κομματι
κών μελών, άποκατεστάθη, ούδενδς έκ τούτων άνελθόντος πλέον εις άνωτέραν κομ
ματικήν βαθμίδα. Περιφρονητικώς μάλιστα άπεκαλοϋντο ύπδ τών λοιπών μελών 
καί στελεχών «παρθενοραμμένοι».

Μόλις δλίγον άνέπνευσεν ή πατρίς μας μετά τήν καταστολήν τοΰ Ιγκληματι- 
κοΰ Δεκμβριανοΰ Κινήματος, νέα σύννεφα ένεφανίζοντο καί πάλιν εις τδν έθνικδν 
ορίζοντα. Ύπδ τήν δαιμονικήν ήγεσίαν τοΰ έπανελθόντος Ζαχαριάδη (άκριβοΰ δώ
ρου τής έκπνεούσης Χιτλερικής Γερμανίας πρδς τδν έλεύθερον κόσμον, δώρου δια- 
τηρηθέντος μετά πάσης προσοχής καθ’ δλην τήν περίοδον τοΰ πολέμου, μέ δολίας 
προφανώς προοπτικάς) , ήρχισε παρασκευαζόμενος δ τρίτος γΰρος. Ή  άπόφασις διά 
τδ νέον αιματοκύλισμα έλήφθη εις τδ 7ον Συνέδριον τοΰ Κ.Κ.Ε. (’Οκτώβριος 1945).

Ή  σχετική περικοπή τής άποφάσεως τοΰ Συνεδρίου ετηρήθη απολύτως μυστι
κή, οόδέποτε δημοσιευθεΐσα, πλήν δμως ήρχισαν σύντονοι προετοιμασίαι εις τδν 
στρατιωτικόν τομέα, τδν ιδεολογικόν καί τδν οργανωτικόν. Ούτω ή κανονική σύν- 
θεσις τοΰ κόμματος, ώς καί ή έκκαθάρισίς του άπδ ύποπτα στοιχεία, υπήρξε σο
βαρόν μέλημα τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. Εις τήν 12ην 'Ολομέλειαν τής Κ.Ε. τοΰ 
Κ.Κ.Ε. (25—27 ’Ιουνίου 1945), δ Νίκος Ζαχαριάδης, εις τήν είσήγησίν του, έτό- 
νισε: «Σχετικά μέ τούς δηλωσίες πού μπήκαν ξανά στδ κόμμα. Έχουμε παραδεί
γματα τέτοιων δηλωσιών πού μπροστά σε καινούργιες δυσκολίες ξαναλύγισαν καί 
ξαναδείλιασαν. Ύστερα, άπδ πολλές περιοχές έρχονται πληροφορίες δτι ή μηχανή 
τών δηλώσεων ξαναμπήκε μπροστά. "Ολα αύτά μάς αναγκάζουν νά πάρουμε μέτρα. 
Γιά τδν κάθε δηλωσία πού ξαναμπήκε στδ κόμμα θά έξετασθή ή περίπτωση. Καί 
χωρίς ίσως ν’ άποκλεισθοΰν μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει νά καταλάβουμε δτι 
δλο αύτδ τδ πρόβλημα είναι γιά τδ κόμμα ζήτημα ήθικής τάξης. Ποιός μπορεί νά 
έγγυηθή δτι ένας δηλωσίας πού ξαναμπήκε στδ κόμμα, κάτω άπδ παρόμοιες συνθή
κες, δέν θά κάνη τδ ίδιο;». (Σελίς 306, «Δέκα Χρόνια ’Αγώνες»).

Ό  πολύπειρος Σιάντος είπεν: «"Αλλο χτύπημα πού συνετέλεσε στήν άποσύν- 
θεση τοΰ κόμματος τότε (Σ.Σ. περίοδος Μεταξά) ήταν εκείνες οί δηλώσεις μετά
νοιας. Αύτδ ήταν μεγάλο χτύπημα... Αύτές τίς δηλώσεις τις χρησιμοποίησαν γιά νά 
παρουσιάσουν τδ κόμμα μας στδ λαό σάν κόμμα χωρίς άρχές, νά παρουσιάσουν τά 
στελέχη μας σάν άνθρώπους πού άλλα έλεγαν χθές καί άλλα λένε σήμερα μπροστά 
στις δυσκολίες... Τδ πράγμα αύτδ έφερε τήν άπογοήτεψη καί χτύπησε τδ κΰρος 
τοΰ κόμματος... "Οποιος χάνει τήν πεποίθηση στη δυνατότητα τής λαϊκής νίκης, 
αύτδς χάνει τά νερά του, λιποψυχεί καί λιποτακτεί... Συνεπώς ήταν λάθος αύτδ 
πού έγινε άπδ μάς νά άποκαταστήσουμε πολλούς άπδ τούς δηλωσίες, λάθος πού θά 
τδ πληρώσουμε αν τδ συνεχίσουμε. Γιά τοΰτο είναι πραγματικά ζήτημα ήθικής τά
ξης νά ξεκαθαριστούν οί δηλωσίες άπδ τδ κόμμα. Αύτδ δέν σημαίνει δτι τούς ρί
χνουμε στή θάλασσα. Ό  καθένας στδ σωματείο του, στήν ’Εθνική ’Αλληλεγγύη, στδ 
Συνεταιρισμό του κ.λ.π., ας προσφέρει τίς ύπηρεσίες του δσο μπορεί καί δσο θέλει». 
(7ο Συνέδριο, σελίδες 10 καί 35).

Είς τδ Συνέδριον δ Ζαχαριάδης λέγει Ιπιγραμματικώς: «Δήλωση μετάνοιας 
πού γίνεται γιατί τδ θέλει δ εχθρός, είναι δήλωση προδοσίας. Καί οί προδότες δέν 
έχουν θέση μέσα στδ Κ.Κ.Ε.».

Κατά τήν περίοδον τοΰ Συμμοριτοπολέμου τδ δπλον τών δηλώσεων Ιχρησιμο- 
ποιήθη εύρύτατα. Χιλιάδες δηλώσεων ύπεβλήθησαν. Χιλιάδες δπαδοί τοΰ Κ.Κ.Ε.
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ή καί μέλη του, κατέφυγον εις την διέξοδον τής δηλώσεο)ς, από τήν περιπέτειαν 
τοΰ «Βουνοΰ». Έγένετο δμως ένα σφάλμα εις τήν ίδικήν μας τακτικήν. Έδημοσιεύ- 
θησαν δλαι αί υποβληθεΐσαι δηλώσεις, προτιμηθείσης τής ώφελείας εις τόν προπα
γανδιστικόν τομέα, άπό τήν ανυπολόγιστον ώφέλειαν τής άποδιοργανώσεως τοΰ 
Κ.Κ.Ε., διά τής δημιουργίας τοΰ καταλυτικοΰ, διά κάθε έπαναστατικόν καί συνω
μοτικόν κόμμα ή όργάνωσιν, καθεστώτος τής χαφιεδοφοβίας καί άμοιβαίας καχυπο
ψίας, έκ των κρυφοδηλωσιών, κατά τήν εκφρασιν τοΰ Β. Μπαρτζώτα (Φάνη). Αί 
μόναι δηλώσεις, αΐτινες θά έπρεπε νά δημοσιευθοΰν, ήσαν αί δηλώσεις των άνωτά- 
των στελεχών, τών έχόντων αΐγλην καί δημοτικότητα καί αί τοιαΰται τών Μακρο- 
νησιωτών, αιτινες, ούτως ή άλλως, θά έγένοντο γνωσταί. Ή  ιδεολογική καταρρά- 
κωσις, έν συνδυασμώ μέ τήν όργανωτικήν Ιξάρθρωσιν, δύνανται νά έξυπηρετηθοΰν 
έν πολλοΐς άποφασιστικώς άπό τόν επιτυχή χειρισμόν τοΰ δπλου τών δηλώσεων.

Καί μετά τήν συντριβήν τών συμμοριτών έξηκολούθησεν, εις μικρότερον βε
βαίως βαθμόν, ή χρησιμοποίησις τών δηλώσεων. Κατά τό έτος μάλιστα 1958 συνε- 
δυάσθη όρθώτατα μέ ένα μέτρον δικαιοσύνης. Διετάχθη, δηλαδή, ή πρόσκλησις 
απάντων τών «φακελλούχων» κομμουνιστών είς τάς κατά τόπους Άρχάς καί καταρ- 
γουμένου τοΰ άπορρήτου τοΰ κομμουνιστικού φακέλλου, ή πλήρης ένημέρωσις τοΰ 
ένδιαφερομένου περί τών είς βάρος του στοιχείων, πρός άντίκρουσίν των, έκαλεΐτο 
δέ δπως ευθέως καί έλευθέρως λάβη θέσιν έναντι τοΰ Κ.Κ.Ε., δτε καί δ φάκελλος 
'τακτοποιείτο. Τό πλήθος κυρίως τών οπαδών άσμένως έδέχθη τήν τιμίαν αυτήν 
τακτικήν τοΰ Κράτους, πλήν, δμως, θορυβηθέν τό οργανωτικόν έπιτελεΐον τής ΕΔΑ 
(ύποκατάστατον τοΰ Κ .Κ .Ε.). έκινητοποιήθη καί διά διαρκών διαμαρτυριών, έπέ- 

τυχε τήν άναστολήν τοΰ εντατικού ρυθμοΰ-καί τελικώς έπί τών «δημοκρατικών» Κυ
βερνήσεων, τήν οριστικήν κατάργησιν τοΰ μέτρου.

Άπό τής μεταβολής τής "21ης Απριλίου, τό δπλον τών δηλώσεων έπανήλθεν 
είς τήν έπικαιρότητα, ή κατάλληλος δέ χρησιμοποίησις του θά άποδώση τεράστια 
όφέλη, έν συνδυασμώ πρός τήν δυναμικήν άντιμετώπισιν τών κομμουνιστικών όργα- 
νώσεων καί τήν φιλολαϊκήν καί κοινωνικήν πολιτικήν τής Εθνικής Κυβερνήσεως. 
Δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν καί τόν άνθρωπιστικόν χαρακτήρα τοΰ μέτρου, πού 
άγκαλιάζει τό πλήθος τών απλών άνθρώπων - δπαδών, καί κατά κανόνα παρασυρ- 
θέντων, άλλά καί πολλούς κομμουνιστάς πού ή ή πώρωσίς των δέν είχε καταστή 
άνίατος ή ή κρίσις συνειδήσεώς των είναι πραγματική. Καί άκριβώς αυτή ή άνθρω- 
πιστική πλευρά τοΰ μέτρου, καλύπτει καί δικαιολογεί τήν άκραν αυστηρότητα πρός 
τούς πεπωρωμένους καί άμετανοήτους.

’Ήδη αί πρώται διαπιστώσεις έκ τής έθνικής έξοομήσεως κατά τοΰ Κομμου
νισμού, φέρουν είς φώς τήν τελείαν έξάρθρωσιν. τοΰ άνδρωθέντος κατά τήν περίοδον 
τής άσυδοσίας καί φαυλοκρατίας Κομμουνισμοΰ. Χιλιάδες δηλώσεων ύπογράφονται 
άβιάστως καί προθύμως, άκόμη καί άπό άνώτατα στελέχη, ύποβοηθούσης καί τής 
άστοποιήσεως τής ΕΔΑ άπό τούς «καλοπερασάκηδες» τής ήγεσίας της.

Ουτω άπό μαζικής πλευράς, παρατηρεΐται τελεία άδρανοποίησις, άπό δέ όργά- 
νωτικής, ή προσπάθεια δημιουργίας καθαρώς κομμουνιστικών δργανώσεων, συμφο')- 
νως πρός τάς έντολάς τής 11ης Όλομελείας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., θά προσκρούση 
είς τήν απροθυμίαν καί τήν ήδη έπικρατήσασαν χαφιεδοφοβίαν καί άμοιβαίαν κα
χυποψίαν μεταξύ τών έναπομεινάντων στελεχών, άλλά καί είς τήν άποφασιστικήν 
άντιμετώπισιν κάθε συνωμοτικής δράσεως διά τών νομίμων αυστηρών ποινικών κυ
ρώσεων.

Τό δπλον τών δηλώσεων θά άποτελέση βασικόν κρίκον τής τακτικής μας, μέ 
μόνην έξαίρεσιν (διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ θέματος) τής σπανίας περιπτώσεως τής, 
κατά διαταγήν άνωτέρου καθοδηγητικοΰ οργάνου (Π.Γ. ή Κ .Ε.), ύπογραφής δη-
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λώσεως ύπό συγκεκριμένου μέλους ή στελέχους, πρός χρησιμοποίησίν του άποκλει- 
στικώς εις τόν παράνομον μηχανισμόν. Ή  περίπτωσις αΰτη ούδόλως μειώνει την 
άξίαν τοΰ όπλου, τουναντίον ή έξαίρεσις έπιβεβαιοΐ τόν κανόνα. Εκείνο μόνον πού 
πρέπει νά προσεχθή άπό τάς υπευθύνους διά τήν έφαρμογήν τοΰ μέτρου Άρχάς, εί
ναι δ κίνδυνος έκ της άθρόας υπογραφής δηλώσεων, νά καταστούν αύται άπλοΰς 
γραφειοκρατικός τύπος. "Ισως μία υποβολή δηλώσεως νά είναι πλέον άποτελεσμα- 
τική άπό τήν έκτόπισιν ή τήν φυλάκισιν ένός κομμουνιστοΰ. Είς τήν εξορίαν ή τάς 
φυλακάς τό άτομον εύρίσκεται, είτε τ θέλομεν είτε όχι, ύπό τήν έπιρροήν τοΰ Κόμ
ματος καί είς ένίας περιπτώσεις ύπό καταθλιπτικήν τοιαύτην. Άντιθέτως, μέ τήν 
ύποβολήν δηλώσεως, καταστρέφεται ή κομματική του «άξιοπρέπεια» καί ούχί ή 
ανθρώπινη τοιαύτη, ώς ύποκριτικώς διατείνεται τό Κ.Κ.Ε. Άντιθέτως ή ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια δλοκληροΰται διά τής άπελευθερώσεως τοΰ δηλωσίου άπό των πνευ
ματικών, αλλά καί υλικών κομματικών δεσμών. Δέν φοβάται πλέον τόν έπαγρυ- 
πνητήν ή τόν γραμματέα. Δέν φοβείται μήπως χαρακτηρισθή προδότης, όππορτου- 
νιστής ή Κινεζόφιλος ή άντιηγετικός. Καί διά νά μή μετατραπή ή δήλωσις είς 
άχρηστον γραφειοκρατικόν τύπον, πρέπει άφ’ ένός δ δηλωσίας νά αντιμετωπίζεται 
μέ υπομονήν, σεβασμόν καί κατανόησιν, ώς έν άτομον ευρισκόμενον είς τήν πλέον 
δύσκολον σεισμικήν μεταβατικήν περίοδον τής ζωής του, άφ’ έτέρου δέ ή τεχνική 
τής δηλώσεως νά είναι άρτια, περιλαμβάνουσα έκτός τών συναισθηματικών υποσχέ
σεων καί διαπιστώσεων, τήν δράσιν τοΰ δηλωσίου, έν συναρτήσει μέ πλήρη έκθεσιν 
τής δργανωτικής του έξαρτήσεως καί πρός τά άνω καί πρός τά κάτω. Είς τήν ψυ
χολογικήν δέ ικανότητα, τήν υπομονήν καί παρατηρητικότητα τοΰ λαμβάνοντος τήν 
δήλωσιν οργάνου, έναπόκειται όπως πλέον άπό τήν απλήν άχρήστευσιν ένός στελέ
χους ή μέλους, προκύψη ένας χρήσιμος συνεργάτης, δρών μέσα είς αυτό τοΰτο τό 
κόμμα, προσφέρων οΰτω άνεκτιμήτους έθνικάς υπηρεσίας είς τόν άνειρήνευτον κατά 
τοΰ προδοτικοΰ Κομμουνισμοΰ άγώνα τοΰ Έθνικοΰ Κράτους.

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΑΣ

'Οδηγοί,

—  Τό αύτοκίνητον, μέσον έξυπηρετήσεως, σήμερον, βασικών άναγκών, μετα
βάλλεται ένίοτε είς φονικόν όργανον.

—  Διά νά έπαναφέρωμεν τό αύτοκίνητον είς τόν πραγματικόν του προορισμόν, 
δηλαδή τήν έξυπηρέτησιν καί τήν ψυχαγωγίαν μας, είναι άνάγκη όλοι μας, πεζοί 
καί δδηγοί νά συμμορφούμεθα πρός τούς κανόνας κυκλοφορίας, τάς υποδείξεις τών 
τροχονόμων καί τά φωτεινά σήματα.

—  Είς τήν χρήσιν τών δδών έχομεν όλοι δικαιώματα, άλλά καί υποχρεώσεις. 
Πρωταρχική ύποχρέωσίς μας είναι νά άναγνωρίζωμεν καί νά σεβώμεθα τά δικαιώ
ματα τών συνανθρώπων μας.

ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
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( 1 9 4 6  - 1 9 4 9 )

Σειρά άρθρων τοϋ Ύπαστυνόμου Α' 
κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Β'
ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΤ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. -  ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜ ΑΤΙΣΘΕΝΤΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1946. — Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΕΙΣ  ΤΟΝ Ο.Η.Ε. — 
ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ

Τ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΝ στοιχεΐον, έπί τοΰ όποιου έστηρίχθη ή άπόφασις 
ένάρξεως τοΰ «τρίτου γύρου» των κομμουνιστών έναντίον τής Ελλάδος, πε- 

ριέχεται εις άποκάλυψιν τοΰ Ν. Ζαχαριάδη, κατά τό έτος 1949. Έγραφε τότε ό 
άρχηγδς τοΰ Κ.Κ.Ε. :

«Ή απόφαση για τήν έπανάληφη τοΰ ένοπλου άγώνα πάρθηκε στις 12 Φε
βρουάριου 1946, έπέτειο τής Συμφωνίας τής Βάρκιζας, μέ ρητή έπίσημη βεβαίωση 
τοΰ Τίτο δτι θά μάς δώσει ούσιαστική συμπαράσταση. Αυτό άποτέλεσε σημαίνοντα 
παράγοντα γιά τήν άπόφαση. Χωρίς τήν υπόσχεση αύτή δεν θά καταφεύγαμε στόν 
ένοπλο άγώνα».

Ή  άπόφασις αύτή περιέχεται εϊς τήν 4ην παράγραφον τοΰ κειμένου, τό όποιον 
ή 2α Όλομέλεια τοΰ Κ.Κ.Ε. έδωσε πρός δημοσίευσιν είς τόν «Ριζοσπάστην», τήν 
έπομένην τής συνεδριάσεως, ήτοι τήν 13ην Φεβρουάριου 1946. ’Αλλά τήν 17ην 
Φεβρουάριου, δτε μετά πολλάς συζητήσεις έδημοσιεύετο πλέον τό άποτελούμενον έξ 
ένδεκα παραγράφων κείμενον τής Όλομελείας αύτής, είς τήν 4ην παράγραφον έτί- 
θεντο άποσιωπητικά καί ούδέν έτερον... Έπρόκειτο περί συγκαλύφεω; τής τυπικής 
άποφάσεως ένάρξεως τοΰ ένόπλου άγώνος διά λόγους καθαρώς συνωμοτικούς.

Πεντήκοντα περίπου ήμέρας άργότερον, τήν 31ην Μαρτίου 1946 καί ήμέραν 
των βουλευτικών έκλογών, έκ τών όποιων τό Κ.Κ.Ε. άπέσχεν, έσημειώθη ή πρώτη 
συμμοριακή έπίθεσις είς τό Λιτόχωρον Όλύμπου. Πρόκειται περί έπιθέσεως, ή όποια 
έφερεν δλα τά χαρακτηριστικά τής άγριότητος καί τής έγκληματικότητος πού θά 
άπετέλουν καί βραδύτερον τό κύριον γνώρισμα τών κομμουνιστικών έπιδρομών, αυ
τήν δέ τήν έπίθεσιν έώρταζε έκτοτε τό Κ.Κ.Ε. καί μέχρι τοΰ 1949, ώς «άπαρχή 
τοΰ άγώνα» του. Ένώ, λοιπόν, διεξήγοντο αί πρώται έκειναι μεταλοπεμικαί έκλο- 
γαί, αί όποΐαι άπετέλεσαν σημαντικόν βήμα πρός άποκατάστασιν τής εσωτερικής 
συνταγματικής όμαλότητος καί ένότητος τής Ελλάδος, τό Κ.Κ.Ε. έκήρυττε τήν 
ένοπλον πλέον έναρςιν τής κατά τής Ελλάδος έπιθέσεως μέ πρωτοφανή είς τάς προ- 
δοτικάς του διαστάσεις σκοπόν. ’Απέβλεπε, βάσει γενικού σχεδίου τής Σοβιετικής 
Ένώσεως διά τά Βαλκάνια, είς τήν δημιουργίαν μιας «Ενωμένης Βαλκανικής 'Ο
μοσπονδίας» μέ συμμετοχήν τής Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, ’Αλβανίας καί Ελλά
δος. ’Αλλά άπό τάς χώρας αύτάς, κατά τό σχέδιον καί ύπό τάς ευλογίας τοΰ Κ.Κ.Ε., 
μόνον ή Ελλάς ήτο καταδικασμένη νά άφανισθή. Ή  Βουλγαρία θά έλάμβανε, κατά 
τά συμπεφωνημένα, δλόκληρον τήν έλληνικήν Θράκην, ή Γιουγκοσλαβία δλόκλη- 
ρον τήν έλληνικήν Μακεδονίαν καί ή ’Αλβανία όλόκληρον τήν Θεσπρωτίαν! Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ή Βουλγαρία θά έγίνετο μεσογειακή δύναμις, ή Γιουγκοσλαβία 
θά κατήρχετο μέχρι τής Θεσσαλονίκης, καί ή ’Αλβανία θά άποκτοΰσε τά ’Ιωάν-
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νινα. Θα προέκυπτε δηλαδή ή πλέον τραγική θέσις διά τήν Ελλάδα, άφοΰ υστέρα 
άπό τήν απώλειαν των περιοχών τής Μακεδονίας, τής Θράκης καί τής ’Ηπείρου —  
τάς όποιας θά διεμοιράζοντο αί τρεις «σύμμαχες λαϊκές δημοκρατίες» —  ή ύπό- 
λοιπος Ελλάς θά άπετέλει άπλώς μίαν σοβιετικήν έπαρχίαν, διοικουμένην άπό τήν 
δικτατορίαν του Κ.Κ.Ε., τό όποιον θά ενήργει κατά τάς υποδείξεις τής ρωσικής 
πολιτικής...

