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ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Ύπό τοΰ κ. Ν ΙΚ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.— 'Υ π ότροπ οι καί καθ’ εξιν έγκλημ ατίαι κατά τον νέον Π οινικόν Κ ώ δικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ' .

ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
ΚΑΤΑ TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
25. Γενικά.
’Από τής 1ης ’Ιανουάριου 1951 έτέθη εις εφαρμογήν ό νέος Π.Κ. καταργήσας
τόν από 3.11.1836 ίσχύοντα ΙΙ.Κ.
Αί διατάξεις αύτοΰ, είναι προϊόν μακράς καί έπισταμένης επεξεργασίας, κατά
δέ την εισηγητικήν εκθεσιν τούτου «περιέχει άφ’ ένός μέν νομικήν δογματικήν
άπεικόνισιν τοΰ ήμετέρου Ποινικού Δικαίου, σύμφωνον προς τά πορίσματα τής νεωτέρας ποινικής επιστήμης, άφ’ ετέρου δέ καί ίκανοποίησιν τοΰ κεντρικοΰ αιτήμα
τος τής συγχρόνου άντεγκληματικής πολιτικής, δπερ είναι ή έξατομίκευσις τής ποι
νικής μεταχειρίσεως τοΰ έγκληματίσαντος προσώπου, επί τώ τέλει δραστικωτέρας
καί άσφαλεστέρας καταπολεμήσεως τοΰ έγκληματος.
»Όμοίως, ή δλη ταξινόμησις των διατάξεων τοΰ Π.Κ. έμφανίζει άπό νομοθε
τικής άπόψεως σημαντικήν άπλούστευσιν, άποφυγήν τής περιπτωσιολογίας τοΰ ίσχύσαντος Π. Νόμου καί άρτίαν συστηματικήν διάρθρωσιν τής Νομοθετικής ύλης, ως
έκ των όποιων καί έπετεύχθη ό περιορισμός των άρθρων τοΰ Π.Κ. εις 459 έναντι
705 τοΰ ίσχύσαντος Π.Ν. καιτοι έν πολλοΐς ο Π.Κ. περιέλαβεν τήν ρύθμισιν καί νέων
θεμάτων».
Εις τήν παροΰσαν μελέτην μας θ’ άσχοληθώμεν είδικώς μέ τούς ύποτρόπους καί
καθ’ εξιν έγκληματίας, οί'τινες αποτελούν μάστιγα διά τήν κοινωνίαν καί διά τούς
οποίους, ειδική μεταχείρισις πρέπει νά γίνη άπό τάς άρχάς καί μάλιστα τής δικαιο
σύνης καί σωφρονιστικής, ώστε νά έπιτυγχάνεται ή λυσιτελεστέρα προστασία τής
κοινωνίας άπό τής δράσεως τούτων. Τήν βάσιν τής μελέτης μας άποτελεΐ ή αίτιολογική έκθεσις τοΰ σχεδίου τοΰ Νέου Ποινικού Κωδικός, δ όποιος έδημοσιεύθη υπό
τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου τό έτος 1929 καί περιελάμβανε τήν δλην έργασίαν τής
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Ιπΐ τούτω συσταθείσης νομοπαρασκευαστικής έπιτροπής, ήτις κατηρτίσθη από τούς
άποτελέσαντας την πρώτην συντακτικήν έπιτροπήν τοΰ σχεδίου τούτου άειμνήστους
Τ. Ε. Ήλιόπουλον, Γ. Π. Πανόπουλον, Ά ντ. Ρωμανόν καί Ά ντ. Ρηγανάκον, δια
κεκριμένους άπαντας ποινικολόγους.
Τό επιστημονικόν κύρος καί ή πείρα πάντων των από τοΰ έτους 1911 χρηματισάντων μελών των έκάστοτε καταρτισθεισών έπιτροπών διά τήν σύνταξιν τού σχε
δίου Νέου Ελληνικού Ποινικού Κώδικος, είναι άσφαλής έγγύησις δτι αί διατάξεις
αυτού έχουν προσαρμοσθή πρός τα συμπεράσματα τής εγκληματολογίας, πρός τά
πορίσματα των στατιστικών καί πρός τάς άρχάς καί άνάγκας τής Ε λληνικής κοι
νωνίας, ώστε νά έλπίζεται πλέον ταχεία κύρωσις καί εφαρμογή τούτων.
Έ κ τού σχεδίου τούτου τοΰ Νέου Ελληνικού Ποινικού κώδικος έμελετήσαμεν
ιδιαιτέρως τάς διατάξεις περί τών ύποτρόπων καί καθ’ Ιξιν ή κατ’ επάγγελμα
έγκληματιών, διά τούς όποιους, ως εύρισκόμενοι λόγω τής εργασίας μας εγγύτερον
παντός άλλου, ειχομεν από πολλοΰ άσχοληθή καί τούς είχομεν παρακολουθήσει,
ώστε παρατηρήσεις μας τινές, αίτινες έγκαίρως έγένοντο διά δημοσιευμάτων σχετι
κών, ώφέλησαν κατά τι τήν δλην συντελεσθεΐσαν δι’ αυτούς νομοθετικήν έργασίαν.
Ή δημοσίευσις κατωτέρω, ίστορικώς τής αίτιολογικής έκθέσεως περί τών ύπο
τρόπων καί καθ’ έξιν έγκληματιών, πιστεύομεν δτι συντελεί είς τήν έπιμόρφωσιν
τών άστυνομικών οί όποιοι έρχονται είς άμεσον καί καθημερινήν επαφήν μέ αυτούς
καί διευκολύνονται είς τήν γνώσιν τοΰ εσωτερικού κόσμου, καί τών άρχών ένός
άγράφου κώδικος, τόν όποιον άπαρεγκλίτως τηρούν άπό γενεάς είς γενεάν.

26. Έ ννοια τής υποτροπής.
ΑΡΘΡΟΝ 88 : « ’Όστις ένεκα κακουργήματος ή έκ δόλου πηγάζοντος πλημ
μελήματος κατεδικάσθη είς ποινήν στερητικήν τής έλευθερίας άνωτέρας τών (3)
τριών μηνών καί έντός πέντε έτών άπό τής έν δλψ ή έν μέοει άποτίσεως ταύτης
έκτελεΐ νέον κακούργημα ή έκ δόλου πλημμέλημα δπερ έπισύρει ποινήν στερητικήν
τής έλευθερίας εύρίσκεται έν υποτροπή».
Ά λ λ ’ άς ίδωμεν τί γράφουν είς τήν είσηγητικήν των έκθεσιν οί διακεκριμένοι
συντάκται τοΰ Νέου ΙΙ.Κ. σχετικώς μέ τήν έννοιαν τής ύποτροπής. Γράφουν τά ακό
λουθα :
«Ή ύποτροπή, τούτέστιν ή τέλεσις νέας άξιοποίνου πράξεως υπό τοΰ τιμωρηθέντος ήδη διά προηγουμένην πράξιν, έθεωοήθη πάντοτε, ώς λόγος έπαυξήσεως
τής ποινής, καθ’ δσον έν αύτή έκδηλοΰται ή τάσις τού υπαιτίου πρός διάπραξιν εγ
κλημάτων. Ά λ λ ’ αί περί ύποτροπής διατάξεις τών ποινικών νομοθεσιών άπεδείχθησαν άνεπαρκείς πρός καταπολέμησιν αύτής, καθ’ δσον έν πάσαις σχεδόν ταΐς πεπολιτισμέναις χώραις, έκ τών επισήμων στατιστικών προέκυψεν τό γεγονός τής προϊούσης καταπληκτικής αύξήσεως τών ύποτροπών καί ιδίως τών κατ’ έπανάληψιν
(ίδε Vidal Cours de Crim., σελ. 337 καί αίτιολ. τοΰ Γερμανικού προσχεδίου, σ.
333 κ .λ .π .). Δι’ δ τό ζήτημ-α τής περιστολής τοΰ κακού τούτου καί ιδίως τής προσ
τασίας τής έννόμου τάξεως άπό τών καλουμένων «καθ’ έξιν ή έξ έπαγγέλματος»
έγκληματιών κατέστη έν τών κυριωτέρων προβλημάτων τής άπό τινων δεκαετηρί
δων άρξαμένης μεταρρυθμιστικήςκινήσεως, ής σκοπός είναι ό κατά τής έγκληματικότητος άγών. Έ κ τών γενομένων δέ μελετών καί συζητήσεων διάφορα προέκυψαν
μέτρα, άφ’ ένός προληπτικά, τείνοντα τούτέστιν είς τήν πρόληψιν τής ύποτροπής,
οία είσίν ή προστασία τών άποφυλακιζομένων καταδίκων, ό δσον ένεστιν περιορι
σμός τών βραχυχρονίων ποινών τής έλευθερίας, ή σκοπιμωτέρα δργάνωσις τών φυ
λακών κ.λ.π. άφ’ έτέρου δέ κατασταλτικά τείνοντα είς τήν προσαρμογήν τής κα
ταλλήλου ποινής επί τών καθ’ ύποτροπήν έγκληματιών, ών δυνατή φαίνεται είσέτι