Αί άλήθειαι αύταί, άδιάψευστοι και ίστορικώς Αναντίλεκτοι,- άποτελοΰν «πάρ- 
θειον βέλος» διά μερικούς έκ τών «άγαθών» συνοδοιπόρων τοΰ κομμουνισμού, οί ό
ποιοι θέλουν τόν κομμουνιστικόν «τρίτον γύρον» ώς μίαν «πάλην τών δημοκρατικών 
δυνάμεων διά τό καλόν (!) τής Ελλάδος»... Θά πρέπει νά ύπομνησθή, είδικώς είς 
αύτούς τούς «καλοπροαίρετους», δτι ουδέποτε τό Κ.Κ.Ε! έπαυσε νά είναι δργανον 
ξένων κρατών, άγωνιζόμενον άπό τού 1920 διά νά άποσπασθοΰν εθνικά έδάφη άπό 
τόν κορμόν τής Ελλάδος καί νά παραδοθοΰν είς ξένας χώρας. Τό 1920, τό Κ.Κ.Ε. 
είργάσθη διά τήν κατάρρευσιν τοΰ μετώπου είς τήν Μικράν ’Ασίαν, Ιπειδή τό 
Κρεμλΐνον ήκολούθει τότε φιλοτουρκικήν πολιτικήν, ή μάλλον μισελληνικήν τοιαύ- 
την. Τό 1924, τό ίδιον τό Κ.Κ.Ε. παρεχώρησε προθύμως τήν Μακεδονίαν καί τήν 
Θράκην είς τούς Βουλγάρους, έπειδή αύτή ήτο ή άξίωσις τής Μόσχας. Κατά τόν 
Έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοΰ 1940— 1941, τό Κ.Κ.Ε. έκήρυξε τήν συνθηκολό
γησή μέ τόν Μουσολίνι, διότι ή Ρωσία συνειργάζετο μέ τόν Χίτλερ, έπροσπάθησε 
δέ νά προσέγγιση τήν ’Ιταλίαν διά νά Ιπιτύχη, μεταξύ άλλων, καί τήν παραχώρη- 
σιν τής έλληνικής Θράκης είς τήν Βουλγαρίαν, ’Ολίγον μετά τήν λήξιν τοΰ Β ' 
Παγκοσμίου Πολέμου, τό Κ.Κ.Ε., άντετάχθη είς τήν στρατηγικήν διαρρύθμισιν τών 
συνόρων μας μέ τήν Βουλγαρίαν, καθώς καί είς τήν άπελευθέρωσιν τής Βορείου ’Η
πείρου, έκ τοΰ λόγου δτι ή Βουλγαρία καί ή ’Αλβανία ήσαν δορυφόροι τής Σοβιε
τικής Ένώσεως. Καί κατά τήν περίοδον 1946— 1949 ήτο προθυμότατον νά δώση 
τήν Θράκην είς τήν Βουλγαρίαν, τήν Μακεδονίαν είς τήν Γιουγκοσλαβίαν καί τήν 
’Ήπειρον είς τήν ’Αλβανίαν, διά νά πραγματοποιηθούν τά σλαβικά δνειρα είς βά
ρος τής Ελλάδος, έκτοτε δέ έχει κηρυχθή εναντίον τής ένώσεως τής Κύπρου μέ τήν 
μητέρα Ελλάδα, έπειδή αύτό τοΰ ύπαγορεύει ή Μόσχα.

Ουδέποτε λοιπόν τό Κ.Κ.Ε., άπό τής συστάσεώς του καί μέχρι σήμερον, έπαυσε νά 
είναι ένα έπαίσχυντον, ξενοκίνητον δργανον είς βάρος τής Ελλάδος. ’Επί τοΰ ση
μείου τούτου ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία ή άμφισβήτησις. Τό Ελληνικόν Κομμουνι
στικόν Κόμμα έστερεΐτο πάντοτε πατριωτικής πολιτικής, ή καταισχύνη δέ τής προ
δοσίας τό συνοδεύει καί είς τάς κρισιμωτέρας άκόμη ώρας τοΰ έθνικοΰ μας βίου. 
"Ας σημειωθή, ώς τελευταία μέχρι τών στιγμών πού γράφονται αί γραμμαί αύταί 
«προσφορά» του, δτι δέν έχουν παρέλθει παρά μόνον δύο μήνες άφ’ δτου τό Κ.Κ.Ε. 
έστράφη μέ τόσον πάθος έναντίον τών Ήπειρωτών, έπειδή «έτόλμησαν» νά συγκα- 
λέσουν πατριωτικόν συνέδριον είς τά ’Ιωάννινα καί νά έγείρουν φωνήν διαμαρτυ
ρίας, έναντίον τής καταδυναστεύσεως τών Βορειοηπειρωτών άπό τό καθεστώς τοΰ 
Έμβέρ Χότζα.....

** *

Ε ΙΔΙΚΩΣ διά τήν περίοδον τοΰ 1946 πρέπει νά λεχθή, δτι δταν τό Κ.Κ.Ε. 
ήρχιζε τόν Συμμοριτοπόλεμον, αί έδαφικαί διεκδικήσεις τής Μόσχας, τοΰ Βε

λιγραδιού καί τής Σόφιας ήσαν ήδη τεθειμέναι έπισήμως καί οί “Ελληνες κομμου- 
νισταΐ είχον άναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά τάς ικανοποιήσουν. Είς τήν Διάσκεψιν 
τοΰ Πότσδαμ (2 Αύγούστου 1945), δ δικτάτωρ τής Σοβιετικής Ένώσεως ’Ιωσήφ 
Στάλιν διετύπωσε μέ ώμάτητα τήν άξίωσιν παραχωρήσεως υπό τής Ελλάδος είς 
τήν Ρωσίαν τμημάτων τοΰ έθνικοΰ μας έδάφους, ήτοι τής Θεσσαλονίκης καί τής 
Άλεξανδρουπόλεως, ώς καί μιας μεγάλης έλληνικής νήσου τοΰ Αίγαίου, πρός έγ-
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κατάστασιν σοβιετικής πολεμικής βάσεως. Τδ Κ.Κ.Ε. συγκατένευσεν άπολύτως 
πρός χοΰχο. Εις χήν Διάσκεψιν Ειρήνης τών Παρισίων (1946— 1947), ή Βουλγα
ρία έζήχησε να τής παραχωρηθή ολόκληρος ή ελληνική Θράκη, διά να έξέλθη εις 
τό Αίγαΐον, έδήλωσε δέ διά στόματος τοΰ άρχηγοΰ τοϋ βουλγαρικού κράτους Βασίλι 
Κολάρωφ, δτι δεν θά άποκατασταθή ποτέ ή ειρήνη εις τά Βαλκάνια, Ιάν δεν ίκα
νοπο ιηθή τό βουλγαρικόν αίτημα.

«Ή ιστορία δεν θά σταματήση εις τήν Διάσκεψιν τών Παρισίων», διεκήρυξεν 
ό Βασίλι Κολάρωφ. «Θά προχωρήση. Τό ζήτημα τής Θράκης έτέθη! Καί δεν ήμπο- 
ρεΐ νά εχη άλλην λύσιν, εκτός αύτής τήν δποίαν έπιβάλλουν τά δίκαια συμφέροντα 
τοΰ βουλγαρικού λαού. Έάν σήμερον, έξ αιτίας σειράς διεθνών λόγων, ή Βουλγα
ρία δέν είναι δυνατόν νά ίκανοποιηθή, τούτο δεν σημαίνει δτι έτερματισθη το ζή
τημα τής Θράκης. Τό ζήτημα τής Θράκης παραμένει εκκρεμές κα'ι δέν θα εχη 
άλλην λύσιν παρά μόνον ύπέρ τής Βουλγαρίας!...».

Εις αυτήν τήν ιταμήν βουλγαρικήν άξίωσιν, τό Κ.Κ.Ε. δχι μόνον δέν άντετά- 
χθη, αλλά, έδήλωσε διά μίαν άκάμη φοράν, διά τού άρχηγοΰ του Ν. Ζαχαριάδη, δτι 
«όσο πιό κάτω κατεβαίνουν οί Σλάβοι κομμουνιστα'ι τής Βαλκανικής, τόσο τό καλύ
τερο γιά τό Κ.Κ.Ε.».

Είς τάς τεθειμένας έξ άλλου γιουγκοσλαβικάς διεκδικήσεις έπ'ι τής Μακεδο
νίας —  δηλαδή τής έλληνικωτάτης Μακεδονίας, διά τήν όποίαν κατεσκευάσθη κα'ι 
προεβλήθη ή θεωρία δτι, δήθεν, ύπάρχει ιδιαίτερος σλαβομακεδονικός λαός, πού 
καταπιέζεται άπό τούς "Ελληνας, ώς έκ τούτου δέ ζητεί τήν «άνεξαρτησίαν» του — , 
τό Κ.Κ.Ε. είχεν άπολύτως συγκατανεύσει. ’Αντάλλαγμα τής τοιαύτης προσφοράς 
του θά ήτο ή βοήθεια πού θά παρείχεν δ Στρατάρχης Τίτο κατά τόν ένοπλον άγώνα, 
ήτοι άμεσος υλική —  εις πολεμεφόδια κ.λ. — , έκγύμνασις των κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών είς τάς σχολάς καί τά στρατόπεδα τής Γιουγκοσλαβίας καί παραχώρησις τοΰ 
γιουγκοσλαβικού εδάφους, διά τήν άκώλυτον είσοδον καί εθοδον σλαβοκομμουνιστι- 
κών συμμοριών έξ αυτού.

Ή  «μεγάλη» αύτή άπόφασις τού νά ικανοποιηθούν αί γιουγκοσλάβικά! έπί τής 
Μακεδονίας διεκδικήσεις, περιέχεται είς λίαν εδγλωττον λόγον τού Ν. Ζαχαριάδη 
κατά τήν έποχήν έκείνην. Έ λεγεν ό άρχηγός τών Ελλήνων κομμουνιστών :

«Ό μακεδόνικος λαός δέν άγωνίζεται στό δημοκρατικά στρατό Ελλάδας γιά 
νά βρή τήν ισοτιμία καί την ίσοπολιτεία μέσα στην Ελλάδα, άλλά δημιουργεί τώρα 
τη δίκιά του έθνική ζωή καί εστία καί τείνει πρός τήν ένότητα πού κατάχτησε μέ 
τό αίμα του. Ό  μακεδόνικος λαός θά άποχτήση μιά άνεξάρτητη, κρατικά ενιαία καί 
ισότιμη θέση στήν οικογένεια τών λεύτερων λαϊκοδημοκρατικών λαών, στά Βαλκά
νια, στήν οικογένεια αύτή δπου αύριο θά άνήκει καί ό Ελληνικός λαός μέ τή λαϊκή 
δημοκρατία. Καί γ ι’ αύτή τήν άνεξάρτητη, κρατικά ένιαία καί ισότιμη θέση πα
λεύει σήμερα κι’ δ μακεδόνικος λαός τής Μακεδονίας τού Αιγαίου καί βοηθά μέ 
δλη του τήν ψυχή, μέ δλα του τά μέσα τό δημοκρατικό στρατό Ελλάδας, τόσο πού 
ξεσηκώνει τό θαυμασμό γιά τό μεγαλείο καί τό δλοκαύτωμα τής προσπάθειάς του. 
Στή Βόρεια Ελλάδα δ μακεδόνικος (σλαβομακεδόνικος) λαός τάδωσε δλα γιά τόν 
άγώνα καί πολεμά μέ μιά δλοκλήρωση ήρωϊσμοΰ καί αύτοθυσίας πού προκαλεί τό 
θαυμασμό! Δέν πρέπει νά υπάρχει καμμιά άμφιβολία δτι σάν άποτέλεσμα τής νί
κης τού δημοκρατικού στρατού Ελλάδας καί τής λαϊκής έπανάστασης, δ μακεδόνι
κος λαός θά βρή τήν πλήρη έθνική άποκατάστασή του, έτσι δπως θέλει δ ίδιος, 
προσφέροντας σήμερα τό αίμα του γιά νά τήν άποχτήσει».

Καί ή σύζυγος τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Κ.Κ.Ε., ή Ρούλα Ζαχαριάδη, προσέθετε καί 
αύτή :

«Έτσι, μέ τό αίμα καί τούς αγώνες τους, οί Σλαβομακεδόνισσες καί δλος δ
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σλαβομακεδόνικος λαός καταχτούν τό δικαίωμα νά ζήσουν στήν Απελευθέρωση δπο)ς 
αύτοί θέλουν, δημιουργώντας τή δική τους κρατική ύπόσταση...».

Μέ Αλλους λόγους, τό Κ.Κ.Ε. παρεδέχετο δτι ή «Μακεδονία τοΰ Αιγαίου», 
δηλαδή ή Ελληνική Μακεδονία, ανήκει είς ένα ιδιαίτερον, δχι ελληνικόν, άλλα 
σλαβικόν λαόν: τούς «Σλαβομακεδόνας»! Είς τούς «Σλαβομακεδόνας» αυτούς άνεγνώ- 
ριζε τό δικαίωμα νά άποσπάσουν την Μακεδονίαν άπό την Ελλάδα —  τήν Μακε
δονίαν τοΰ Φιλίππου καί τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί των Βουλγαροκτόνων, τήν 
Μακεδονίαν τοΰ Παύλου Μελά καί τοΰ έπους 1912— 1913... —  καί νά τήν όργα- 
νώσουν είς «Ανεξάρτητον κράτος». Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, έπειδή δ Τίτο είχε δη
μιουργήσει ήδη «Ανεξάρτητον κράτος» τήν σερβικήν Μακεδονίαν, μέ πρωτεύουσαν 
τά Σκόπια, τήν όποιαν παρουσίαζεν ως κράτος τοΰ δήθεν σλαβομακεδονικοΰ λαοΰ, 
-ή έλληνική Μακεδονία θά ήνώνετο μέ τά Σκόπια καί θά εόρίσκετο αυτομάτως άπορ- 
ροφημένη άπό τήν Γιουγκοσλαβίαν. Θά έπραγματοποιήτο δηλαδή «διά τής τεθλα
σμένης» τό δνειρον τής Γιουγκοσλαβίας καί δλοκλήρου τοΰ σλαβισμοΰ περί μιας 
«Μακεδονίας τοΰ Αιγαίου»...

Αί ρίζαι τοΰ σλαβικού μύθου περί ιδιαιτέρας έθνότητος των Μακεδόνων, εύρί- 
σκονταν πολύ μακράν καί πρέπει νά μή άγνοώνται άπό τούς "Ελληνας. "Ας ση- 
μειωθή δτι άπό τοΰ 16ου καί μέχρι τοΰ 19ου αίώνος, οί δροι «Μακεδονία» καί «Μα- 
κεδόνες» ήσαν —  έντδς τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας —  δροι γεωγραφικοί καί 
δχι έθνολογικοί. Τό 1893, πού δ Ντάμε Γκροΰεφ ίδρυε τήν «Εσωτερικήν Μακεδο
νικήν ’Επαναστατικήν Όργάνωσιν», έκάλει πρός προσχώρησιν είς αυτήν δχι καμ- 
μίαν φανταστικήν έθνότητα «Μακεδόνων», άλλά «πάντα κάτοικον τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας, άνευ διακρίσεως γένους, έθνότητος, θρησκείας καί πεποιθήσεως» καί έ- 
τασσεν ώς σκοπόν τήν άπελευθέρωσιν δλων τών κατοίκων τούτων άπό τοΰ τουρκικού 
ζυγοΰ. Καί δταν δύο έτη άργότερον δ Σαράφωφ ίδρυε, καθ’ ύπόδειξιν τοΰ τσαρί- 
σκου Φερδινάνδου, τήν «’Εξωτερικήν Μακεδονικήν ’Επαναστατικήν Όργάνωσιν», 
δέν μίώλει πάλιν περί Μακεδόνιον ώς ίδιαιτέρας έθνότητος, άλλά έζήτει τήν προσάρ- 
τησιν τής Μακεδονίας είς τήν Βουλγαρίαν, καί ένεκαινίαζε μίαν περίοδον τρομο
κρατικής δράσεως έναντίον τών Ελλήνων, κυρίως, οί όποιοι δέν ήσαν δυνάσται, 
άλλά δυναστευόμενοι. ’Αλλά καί κατά τήν άπό τοΰ 1908 μέχρι τοΰ 1911 περίοδον 
τής σκληράς προπαγανδιστικής πάλης μεταξύ τών κυρίων εθνοτήτων τής δθωμα- 
νίκής Μακεδονίας, ήτοι τών Ελλήνων, τών Τούρκων, τών Βουλγάρων καί τών Σέρ- 
βων, ούδείς πάλιν γίνεται λόγος περί «Μακεδόνιον». Οί σλαβόφωνοι κάτοικοι τής 
Μακεδονίας έχουν ή έλληνικήν, ή βουλγαρικήν, ή σερβικήν έθνικήν συνείδησιν.

Μετά τούς βαλκανικούς πολέμους καί τήν διανομήν τής Μακεδονίας μεταξύ 
τής Ελλάδος, τής Σερβίας καί έν μέρει τής Βουλγαρίας, τό «μακεδονικόν ζήτημα» 
όπάρχει μέχρι τοΰ 1921 μόνον ώς έκδήλωσις -βουλγαρικού Αλυτρωτισμού, δηλαδή 
ώς προσπάθεια τών Βουλγάρων νά έπιτύχουν ένσωμάτωσιν τής σερβικής καί τής 
ελληνικής Μακεδονίας, είτε άπ’ ευθείας, είτε διά τοΰ μεταβατικού σταδίου τής 
«αύτονομήσεως», κατά τό προηγούμενου τής ,Ανατολικής Ρωμυλίας. Περί «Μακε- 
δάνων», ώς έθνους, ούδείς πάλιν γίνεται λόγος.

"Ερχεται δμως τό έτος 1921, δτε, ύπό τήν έπίδρασιν πλέον τής κομμουνιστι
κής έπαναστάσεως είς τήν Ρωσίαν, ιδρύεται είς τήν Βουλγαρίαν μία κομμουνιστική 
δργάνωσις, μέ έπίσημον σκοπόν δχι τήν προσάρτησιν τής Μακεδονίας είς τήν Βουλ
γαρίαν, άλλά τήν ίδρυσιν «Ανεξαρτήτου καί ένιαίας μακεδονικής δημοκρατίας», ώς 
τμήματος μιας μεγαλυτέρας 'Ομοσπονδίας (Φεντεράτσιας) Βαλκανικών Κρατών, 
κατά τό πρότυπον τής Σοβιετικής Ένώσεως...

Δύο έτη βραδύτερου, τό Κ.Κ. τής Βουλγαρίας συντρίβεται —  μετά τό πραξικό
πημα τοΰ Σεπτεμβρίου 1923 —  καί δμοΰ μετ’ αυτού συντρίβεται καί τό σύνθημα 
περί «Ανεξαρτήτου καί ένιαίας μακεδονικής δημοκρατίας». Άλλά ύπάρχει τό Έλ-
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ληνικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα, τό όποιον διά λόγους ηθικής ένισχύσεως τοΰ έν 
διαλύσει Κ.Κ. Βουλγαρίας καί κατά διαταγήν τής Κομμουνιστικής Διεθνούς, υιο
θετεί τό σύνθημα ύπό νέαν μορφήν, ήτοι ώς «Ινιαία καί άνεξάρτητη Μακεδονία καί 
Θράκη». “Αξιόν Ιδιαιτέρας μνείας, έπΐ τοΰ προκειμένου, είναι, δτι τό Κ.Κ. Σερβίας 
ήρνήθη τότε τήν υίοθέτησιν τοΰ συνθήματος των Βουλγάρων καί έν συνεχεία των 
Ελλήνων κομμουνιστών, άρνηθέν νά ύπακούση καί είς τήν διαταγήν τής Κομμουνι
στικής Διεθνούς, διότι δέν έδέχετο δτι όπάρχει ιδιαιτέρα «μακεδονική έθνότης».

Τό έτος 1944, ή Γιουγκοσλαβία συνέλαβε τό μεγαλεπήβολον σχέδιον νά άρπάση 
από τήν Βουλγαρίαν τόν μΰθον περί «μακεδονικού», καί μέ τήν ΐδρυσιν «δμοσπόνδου 
λαϊκής δημοκρατίας τής Μακεδονίας» έπεδόθη είς μίαν πρωτοφανή είς τήν ιστο
ρίαν προσπάθειαν δημιουργίας «έθνότητος» καί «γλώσσης», μέ αμέσους έπεκτατικάς 
διαθέσεις. ΔΓ αυτό καί από τοΰ 1945 μέχρι τού 1948 ή Γιουγκοσλαβία ύπήρξεν δ 
κύριος δργανωτής του έναντίον τής Ελλάδος συμμοριτοπολέμου τοΰ Κ.Κ.Ε., τό όποιον 
είχεν υιοθετήσει έκθύμως τό σχέδιον προσαρτήσεως τής ελληνικής Μακεδονίας είς 
τήν Γιουγκοσλαβίαν. Είς τό σχέδιον αυτό είχε προσχωρήσει καί ή Βουλγαρία (κα
τά τήν μυστικήν συμφωνίαν Τίτο—Δημητρώφ είς τό Μπλέντ, τόν Αύγουστον τοΰ 
1947), ή όποια θά έδιδεν είς τήν Γιουγκοσλαβίαν τό ίδικόν της τμήμα τής Μακε
δονίας καί θά έλάμβανεν ώς άντάλλαγμα τήν περιοχήν τοΰ Πτρότ, έπί πλέον δέ 
θά είχε τήν ύποστήριξίν της διά τήν είς βάρος τής Ελλάδος διεκδίκησιν τής Δυτι
κής Θράκης. Αλλά ή διένεξις τοΰ Τίτο μέ τήν Κόμινφορμ άνέτρεψε δλα αύτά τά 
σχέδια. Καί δχι μόνον τοΰτο, άλλά καί κατερράκωσε τόν μΰθον τής ιδιαιτέρας «μα
κεδονικής έθνότητος», άφοΰ έκεΐνοι, οί όποιοι τόν είχαν δημιουργήσει —  ή Σοβιετική 
"Ενωσις καί ή Βουλγαρία —  τόν έστραγγάλισαν. “Ηδη τό 1950, ζώντος τοΰ ’Ιωσήφ 
Στάλιν, έξεδόθη είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν βιβλίον, τό όποιον άπεριφράστως ύπε- 
στήριζε δτι ούτε «μακεδονική γλώσσα», ούτε «μακεδονική έθνότης» υπάρχει καί δτι 
οί κατοικοΰντες είς τό τμήμα τής Βαλκανικής, πού άνομάζεται Μακεδονία, είναι 
"Ελληνες, Σέρβοι καί Βούλγαροι. Κατά τήν ιδίαν έποχήν ήρχισαν καί οί Βούλγαροι 
νά δμολογοΰν άπεριφράστως, δτι δλα τά περί «μακεδονικής έθνότητος» άποτελοΰν 
γλωσσολογικήν καί έθνολογικήν άπάτην, έκτοτε δέ καί μέχρι σήμερον δέν παρέλει- 
ψαν ευκαιρίαν έπαναλήψεως τής δμολογίας αυτής.

Κατερρίφθη λοιπόν δ μΰθος περί «μακεδονικής έθνότητος» άπό τούς ίδιους 
τούς έπινοητάς του, άλλά κατά καιρούς χρησιμοποιείται θρασύτατα παρά τών Γιουγ
κοσλάβων έναντίον τής Ελλάδος, διά λόγους καθαρώς έπεκτατικούς.

** *

Η ΕΝΟΠΛΟΣ κατά τής Ελλάδος έπίθεσις, έξαπολυθείσα ύπό τής Σοβιετικής 
Ένώσεως, τών βαλκανικών χωρών καί τοΰ Κ.Κ.Ε., είναι ή τρίτη κατά σει

ράν, μετά τήν φασιστικήν ’Ιταλίαν καί τήν ναζιστικήν Γερμανίαν. Τπήρξεν αιφνι
διαστική, άπρόκλητος καί κατακτητική καί έχρησιμοποιήθησαν κατ’ αυτήν αί ίδιαι 
μέθοδοι τών προηγηθέντων δύο δικτατόρων. “Ηρχισεν ώς ψυχροπολεμική, μέ έκβια- 
σμόν τής Ελλάδος δπως παραχωρήση τμήματα τοΰ έθνικοΰ της έδάφους είς τάς 
τρεις σλαβικάς χώρας τής Βαλκανικής, άλλά καί είς αυτήν τήν σλαβικήν Ρωσίαν. 
Ό  ίδιος δ δικτάτωρ Στάλιν, ώς προελέχθη, ήξίωσε είς τήν Διάσκεψιν τοΰ Πότσδαμ 
διά τόν έαυτόν του τήν Θεσσαλονίκην, τήν Άλεξανδρούπολιν καί μίαν άπό τάς με- 
γάλας έλληνικάς νήσους τοΰ Αιγαίου, μ έάπόλυτα κυριαρχικά δικαιώματα. Ή  άπόρ- 
ριψις τής θρασυτάτης άξιώσεως ύπό τής Ελλάδος, τών Η.Π.Α. καί τής Μεγάλης 
Βρεταννίας τόν έξώργισε, δπότε ώμοσε έκδίκησιν κατά τής χώρας πού μέ τήν θυ
σίαν της έδωσε τόν χρόνον είς τήν Σοβιετικήν Ρωσίαν ν’ άντιμετωπίση τήν γερμα
νικήν έπίθεσιν... Δέν ήτο μακράν ή 27η ’Απριλίου τοΰ 1942, δτε είς ειδικήν έκ-
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πομπήν του δ ραδιοφωνικός σταθμός τής Μόσχας —  και εις στιγμάς σπανίας ειλι
κρίνειας —  μετέδιδεν άνά τα πέρατα τής Οικουμένης, ώς σάλπισμα ευγνωμοσύνης 
διά την μικράν άλλα ήρωϊκήν Ελλάδα :

«“Ελληνες! Έπολεμήσατε άοπλοι έναντίον πάνοπλων καί ενικήσατε! Έπο- 
λεμήσατε μικροί έναντίον μεγάλων καί επικρατήσατε! Δέν ήτο δυνατόν νά γένη 
άλλως, διότι είσθε "Ελληνες! Έκερδίσαμε, χάρις εις τήν θυσίαν σας, χρόνον διά 
νά άμυνθώμεν! 'Ως άνθρωποι, καί ώς Ρώσοι, σάς εύγνωμονοΰμεν!!!...».

Έξεδηλώθη είς τρία ταυτοχρόνως μέτωπα ή νέα, μεγάλη έναντίον τής Ελλάδος 
έπίθεσις τοΰ Σλαβορωσικοΰ κομμουνισμού: Είς τό διεθνές διά τής έξαπολύσεως 
βιαίας καί πρωτοφανούς σφοδρότητος συκοφαντικής έκστρατείας ύπό τής Σοβιετικής 
Ένώσεως καί των δορυφόρων της, είς τήν μεθόριον διά τής εισβολής είς τήν Ε λ 
λάδα ένοπλων «παρτιζάνων» άπό τήν Βουλγαρίαν, τήν Γιουγκοσλαβίαν καί τήν 
’Αλβανίαν, καί είς τό έσωτερικόν διά των Ελλήνων κομμουνιστών, τών έξαρτωμέ- 
νων άπό τήν Γ ' Διεθνή τής Μόσχας καί δρκισθέντων δπως παραδώσουν τήν Μακε
δονίαν, τήν Θράκην καί τήν “Ηπειρον, κατ’ άρχάς, καί έν συνεχεία δλόκληρον τήν 
Ελλάδα είς τό έρυθρόν στρατόπεδον. 'Ως προς τήν ένοπλον πλέον έπίθεσιν κατά 
τής Ελλάδος, έν έτει 1946, τά γεγονότα τοΰ Λιτοχώρου ήκολούθησε ή κατά τήν 
2αν ’Ιουλίου 1946 πρώτη έπίθεσις κομμουνιστοσυμμοριτών δρμωμένων έκ τοΰ έδά- 
φους τών γειτονικών μας πρός βορράν χωρών. Τήν ήμέραν έκείνην συμμορΐται 
προελθόντες έκ Γιουγκοσλαβίας καί έπανελθόντες έπειτα είς τό γιουγκοσλαβικόν 
έδαφος, είχαν έπιτεθή κατά τοΰ σταθμοΰ Χωροφυλακής είς τήν Είδομένην. Είς τάς 
12 Αύγούστου δυνάμεις συμμοριτών, προερχόμεναι έξ ’Αλβανίας, έπετέθησαν κατά 
τοΰ φυλακίου 27 καί έπολυβόλησαν τάς έλληνικάς στρατιωτικάς θέσεις. Τήν ίδιαν 
ήμέραν άλλη ένοπλη όμάς, ή δποία είχεν είσέλθει διά τών συνόρων, κατεδιώχθη 
ύπό ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων καί είσήλθεν είς τό άλβανικόν έδαφος, παρά 
τήν λίμνην Μεγάλην Πρέσπαν. Είς τάς 26 Αύγούστου τοΰ ίδιου έτους, άπόσπασμα 
Χωροφυλακής συνεπλάκη μέ 25μελή δμάδα ένοπλων συμμοριτών, ή δποία καταδιω- 
κομένη είσήλθεν έλευθέρως είς τό άλβανικόν έδαφος. ’Ανάλογοι έπιθέσεις έγιναν 
διαρκοΰντος τοΰ Αύγουστου 1946 κατά Ελλήνων στρατιωτών καί χωροφυλάκων 
είς Κάτω Κλεινά, τήν 'Αγίαν Παρασκευήν καί άλλαχοΰ. Άρχομένου τοΰ Σεπτεμ
βρίου, δυνάμεις κομμουνιστοσυμμοριτών προσέβαλον κατά τήν 2αν καί 3ην τοΰ 
μηνός τά φυλάκια 12, 13 καί 14, καταδιιυκόμεναι δέ άπό τούς "Ελληνας στρα- 
τιώτας κατέφυγαν είς τό άλβανικόν έδαφος, ύπό τήν προστασίαν τών παραμεθορίων 
άλβανικών φρουρών.

Τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1946, ίσχυρά σλαβοκομμουνιστική δύναμις είσήλθεν 
πάλιν έκ τοΰ άλβανικοΰ έδάφους καί προσέβαλεν έλληνικάς στρατιωτικάς δυνάμεις. 
Δύο ή μέρας άργότερον, τήν 16ην Σεπτεμβρίου, ίσχυρά συμμορία, προερχομένη έκ 
Γιουγκοσλαβίας, έπετέθη κατά τών Σουρμένων, τρεις δέ ήμέρας βραδύτερον έλλη- 
νικά στρατιωτικά τμήματα προκαλύψεως, καταδιώκοντα τήν ιδίαν συμμορίαν, εύρέ- 
θησαν άπέναντι γιουγκοσλαβικών στρατιωτικών τμημάτων, τά δποία έβαλον έναν
τίον των διά νά διευκολύνουν τήν είσοδον τής συμμορίας είς τό έδαφος των καί νά 
τήν άπαλλάξουν οΰτω τής διώςεως. Είς τάς 30 Σεπτεμβρίου 1946, ίσχυρά σλαβο- 
κεμμουνιστική δύναμις εϊσήρχετο έκ Βουλγαρίας είς τήν Ελλάδα καί έλεηλάτει τό 
χωρίον “Αγκιστρου.

Παρόμοια έπεισόδια έσημειοΰντο κατ’ Αύγουστον καί Σεπτέμβριον 1946 είς 
δλόκληρον τό μήκος τών συνόρων τής Ελλάδος μετά τών τριών βοοείων γειτόνων 
χωρών. Τό σημαντικώτερον δμως γεγονός τής περιόδου αύτής έσημειώθη κατά τήν 
16ην Σεπτεμβρίου, δτε πολυμελής συμμορία, ύπό τούς 'Αννίβαν καί Γιαννούλην, 
είσήλθεν έξ ’Αλβανίας είς τήν περιοχήν Πυρσόγιαννη καί έφόνευσε τούς άνδρας
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τοΰ έκεΐ στάθμου Χωροφυλακής. Έπρόκειτο περί τοΰ πυρήνος μεγάλης συμμοριακής 
δυνάμεως ή όποία θά ώργανοΰτο άργότερον έπί τοΰ Γράμμου.

Εις τάς 9 Νοεμβρίου 1946, άλλη t πολυμελής συμμορία είσήλθεν έκ Βουλγα
ρίας καί Ιπετέθη κατά τοΰ χωρίου Μεταξάδες. Αί δυνάμεις αύταί, δταν κατεδιώ- 
χθησαν ύπό τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, είσήλθον άνεξελέγκτως εις το βουλγαρικόν 
έδαφος.

Είς τάς 27 Νοεμβρίου, άλλη μεγάλη συμμορία σλαβοκομμουνιστών είσέβαλεν 
έκ Βουλγαρίας είς πολλά χωρία τής περιφέρειας “Εβρου καί συνέλαβε 40 “Ελλη
νας όμήρους, τους όποιους μετέφερε είς τό βουλγαρικόν έδαφος. Την 4ήν δέ Δεκεμ
βρίου ή μεγαλυτέρα έκ των μέχρι τής έποχής έκείνης κομμουνιστοσυμμοριών, άπο- 
τελουμένη από 600 άνδρας καί στηριζομένη επί βουλγαρικοΰ έδάφ’ους, Ιπετέθη κατά 
τμήματος έλληνικοΰ στρατοΰ εόρισκομένου είς τό χωρίον Κόρυμβος.

Τά γεγονότα όμως αύτά είχον λάβει δλως δραματικήν μορφήν άπό τής 13ης 
Νοεμβρίου 1946 καί είς τά Έλληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, δταν ισχυρά σλαβοκομ- 
μουνιστική δύναμις, προερχομένη έκ Γιουγκοσλαβίας, έπολιόρκησε έλληνικόν λό
χον έδρεύοντα είς τό χωρίον Σκρα καί έσφαξε κυριολεκτικώς τούς άξιωματικούς 
του, μέγα μέρος των άνδρών του καί πλείστους έκ τών κατοίκων τοΰ χωρίου. ’Ανά
λογοι έπιθέσεις έπανελήφθησαν καί κατά τάς έπομένας τρεις ήμέρας, έναντίον τών 
μικρών έλληνικών τμημάτων, τών έδρευόντων είς τά χωρία ’Αρχάγγελος καί Νότια 
τής ίδιας περιοχής, δπου έσημειώθησαν ανήκουστα κομμουνιστικά έγκλήματα.

** *

Η ΕΚ ΜΟΣΧΑΣ κατευθυνομένη μεγάλη σλαβοκομμουνιστική · έπίθεσις, έναντίον 
τής Ελλάδος, είχε άρχισεt πλέον έφ’ δλοκλήρου τοΰ μετώπου τών βορείων 

έλληνικών συνόρων. Αί συμμορίαι είσήλαυνον συνεχώς έξ ’Αλβανίας, Γιουγκοσλα
βίας καί Βουλγαρίας καί ή Ελλάς έμάχετο τόν υπέρ πάντων άγώνα έναντίον τοΰ 
συνησπισμένου Σλαβοκομμουνιστικοΰ κινδύνου. Προ τοΰ μεγίστου αύτοΰ κινδύνου εύ- 
ρισκομένη ή Ελλάς, προσέφυγε τήν 3ην Δεκεμβρίου 1946 είς τόν ’Οργανισμόν Η 
νωμένων ’Εθνών, καταθέσασα προσφυγήν έναντίον τών τριών βορείων γειτόνων της 
χωρών. Είς τήν προσφυγήν έτονίζετο, δτι ή οΰτω δημιουργηθεισα κατάστασις έθετε 
έν κινδύνω τήν διατήρησιν τής διεθνοΰς ειρήνης καί άσφαλείας, προσετίθετο δέ δτι 
ή Ελλάς ιδιαιτέρως έπιθυμεΐ νά έπισύρη τήν προσοχήν τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας, 
έπί τής έπειγούσης άνάγκης άποστολής Επιτροπής Έρεύνης ί'να έλθουν είς φώς τά 
πραγματικά αίτια τής καταστάσεως.

Ή  συζήτησις τής έλληνικής προσφυγής είς τό Συμβούλιον Άσφαλείας ήρχισε 
τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1946. Ύπήρξεν δξυτάτη καί έχαρακτηρίζετο άπό τά δσα ή 
Ελλάς άπεδείκνυε ένώπιον τών άντιπροσώπων ώς πρός τόν διεξαγόμενον είς τήν 
έλληνικήν μεθόριον πόλεμον τών σλαβοκομμουνιστών, ώς πρός τάς έντός τών έδαφών 
τών τριών βορείων γειτόνων χωρών λειτουργούσας σχολάς καί στρατόπεδα πρός 
Ικπαίδευσιν σλαβοφώνων καί έξ Ελλάδος στρατολογουμένων κομμουνιστών, ώς πρός 
τήν βιαίαν στρατολογίαν άνδρών καί έφοδιασμόν των δι’ δπλων, καί ώς πρός τήν 
έλευθέραν είσοδον καί έξοδον κομμουνιστοσυμμοριτών παρά τήν έλληνικήν μεθόριον. 
Τά συντριπτικά άποδεικτικά στοιχεία έφ’ δλων αύτών τών καταστάσεων, τά όποια είχον 
συλλέξει αί στρατιωτικαί άρχαί, έπεβεβαιοΰντο ένώπιον τοΰ Συμβουλίου Άσφαλείας 
καί άπό ξένους παρατηρητάς. Δέν ήδυνήθησαν οί κληθέντες άντιπρόσωποι τών τριών 
βαλκανικών χωρών νά κλονίσουν ούδέν έκ τών συγκεκριμένων καί άδιαβλήτων αύ
τών στοιχείων τής έλληνικής προσφυγής.

Ή  ένοπλος, σφοδρά σλαβοκομμουνιστική έπίθεσις κατά τής Ελλάδος, προεκά- 
λεσε κατάπληξιν καί άνησυχίαν είς τούς διεθνείς κύκλους τοΰ Ο.Η.Ε. Ή  άγγλοαμε-
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ρικανική θέσις ύπήρξεν άπδ τής πρώτης στιγμής σταθερά καί σαφής. Δεν έπρόκειτο 
περί πολιτικής συζητήσεως, άλλα περί πραγματικής ρήξεως προκαλούσης αιματο
χυσίαν καί καταστροφήν είς μίαν σύμμαχον χώραν. Έπεβάλλετο ή άμεσος διεξαγωγή 
διεθνούς έρεύνης έκατέρωθεν τών συνόρων τής Ελλάδος. Καί τδ Συμβούλιον ’Ασφα
λείας έλαβεν δμόφωνον άπόφασιν τών 11 μελών του, δπως συγκροτηθή «Επιτροπή 
Έρεύνης, έξουσιοδοτημένη νά διαπιστώση τά γεγονότα, τα σχετικά μέ τάς άναφε- 
ρομένας παραβιάσεις τών συνόρων κατά μήκος τής μεθορίου μεταξύ Ελλάδος άφ’ 
ένός, τής ’Αλβανίας, τής Νοτιοσλαβίας καί τής Βουλγαρίας άφ’ έτέρου»...

ΑΕ έργασίαι τής «Επιτροπής Έρεύνης» —  ή άλλως «Βαλκανικής Επιτροπής» 
άποκληθείσης —  ήρχισαν περί τά τέλη ’Ιανουάριου .1947 είς ’Αθήνας καί συνεχί- 
σθησαν είς Θεσσαλονίκην, Σόφιαν καί Βελιγράδιον. Μετά πολυμήνους έρεύνας, ή 
έπιτροπή αδτη ύπέβαλε τήν έκθεσίν της είς τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας. Είς αυτήν 
άνεγνωρίζετο διά ψήφων 8 έναντι 2, τής Σοβιετικής Ένώσεως καί τής Πολωνίας, 
καί μιας άποχής, τής Γαλλίας, δτι οί βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος ύπεστήριζαν 
ένεργώς τον πόλεμον τών σλαβοκομμουνιστικών συμμοριών κατά τής Ελλάδος, πα- 
ρεΐχον άσυλον είς τδ εδαφός των δσάκις αδται κατεδιώκοντο άπδ τάς έλληνικάς δυ
νάμεις, διετήρουν στρατόπεδα καί σχολάς στρατιωτικής έκπαιδεύσεως τών σλαβο- 
κομμουνιστικών συμμοριών πού είσέβαλλον είς τήν Ελλάδα. Άπεδεικνύετο δηλαδή 
Ιν δλη τή έκτάσει της ή νέα κατά τής Ελλάδος σλαβοκομμουνιστική έπίθεσις καί 
δλόκληρος δ πολιτισμένος κόσμος έκαλεΐτο νά κρίνη τήν βάρβαρον έπιδρομήν.

** *

Ε ΝΑ κεφαλαιώδους σημασίας— διά τήν Ελλάδα καί δλόκληρον τδν ελεύθερον 
κόσμον— ιστορικόν γεγονός, εύρίσκεται είς αύτήν τήν έποχήν άκριβώς. Καθ’ ον 

χρόνον ή Έπιτροπή Έρεύνης είχεν άφιχθή είς Θεσσαλονίκην, διά νά έρευνήση τάς 
συνθήκας ύφ’ άς διεξήγετο δ συμμοριτοπόλεμος, δ είς Ούάσιγκτων Βρεταννδς πρε
σβευτής ειδοποιεί, τήν 21ην Φεβρουάριου 1947, τδ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ότι τά 
εύρισκόμενα είς Ελλάδα βρεταννικά στρατεύματα, δυνάμεως 40.000 άνδρών, θά ήρ- 
χιζαν νά άποχωροϋν έξ αύτής τήν Ιην ’Απριλίου 1947. Επίσης ειδοποιεί, ότι ή 
Μεγάλη Βρεταννία θά διέκοπτε πάσης μορφής βοήθειαν πρδς τήν Ελλάδα, λόγο) 
οικονομικής άδυναμίας...

Πρδ τής φοβέρας καταστάσεως, ή δποία θά έδημιουργεΐτο τότε διά τήν Ε λ 
λάδα, άλλά καί προ τής άπειλής τού σοβιετικού έπεκτατισμοΰ πρδς δλόκληρον τήν 
Ευρώπην καί τήν ’Ασίαν, ώρθώθη ή ιστορική μεταβολή τής άμερικανικής πολιτικής, 
ή γνωστή ώς «Δόγμα Τροΰμαν». Τήν Ιην μ.μ. ώραν τής 12ης Μαρτίου 1947, δ 
Πρόεδρος Τροΰμαν τών Η.Π.Α. άνεκοίνο)σε πρδς τδ Κογκρέσσον, τδ είδικώς συγ- 
κληθέν είς κοινήν συνεδρίασιν, ότι άπόφασις τών Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής 
ήτο όπο,'ς θεωρήσουν ώς επίθεσιν, στρεφομένην έναντίον το)ν, οίανδήποτε έξωθεν ή 
έσωθεν έξαπολυομένην ύπδ ώπλισμένης μειονότητας έπίθεσιν έναντίον χώρας άπο- 
φασισμένης νά υπεράσπιση τήν άνεξαρτησίαν, τήν άκεραιότητα καί τούς έλευθέρους 
θεσμούς της. Ή  μεγίστης σημασίας ιστορική αυτή άπόφασις ήλθεν ώς δ πλέον πο
λύτιμος σύμμαχος τής μικράς, πτωχής καί άγωνιζομένης κατά τού έρυθροΰ δλοκλη- 
ρωτισμοΰ Ελλάδος, άφού άπδ τής ήμερομηνίας έκείνης αί Η.Π.Α. άνελάμβανον τήν 
παροχήν βοήθειας ικανής πρδς τήν χώραν μας, ώστε νά καταστήση δυνατήν τήν 
οικονομικήν άνόρθωσίν της καί τήν άντιμετώπισιν τής έξωθεν έπιβουλής τών σλαβο- 
κομμουνιστών. Δύο νόμοι, τής 22ας Μαίου καί τής 30ής ’Ιουλίου 1947, καθώριζαν 
τδ ποσδν τής άμερικανικής βοήθειας πρδς τήν Ελλάδα είς τριακόσια έκατομμύρια 
δολλάρια. Καί προσετίθετο ότι τδ πρόγραμμα τούτο θά άνενεοΰτο διά τά έτη 1948— 
1949, έπΐ πλέον δέ θά ένισχύετο ή Ελλάς σημαντικώς διά τής άποστολής έμψύχου 
καί άψύχου στρατιωτικού ύλικοΰ.

(  Συνεχίζεται)



ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:

« Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Η  Α Γ Α Π Η Σ »

•  ΑΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
•  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
•  ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ. ΜΙΑ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
•  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΓΟΗΤΕΥΕΙ
•  ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
•  ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ... 01 ΘΕΑΤΑΙ... ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ...

-------------------------- Ύπά του Ύπαστυνόμου Α' χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ_________________

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ τού ’Αρχηγείου 
Αστυνομίας Πόλεων εχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση σ’ έναν τομέα νευ

ραλγικό, δπως είναι αυτός τής επικοινωνίας μέ τό Κοινό. ’Έ χει γράψει μια δική του 
ιστορία... ιστορία αγάπης καί δημιουργικού μόχθου στην υπηρεσία τοΰ Κοινού.

Κάθε χρόνο πραγματοποιεί, τό ’Αστυνομικό Συνεργείο, πάνω άπό 10.000 κινη
ματογραφικές προβολές στην ’Αθήνα, στόν Πειραιά, στην Πάτρα καί στην Κέρκυρα, 
μ.έ συνολικό αριθμό θεατών 200.000 περίπου. Είναι αριθμοί ενδιαφέροντες, πού φα
νερώνουν πόση δραστηριότητα άναπτύσσει τό μικρό αυτό ’Αστυνομικό Σινεάκ, πού 
υπηρετεί άθόρυβα καί άποδοτικά τις καλές σχέσεις ’Αστυνομίας καί Κοινού.

Οι χώροι, μέσα στους οποίους κινείται τό Συνεργείο, κατά τήν χειμερινή μέν 
περίοδο είναι σχολεία, ανώτατα πνευματικά ιδρύματα, νοσοκομεία, φυλακές, εύαγή 
ιδρύματα, κατηχητικά σχολεία, σχολές έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως, κοινωνικές 
όργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι, όργανα τοπικής αύτοδιοικήσεως κ.λ.π., κατά τή 
θερινή δέ περίοδο κατασκηνώσεις, άνοικτοί δημόσιοι τόποι, κέντρα έπαγγελματικού 
προσανατολισμού κ.λ.π. ’Ενισχύει, δηλαδή, καί ύποβοηθεϊ θετικά τό Συνεργείο τό 
έργο τοΰ Σχολείου, τής ’Εκκλησίας, τής ’Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, τού Κράτους 
καί απευθύνεται κυρίως στη νεότητα, στήν όποια προσφέρει, δωρεάν βεβαίως, ένα 
καλό καί ώφέλιμο θέαμα, άπ’ αύτά πού, δυστυχώς, σπανίζουν στήν εποχή μας.

Τό πρόγραμμα είναι ποικίλο καί ένδιαφέρον, κατάλληλο καί ευχάριστο γιά μι
κρούς καί μεγάλους. Περιλαμβάνει ταινίες έκπαιδευτικές, τουριστικές, επαγγελμα
τικές, μορφωτικές καί ψυχαγωγικές. “Ενα πρόγραμμα έθνικοχριστιανικό πού παρου
σιάζει επίσης σελίδες άπό τήν ιστορία μας, σκίτσα άπό τήν δραστηριότητα τού ’Ε
θνικού μας Στρατού, εικόνες άπό τήν Χριστιανική Ελληνική Ζωή, μαθήματα ζωο
λογίας, άνθρωπολογίας, υγιεινής, ζωγραφικής καί άλλων έπιστημών καί τεχνών. 
“Ολα αύτά εκλαϊκευμένα καί μέ άνάλογη μουσική υπόκρουση καί πολυάριθμα ηχη
τικά έφφέ.

’Επίσης άφθονες ξεκαρδιστικές κιυμωδίες μέ τούς Χονδρό - Λιγνό, Σαρλώ, 
Μπάστερ Κήτον, Τρίο Στοΰτζες κ.λ.π. καί ένα σωρό έγχρωμα καί άσπρόμαυρα 
μίκυ - μάους. Προβάλλονται άκόμα όλα τά ελληνικά καί ξένα έπίκαιρα καί άλλα 
ενδιαφέροντα ντοκυμανταίρ.

Τέλος, μονάχα σέ ειδικές περιπτώσεις, σέ κλειστούς χώρους, σέ ’Αστυνομικές 
Υπηρεσίες,Νοσοκομεία, Φυλακές, Γηροκομεία, Κέντρα ’Αναπήρων κ.λ.π. προβάλ
λονται επίσης καί έλληνικά καί ξένα κινηματογραφικά έργα μεγάλης διάρκειας.

Αυτό είναι τό πρόγραμμα. Καί οί θεαταί κάθε παραστάσεως άνέρχονται, κατά
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μέν τήν θερινή περίοδο σέ ανοικτούς χώρους άπδ 2.000— 5.000 κάθε βράδυ, άνά- 
λογα μέ τή γειτονιά, κατά δέ τή χειμερινή περίοδο, οπότε πραγματοποιούνται 4 
μέ 5 προβολές τήν ήμερα καί μία τό βράδυ, πάνω άπδ 3.000 μέ 3.500 θεατάς κάθε 
ήμερα.

Τό Συνεργείο διατηρεί στενή συνεργασία καί φιλικές σχέσεις μέ δλες τίς Πρε
σβείες, τή Γεωγραφική Υπηρεσία. Στρατού, τήν ’Αμερικανική Υπηρεσία Πληρο
φοριών, τα Υπουργεία, τήν ’Αγγλική Κινηματογραφική Υπηρεσία, τούς Ελληνι
κούς Κινηματογραφικούς Οίκους, μεμονωμένα άτομα πού διατηρούν καταστήματα 
ή κινηματογραφικά εργαστήρια ή Ιδιωτικά Κινηματογραφικά Συνεργεία κ.λ.π.

’Από δλες αύτές τίς πολύτιμες «πηγές», έξασφαλίζει πάντοτε Ινα πλούσιο, ποι
κίλο πρόγραμμα. "Ολους αυτούς, μέ τήν εύκαιρία αυτή, εύχαριστοΰμε θερμά.

Πρίν καί μετά τήν προβολή μεταδίδονται άπδ μαγνητοφωνημένη ταινία τρα
γούδια, εμβατήρια καί συνθήματα έθνικοΰ περιεχομένου.

Τδ Κινηματογραφικό Συνεργείο τροφοδοτεί τακτικά μέ - ταινίες τήν ’Αστυνο
μική Διεύθυνση Πατρών.

Μέσα σ’ αύτές τίς συνθήκες, ή επιτυχία είναι έξησφαλισμένη. Βαρειά βέβαια 
δουλειά. Πολλά κιλά ζυγίζουν τά μηχανήματα προβολής, τά όποια μεταφέρονται 
άπδ τόπο σέ τόπο καί άνεβοκατεβάζονται οκτώ μέ δέκα, τουλάχιστον, φορές τήν 
ήμέρα. Κι’ ύπάρχει κι’ ή ευθύνη, άπδ τόσους κινδύνους ήλεκτροπληξιών, τραυμα
τισμών κ.λ.π. Μά, μέ τή βοήθεια τού καλού Θεού, δλα αύτά άντιμετωπίζονται μέ 
τδν καλύτερο τρόπο. Είναι μιά δουλειά πού δέν άπαιτεΐ ώρες γραφείου καί τυπική 
έκπλήρωση γνωστών καθηκόντων. Θέλει ζήλο, ύψηλοφροσύνη, έπιμονή, μόχθο, πί
στη, φαντασία, άντοχή.

Ό  ’Αθηναϊκός καί Πειραϊκδς Τύπος έγραψαν πολλές φορές ύμνους γιά τδ 
Κινηματογραφικό Συνεργείο. Τό ίδιο καί δ Κερκυραϊκός καί Πατραϊκός. ’Αμέ
τρητα τά συγχαρητήρια γράμματα. Ύπερενθουσιώδεις οί κριτικές τών κ.κ. διευ
θυντών τών σχολείων καί τών εύαγών ιδρυμάτων. Πρόκειται γιά μιά υπηρεσία μέ 
πολύ πλατύ καί γερό λαϊκό υπόβαθρο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κάθε χρόνο, στίς άρχές τού Αύγούστου, τδ Κινηματογραφικό Συνεργείο τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων επισκέπτεται τήν Κέρκυρα καί τήν Πάτρα, γιά 
μιά σειρά μορφωτικών και Ψυχαγωγικών παραστάσεων, δωρεάν χάριν τού Κοινού.

’Εφέτος, λόγοι ύπηρεσιακοί έπέβαλαν μιά μικρή άναβολή. Καί οί φίλοι τών 
Πατρών καί τής Κερκύρας άνησύχησαν. Μέ γράμματα, μέ τηλεφωνήματα, άλλά καί 
μέ δημοσιεύματα στδν Τύπο, ρωτούσαν καί ξαναρωτοΰσαν πότε θά τούς έπισκεφθή 
τδ Κινηματογραφικό Συνεργείο.

Χαρακτηριστική είναι καί ή άκόλουθη έπιστολή Κερκυοαίου, πού δημοσιεύθηκε 
στην έφημερίδα «ΦίϊΤΟΕΒΔΟΜΑΣ» τής Κερκύρας, στο ύπ’ άριθ. 200 τεύχος τής 
26ης Αύγούστου 1967 :

«Λαμβάνομεν καί ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν άκόλουθον έπιστολήν συμπο
λίτου μας :

Κύριε Διευθυντά,
Φέτος, καί ενώ πλησιάζει δ τερματισμός τής θερινής περιόδου, δέν είδαμε νά 

έρχεται άκόμη στήν Κέρκυρα τδ τόσο συμπαθητικό στό κοινό τής πόλεώς μας Κι
νηματογραφικό Συνεργείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού άποτελει θαυμάσιο μέσον 
δωρεάν ψυχαγωγίας τών πτωχοτέρων κυρίως τάξεων, άλλά καί έμπρακτον άπόδει- 
ξιν τής άγάπης τού λαμπρού Σώματος ’Ασφαλείας —  πού οί Κερκυραΐοι τό θεω
ρούν δικό τους πνευματικό παιδί, άφοΰ έδώ στήν ίδιαίτερή τους πατρίδα πήρε σάρκα 
καί δστά, πρίν άπό άρκετές δεκάδες χρόνων, ή ιδέα τής ίδρύσεώς του —  γιά τον 
λαό, άπό τού όποιου τούς κόλπους προέρχονται οί άξιωματικοί καί οί άνδρες του.
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Γιατί άραγε, ή έφετεινή άργοπορία; Σέ λόγους τεχνικούς δέν νομίζουμε δτι όφεί-; 
λεται γιατί —  άπό δσα γνωρίζω —  ή παρουσία τοΰ Συνεργείου στις αθηναϊκές 
συνοικίες γίνεται αισθητή καθημερινώς καί συνεπώς δέν είναι προβληματικός ό ερ
χομός του καί στην Κέρκυρα, δπως δέν ήταν μέχρι τώρα.

Μέ τήν σημερινή μου επιστολή υποβάλλω —  έξ ονόματος πολλών γειτόνων καί 
γνωρίμων μου —  θερμή παράκλησι πρός τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας για τήν 
γρήγορη αποστολή τοΰ Κινηματογραφικού Συνεργείου, πού τόσο τό έχουμε συνη
θίσει καί άγαπήσει.

Μέ ευχαριστίες 
Ν. Ε. ΜΑΓΡΩΝΑΣ 

’Απολλοδώρου 31

ΣΗΜ. ΣΓΝΤ. : Τα δσα περιέχονται εις τήν επιστολήν μάς εύρίσκουν απολύτως 
συμφώνους. Πραγματικώς, κατά τά τελευταία έτη ή Ιλευσις τοΰ Κινηματογραφικοΰ 
Συνεργείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί παραμονή του έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστη
μα —  καθ’ έκαστον θέρος — είς τήν πόλιν μας αποτελεί μίαν εύχάριστον πραγματι
κότητα, άλλα καί —  τό σπουδαιότατον —  ουσιαστικόν κρίκον πληρεστέρας συνδέ- 
σεως τής Κέρκυρας μέ τό Σώμα τοΰ οποίου άπετέλεσε τό λίκνον».

’Επίσης μια άλλη εφημερίδα τής Κέρκυρας, ή «ΚΕΡΚΓΡΑ'ΓΚΗ», στό ύπ’ 
άριθ. 3811 φύλλο της τής 20 Αύγούστου 1967, έγραφε στήν πρώτη σελίδα :

«Πέρισυ τήν εποχήν αυτήν είχε επισκεφθή τήν πόλιν μας τό Κινηματογραφι
κόν Συνεργεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον μέ τις θαυμάσιες προβολές του 
καί τάς έν γένει εκδηλώσεις τών έξαιρέτων μελών που τό άποτελοΰν, έντός τών πλαι
σίων τής άποστολής του, άφήκε κυοιολεκτικώς άρίστας έντυπώσεις.

Γι’ αύτό καί πολλοί συμπολΐται μάς έρωτοΰν αν θά επισκεφθή τήν πόλιν μας 
καί έφέτος τό πολλαπλώς καί σημαντικώτατα κοινωνικώς ώφέλιμον αύτό συνεργεΐον 
ψυχαγωγίας τής ’Αστυνομίας μας.

Πιστεύομεν δτι τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας μας, ύπ’ όψει τοΰ όποιου θέτο- 
μεν τήν έπιθυμίαν αύτήν τών συμπολιτών, θά θέληση νά τήν ικανοποίηση».

Μάς περίμενε, λοιπόν, τό κοινό τών δύο πόλεων μέ ανυπομονησία. Άλλα καί 
έμεΐς δέν είχαμε σταυρώσει τά χέρια. Είχαμε έπιδοθή σέ μια εντατική προετοιμα
σία, ώστε εφέτος οί προβολές νά έχουν ξεχωριστή επιτυχία, ανώτερη άπό κάθε άλλη 
φορά. Ή  εντολή που είχαμε πάρει ήταν σαφής. ’Έπρεπε νά κανονισθή άπό έδώ 
κάθε λεπτομέρεια μέ προσοχή καί έπιμέλεια. ’Εντατική δουλειά. Πολύπλευρη. ’Επί 
πολλά 24ωρα. Καθάρισμα, λίπανση καί συντήρηση μηχανών καί δργάνων. Γενικός 
έλεγχος μηχανών. Επιδιόρθωση μαγνητοφώνων. ’Οθόνες, τραπεζάκια, λάμπες, άν- 
ταλλακτικά, δλα ύπό δοκιμασίαν. Κι’ ύστερα, ήχογράφησις τραγουδιών, μουσικών 
ύποκρούσεων, εμβατηρίων καί συνθημάτων. Προετοιμασία καί άναμονή. Ή  εγκριτι
κή διαταγή τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (10551/47/35, άπό 22.8.1967) 
ΐ*λθε. Μάς έκοινοποιήθη μέ τήν ύπ’ άριθ. 13721 Φ 75) 52) 22.8.67 Δ) γή Α ρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων. Μάς δόθηκαν οί τελευταίες όδηγίες καί εντολές, καί 
Ιτοιμάσθηκαν τά φύλλα πορείας καί οί διαταγές πρός τις Αστυνομικές Διευθύνσεις 
Κερκύρας καί Πατρών.

Τό Συνεργείο άπετελέσθη άπό τάν γράφοντα, έναν ύπαρχιφύλακα καί τρεις 
άστυφύλακες. Ή  μετακίνηση θά έπραγματοποιεΐτο μέ τό ύπ’ άριθ. Α.Π. 307 ύπη- 
ρεσιακό λεωφορείο τοΰ Μηχανοκινήτου Αθηνών.

Ή  διαταγή ώριζε: Αναχώρηση άπό τήν Αθήνα τήν Τετάρτη, 23 Αύγούστου 
1967, άφιξη στήν Κέρκυρα τήν Πέμπτη, 24 Αύγούστου 1967. Πραγματοποίηση 
δέκα τριών προβολών στήν Κέρκυρα, δηλαδή άπό τήν Δευτέρα, 28 Αύγούστου έως 
τό Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου. Αναχώρηση άπό τήν Κέρκυρα, τήν Τρίτη, 12 Σεπτεμ
βρίου. νΑφιξη στήν Πάτρα, τήν Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποίηση έπτά 
προβολών στήν Πάτρα, δηλαδή άπό τήν Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου έως τήν Τετάρτη,
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20 Σεπτεμβρίου. Αναχώρηση άπό την Πάτρα τήν Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου καί 
άφιξη στήν ’Αθήνα τβ βράδυ τής ίδιας ήμέρας.

Αυτό τό πρόγραμμα τηρήθηκε μέ σχολαστική άκρίβεια.
Οί πάρα κάτω γραμμές δέν είναι ή περιγραφή τοΰ ταξιδιού. Είναι πρόχειρες 

έκδρομικές σημειώσεις, πού κρατήθηκαν για τούς άναγνώστες των «ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ». Καί για τήν... ιστορία τοΰ ’Αστυνομικού Κινηματογραφικού 
Συνεργείου.

’'Ετσι, περίπου, μετεδόθησαν και άπό τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων : 

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ. ΜΙΑ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Είναι πρωί... πολύ πρωί... Τά τελευταία σκοτάδια τυλίγουν τήν ’Αθήνα μέσα στο 
μυστηριακό, αραχνοΰφαντο πέπλο της. Σιωπή τριγύρω. Τά σπίτια κλειστά. "Ενα 
δροσερό αεράκι περνά βιαστικό κι’ άμέριμνο ανάμεσα ατούς δρόμους καί παίζει μέ 
των δένδρων τις φυλλωσιές. Οί πρώτοι εργάτες, άγουροξυπνημένοι καί βιαστικοί, 
διασχίζουν τούς έρημους δρομίσκους καί τις πλατειές λεωφόρους καί τά βήματά 
τους αντηχούν σάν άκκοπανιαμέντο μιας μοντέρνας τζάζ. '0  Παρθενώνας προβάλ
λει σιγά - σιγά πάνω στήν ’Ακρόπολη, τυλιγμένος μέσα στη σκούρα φορεσιά του, 
πού δλοένα ξεφτίζει, σχίζεται, πέφτει, γιά ν’ άποκαλύψη γυμνή σ’ δλη τή μεγαλο
πρέπεια τη δοξασμένη νεκρή πόλη, μέσα στήν όποια κοιμούνται, χρόνια καί χρόνια 
τώρα, τόν αιώνιο ύπνο τους οί παραδόσεις τής φυλής μας. Σωπαίνουν δλα. Μά, κά
που - κάπου, τινάζονται, γιά ν’ άποτινάξουν τή νυκτερινή νάρκη τους. Τά πρώτα 
συμπτώματα τής αυγής. Ή  πόλη πού τεντώνεται, πού χασμουριέται, πού άργοκου- 
νιέται, καθώς ξυπνά. Σέ λίγο, θά τεθή σέ κίνηση δλος έτοΰτος δ μαρμαρωμένος 
κόσμος. Θ’ αντηχήσουν βουητά, φωνές καί θόρυβοι. Θά βγή δ ήλιος κι’ δλα θά πά
ρουν τόν άνήφορο τής βιοπάλης άγκομαχώντας. "Ομως, τώρα είναι σιωπηλά κι’ 
άκίνητα. Ή  ώρα είναι πεντέμιση. Καί τό υπηρεσιακό λεωφορείο τοΰ Κινηματογρα
φικού μας Συνεργείου έχει δρμήσει μέσα στή λεωφόρο ’Αθηνών, παίρνοντας μαζί 
του έμάς τούς πέντε, τούς πέντε πού αποτελούμε τό μικρό αύτό συνεργείο.

Πρώτη άσχολία: Ρεμβασμός!... ’Ακόμα τό τοπίο δέν έχει πάρει έκεΐνο τό μα
γευτικό στύλ τής χωριάτικης φύσεως. Είναι ακόμα πρωτευουσιάνικο, σοβαρό, μη
χανοποίητο, θορυβώδες... Καπνίζει καί σκέφτεται. Ντρέπεται νά ξαπλώση. Τηρεί 
τούς τύπους. “Εχει λεωφορεία, κούρσες, βιλίτσες, άνέσεις, έργοστάσια. “Εχει, πάν
τως, κι’ αύτό τή δική του χάρη. “Εχει τή δική του γλώσσα, τις δικές του καντά
δες, τή δική του πολυτάραχη ζωή. Είναι κουρασμένο, μά άξιοπρεπές. θέλει κάτι 
νά πή, μά σοβαρεύεται άπό σεμνοτυφία.

Καί τό μικρό μας λεωφορείο συνεχίζει τή διαδρομή του. Κάπου άριστερά συ
ναντάμε τήν άρχαία βυζαντινή έκκλησία τοΰ Δαφνιού, μέ τά δνομαστά ψηφιδωτά 
καί τή συναρπαστική τέχνη της. Κι’ ύστερα άπό μικρή διαδρομή, φτάνουμε στήν 
’Ελευσίνα, γνωστή άπό τά Έλευσίνια μυστήρια τής άρχαιότητος. Μέσα στό μυαλό 
μας χοροπηδούν ένα σωρό μυθικές σκιές, καί ή φαντασία άνοίγει τή βελούδινη αυ
λαία τού παρελθόντος, γιά νά παρουσιάση τούς πιό άπίθανους πρωταγωνιστάς τής 
μυθολογίας μας, νά συμπλέκωνται, ν’ άνταμώνουν, νά χωρίζουν, νά ζοΰν καί νά πε
θαίνουν, άθάνατοι στό πέρασμα τών χρόνων.

Τό λεωφορειάκι μας ρουφά γρήγορα τις άποστάσεις, ένώ Ινα σωρό τοπία 
περνούν άπό μπροστά μας μέ κινηματογραφική ταχύτητα. Χωριάτικη, άνεπιτήδευτη 
γύρω ή φύση, μέσα στό πανέμορφο φόντο χρωμάτων καί λουλουδιών, ξεκλειδώνει 
τις καρδιές μας καί τις παραδίνει σ’ ένα άληθινό δργιο γαλήνης καί ευτυχίας. Ή  
φύση αύτή δέν είναι πιά ή βαρυστολισμένη πρωτευουσιάνα. ’Ετούτη ή φύση τής 
έξοχής έχει μιάν άνείπωτη, δική της όμορφιά. Κολυμπά δλόγυμνη μέσα στήν άπε- 
ραντωσύνη τοΰ Στερεώματος...

Μεγάλο Πεύκο, Μέγαρα. Τό τοπίο είναι μαγευτικό... Κινέττα, "Αγιοι θεόδω- 
ροι. Τώρα άπό δεξιά προβάλλει τό ήφαίστειο Σουσάκι, πού τόσες ζημιές έχει προ-
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ξενήσει στήν Κόρινθο μέ τΙς έκρήξεις του... Καί τδ λεωφορείο μας συνεχίζει τδν 
βιαστικό δρόμο του, πλησιάζοντας πρδς τόν Μωρηά. Λίγο ακόμα καί φθάνουμε στή 
διώρυγα. Νά, έκεΐ αριστερά, στήν είσοδό της, τα ’Ίσθμια ή Καλαμάκι, πού στους 
άρχαίους χρόνους έγίνοντο τά «’Ίσθμια», μια, άπδ τις τέσσαρες μεγάλες γιορτές πρδς 
τιμήν τοϋ Ηοσειδώνα. Κι’ υστέρα άπδ μικρή διαδρομή, φθάνουμε στή γέφυρα τής 
διώρυγος. Ό  Μωρηάς άνοίγει τήν άγκαλιά του καί μάς υποδέχεται. Μάς καλωσω- 
ρίζει. ’Ένδοξος, ηρωικός, φορτωμένος στή ράχη του ιστορία, θρύλους καί αίμα, 
προβάλλει μπροστά μας όχι σαν ένας τόπος, μά σαν ένα σύμβολο, ένα πανάκριβο, 
ίερδ σύμβολο...

Δεξιά διακρίνουμε τήν Ποσειδιυνία, στδ βάθος τδ φημισμένο Λουτράκι. Καί, 
τέλος, μπαίνουμε στήν Κόρινθο, πού είναι ένας αξιόλογος συγκοινωνιακός κόμβος 
καί φημίζεται για τή σταφίδα της, τή μεγάλη εμπορική της κίνηση, τδν έξαιρετικδ 
μητροπολιτικό της να δ τοΰ ’Αποστόλου Παύλου. "Ενα προσκύνημα στδ ναό, μάς γε
μίζει εύλάβεια καί κατάνυξη. Κι’ άφοΰ έπισκεπτώμεθα τά έρείπια τής Αρχαίας 
Κορίνθου, συνεχίζουμε τήν πορεία μας, μαγεμένοι άπδ τις σπάνιες δμορφιές τοΰ 
ήρωϊκοΰ Μωρηά. Βρισκόμαστε τώρα στήν πλούσια καί καταπράσινη κορινθιακή πε-~ 
διάδα, μέ τή διαλεκτή σταφίδα της. Κι’ ύστερα άπδ μιά αξέχαστη διαδρομή, φθά
νουμε στδ Κιάτο ή Νέα Σικυωνία, ένώ πιδ πάνω διακρίνουμε τήν Αρχαία Σικυώνα, 
μέ τά πλούσια αρχαιολογικά μνημεία της. ’Ακολουθώντας τδν παραλιακό δρόμο, 
περνάμε άπδ τοπία σπάνιας δμορφιάς. Άπδ τή μιά μεριά πευκόφυτοι, γραφικοί λο
φίσκοι καί άπδ τήν άλλη δαντελωτά άκρογιάλια, συνθέτουν μιά άξέχαστη εικόνα. 
Κι’ ύστερα τδ Ξυλόκαστρο, τδ Καμάρι, ή Λυκοποριά, τδ Δερβένι... Έδώ, δ Γέρος 
τοΰ Μωρηά, δ Κολοκοτρώνης, κατέστρεψε δλοκληρωτικά τά υπολείμματα των στρα
τευμάτων τοΰ Δράμαλη. "Ενα - ένα, οί πόλεις καί τά χωριά τοΰ Μωρηά, περνοΰν 
καί χάνονται άπδ μπροστά μας. Άκράτα, Αίγιο, Ψαθόπυργος... Καί, τέλος, φθά
νουμε στδ Ρίο. ’Επιβιβαζόμαστε στδ φέρρυ - μπώτ. Έκεΐ άπέναντι μάς περιμένουν 
τά «Μικρά Δαρδανέλια», γιά νά φέρουν σέ μιάν άλλη πολιτεία, τήν έπίσης ένδοξη 
καί όμορφη Αιτωλοακαρνανία. Καθώς διασχίζουμε τή θάλασσα, άντικρύζουμε δεξιά 
μας τήν Ναύπακτο, τή «νυφούλα τοΰ Κορινθιακού», όπως τήν ώνόμασαν, καί καμα
ρώνουμε πάνω της τδ Ένετικδ Κάστρο, πού φαντάζει σάν υπέροχο διάδημα... "Γ- 
στερα άπδ τδ σύντομο, θαλάσσιο ταξίδι μας βρεθήκαμε στδ Άντίρριο, όπου άκόμα 
σώζεται τδ φρούριο πού έκτισαν οί Ενετοί τδ 1689. Είναι μιά δνειρεμένη παραλιακή 
τοποθεσία, πού συνδυάζει τόσο συνταιριασμένα βουνό καί θάλασσα. Κουβεντιάζουμε 
μέ τούς κατοίκους, όπως σ’ όλη τή διαδρομή, καί κάνουμε μιά πολύ ένδιαφέρουσα 
διαπίστωση: Παντοΰ, διακρίνεις τήν αισιοδοξία στά πρόσωπα όλων τών κατοίκων 
τής ύπαίθρου. ’Ατενίζουν μέ πίστη τδ μέλλον. ΚΓ όλα αυτά χάρις στήν ιστορική 
μεταβολή τής 21ης ’Απριλίου 1967, πού άλλαξε τήν όψη τής Πατρίδος μας.

Τώρα, έπιβιβαζόμαστε καί πάλι στδ υπηρεσιακό λεωφορείο καί συνεχίζουμε 
τήν πορεία μας, άκολουθώντας τήν ’Εθνική Όδά. Σέ άπόσταση περίπου πέντε χιλιο
μέτρων, μπαίνουμε στή σήραγγα τοΰ βουνοΰ Κλόκομα, πού έχει μήκος 25— 30 μέ
τρα περίπου. ΚΓ ύστερα άπδ μαγευτική διαδρομή, μπαίνουμε στδ Μεσολόγγι, τήν 
ιερή πρωτεύουσα τής Αιτωλοακαρνανίας... Ρίγη συγκινήσεως μάς καταλαμβάνουν, 
καθώς φέρνουμε στδ νοΰ μας τήν ήρωϊκή ’Έξοδο... Είναι ή πόλη, πού δ δαυλός τοΰ γέ
ροντα Χρήστου Καψάλη μετέβαλε μιά τραγική νύκτα σέ φωτεινό μετέωρο, γιά νά 
φωτίση μέ τή θεία της άστραποβολή καί νά ξυπνήση άπδ τδ λήθαργο τής άδιαφο- 
ρίας τή Δύση καί ολόκληρο τδν κόσμο. Προσκυνάμε τδν ίερδ χώρο μέ συγκίνηση καί 
κατάνυξη, καί συνεχίζουμε τή διαδρομή μας.

’Αφήνουμε άριστερά τδ ΑΙτωλικό, πού είναι κτισμένο πάνω σέ μιά νησίδα τής 
λιμνοθάλασσας Κυνίας καί φθάνουμε, κατά, τις δύο τδ μεσημέρι, στδ ’Αγρίνιο. Είναι 
μιά άπδ τις ώραιότερες, πλουσιώτερες καί έμπορικώτερες πόλεις τής Στερεάς Ε λ 
λάδος, μέ πολλά δημητριακά, άμπέλια καί δνομαστά καπνά. Έδώ κατεβαίνουμε γιά



898 Σπύρου Πήλου

φαγητό. Μιλάμε μέ αρκετούς Άγρινιώτες καί διαπιστώνουμε δτι ή Επανάσταση τής 
21ης ’Απριλίου 1967 ήταν αίτημα καί θέληση ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού Λαού, 
πού την πόθησε, τήν επέβαλε καί την στηρίζει.

Τώρα, περνάμε τον ’Αχελώο ή Άσπροπόταμο, γνωστό στο Μυθολογία από τήν 
πάλη του μέ τόν Ηρακλή. Σέ λίγη ώρα, συναντάμε τήν ’Αμφιλοχία, πού είναι κτι
σμένη στήν άκρη τού Άμβρακικοΰ κόλπου. Αότή είναι ή τελευταία τής Στερεάς 
Ελλάδος. ’Από έδώ κι’ εμπρός αρχίζει ή πανέμορφη καί χιλιοτραγουδισμένη ήπει- 
ρωτική γή, τό δρεινότερο τμήμα τής Πατρίδος μας, πού έχει άφθονα νερά καί τό 
χειμώνα σκεπάζεται δλόκληρη άπό χιόνια. Στό δρόμο παιδάκια κι’ άγρότες μάς 
χαιρετούν, ενώ μάς περιβάλλει μια μοναδική σ’ δμορφιά καί αγριότητα σκηνοθε
σία. Κοπάδια πού γυρνούν κουρασμένα στή στάνη, απότομες χαράδρες, βουνοπλαγιές 
πού γλιστρούν στα βάθη τεράστιων γκρεμών, ένα τοπίο χαρά Θεού... ’Αφήνουμε 
τώρα δεξιά τό Κομπότι καί τήν Πέτα καί φθάνουμε στήν ’Άρτα, μέ τά πολύτιμα 
βυζαντινά μνημεία της, τό Κάστρο καί τά πέντε μοναστήρια της, σέ ιδιόρρυθμο 
άρχιτεκτονικό στύλ. Βγαίνοντας άπό τήν ’Άρτα, συναντάμε τόν ποταμό ’Άραχθο, 
μέ τό πολυθρύλητο γιοφύρι του, πού ή παράδοση λέει δτι στά θεμέλιά του εχει κτι- 
σθή ζωντανή ή γυναίκα τοΰ πρωτομάστορα... "Γστερα άπό λίγο μπαίνουμε στόν 
πλούσιο κάμπο τής Φιλιππιάδος καί περνάμε τόν ποταμό Λούρο, τήν Φιλιππιάδα, 
άφήνοντας άριστερά μέν τά θρυλικά βουνά τού Σουλίου καί τήν Αρχαία Δωδώνη 
μέ τό μαντείο της καί δεξιά τό ιστορικό Μπιζάνι. ’Έτσι, θαμπωμένοι μέ δσα βλέ
πουμε, γοητευμένοι μέ τήν δμορφιά τής φύσεως πού μάς περιβάλλει, φθάνουμε τό 
βραδάκι στά Γιάννενα..

Γιάννενα... Έ να  δλόκληρο βασίλειο ιστορίας καί θρύλων. Τό Πέραμα μέ τούς 
σταλαγμίτες καί τούς σταλακτίτες, ή μαγευτική χαράδρα τοΰ Βίκου, ή λίμνη τής 
κυρά - Φροσύνης, ή γοητευτική Ζίτσα, τό υπέροχο Πωγώνι, ή ήρωϊκή Κόνιτσα, τό 
επιβλητικό Μουσείο, τό άξέχαστο Κρυονέρι, τό πευκόφυτο άλσος, τό κάστρο μέ τις 
άναρίθμητες κατακόμβες του. Είναι τόποι πού σοΰ κλέβουν τήν καρδιά. Συνθέτουν 
ένα άξέχαστο όνειρο...

Έδώ διανυκτερεύουμε. Δέν βρήκαμε πουθενά ξενοδοχεία. ΤΗταν δλα γεμάτα, 
γιατί ή τουριστική κίνηση εφέτος —  δπως μάς έπληροφόρησαν —  ήταν μεγαλύ
τερη άπό κάθε άλλη χρονιά. Αμέτρητοι οί ξένοι. Ξένοι κάθε έθνικότητος, κάθε τά- 
ξεως καί κάθε ήλικίας.

Έ τσι, άναγκασθήκαμε νά διανυκτερεύσουμε σ’ ένα σπίτι. Σ’ ένα πεντακά
θαρο, άνετο σπίτι, μέ θαυμάσια θέα καί μέ άξιοθαύμαστη περιποίηση, πού μάς έ
κανε μεγάλη έντύπωση. Οί τιμές σχεδόν ίδιες μέ ξενοδοχείου Γ ' κατηγροίας, άλλά 
ή φιλοξενία άνώτερη άπό κάθε περιγραφή.

Κατάκοποι άπό τό έξαντλητικό δλοήμερο ταξίδι, κοιμηθήκαμε άμέσως.
Τήν άλλη ήμέρα, καθώς σηκωθήκαμε νά έτοιμασθοΰμε, μάς περίμενε μιά χα

ριτωμένη έκπληξη. Τό σπίτι είχε... καταληφθή άπό ένα σωρό μικρά. Γεμάτη ή 
αύλή. Τά χάσαμε.

«— Τί θέλετε;» τά ρωτάμε.
«— ’Εσάς», μάς άπαντοΰν.
«— ’Εμάς; Νά μάς κάνετε τ ί ;»
«— Γιά νά μάς παίξετε κινηματογράφο».
Έμείναμε μέ τό στόμα άνοικτό. Πού είχαν μάθει τά πιτσιρίκια δτι άνήκουμε 

στό Κινηματογραφικό Συνεργείο; Περίεργο!!
Τό... μυστήριο έλύθη σέ λίγο. "Ενας μικρός Πειραιώτης παραθέριζε εκεί οίκο- 

γενειακώς. Μάς είδε, μάς άνεγνώρισε καί μάς... «κάρφωσε». Έκάλεσε σέ.. συνα
γερμό στά Ήπειρωτάκια. Καί βρεθήκαμε... πολιορκημένοι!

«— Μά, είναι πρωί... Πώς νά σάς παίξουμε κινηματογράφο;»
«— Μέσα στό σπίτι». /
«— Δέν χωράει... Είναι μικρό...».
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«-—Τότε τό βράδυ...»
«— Τό βράδυ πρέπει νά βρισκώμαστε στήν Κέρκυρα».
«— Νά πάτε αύριο. Παιδιά δέν είμαστε κι’ έμεϊς;...».
Τί γίνεται τώρα;... Είναι νά μή μπλέξης. Νά φύγουμε; Θά θύμωναν οι μικροί 

μας φίλοι καί δέν θέλαμε. Νά μείνουμε; Δέν ήταν δυνατόν... Σοφία Σολομώντος 
χρειάζεται γιά νά βρεθή ή λύση.

Κι’ ή λύση βρέθηκε γρήγορα. Τό... αστυνομικό μας δαιμόνιο Ιτέθη σέ ενέρ
γεια. Σταθήκαμε στή μέση, γύρω - γύρω τά παιδιά, τούς είπαμε νά κάνουν ήσυχία, 
καί

«-—Παιδιά, άφοΰ δέν γίνεται διαφορετικά, θά σάς διηγηθοΰμε τά Ιργα πού 
προβάλλουμε. Σύμφωνοι;».

Χειροκροτήματα θερμά άπό τό πολυάριθμο άκροατήριο, καί τό... πρόγραμμα 
αρχίζει. ’Ανοικτά τά στόματα, καρφωμένα τά βλέμματα πάνω μας, άκίνητα τά σώ·. 
ματα... Δυό ώρες βάστηξεν ή άφήγηση, κι’ ύστερα φινάλε. Τά παιδιά διαλύθηκαν 
ήσυχα, μά ένας κύριος άπό τή γειτονική ταράτσα, πού άκουγε άθέατος μέ τΙς πυ- 
ζάμες καί πίνοντας τόν καφέ του, μάς κεραυνοβόλησε μπαίνοντας μέσα στό σπίτι του:

«— Γιατί τόση μικρή ή παράσταση; Δέν έχει άλλο έργο;».
Γελάσαμε μέ τήν καρδιά μας, αλλά καί νοιώσαμε μεγάλη συγκίνηση γιά τούτο 

τό άναπάντεχο γεγονός.
Σέ λίγο κάναμε τό σταυρό μας καί ξεκινήσαμε γιά τήν 'Ηγουμενίτσα, πού άπέ- 

χει άπ’ εδώ περί τά 100 χιλιόμετρα.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ — ΚΕΡΚΥΡΑ. . .  ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΓΟΗΤΕΥΕΙ

Περνάμε τό Ζάλογγο, οπού οί ήρωϊκές Σουλιώτισσες έγραψαν μέ τήν υπέροχη 
αυτοθυσία τους σελίδες δόξης καί ήρινϊσμοΰ, άφήνουμε δεξιά μας τόν ποταμό Κα- 
λαμά, γνωστόν άπό τό έπος τής Βορείου ’Ηπείρου, καί μπερδευόμαστε μέσα στίς 
πανύψηλες βουνοκορφές τής Πίνδου. ΚΓ ύστερα φθάνουμε στήν Ηγουμενίτσα, τήν 
πρωτεύουσα τού νομού Θεσπρωτίας, πού είναι ή τελευταία πόλη τής διαδρομής μας 
στήν ηπειρωτική Ελλάδα. Σέ λίγο, έπιβιβαζόμαστε. Μπροστά μας τό Ίόνιο πέ
λαγος καί πίσω μας οί ήπειρωτικές άκτές νά μάς αποχαιρετούν καί νά μάς εύχων- 
ται...

Μιά παρέα Ήπειρωτών μάς πλησιάζει καί μάς άφηγεϊται τίς ευεργετικές επι
πτώσεις τής ’Εθνικής ’Αλλαγής τής 21ης ’Απριλίου τού 1967. Λυτρώθηκε, μάς λέ
νε, ή ύπαιθρος άπό τήν κατάρα τού παλαιοκομματισμοΰ πού έμπόδιζε κάθε πρόοδο 
καί μαράζωνε τήν επαρχία. "Ανεμος έθνικός, ζωογόνος πνέει παντού σ’ δλόκληρη 
τήν Ε λλάδα ,. πού υμνεί καί δοξολογεί τήν Εθνική ’Επανάσταση τής Σωτηρίας. 
ΚΓ οποίος άμφιβάλλει, άς ταξιδέψη στά χωριά μας νά τό διαπιστώση.

Σέ λίγο, δεξιά μας, προβάλλουν τά άλύτρωτα Βορειοηπειρωτικά βουνά. ’Εκεί 
κάποια σκλαβωμένα άδέλφια μας, στενάζουν κάτω άπό τό πέλμα τού πιό βάρβαρου 
κατακτητοΰ. Μά, θά έρθη γρήγορα 6 καιρός πού θά κυματίση ή Γαλανόλευκη πάνω 
στά άγια χώματά τους...

’Επάνω άπό τή γέφυρα τού φέρρυ - μπώτ ή Κέρκυρα φαντάζει μπροστά μας 
σάν σέ κάρτ - ποστάλ. Πευκοφυτεμένη άπ’ άκρο σ’ άκρο, ξαπλώνει μέ κάποια χάρη 
πάνω στού Ίόνιου τά εύλογημένα νερά. ’Από μακρυά διακρίνεται τό Παλιό Φρού
ριο, Ινώ άριστερώτερα τό Μόν Ρεπό καί ή Γαρίτσα. Τό κατάστρωμα τού πλοίου γε
μίζει. "Ολα τά βλέμματα συγκεντρώνονται εκεί άπέναντι, δπου παίρνει τό μπάνιο 
της ή Κυρά τών Εφτά Νησιών...

Κέρκυρα...
Σπίτια πανύψηλα δρθώνονται άνάμεσα σέ μικρά δρομάκια, τά δνομαστά «καν

τούνια», πού δίνουν στήν πόλη ένα παράξενο, γουστόζικο στύλ. Κτισμένη σέ βενε-
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τσιάνικο ρυθμό, συνδυάζοντας άσιατική ραθυμία καί δυτική φινέτσα, ή πόλη, έχει 
κάτι τό δλότελα δικό της. 'Ένα χρώμα ταπεινό κι’ εύχάριστο, μια άρχιτεκτονική 
πού ξεκουράζει καί προκαλεϊ τα πιό άπίθανα συναισθήματα. Κι’ δταν υστέρα τό 
δειλινό τήν τυλίγει στη σκούρα άγκαλιά του, παίρνουν δλα ολόγυρα μια παραμυθέ
νια όψη. Τό νησί τών Φαιάκων, φιλόξενο, γλυκό, όνειροπόλο, μάς περιβάλλει, καί 
μάς προσφέρει μιά άληθινή ψυχική πανδαισία. Έδώ, σέ κάποιο ήσυχο λιμανάκι 
της, εφθασε κάποτε ναυαγός ό Όδυσσέας, πού τόν βρήκε ή Ναυσικά, ή κόρη τοΰ 
βασιλιά ’Αλκινόου μισοπεθαμένο στήν ακρογιαλιά. Έδώ, συγκεντρώθηκαν οί πιό 
φλογερές φιλοδοξίες τών γειτονικών καί μακρυνών λαών καί έγιναν ατέλειωτες 
επιδρομές καί επιθέσεις γιά τήν κατάληψή της... ’Αλλαξε κατακτητάς ή Κέρκυρα 
πολλούς, γιατί ή Ομορφιά της καί ή προνομιούχα θέση της, έθάμπωσε τούς ισχυρούς 
τής Γής, πού θέλησαν νά τήν κάνουν σκλάβα τους. 'Όμως, μέ τήν ένθρόνιση τοΰ 
Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α ', ένώθηκε καί πάλι μέ τή Μητέρα Ελλάδα καί άποτελεΐ 
σήμερα ένα από τά πιό άκριβά στολίδια της.

Δέν είναι μονάχα ή όργιώδης βλάστησή της, τά άνείπωτα κάλλη της, ή θεία 
γαλήνη της, πού τήν κατατάσσουν μεταξύ τών πρώτων τουριστικών νησιών τής 
Γής. Είναι ακόμα καί τά πολλά αξιοθέατά της πού προκαλοΰν τό ένδιαφέρον καί τήν 
προσοχή τών ξένων. Ή  ’Ακρόπολη μέ τό βυζαντινό κάστρο της, τό βενετσιάνικο 
κάστρο της, ή Σπινιανάδα, τό ’Αγγλικό Διοικητήριο, τό βενετσιάνικο δημαρχείο, 
τ’ ’Αρχαιολογικό Μουσείο, ό ναός τής Πλατυτέρας, τό σπίτι τοΰ Σολωμοΰ, τό Μόν 
Ρεπό, τό Κανόνι, τό Ποντηκονήσι, τό ’Αχίλλειο, οί Μπενίτσες, ή Δασειά, ή Παλιο- 
καστρίτσα, ό Παντοκράτορας, ένα σωρό τοποθεσίες, πλημμυρισμένες όμορφιά, σα
γηνευτικές δσο λίγες στόν κόσμο...

Μά, τό σπουδαιότερο στολίδι της είναι ό ναός τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, μέ τό 
πάνσεπτο σκήνωμά Του, πού μετεφέρθη στήν Κέρκυρα τό 1456.

“Ενα άπέραντο άνθοκήπιο είναι έτοΰτο τό ευλογημένο νησί. Καί πάνω του 
βασιλεύει ή γαλήνη καί ή αληθινή εύτυχία. ’Από έδώ κι’ έμπρός σταματοΰν οί 
έκδρομικές σημειώσεις καί αρχίζει τό όνειρο, αρχίζει τό παραμύθι...

’Αποβιβαστήκαμε στήν Πλατεία 10ου Συντάγματος .Ό  συγκεντρωμένος στό 
λιμάνι κόσμος μάς ύπεδέχθη μέ πολλή συμπάθεια. Έδώ τό κοινό έχει άλλη φινέτσα. 
Έ χε ι τόν άέρα τοΰ κοσμοπολίτη. Σέ λίγο, άνοίγονται διάπλατα οί πύλες τής πανέ
μορφης κερκυραϊκής καρδιάς, γιά νά μάς παρουσιάσουν τό άκριβό σαλονάκι τής 
κορφιάτικης ευγένειας καί φιλοξενίας. “Ενα σωρό άνθρωποι μάς περικυκλώνουν. 
Θέλουν νά μάς έξυπηρετήσουν, νά μάς φανοΰν χρήσιμοι. Γοητευόμαστε. Καί πιό πο
λύ, μέ τή μελωδική τους γλώσσα. Τραγουδούν, δέν μιλάνε...

Ή  υποδοχή πού μάς έκαναν οί αστυνομικοί τής Κερκύρας ήταν ιδιαιτέρως θερμή 
καί έγκάρδια.

Στρατωνιστήκαμε στη Γαρίτσα, στό Β ' Τμήμα, μαζί μέ τη δύναμη πού πη
γαίνει κάθε χρόνο σάν ίνίσχυση από τήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά. (Έδώσαμε στη 
Διεύθυνση πρώτα τό φύλλο πορείας). "Ενα καλό φαγητό σέ κάποιο γραφικό μαγα- 
ζάκι, καμμιά βόλτα στό δρόμο καί υστέρα γιά ύπνο... Ή  έπομένη ήταν ήμέρα έπι- 
σκέψεων.

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τήν άλλη ήμέρα οί κερκυραϊκές εφημερίδες άνάγγειλαν τόν Ιρχομό μας μέ 
τήν άκόλουθη, πρωτότυπη περιληπτική καμπάνια, στήν πρώτη στήλη καί ψηλά - 
ψηλά καί δεξιά, εντός πλαισίου :

«ΕΦΘΑΣΕ χθές τό Κινηματογραφικόν Συνεργείον τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Τό πρόγραμμα τών προβολών τοΰ Συνεργείου θά δημοσιεύσωμεν είς τό αύριανόν 
φύλλον μας».

Πρωί - πρωί βρεθήκαμε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Πρώτα στό γραφείο 
τοΰ ύπασπιστοΰ, έκλεκτοΰ φίλου, συναδέλφου, κ. Π. Κόλλια, δπου μάς έγινε θερ-
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μοτάτη καί εδγενεστάτη ύποδοχή. ΚΓ δστερα στό γραφείο τού ’Αστυνομικού Διευθυν- 
τοΰ Κέρκυρας, τού κ. Λυμπέρη, ένός θαυμάσιου άνθρώπου, πού τόσο μάς ένεθάρρυνε 
καί μας βοήθησε στδ έργο μας. “Γστερα, μέ τύν συνάδελφο κ. Κάντα έφτιάξαμε τδ 
πρόγραμμα, τό όποιον θ’ άνεκοινώνετο πρός τόν Τύπον, ώς έξής :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΣΤΓΝΟΜΙΛ ΠΟΛΕΩΝ 

ΑΣΤΓΝ. Δ) ΝΣΙΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ
Έ ν Κέρκυρα τη 25η Αύγουστου 1967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ <
Άνακοινοΰται δτι υπό τού ’Αστυνομικού Κινηματογραφικού Συνεργείου τού 

’Αρχηγείου ’Αστυνομίας πόλεων, θελουσι πραγματοποιηθή αΐ κάτωθι προβολαί κατά 
τάς άντιστοίχους ήμερομηνίας, δωρεάν, χάριν τού κοινού :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Κάτω Πλατεία 
Πλατεία 10ου Συντάγματος 
Πλατεία Ταξιαρχών (Κα- 
μπιέλο)
Γυμναστήριον
Περίβολος Γ ' ’Αστυνομικού 
Τμήματος
Άναμορφωτήριον Πτυχίας 
Μανδούκι (II' Δημοτικόν 
Σχολεΐον)
Πλατ. Ίάσ. καί Σωσιπά- 
τρου (’Ανεμόμυλος) 
Ψυχιατρείου 
Τρίγωνον Μανδουκίου 
’Εθνικόν Στάδιον 
Κοτσέλα ( πλησίον Ιερού 

ναού 'Αγ. Σπυρίδωνος) 
Πλατεία Γ. Θεοτόκη 

Πιστεύομεν δτι τό κοινόν θά σπεύση νά ένισχύση τήν πρωτοβουλίαν αυτήν, 
ή δποία άποβλέπει είς τήν ψυχαγωγίαν τών κατοίκων τής Κερκύρας.

Οί θεαταί θά Ιχουν τήν εύκαιρίαν νά παρακολουθήσουν ένα ένδιαφέρον ψυχα
γωγικόν καί μορφωτικόν πρόγραμμα.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΓΘΓΝΣΕΩΣ

1 ΔΕΓΤΕΡΑ
2 ΤΡΙΤΗ
3 ΤΕΤΑΡΤΗ

28.8.1967
29.8.1967
30.8.1967

20.00'— 22.30' 
20.00'— 22.30' 
20.00'— 22.30'

4 ΠΕΜΠΤΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

31.8.1967
1.9.1967

20.00'— 22.30' 
20.00'— 22.30'

6 ΣΑΒΒΑΤΩΝ
7 ΚΓΡΙΑΚΗ

2.9.1967
3.9.1967

20.00'— 22.30' 
20.00 '— 22.30'

8 ΔΕΓΤΕΡΑ 4.9.1967 20.00’— 22.30'

9 ΤΡΙΤΗ
10 ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΠΕΜΠΤΗ
12 ΠΑΡΑΣΚΕΓΗ

5.9.1967
6.9.1967
7.9.1967
8.9.1967

20.00 '— 22.30' 
20.00'— 22.30' 
20.00 '— 22.30' 
20.00’— 22.30'

13 ΣΑΒΒΑΤΩΝ 9.9.1967 20.00 — 22.00'

Μόλις έτοιμάσθηκε τό πρόγραμμα στή γραφομηχανή, τδ πήραμε καί γραμμή 
γιά τό Φρούριο, δπου έδρεύει ή Στρατιωτική Διοίκησις. Παρουσιαστήκαμε ένώπιον 
τού Στρατιωτικού Διοικητοΰ, Συνταγματάρχου κ. Δημητρίου Φωτεινοπούλου καί 
νοιώσαμε μεγάλη συγκίνηση καί χαρά πού γνωρίσαμε αυτόν τόν ύπέροχο άξιωμα- 
τικό, πού τόσα εχει προσφέρει στήν Κέρκυρα. Μάς ύπεδέχθη μέ πατρική έγκαρδιό- 
τητα, μάς Ιδωσε δδηγίες καί κατευθύνσεις, ένέκρινε τό πρόγραμμα τών προβολών, 
Ιδωκεν έντολή νά δημοσιευθή στόν τύπο καί μάς πλημμύρισε τις καρδιές έθνικό 
παλμό καί δύναμη. Τόν εύγνωμονούμε γιά τήν πολύτιμη συμπαράστασή του. Ή  
καλωσύνη του θά μείνη βαθειά χαραγμένη στή θύμησή μας. Καί ή φιλοπατρία του 
άπετέλεσε γιά μάς πηγή ώραίων Ιμπνεύσεων. Έφύγαμε άπό τό γραφείο του πλημ
μυρισμένοι πίστη στήν άποστολή μας καί άπόφαση νά φανούμε άξιοι τής έμπιστο- 
σύνης του.

Κ ι’ δστερα στήν Ιερ ά  Μητρόπολη Κερκύρας. Μιά άξέχαστη συνάντηση μέ
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μια Αγία μορφή τής Εκκλησίας μας. Μέ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κέρκυρας 
“Αγιο Πολύκαρπο.

«— "Ηλθαμε, Σεβασμιώτατε, να ζητήσουμε τήν εύχή καί τις εύλογίες Σας, για 
τδ έργο πού θά έπιτελέσουμε έδώ».

Μια φωτεινή προσωπικότης πού άκτινοβολεΐ άγάπη, καλωσύνη, άγιότητα. Στι
γμές άλησμόνητες...

Άπό τούς νέους ίεράρχας τής Εκκλησίας μας, δ Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Κέρκυρας, Ακαταπόνητος, δραστήριος, φιλοπρόοδος, πλημμυρισμένος Ανησυχίες 
καί θαρραλέος Απολογητής των Χριστιανικών ’Αληθειών, έχει κερδίσει τδ σεβα- 
σμδ καί τήν Αγάπη τοΰ ποιμνίου Του, για τδ δποΐο μοχθεί σκληρά, σαν σοφδς καί 
στοργικδς ποιμενάρχης.

Ή  Τερά Μητρόπολις Κέρκυρας Αλλαξεν Αμέσως οψη έπΐ τών ήμερών Του. 
Προσαρμόσθηκε στις σύγχρονες Απαιτήσεις τοΰ λαοΰ μας, έπετάχυνε τδ ρυθμδ τής 
δραστήριότητός της, έστήριξε, ενδυνάμωσε, Ιφώτισε, έγινε τδ φώς καί ή πόλις πού 
είναι κτισμένη στδ βουνό. Οί Ευαγγελικές ’Αλήθειες μεταφράζονται σέ έργα, έργα 
Αγάπης πρδς τδν πλησίον. ’Αμέτρητα έργα.

Μέγα έργον σέ έλάχιστον χρονικόν διάστημα έπετέλεσεν δ Σεβασμιώτατος. Καί 
νοιώσαμε γαλήνη καί χριστιανική θαλπωρή, καθώς σταθήκαμε Απέναντι Του ν’ 
άκοΰμε τά σοφά Του λόγια. Τδν εύγνωμονοΰμε. Είθε τά έτη του να είναι πολλά, 
έπ’ άγαθώ τοΰ ποιμνίου Του καί τής 'Αγιωτάτης τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας καί πρδς 
δόξαν Κυρίου.

Κι’ ύστερα στδν κ. Νομάρχη Κερκύρας. Μια Ακόμα επίσκεψη, πού θά τήν 
θυμώμαστε πάντα. ’Έδειξε μεγάλο ένθουσιασμδ γιά τδ έργο μας δ κ. Νομάρχης. 
Μάς συνεχάρη. Μάς έδήλωσεν δτι είναι πρόθυμος νά μάς συντρέξη σέ δ,τι χρεια- 
σθοΰμε. Ά π ’ έξω πλήθη Ανθρώπων περίμεναν. Κι’ δλοι εξυπηρετούντο μέ προθυ
μία, μέ κατανόηση, μέ καλωσύνη. Καί δταν έφευγαν, είχαν καταλάβει δτι τδ Νέο 
Κράτος τής 21ης ’Απριλίου τοΰ 1967 είναι πραγματικά κράτος ίσοπολιτείας, δι
καιοσύνης, Αρετής, προόδου. Ό  κ. Νομάρχης είναι ένα Απδ τά πιδ σεβαστά καί Αγα
πητά πρόσωπα τής κερκυραϊκής κοινωνίας. Τδ διαπιστώσαμε μέ συγκίνηση, κου
βεντιάζοντας μέ πλήθος Κερκυραίων. Καί, επί τή ευκαιρία, τοΰ υποβάλουμε τις 
εύχαριστίες μας καί τήν ευχή δπως δ Κύριος τδν ένδυναμώνη, πρδς έπιτυχίαν τοΰ 
μεγάλου έργου του καί γιά τδ καλό τής Κερκύρας.

Ό  κύκλος τών έπισκέψεων τής πρώτης ήμέρας έκλεισε. Μιά τηλεφωνική μο
νάχα Αναφορά πρδς τδν προϊστάμενό μας, τδν ’Αστυνόμο κ. Ντόντον ,γιά νά πά
ρουμε νέες δδηγίες, καί νά ένημερώσουμε τήν Υπηρεσία μας γιά τήν πρώτη ήμέρα 
στήν Κέρκυρα, κι’ ύστερα... τούς ζυγούς λύσατε... Φαγητό καί ύπνο...

"Ετσι, πέρασε τδ πρωινό τής Παρασκευής, 25 Αύγούστου. Τδ βράδυ Ασχολη
θήκαμε μέ τή συντήρηση τών οργάνων καί τών μηχανημάτων πού, Απδ τδ ταξίδι, 
είχαν πάθει μερικές... άβαρίες. Καί, λίγο μετά τά μεσάνυκτα, ύπνος.

Σάββατον, 26 Αύγούστου. Μιά μέρα ήλιόλουστη, πανέμορφη. Μιά θάλασσα 
πειρασμός. Καί μιά Κέρκυρα χάρμα δφθαλμών.

Πρωί - πρωί καί πάλι στή Διεύθυνση, στδ φιλόξενο γραφείο τοΰ κ. Κόλλια. 
’Εκεί διαβάσαμε δλες τις εφημερίδες τής Κερκύρας, πού έγραφαν λεπτομερώς τδ 
πρόγραμμα τών προβολών μας, τδ δποΐο μετεδόθη καί Απδ τδν ραδιοφωνικό σταθμό. 
Καί πάλι τδ πρωϊνό πέρασε μέ έπισκέψεις στή Διαχείριση μέ τδν σεβαστό καί Αγα
πημένο ’Αστυνόμο κ. Μ. Κασταμονίτη. Στήν ’Αγορανομία, μέ τδν φίλο κ. Παπα
ναστασίου. Στήν ’Ασφάλεια μέ τδν συνάδελφο ’Αστυνόμο κ. Άλαμάνο. Στήν Υ πη
ρεσία ’Αλλοδαπών, μέ τδν εύγενέστατο κ. Διοικητή καί τδν κ. Καούτση. Στήν Τρο
χαία, παντοΰ...

Καί μιά διαπίστωση: Φρόνημα πολύ ύψηλό. Φρόνημα σέ δυσθεώρητα ύψη. 
’Αστυνομικοί πού χαίρεσαι νά τούς παρακολουθής νά έργάζωνται. Καί κοινή γνώμη 
πού λατρεύει τδ θεσμό μέ νεανικό πάθος. 'Αρμονική ή συνεργασία τής Διευθύνσεως 
μέ δλες τις ’Αρχές τοΰ νησιοΰ. Τάξη καί ρυθμός πρωτευουσιάνικος.
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Συγκινεΐσαι καί χαίρεσαι καί ύπερηφανεύεσαι γ ι’ αυτό.
Σαββατόβραδο στήν Κέρκυρα. Μέ χιλιάδες ξένους, μέ ένα φεγγάρι χαρά Θεού 

ψηλά στον ουρανό.
Κύλησε κι’ αύτό τό βράδυ μέσα στήν Κορφιάτικη ξελογιάστρα γαλήνη, πού σέ 

άναγεννά καί σέ πλανεύει.
Ή  άλλη ήμέρα ήταν Κυριακή. Καί, πρωί - πρωί, βρεθήκαμε στό ναό τού 'Α

γίου Σπυρίδωνος, γονατιστοί μπροστά στό πάνσεπτο σκήνωμά Του, νά προσευχώ- 
μαστε.

Καλλίφωνοι ίερεΐς, συναρπαστικός ίεροκήρυξ καί μιά έκκλησιαστική χορωδία 
παραμυθένια, ύψωσαν τό νοΰ καί τήν καρδιά, τίς αισθήσεις καί τό πνεύμα, δλο τό 
είναι μας πρός τήν Ούράνια Πατρίδα, Ικεΐ δπου τά τάγματα των ’Αγγέλων συλ
λειτουργούν καί υμνούν τον Κύριό τους καί Θεό μας. 'Ωρες άσύλληπτης ομορφιάς, 
πού σέ κάνουν νά άρνιέσαι τά έγκόσμια, νά καθαρίζεσαι άπό τούς ρύπους τής αμαρ
τίας καί νά νοιώθης τήν πίστη σάν δύναμη λυτρωτική, πού ξεκουράζει, πού έξαγνί- 
ζει, πού κάνει θαύματα.

Έζητήσαμε τή βοήθεια τού 'Αγιου καί, σάν τέλειωσε ή Λειτουργία, φύγαμε 
άπό τό ναό, άφού κλείσαμε μέσα στήν καρδιά μας δσά άκούσαμε, δσα είδαμε, δσα 
ζήσαμε, δσα νοιώσαμε. Μυσταγωγία άγγελική είναι ή 'Ιερά ’Ακολουθία στό ναό 
τού 'Αγίου Σπυρίδωνος τής Κερκύρας.

Μάς χρειαζότανε αυτή ή πνευματική ένθάρρυνση, γιατί άπό τήν άλλη ήμέρα 
θ’ άρχίζανε οί προβολές.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ, ΟΙ ΘΕΑΤΑI ΚΑΙ ΤΑ Σ Χ Ο Λ ΙΑ ...
Δευτέρα, 28 Αύγούστου. Ά πό τίς 6 τό αύτοκίνητό μας βρέθηκε στήν Κάτω 

Πλατεία.
’Εδώ Ιδόθη ή πρώτη μάχη... Γιατί περί άληθινής μάχης επρόκειτο. ’Έπρεπε 

νά είμαστε άμεμπτοι, γιά ν’ αρέσουμε στό αύστηρό αυτό κοινό, πού δέν ανέχεται 
ούτε συγχωρεΐ προχειρότητες. Ά ν  επιτύχουμε εδώ, έχουμε μιά βεβαιότητα γιά 
τήν αξία τού Συνεργείου μας. Γιατί θά έχουμε πιά τό πιστοποιητικό ένός ώριμου 
κοινού. Μάς συνείχε, λοιπόν, μιά αγωνία. Καί ή άγωνία μας έγινε μεγαλύτερη στή 
σκέψη δτι πραγματοποιούσαμε προβολή κοντά Ικεΐ, δπου είχαν Ιμφανισθή οί μεγα
λύτερες μπάντες τού κόσμου, ζητώντας ψήφο έμπιστοσύνης άπό τόν κορφιάτικο λαό. 
Ή  όθόνη τοποθετήθηκε, οί μηχανές εστήθηκαν. “Ολα έτοιμα. Τά φώτα έσβησαν, 
κι’ άρχισε πρώτα τό μουσικό μέρος. ’Ακίνητα τά σώματα, τά μάτια νά κυττάζουν 
ψηλά κατά τόν ουρανό. Ούτε άναπνοή δέν άκουγες. Καί, μέσα σ’ έτούτη τήν σκη
νοθεσία τής γαλήνης καί τής έκστάσεως, άρχισεν ή κατά μέτωπον... επίθεση. «Τό 
Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων σάς παρουσιάζει...».

Καί τ’ άποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Άπό τήν πρώτη κιόλας ταινία ή έπι- 
τυχία ήταν συγκινητική. Τά χειροκροτήματα ήταν παρατεταμένα κι’ ένθουσιώδη. 
Αμέτρητοι οί θεαταί. Ή  Κέρκυρα έφέτος έσπασε κάθε ρεκόρ θεατών καί ένθου- 
σιασμού. Αύτές δέν είναι προβολές, είναι πνευματικό λουτρό. Κι’ ύστερα δλα σώ- 
πασαν κΓ άπομείναμε μόνοι κάτω άπό τό Φρούριο, άπέναντι άπό τή θάλασσα, μέσα 
στό παραμυθένιο αύτό περιβάλλον. Δέν πήγαμε νά κοιμηθούμε, σταθήκαμε στό υπό
γειο τής Αστυνομικής Διευθύνσεως νά κάνουμε καθάρισμα, λίπανση καί συντήρηση 
τών μηχανών καί τών δργάνων τού μικρού μας Κινηματογράφου, πού τόσες χαρές 
καί συγκινήσεις μάς χάρισε. Αύτό κράτησε ως τίς έξη τό πρωί.

Καί οί προβολές άρχισαν νά διαδέχωνται ή μιά τήν άλλη. Ό  άριθμός τών θεα
τών ολοένα καί μεγάλωνε. Ό  ένθουσιασμός άγγιζε τά δρια τού παραληρήματος. 
Πάνω άπό 3.000 οί θεαταί σέ κάθε προβολή. Εικόνα συγκινητική. Νοιώθουμε χρέος 
μας νά ευχαριστήσουμε θερμά τούς άγαπητούς αυτούς φίλους μας τής Κερκύρας, 
πού τόσο μάς εβοήθησαν στή μικρή μας προσπάθεια.

Αποθέωση τής Α.Μ. τού λαοφιλούς καί γενναίου Βασιλέως μας καί δλοκλή- 
ρου τής Βασιλικής μας Οικογένειας.
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’Αποθέωση τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως, τοΰ Έθνικοϋ μας Στρατού, τής 
21ης ’Απριλίου 1967.

’Αποθέωση τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Αύτές δέν ήταν προβολές. ΤΗταν δημοψηφίσματα.
Καί ή πιό τολμηρή φαντασία δέν ήμπορεΐ νά συλλαβή τήν έκταση καί τό εί

δος των λαϊκών έκδηλώσεων, κατά τή διάρκεια κάθε προβολής μας.
"Ολος ό Κερκυραϊκός Τύπος μάς άφιέρωσε ένθουσιώδη σχόλια καί ύμνους.
Ή  έφημερίς «ΚΕΡΚΓΡΑΤΚΗ», στό ύπ’ άριθ. 3826 φύλλο, τής 7ης Σεπτεμ

βρίου 1967, καί στην πρώτη σελίδα, έγραψε :

ΕΡΓΟΝ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ

Καθημερινώς άκούονται από συμπολίτας κάθε τάξεως καί κάθε ήλικίας σχόλια 
ευμενέστατα καί κρίσεις ύπερενθουσιώδεις διά τον Μορφωτικόν καί Ψυχαγωγικόν 
Κινηματογράφον τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 6 όποιος έξακολουθει —  μέ 
πανηγυρικήν έπιτυχίαν —  τάς δωρεάν παραστάσεις του εις διάφορα σημεία τής 
πόλεως.

Εις τήν συνείδησιν τών πολιτών τό Μικρόν αύτό ’Αστυνομικόν Σινεάκ αντιπρο
σωπεύει ένα κομψόν, εύγενή καί ιδιαιτέρως ικανόν πρεσβευτήν, κομίζοντα εξ ’Α
θηνών τήν άγάπην τών ύπευθύνων πρός τήν Κέρκυραν εις τάς άγκάλας τής όποιας 
Ιγεννήθη καί έγαλουχήθη δ ’Αστυνομικός θεσμός.

’Αλλά πέραν τούτου, εις τήν σημερινήν κοσμογονικήν έποχήν τής Μεγάλης ’Αλ
λαγής καί ’Εθνικής ’Αναγεννήσεως, τήν όποιαν διανύομεν, διαφωτιστικαί προσπά
θειας ως αϋτη τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, λαμβάνουν έθνικάς διαστάσεις 
εις μέγα βάθος καί πλάτος καί προσφέρουν ύψίστας υπηρεσίας πρός τήν Πατρίδα 
καί τόν λαόν.

Καί έν προκειμένω, δ ύψηλόφρων καί ύψηλοτάτου πολιτιστικού έπιπέδου Κερ- 
κυραϊκός Λαός εσπευσε νά έπιβραβεύση τό έπωφελέστατον εργον διά τής άθρόας 
συμμετοχής του εις έκάστην προβολήν κατά τήν όποιαν συγκεντροΰνται άνω τών 
3.000 άτόμων, τά όποια, διά χειροκροτημάτων, έπευφημιών, ζητωκραυγών καί λίαν 
ενθουσιωδών σχολίων, δημιουργούν ένα κλίμα συγκινητικής έπιτυχίας, πλαισιούσης 
τά βήματα τοΰ Συνεργείου.

’Εφέτος μάλιστα τό Συνεργεϊον παρουσίασε σημαντικήν διαφοράν άπό άλλα 
έτη. Είναι καλύτερον έξωπλισμένον, πλέον συγκροτημένον, πλουσιωτέρου έθνικοχρι- 
στιανικοΰ προγράμματος, μέ σημαντικάς τεχνικάς βελτιώσεις καί μεγαλυτέραν καί 
πλέον άποδοτικήν μετά τοΰ κοινού επικοινωνίαν.

’Εφέτος τό Συνεργεϊον παρουσιάσθη σχεδόν μέ νέαν μορφήν, μέ νέαν προσω
πικότητα, γοητευτικόν εις τήν δψιν, θελκτικόν εις τήν άκοήν, άψογον εις τήν έμ- 
φάνισιν.

Ό  έπί κεφαλής τοΰ Συνεργείου, Ύπαστυνόμος κ. Σπΰρος Πηλός, κατά τήν άπό 
μικροφώνου μετά τοΰ κοινού έπικοινώνίαν του, πρδ καί μετά τήν προβολήν, δίδει 
τήν έξήγησιν μέ τήν γλυκυτάτην καί έντυπωσιακήν φωνήν του.

Ή  έξήγησις είναι δτι πάντα ταΰτα κατευθύνονται ύπό τόν έκλεκτόν καί φιλο
πρόοδον Υπουργόν τής Δημοσίας Τάξεως κ. Παύλον Τοτόμην καί τόν Γενικόν 
Γραμματέα τοΰ αυτού Υπουργείου, γενναϊον Συνταγματάρχην καί στοργικόν προϊ
στάμενον τών ’Αστυνομικών μας κ. Ίωάννην Λαδάν, οιτινες καί διά τήν άνύψωσιν 
τοΰ πνευματικού έπιπέδου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μοχθούν καί δλας τάς πολυτί
μους δυνάμεις των έχουσιν αφιερώσει είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ πολίτου τής Νέας Ε λ 
λάδος.

Ήκούσαμε μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν πόσον μέγα είναι τό ένδιαφέρον τών δύο 
αύτών δημοσίων άνδρών διά τήν νήσον μας. Καί δραττόμεθα τής εύκαιρίας, διερ- 
μηνεύοντες τά αισθήματα τοΰ Κερκυραϊκοΰ Λαού νά τούς εύχαριστήσωμεν καί νά
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τούς συγχαρώμεν είλικρινώς καί έκ βάθους καρδίας διότι μάς προσέφεραν έφέτος 
άλησμόνητον θέαμα καί άκρόαμα πολλαπλής κοινωνικής άφελείας.

Αί αύταί εύχαριστίαι καί τα αύτά συγχαρητήρια άνήκουν καί εις τδν κ. ’Αρ
χηγόν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, δστις καί άπέστειλε τδ Συνεργεΐον εις τήν πό- 
λιν μας.

Συγχαίρομεν, τέλος, καί εύχαριστοΰμεν τόν ’Αστυνομικόν μας Διευθυντήν κ. 
Αυμπέρην, δ όποιος, διά τής Ιν γένει πολιτείας καί δραστηριότητός του, έχει κερ
δίσει τήν γενικήν άγάπην καί έκτίμησιν. Τόν συγχαίρομεν διότι κατήρτισε ένα 
πλήρες πρόγραμμα προβολών καί κατευθύνει μέ έπιτυχίαν τάς κινήσεις τοΰ Συνερ
γείου».

Ή  έφημερίς «ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ», στο φύλλο τής 7ης Σεπτεμβρίου 1967 (ύπ’ άριθ. 
6743), καί στήν πρώτη σελίδα, έσχολίασεν ώς έξής το Κινηματογραφικό Συνεργείο:

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολλάκις, δπως καί προσφάτως, μας έδόθη ή εύκαιρία νά όμιλήσωμεν διά τήν 
μορφωτικήν δραστηριότητα τοΰ Κινηματογραφικού Συνεργείου τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, τοΰ δποίου αί προβολαί είναι πάντοτε έκλεκταί καί άνώτεραι εις ποιότητα θε
μάτων καί περιεχομένου. Τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον είναι πάντοτε τό πολι
τιστικόν μέσον, διά τοΰ δποίου ή ’Αστυνομία έρχεται εις έπαφήν άμεσον μέ τήν λαϊ
κήν μάζαν. Καί έπί τή εύκαιρία τής άναχωρήσεως τοΰ Συνεργείου, κατόπιν παρα
μονής άρκετών ήμερων είς τήν Κέρκυραν καί έφέτος, έκφράζομεν πρός αύτό τάς 
απείρους ευχαριστίας τοΰ Κερκυραϊκοΰ κοινού, πόλεως καί ύπαίθρου διά τά προσ- 
φερθέντα είς τούτο μορφωτικά θεάματα. Ημείς τό Συνεργεΐον συγχαίρομεν, εύχό- 
μενοι νά τό έπανίδωμεν συντόμως...».

’Αξίζει νά σημειωθή δτι καί έφημερίδες των ’Αθηνών άσχολήθηκαν μέ τις 
προβολές τής Κερκύρας, δπως ή «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», στο ύπ’ άριθ. 12301 φύλλο της 
τής 23ης Σεπτεμβρίου 1967, καί στή στήλη «ΓΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟ- 
ΠΟΛΕΩΣ», δπου δημοσιεύεται τό άκόλουθον σχόλιο :

«Αύτό τό σημειωματάκι θά μπορούσε νά τιτλοφορηθή «’Από τήν Κέρκυρα μέ 
άγάπη». Ή  δέ Αγάπη στρέφεται πρός τόν «Μορφωτικό καί Ψυχαγωγικό Κινημα
τογράφο» τής ’Αστυνομίας, δ δποϊος ένεργεΐ δωρεάν προβολές σέ διάφορα σημεία 
τής ωραίας προ>τευούσης τής νήσου τών Φαιάκων. Πρόκειται γιά Ινα είδος μικροΰ 
Σινεάκ, πού συγκεντρώνει, σέ κάθε παράστασι, περί τούς τρεις χιλιάδας θεατάς. 
Δέν είναι νέος δ άστυνομικός αύτός κινηματογράφος. Λειτουργεί από έτών. Έφέτος 
όμως παρουσιάσθηκε μέ πλουσιώτερο πρόγραμμα καί μέ άξιόλογες τεχνικές βελ
τιώσεις. Αύτά μάς γράφουν άναγνώσται μας άπό τήν Κέρκυρα καί πολύ εύχαρί- 
στως τά φιλοξενοΰμε έδώ. Ή  άναγνώρισις μιας κοινωφελούς προσφοράς, συντελεί 
καί στήν περαιτέρω βελτίωσί της».

Ναι'!. Έφέτος οί προβολές τοΰ Κινηματογραφικοΰ Συνεργείου ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλεων στήν Κέρκυρα έγνώρισαν πρωτοφανή έπιτυχία. Θυμώμαστε τήν 
τελευταία προβολή...

’Από τό μικρόφωνο έστείλαμε στούς θεατάς μας τό χαιοετισμό τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος γιά τήν άγάπη του. Φαίνεται δτι είχαμε συγκινηθή. Καί αύτό τούς 
έκανε έντύπωση. Έ πί ένα δεκάλεπτο έδονεΐτο δ χώρος τής προβολής άπό ιαχές, φω
νές, ζητωκραυγές, χειροκροτήματα.

ΤΗταν ό επίλογος μιάς γαλάζιας Ιστορίας, πού έγράφη μέ ιδρώτα καί μόχθο.
Τήν έπομένη ξεκινήσαμε πρωί - πρωί γιά τήν Ηγουμενίτσα. ’Αλλά, γ ι’ αύτή, 

τή δεύτερη φάση τής Αποστολής μας, θά σάς μιλήσουμε στο έπόμενο τεΰχος τοΰ 
περιοδικού μας.

Εύχαριστώ πού μέ διαβάσατε.
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μ Η Ν Ω Ν  ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ  Κ Α Ι  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  1967

Α) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  ύ μ ΐ  ν δ τ ι :
α) Κατά μήνα ’Ιούλιον έ.ε. τό Ταμεΐον επραγματοποίησεν:

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά Δρχ· 622.472

’Έσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου » 1.041.657

Σ ύ ν ο λ ο ν  Ε σ ό δ ω ν » 1.664.129
”Ε ξ ο δ α » 601.668

Π λ ε ό ν α σ μ α » 1.062.461
β) Κατά μήνα Αύγουστον έ.ε. μερίμνη τοΰ Ταμείου:
1) Έξητάσθησαν α) ύπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι 819 Μέλη
ιι) είς ιατρεία τής εκλογής των 2.477 »

ιιι) είς ιατρεία καί έργαστήρια τής Τγειον. ύπηρεσίας τοΰ 
’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων καί τόν Κλάδον Υγείας ’Αθηνών - 
Πειραιώς (εξετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί) 1.682 »

ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς κατόπιν παραπομπής 
υπό τοΰ Ταμείου πρός παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή 
θεραπείαν 976 »

2) Τπεβλήθησαν είς οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις
καί Κέρκυρα 27 »

3) Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής εκλογής των 143 »
4) Είσηχθησαν είς Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι 29 Μελών
5) Έχορηγήθησαν δρθοπεδικά είδη αξίας 780 δρχ. είς 3 Μέλη

’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν 6.156 »
6) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής εκλογής τών μελών 4926 συνταγαί.

Ό  ’Αρχηγός
ώς Πρόεδρος τοΰ Κλάδον 'Υγείας 

ΚΩΝ. ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ



ΗΜΕΡΗΣ ΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟ Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ο Υ  Β' κ. Κ Ω Ν .  Τ Σ ΙΟ Υ ΓΚΟ Υ  

ΕΠΙ ΤΗ Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ι  Τ Ω Ν  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ω Ν  ΤΟΥ  

Ω Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Ο Υ  ΤΗΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Σ  Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

« Ή  Εθνική μας Κυβέρνησις μοΰ ένεπιστεύθη τήν διοίκησιν τής Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Πειραιώς.

Είναι μεγίστη, δι’ εμέ, ή τιμή, άλλ’ ούχί μικρότερα καί ή έξ αυτής άπορρέ- 
ουσα ευθύνη.

Τούτου ένεκεν, τδ μέν ευγνωμονώ τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν, τδ δέ είμαι άπο- 
φασισμένος δπως αφιερώσω Ιαυτδν καί επιστρατεύσω δλας τάς ψυχικοπνευματικάς 
καί σωματικάς δυνάμεις μου, δπως τιμήσω τούς τιμήσαντάς με καί άνταποκριθώ, 
κατά τρόπον απόλυτον, εις τάς προσδοκίας των.

’Οφείλω συνεπώς, δπως έπιτύχω εις τήν άνατεθεΐσαν μοι άποστολήν καί θά 
έπιτύχω, διότι πρώτον έπιθυμώ τούτο πάση δυνάμει καί δεύτερον διότι είμαι βέ
βαιος, δτι θά θελήσητε καί σείς νά μέ συνδράμητε εις τήν προσπάθειαν μου αυτήν.

Τήν πρόβλεψίν μου ταύτην στηρίζω είς τδ γεγονδς δτι, ή σχετικώς μακρά 
θητεία μου είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς μοί έξησφάλισε τδ προνόμιον τής προσω
πικής γνωριμίας μετά τών περισσοτέρων έξ όμών.

Μέ γνωρίζετε λοιπδν καί σάς γνωρίζω. Τούτο αποτελεί, δι’ έμέ, τδ πρώτον 
καί ουσιαστικόν βήμα πρδς τήν κατεύθυνσιν τής έπιτυχούς συνεργασίας μας.

Ά λλ’ ίνα ή συνεργασία αύτη άποδώση είς τδ μέγιστον δυνατόν δριον καί στε- 
φθή ύπδ πλήρους έπιτυχίας, άνάγκη δπως οί διοικούμενοι καταστούν κοινωνοί ώρι- 
σμένων θεμελιωδών άρχών, βασικών σκέψεων καί στόχων τού διοικοΰντος.

Πριν ή σάς ένημερώσω Ιπί τών άνωτέρω άρχών καί σκέψεών μου, κρίνω έπά- 
ναγκες νά τονίσω, δτι ή έκ τής διοικήσεως μαχίμων μονάδων εμπειρία μου μέ έδί- 
δαξε καί μέ επεισεν δτι επιτυγχάνει έκεϊνος δ διοικών, δ δποΐος δχι μόνον σκέπτε
ται ολύ ρδ τής έκδόσεως μιάς διαταγής, τήν δποίαν προκαταβολικώς υποβάλλει 
ύπδ τδν αύστηρδν έλεγχον τής λογικής, άλλά καί παρακολουθεί διά τήν έφαρμογήν 
της μετά σχολαστικότητος, μεχρις όλοκληρώσεως τού σκοπού δι’ δν αύτη έξεδόθη.

’Ήδη επιθυμώ πριν ή άναφερθώ είς οίανδήποτε άλλην άρχήν ή σκέψιν μου 
νά ύπογραμμίσω δτι πιστεύω κατά τρόπον έδραΐον καί άπαρασάλευτον είς τήν άναγ- 
καιότητα καί τήν ύψίστην εθνικήν χρησιμότητα τού καθεστώτος, τδ όποιον προέ- 
κυψεν έκ τής Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου.

Πρδ αύτής έπεκράτουν τδ χάος, ή ήθική σήψις, δ κατεξευτελισμδς τών θε
σμών, ή διαφθορά τών συνειδήσεων, ή κατασπίλωσις τών ήθικών άξιών, ή κατα
βαράθρωσή τού δημοσίου βίου, πάν δ,τι συνθέτει μίαν άχαλίνωτον φαυλοκρατίαν.

Ό  ’Εθνικός μας Στρατός, άρα ή ’Εθνική μας Τιμή, ύφίστατο καθημερινώς 
δυσβαστάκτους προσβολάς. Τά Σώματα ’Ασφαλείας ύφίσταντο παντοίας ταπεινώ
σεις. Ή  Δικαιοσύνη έπροπηλακίζετο βαναύσως. Αύτδς οδτος δ άνώτατος έπόπτης 
τού Νόμου έν τώ Κράτει, δ Είσαγγελεύς τού Άρείου Πάγου, είχε καταστή στόχος 
τών πλέον άνηθίκων καί άνιέρων έπιθέσεων, άλλ’ εύτυχώς είχε τήν ψυχικήν δύνα- 
μιν καί τδ ήθικδν μεγαλεϊον νά άνθίσταται μέ δπλα τήν παροιμιώδη έγκαρτέρησίν 
του, τδ άδάμαστον θάρρος του, τδ άδαμάντινον ήθος του, τήν γρανιτώδη προσωπικό
τητά του καί τό, πανθομολογουμένως, τεράστιον νομικόν άνάστημά του.

Παρά ταΰτα, δ Είσαγγελεύς τού Άρείου Πάγου καί σημερινός Πρωθυπουργός 
μας παρέμεινεν όρθιος καί ακλόνητος είς τήν ύψηλήν του Ιπαλξιν καί κατέστη
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σύμβολον Εθνικές ’Αντιστάσεως κατά τών ξενοκίνητων κομμουνιστών καί των θλι
βερών συνοδοιπόρων των.

Καί διά νά δλοκληρωθή ή σκιαγράφησις της έπικρατούσης, τότε, καταστάσεως, 
8έον δπως προστεθή δτι τοιαύτη είχεν έπέλθει σύγχυσις καί παρερμηνεία έννοιών, 
ώστε ύπό τήν έπίφασιν τών συνταγματικών έλευθεριών πάντες οί βουλόμενοι άπε- 
λάμβανον πάσης Ιλευθερίας, δυναμένης νά δδηγήση εις τήν κατακρήμνισιν είς σω
ρούς Ιρειπίων παντός ώρα ίου, ευγενικού καί ύψηλοΰ, παντός τού Ελληνικού.

Καί μιας καί μόνης έλευθερίας έστερήθησαν οί “Ελληνες. Τής ελευθερίας τού 
νά άγωνίζωνται ύπέρ τής Ιδέας, ή όποια λέγεται ΕΛΛΑΣ καί τών έπί μέρους 
άξιών, αί όποΐαι συνθέτουν τήν Ιδέαν ταύτην.

Ύπό τό κράτος άγωνίας καί άγχους, δλοι ήμεΐς οί έθνικώς σκεπτόμενοι καί 
αίσθανόμενοι "Ελληνες, μίαν καί μόνην είχομεν ζωηράν έπιθυμίαν καί ηύχόμεθα 
δλοψύχως διά τήν πραγμάτωσίν της: Τήν έπέλευσιν ένός θαύματος ικανού νά έξα- 
φανίση τήν έπικρατοΰσαν, έν τή Χώρα, ζοφεράν είκόνα, ώχράν περιγραφήν τής 
όποιας συνέθεσαν τά άνωτέρω λεχθέντα καί νά άπαλλάξη τήν έθνικήν ψυχήν έκ 
τού έφιαλτικού άγχους.

Ήρκούμεθα βμως είς πλατωνικάς, μόνον, διατυπώσεις ευχών ή έλπίδων.
Καί τό έθνικόν σκάφος δεινώς δοκιμαζόμενον ύπό τού κομμουνιστοφαυλοκοατι- 

κού τυφώνος, ήγετο προς καταποντισμόν.
’Αλλ’ ευτυχώς, ό καλός Θεός τής Ελλάδος ήγρύπνει έν τώ προσώπω μιας δρα- 

κός ήρωϊκών ’Αξιωματικών, οί όποιοι ήρνήθησαν δπως, καθιστάμενοι επίορκοι, πα
ραδώσουν τήν Πατρίδα άνυπεράσπιστον είς τούς όνυχας τού έρυθροΰ σατανά.

Καί έσάλπισαν οί γενναίοι οδτοι ’Αξιωματικοί έθνεγερτήριον σάλπισμα καί 
συνήγειρον σύμπαντα τόν Έθνικόν Στρατόν είς Έπανάστασιν Έθνικήν. Καί διετρά- 
νωσαν, δλοι όμοΰ, τήν άμετάκλητον άπόφασίν των, δπως άρνηθοΰν είς οίονδήποτε 
τό δικαίωμα έξανδραποδισμοΰ τών Ελλήνων καί υποταγής των είς τούς εχθρούς 
τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων από τής πρώτης στιγμής τής Έπαναστάσεως τής 21ης 
’Απριλίου άνταποκριθεΐσα, πλήρως, είς τό έθνικόν προσκλητήριον προσέτρεξε συν- 
επίκουρος καί αρωγός πολύτιμος τού Εθνικού μας Στρατού.

’Αλλά τούτο δέν άρκεΐ. Όφείλομεν δπως ένστερνισθώμεν τό νόημα τής έπελ- 
θούσης μεταβολής καί έναρμονίσωμεν πάσαν σκέψιν καί πάσαν πράξιν μας είς τό 
μέλλον, τόσον κατά τήν άνάπτυξιν τής υπηρεσιακής ήμών δραστηριότητας, δσον καί 
είς τόν ιδιωτικόν μας βίον πρός τό πνεύμα καί τάς άπωτέρας έπιδιώξεις τής Έ πα
ναστάσεως.

’Ανάγκη, έπίσης, δπως συνειδητοποιήσωμεν δτι ή Έπανάστασις δέν άπέβλεψε 
μόνον είς τήν άνατροπήν τής συγκεκριμένης πολιτικής καταστάσεως, τήν όποιαν 
άπελάκτισεν, ώς χολέραν, τήν 21ην ’Απριλίου.

Άπέβλεψεν Ιτι περαιτέρω, είς τήν πλήρη έξουθένωσιν, δριστικήν καί άμετά
κλητον, τού πνεύματος, τό όποιον μέχρι τής στιγμής τής Έπαναστάσεως έπεκράτει 
είς τήν δημοσίαν ζωήν τού τόπου. Καί έφιλοδόξησε νά έπιτύχη τήν άναγέννησιν 
τής Πατρίδος καί τήν δημιουργίαν μιάς Ελλάδος κραταιάς καί χαρακτηριζομένης 
άπό ύπερήφανον έθνικόν φρόνημα, γαλήνην καί ευημερίαν.

Ή  τελευταία αδτη έπιδίωξις τής Έπαναστάσεως, ϊνα πραγματοποιηθή, άπαιτεΐ 
καί χρόνον ίκανόν καί προσπάθειαν μεθοδικήν καί ζήλον ένθερμον.

Ά λλ’ ήμεΐς δέν θά φεισθώμεν ούτε κόπων ούτε θυσιών άκόμη, άν χρειασθή, 
προκειμένου νά συμβάλωμεν είς τήν έπιτυχίαν τού άνωτέρω σκοπού.

Κατά τήν άνάπτυξιν τής καταβληθησομένης προσπάθειας δέν συγχωρεϊται νά 
λησμονήσωμεν, ούδ’ έπί στιγμήν, δτι δ μέγιστος τών έχθρών τού Ελληνισμού, δ
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Κομμουνισμός μετά των παραφυάδων του, είναι έχθρός ύπουλος, πεπειραμένος, με
θοδικός, άδίστακτος, άνυπσχώρητος καί άδιάλλακτος.

Όφείλομεν, συνεπώς, καί ήμεΐς νά εΐμεθα έναντι αύτοΰ καί θά είμεθα —  προ- 
σωπικώς τό ύπόσχομαι —  από ύμάς δέ τό άξιώ, τό όλιγώτερον άδιάλλακτοι μέχρις 
οριστικής συντριβής καί Ιξαφανισμοΰ τών ως άνω εχθρών άπό προσώπου τής Ε λ 
ληνικής γής.

Όφείλομεν νά κατανοήσωμεν δτι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου καί τά 
ιδεώδη της θά άποτελοΰν τόν φωτεινόν φάρον, δστις άπό τοΰδε καί εις τό έξής θά 
καθοδηγή τήν πορείαν δλων τών Ελλήνων καί ιδιαιτέρως ήμών τών ’Αστυνομικών.

”Αν τοΰτο καταστή άξίωμα καί βίωμα δι’ δλους ημάς, τότε θά εχωμεν, ήδη, 
Ιπιτύχει νά καλύψωμεν τάς βασικάς προϋποθέσεις διά τήν έκπλήρωσιν τής άπο- 
στολής μας, ή όποια συνίσταται εις τήν αντί πάσης θυσίας προάσπισιν τοΰ υφιστα
μένου πολιτειακού, πολιτικού καί κοινωνικού καθεστώτος έντός τών πλαισίων τού 
οποίου παρέχονται καί διασφαλίζονται ή έμπέδωσις καί διατήρησις αρμονικής καί 
πολιτισμένης συμβιώσεως τού κοινωνικού συνόλου καί ή προάσπισις διά παντός θε
μιτού μέσου τών αγαθών, τής ζωής, τιμής, έλευθερίας, καί τών λοιπών έννόμων αγα
θών καί συμφερόντων τών πολιτών.

Δεν θά έπιτύχωμεν εις τήν άποστολήν μας ταύτην άνευ διαρκούς έγρηγόρ- 
σεως καί έπαγρυπνήσεως έπί τών ύπονομευτών τών εθνικών ιδεωδών, τής Εθνικής 
’Ασφαλείας καί τής κοινωνικής ισορροπίας καί εύταξίας. Εις τόν άγώνα πρός πά- 
ταξιν καί πλήρη έξουθένωσιν αυτών,θά μέ ευρητε, πάντοτε, έπί κεφαλής σας, έμ- 
ψυχωτήν καί δδηγόν άκάματον.

Πρωταρχικήν, επίσης, σημασίαν αποδίδω εις τήν δημιουργίαν φιλικών δεσμών 
μεταξύ ’Αστυνομίας καί Κοινού. Πρός έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου άνάγκη δπως 
άποφεύγωμεν οίανδήποτε αντιδικίαν καί Ιπιδιώκωμεν αρμονικήν συνεργασίαν μετά 
τών πολιτών. Εις τοΰτο θά συμβάλουν τά μέγιστα ή εύγενής συμπεριφορά, ή άντι- 
κειμενική, δίκαια, ήρεμος καί άπηλλαγμένη πάσης προσωποληψίας έφαρμογή τών 
κειμένων νόμων καί διατάξεων, αδιακρίτως τάξεως οικονομικής καί θέσεως κοινωνι
κής τών πολιτών.

Δέν θά άπετέλει ύπερβολήν νά απαιτήσω δπως έκάστη πράξις, έκάστη έκδή- 
λωσις αστυνομικού υπαλλήλου, εις οίανδήποτε περίπτωσιν, κοσμήται υπό εύγενείας, 
άντικειμενικότητος, ψυχραιμίας καί σεμνότητος. ’Έστω πάντοτε ύπ’ δψιν δτι ή 
κοινωνία μετ’ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος παρακολουθεί τήν υπηρεσιακήν δράσιν, άλλά 
καί τήν συμπεριφοράν τών άστυνομικών ύπαλλήλων ώς άτόμων καί έξάγ?ι έξ αυ
τών συμπεράσματα διά τήν εύρυθμον ή μή λειτουργίαν τής ’Αστυνομίας καί διά τήν 
στάθμην τοΰ επαγγελματικού καί πολιτιστικού· έπιπέδου τών ύπαλλήλων της. ’Επι
θυμώ διακαώς δπως μή εύρεθώ εις τήν δυσάρεστον άνάγκην νά ελέγξω πράξεις 
ύφισταμένων μου στερουμένας τών προεκτεθέντων χαρακτηριστικών. Είναι άναγ- 
καΐον δπο>ς εχωμεν, πάντοτε, τήν συμπάθειαν τής κοινής γνώμης καί τών φορέων 
της, χωρίς τοΰτο νά σημαίνη ούδέ τήν έλαχίστην άπομάκρυνσιν έκ τής άρχής τής 
αύστηράς καί άτέγκτου προσηλώσεως εις τό καθήκον, διότι μόνον ούτω θά άντα- 
ποκριθώμεν εις τάς έφ’ ήμών στηριχθείσας προσδοκίας τής Εθνικής Κυβερνήσεως 
καί πάντων εκείνων, οί'τινες μάς περιβάλλουν διά τής έμπιστοσύνης καί τής αγά
πης των.

Φιλοδοξώ δπως τύχω τής συνδρομής δλων ύμών εις τήν προσπάθειάν μου, ώστε 
ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς, έν τώ συνόλω της, νά άποτελή, πάντοτε, πρό
τυπον Κρατικής Υπηρεσίας πολιτισμένης, άντικειμενικής καί άφωσιωμένης εις τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων της, κατά τρόπον έγγυώμενον άπολύτως τήν περιφρού- 
ρησιν τοΰ κοινωνικού καθεστώτος καί τών έννόμων συμφερόντων τών πολιτών, τής 
περιοχής τής άρμοδιότητός της.

Σύνθημά μας ας είναι: ’Αρετή —  Καθήκον —  ’Εργασία».
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—  Τήν 25ην Σεπτεμβρίου 1967, παρουσιάσθησαν εις τήν ’Αστυνομικήν Σχο
λήν Ύπαστυνόμων Β ' τάξεως, δια διετή έν αυτή έκπαίδευσιν, οί κάτωθι, κατά σει
ράν επιτυχίας έκατόν (100) έπιτυχόντες εις τάς είσιτηρίους έξετάσεις τής είρη- 
μένης Σχολής :

1) Δικόπουλος ’Ιωάννης, 2) Άντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Άποκορίτης Άγα- 
θόνικος, 4) Κάντας Σπυρίδων, 5) Γκιώνης Γεώργιος, 6) Άθανασάρος Θεόδωρος,
7) Σμαΐλης Κων) νος, 8) Καράμπελας Σπυρίδων, 9) Παπαδόπουλος Νικόλαος, 10) 
Τζούβελης Κων) νος, 11) Νίκας ’Αναστάσιος, 12) Μυλωνάς Γεώργιος, 13) Γαμ- 
βράς Θωμάς, 14) Κανούσης Παναγιώτης, 15) Κόνιαρης Βασίλειος, 16) Σωτήρας 
Νικόλαος, 17) Τσιρώνης ’'Αγγελος, 18) Γιωργιτσανάκος Κυριάκος, 19) Μπουρού- 
νης Δημήτριος, 20) Πριονάς Διονύσιος, 21) Κατσέρης Πάνος, 22) Μπαμπίλης ’Α
θανάσιος, 23) Ρίζος Σπυρίδων, 24) Άποστολόπουλος Δημήτριος, 25) Γκανάρας 
Κων) νος, 26) Γαπκιάδης Μιχαήλ, 27) Άλαμάνος Κων) νος, 28) Γεωργοτάς Γε
ώργιος, 29) Παπαχρήστος Χρήστος, 30) Λεκάκος Παύλος, 31) Γεωργούσης Ή- 
λίας, 32) Σαγώνας Βασίλειος, 33) Διονυσόπουλος Πάνος, 34) ΙΙροσαλέντες Βασί
λειος, 35) Ζάχος ’Ιωάννης, 36) Τσιόρτος Θεόδωρος, 37) Μαραβελέας ’Αλέξαν
δρος, 38) Λιακόπουλος Χρήστος, 39) Άντωνάκος ’Ιωάννης, 40) Χρυσανθακόπου- 
λος Άνδρέας, 41) Γιαρμίδης ’Αντώνιος, 42) Πανουργιάς ’Ιωάννης, 43) Λιακέας 
Ήλίας, 44) Χριστάκος Νικόλαος, 45) Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης, 46) Μουζακί- 
της Σπυρίδων, 47) Αινάρδος Χρήστος, 48) Καραίσκος Παναγιώτης, 49) Τούμπας 
Κων) νος, 50) Μιχάλης ’Ιωάννης, 51) Φαλελάκης Μάρκος, 62) Ραφτόπουλος Κων
σταντίνος, 53) Παπαγεωργίου Σωκράτης, 54) Πισινάρας Σταύρος, 55) Μπασακί- 
δης Κυριάκος, 56) Κιτσάκης Δημοσθένης, 57) Καββαδίας Άνδρέας, 58) Σιδηρό- 
πουλος ’Ελευθέριος, 59) Τρίγκας Σπυρίδων, 60) Μπαλής Κων) νος, 61) Κρανί- 
της Άνδρέας, 62) Μπαφοΰτσος Δημήτριος, 63) Φράγκος Θεόδωρος, 64) Άντωνό
πουλος Γεώργιος, 65) Αεπίδας Δημήτριος, 66) Σκλατινιώτης Σπυρίδων, 67) Α ν
τωνίου Δημήτριος, 68) Καρκάνης Παύλος, 69) Δουρίδας Γεώργιος, 70) Κρομ- 
μύδας Εύθύμιος, 71) Πιλάτος Δημήτριος, 72) Γρούσπας Γεώργιος, 73) Λουκόπου- 
λος Δημήτριος, 74) Φιλιππόπουλος Γρηγόριος, 75) Μιχαλόπουλος Γεώργιος, 76) 
Δάβαλος ’Απόστολος, 77) Μαρθαλαμάκης Χαράλ., 78) Κώνστας Σπυρίδων, 79) 
Φρουδαράκης ’Εμμανουήλ, 80) Κωνσταντάρας Απόστολος, 81) Ξεπαπαδέας Πα
ναγιώτης, 82) Τσούνης Σωτήριος, 83) Καραματσούκης Ήλίας, 84) Καλοφωτιάς 
Δημήτριος, 85) Ήλιόπουλος Κων) νος, 86) Κρικέλας Κων) νος, 87) Κολοβέας Δη- 
μήτριος, 88) Κούκιος Πέτρος, 89) Τσιάκας Εύθύμιος, 90) Τζεψεράκος Λεωνίδας, 
91) Νέζερης Αριστείδης, 92) Μπελογιάννης ’Ιωάννης, 93) Πισινάρας Κων) νος, 
94) Γκότσης Σπυρίδων, 95) Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, 96) Κάκκος Θεόδωρος, 
97) Πανέτσος Παναγιώτης, 98) Σολτάτος Γεώργιος, 99) Στάμος ’Ιωάννης, 100) 
Καλαμπούνιας Αθανάσιος.

—  Τήν 26ην Σεπτεμβρίου 1967, παρουσιάσθησαν εις τήν Αστυνομικήν Σχο
λήν Άρχιφυλάκων, δΓ έννεάμηνον έν αυτή έκπαίδευσιν, οί κάτωθι, κατά σειράν 
έπιτυχίας, έκατόν.πεντήκοντα έπτά (157) έπιτυχόντες είς τάς είσιτηρίους έξετά- 
σεις τής είρημένης Σχολής :

1) Τούμπας Γεώργιος, 2) Μουρελάτος Γεράσιμος, 3) Κοτσαύτης Δημήτριος, 
4) Λάμπρου Δημήτριος, 5) Κακαβάς Φώτιος, 6) Μηλάκης ’Ιωάννης, 7) Καραντζί- 
κος Ευάγγελος, 8) Κατσαρέας Σωτήριος, 9) Κωνσταντακόπουλος Ιπποκράτης, 10) 
Καψάλης Ήλίας, 11) Φωτόπουλος Γεώργιος, 12) Κωστόπουλος Νικόλαος, 13) 
Ντόλιας Κων) νος, 14) Κοκκάλας Άλέκος, 15) Χυτήρης Μάριος, 16) Βαβούλης 
Άργύριος, 17) Τζαγκαράκης Δημήτριος, 18) Τασιγιώργος Γεώργιος, 19) Σταθό- 
πουλος Κων) νος, 20) Νικούδης Γεώργιος, 21) Καλαντζής Γεώργιος, 22) Ντάνα-
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σης ’Ιωάννης, 23) Καισίφης Χρηστός, 24) Κανταρός Χριστόδουλος, 25) Κωστέας 
Γεώργιος, 26) Σίνης ’Ιωσήφ, 27) Γιαννακοδήμας Γεώργιος, 28) Δούκας Γεώρ
γιος, 29) Ζάχος ’Αριστοτέλης, 30) ,Αναι'πάκος Εύστάθιος, 31) Σπηλιοτόπουλος 
Βασίλειος, 32) Άθανασάκος Παναγιώτης, 33) Λιακόπουλος Θεόδωρος, 34) Μω- 
ραίτης Κων) νος, 35) Κατσάρας Νικόλαος, 36) Άλεξόπουλος Γεώργιος, 37) Πι- 
τσογιάννης Κων) νος, 3S) Μπίσας ’Αριστείδης, 39) Άνδριόπουλος Νικόλαος, 40) 
Κρίκας Θεοχάρης, 41) Τσατσαράγκος Εύθύμιος, 42) Μάρας ’Αντώνιος, 43) Δου- 
λάμης ’Ιωάννης, 44) Θεοχαρίδης Στέφανος, 45) Ζάκκας Νικόλαος, 46) Κοντο- 
γιώργος Χρηστός, 47) Άγγελάκης Στυλιανός, 48) Ταταράκης Κων) νος, 49) Σου- 
λιμιώτης Κων) νος, 50) Φώτης Χρηστός, 51) Ζαχάκος ’Αγαθοκλής, 52) Κοντο- 
γιάννης ’Αθανάσιος, 53) ’Αντωνίου Πολύκαρπος, 54) Ζήσης Λουκάς, 55) Κολά- 
ζας Χρηστός, 56) Σκολαρίκης Κων) νος, 57) Άγγελόπουλος Ήλίας, 58) Κυρια- 
κουλέας Σωτήριος, 59) Δημητρακάκης Κων) νος, 60) Ράγκος Δημήτριος, 61) Κου- 
τουβάρας Κωνστ., 62) Παλάντας Δημ., 63) Γλυμίδης Γεώργ., 64) Άνδροβιτσανέας 
Σωτήρ., 65) Κουρνιάτης Άνάργ., 66) Κουλουκάκης Μιχ., 67) Καϊτσιώτης Νικόλ., 
68) Κοσμαδάκης Άντών., 69) Σταματογιαννάκης Άντών., 70) Φουντικάκος ’Ιω
άννης, 71) Δαρσακλής Γεώργιος, 72) Καμπίτσας Μιχαήλ, 73) Τουρλής Βασίλειος, 
74) Παπαγεωργίου Κων) νος, 75) Λιάσης Κων) νος, 76) Πολιτόπουλος ’Απόστολος, 
77) Φαρουδάκης Στυλιανός, 78) Λάππας Βασίλειος, 79) Βαχαρέλης ’Αθηνόδω
ρος, 80) Καργιοπούλης Κων) νος, 81) Άνδριόπουλος Παναγιώτης, 82) Ζαμπάκης 
Λάμπρος, 83) Κάσσιαρης ’Απόστολος, 84) Σκούρας Βασίλειος, 85) Μπονάτσος 
Καλημέρης, 86) Σκούρας ’Αριστείδης, 87) Τσακνάκης ’Ιωάννης, 88) Γεωργαρίου 
’Ιωάννης, 89) Ζελιαναΐος Γεώργιος, 90) Λαλιώτης Θεόδωρος, 91) Σκαραφίγκας 
Ιωάννης, 92) Ξανθέας Ήλίας, 93) Πράνταλος ’Ιωάννης, 94) Κασιδιάρης Δημή- 
τριος, 95) Ζούζουλας Βασίλειος, 96) Ζαμπάρας ’Ιωάννης, 97) Μονόπωλης Κων
σταντίνος, 98) Μανώλης Άνδρέας, 99) Κιοΰλος Θεόδωρος, 100) Τσουβαλάς ’Αθα
νάσιος, 101) Φράγκος Γεώργιος, 102) Γκιλιπάθης Νικόλαος, 103) Λιανός Ευ
θύμιος, 104) Άναστασόπουλος ’Ιωάννης, 105) Βεκίρης Σταύρος, 106) Βασιλάκης 
Γεώργιος, 107) Μαρλάντης Κων) νος, 108) Άλεξόπουλος ’Ιωάννης, 109) Λιόγας 
Βασίλειος, 110) Κονιδάρης Άγγελος, 111) Ζάχος ’Ιωάννης, 112) Υφαντής ’Ιω
άννης, 113) Κουλούρης Άνδρέας, 114) Άνδρίτσας Γεώργιος, 115) Διαμαντάκης 
Θεόδωρος, 116) Σγοΰρος Δημήτριος, 117) Άγγελάκος Θωμάς, 118) Παπασπήλιου 
Κων) νος, 119) Πουλίδας Χρήστος, 120) Καλογερόπουλος Νικόλαος, 121) Τριαν- 
ταφύλλου Νικόλαος, 122) ΙΙαππάς Γεώργιος, 123) Μάστορας Αναστάσιος, 124) 
Κωνσταντόπουλος Χρήστος, 125) Κουτσοΰκος Δημήτριος, 126) Βήττας Γεώργιος, 
127) Καλυκάκης ’Εμμανουήλ, 128) Άλεξάκης Ιωάννης, 129) Πολύζος Κων) νος, 
130) Καλδάνης Παναγιώτης, 131) Κουκιάσας Δημήτριος, 132) Σκόνδρας ’Ιωάν
νης, 133) Σταματόπουλος Γεώργιος, 134) Τσιακουμάκης Παναγιώτης, 135) Δί
καιος Νικόλαος, 136) Κακαλέτρης Κυριάκος, 137) Σαγρόπουλος Άνδρέας, 138) 
Τριαντάφυλλος Βασίλειος, 139) Γκόλφης Κων) νος, 140) Παπαδόπουλος ’Αλκιβιά
δης, 141) Βεργής Άχιλλεύς, 142) Καραμπάς Νικόλαος, 143) Άντωνόπουλος Διο
νύσιος, 144) Ψαθάς Κων) νος, 145) Τσιμέκας Αθανάσιος, 146) Σπυρόπουλος Κων
σταντίνος, 147) Φραγκέας Ήλίας, 148) Φωτόπουλος Διονύσιος, 149) Γουργούλης 
Άνδρέας, 150) Φραγκιάς Λεωνίδας, 151) Μητρόπουλος Ήλίας, 152) Μοναστη- 
ριώτης Παύλος, 153) Κρητικός Κων) νος, 154) Μπιλίσης Ήλίας, 155) Καρκάνης 
Γρηγόριος, 156) Πολίτης Παναγιώτης, 157) Ράϊκος Παναγιώτης.

*if. if.
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—  ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή εις τόν Αστυνόμον Β ' τάξεως κ. Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, διότι 
οδτος, ώς Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών τής Τποδιευθύνσεως
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Γενικές Ασφαλείας Αθηνών, χειρισθείς λίαν έπιδεξίως τήν δλην ύπόθεσιν, έν σχέ- 
σει μέ τήν άνακάλυψιν καί σύλληφιν τών έπικινδύνων κακοποιών: 1) Ξυπολιτάκη 
Ευαγγέλου καί 2) Παπανικολάου Θεοδώρου καί Ιργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, 
έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών ερ
γασίας, συνετέλεσε, χάρις εις τάς ύπ’ αύτοΰ δοθείσας δδηγίας καί διαταγάς, είς τήν 
έξιχνίασιν τών ύπό τών άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.

Επίσης, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική καί ύλική άμοι- 
βή είς τούς κ.κ. ’Θρχιφύλακα Νικολάου Κωνσταντίνον καί Αστυφύλακας Άναστα- 
σιάδην Ίωάννην καί Λύτραν Χριστόφορον, διότι οδτοι, πλήρωμα τού ύπ’ άριθ. Α.Π. 
575 όχήματος τής ’Αμέσου Δράσεως όντες καί Ιπιδείξαντες έξαιρετικήν παρατη
ρητικότητα, θάρρος, ψυχραιμίαν καί έντονον υπηρεσιακόν ένδιαφέρον, συνέλαβον τήν 
2αν ώραν τής 24) 25-11-66, παρά τήν στάσιν «Ούλεν» Παλαιού Φαλήρου τον πρώ
τον τών άνωτέρω κακοποιών, δν έξέλαβον ώς ύποπτον καί έν συνεχεία ώδήγησαν 
τούτον είς τό ΙΒ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα, ένθα διεπιστώθη δτι έπρόκειτο περί έπικιν- 
δύνου καί σεσημασμένου κακοποιού, δράστου κλοπών είς βάρος έντός λεωφορείων 
κοιμωμένων οδηγών καί είσπρακτόρων.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοι- 
6ή είς τούς κ.κ. Ύπαστυνόμον Α ' τάξεως Λιολίτσαν Κωνσταντίνον, Ύπαστυνόμον 
Β ' τάξεως Λύραν Παναγιώτην, Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Άντωνόπουλον Κωνσταν
τίνον, Ύπαστυνόμον Β ' τάξεως Σιδέρην Γεώργιον καί ’Αστυφύλακας Πλέτσιαν Δη- 
μήτριον, Τάμπον Μιχαήλ καί Κοτονιάν Ίωάννην, διότι, άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν 
καθοδήγησιν τού Προϊσταμένου των, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντόνου 
ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, 
συνέβαλον άποφασιστικώς είς τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών άνωτέρω κακοποιών δια
πραχθεισών κλοπών.

—  Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Άγγελήν Ίωάννου τού θεοφάνους, διότι τήν 
7.30' ώραν τής 10.3.67, είς τήν δδόν Μιχαήλ Βάδα άριθμός 117, κατόπιν παρακο- 
λουθήσεως τού ύπ’ άριθμ. 111738 Ι.Χ. αυτοκινήτου, έπέτυχε, μετά προηγηθεΐσαν 
συμπλοκήν, καθ’ ήν έπεδείξατο έξαιρετικήν δραστηριότητα καί άπαράμιλλον θάρρος, 
τήν σύλληφιν τού καταδιωκομένου Οικονόμου Ίωάννου, ύποστάς κακώσεις είς διά
φορα μέρη τού σώματός του, προκληθέντων έντεΰθεν ευμενών σχολίων ύπό τών συγ- 
κεντρωθέντων πολιτών ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—  Δι’ ήμερησίας διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πό
λεων, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. ’Αναγνώστου Δημήτριον τού 
Ίωάννου, διότι, ύπηρετών είς Κέντρον ’Αλλοδαπών ’Αθηνών άπό τού έτους 1959 
καί έργασθείς μετά ζήλου, πολλάκις δέ πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έρ
γασίας καί ύπό δυσμενείς συνθήκας ένίοτε, κατώρθωσε, χάρις είς τήν έπιδειχθεΐσαν 
πρωτοβουλίαν καί έκτακτον δραστηριάτητά του, νά διαπιστώση έπαφάς ήμεδαπών 
καί άλλοδαπών προσώπων, κατασκόπων, έργασθέντων είς βάρος τών έθνικών ήμών 
συμφερόντων.

—  ΔΓ ήμερησίας διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πό
λεων, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Σπίνον Δημήτριον τού Διο
νυσίου, διότι, ύπηρετών είς Κέντρον ’Αλλοδαπών ’Αθηνών άπό τού έτους 1958 καί 
έργασθείς μετά ζήλου, πολλάκις δέ πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας 
καί ύπό δυσμενείς συνθήκας ένίοτε, κατώρθωσε, χάρις καί είς τήν έπιδειχθεΐσαν 
πρωτοβουλίαν καί έκτακτον δραστηριάτητά του, νά διαπιστώση έπαφάς ήμεδαπών 
καί άλλοδαπών προσώπων, κατασκόπων, έργαζομένων είς βάρος τών έθνικών ήμών 
συμφερόντων.

—  Διά Β.Δ., δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ άριθμόν 290 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ') τής 22.11. 
1948, άπενεμήθη δ Πολεμικός Σταυρός είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Ζέρβαν Βασίλειον, 
ώς διακριθέντα κατά τάς έπιχειρήσεις έναντίον άναρχικών στοιχείων.
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'Οδός Γ ’ Σεπτεμβρίου 11 
ΑΡΙΘ. ΙΙΡΩΤ. 41 Λ,θήναι τη 29 Σ) βρίου 1967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ No ,8

Πρός τούς κ.κ. Συνεταίρους

Δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 150)28.8.67 άποφάσεως τοΰ Δ.Σ., άπεφασίσθη ή σύγ- 
κλησις τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Κατόπιν τούτου, παρακαλοΰνται οί κ.κ. Συνεταίροι, δπως τήν 15.10.67, ήμέραν 
Κυριακήν καί ώραν 9ην, προσέλθουν εις τήν Λέσχην τής Ύποδ) νσεως Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών (δδός Μπουμπουλίνας - Τοσίτσα), ένθα πρόκειται να λάβη χώραν 
ή Συνέλευσίς μας.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας, ή δεύτερα επαναληπτική Συνέλευσίς θέλει συνε
δριάσει τήν έπομένην Κυριακήν τής 22.10.67, τήν αύτήν ώραν καί είς τον αυτόν

1) Έγκρισις πεπραγμένων μεχοι τής 30.9.67, ’Ισολογισμού χρήσεως 1966 καί 
’Ισοζυγίου τής 30.9.67.

2) ’'Εγκρισις Προϋπολογισμού χρήσεως 1967 καί 1968.
3) Έγκρισις εκτελέσεως καί δαπανών κοινοχρήστων καί κοινωφελών έργων.
4) ’Έγκρισις παραχωρήσεως οικοπέδου πρός ίδρυσιν εντευκτηρίου.
5) Διάφοροι άνακοινώσεις.
6) Καθορισμός προϋποθέσεων μεταβιβάσεως οικοπέδων, καί
7) Κλήρωσις τούτων.

Έστω ύπ’ δψιν τών κ.κ. Συνεταίρων, δτι ή κλήρωσις τών οικοπέδων θά πρα- 
γματοποιηθή τήν 15.10.67, έφ’ δσον ύπάρξη άπαρτία τής Συνελεύσεως καί μετά 
τό πέρας τής συζητήσεως τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διατάξεως, άλλως θά γίνη 
αυτή τήν έπομένην Κυριακήν, έν συνεχεία καί μετά τό πέρας τής συζητήσεως τών 
θεμάτων τής Συνελεύσεως.

τόπον.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Δ ι ά

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ

Ό  Πρόεδρος 'Ο Γεν. Γραμματεύς

Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΓΑΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ



Κάθε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30 -21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό Ε νόπλω ν Δυνάμεων Ε λλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό 

σπίτι.