*Απλώς ύπότροποι καί καθ’ £ξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι

915

ή βελτίωσές καί τήν δΓ άλλω ν μέσων έξασφάλισιν τής κοινωνίας από των καθ’ έξιν
ή έξ επαγγέλματος τοιούτων, έφ’ ών ή ποινή ούδεμίαν ασκεί έπίδρασιν.
Έ ν τώ καθορισμώ τής έννοιας τής υποτροπής διαφέρουσιν ούσιαστικώς άπ’
άλλήλων αί έν ίσχύϊ νομοθεσία’.. Καί τινές μέν τούτων περιορίζουσιν τήν υποτροπήν
μόνον έφ’ ώρισμένων έγκλημάτων, ώς δ Γερμανικός Ποινικός Κώδιξ, ό Αυστρια
κός, δ Ούγγρικός, δ 'Ολλανδικός καί δ Νορβηγικός, πάσαι δέ αί άλλαι άναγράφουσιν μέν τήν υποτροπήν ώς λόγον έπαυξήσεως τής ποινής έπί πάντων των εγ κ λ η 
μάτων, άλλα κατά διαφόρους κανονίζουσι τρόπους τούς ορούς αυτής.
Τό πρώτον έγειρόμενον ζήτημα είναι αν διά νέαν ΰπαρξιν τής υποτροπής έπί
τή τελέσει νέας αξιοποίνου πράξεως, αρκεί ή διά τήν πρώτην πράξιν καταδίκη ή
άπαιτεΐται καί ή άπότισις αυτής. Εις τήν καταδίκην μόνον άρκοΰνται δ Γαλλικός
Κώδιξ (άρθρον 5 4 ), δ Βελγικός ( άρθρ. 56) καί δ Ιταλικός (άρθρ. 8 0 ), τούναντίον αί λοιπαί νομοθεσίαι άπαιτοϋσιν καί τήν άπότισιν τής καταγνωσθείσης ποινής,
ώς καί δ έν ίσχύϊ παρ’ ήμιν Ποινικός Νόμος. Τόν όρον δέ τούτον περιέχουσιν καί
τά Νομοπαρασκευαστικά Σχέδια, ήτοι τό Γερμανικόν (παράγρ. 8 7 ), Ελβετικόν
(άρθρ. 66) καί τό Αυστριακόν (παράγρ. 6 3 ).
Έ ν τώ άρθρω περί υποτροπής τού σχεδίου νόμου έμμένομεν είς τό σύστημα τού
ίσχύοντος νόμου, όπερ άναντιρρήτως, είναι καί τό μάλλον συνάδον πρός τόν οικαιολογητικόν λόγον τής αύστηροτέρας τιμωρίας τής ύποτροπής. Διότι μόνον μετά τήν
άπότισιν τής πρώτης ποινής έπερχομένη ή διάπραξις νέου έγκλήματος άποδεικνύει
τήν άνεπάρκειαν αύτής καί συνεπώς τήν άνάγκην βαρυτέρας ποινής. 'Π έκ τής
πρώτης ποινής έπίδρασις έπί τού έγκληματίου μόνον διά τής έκτελέσεως αύτής δύναται νά γνωσθή, οΰχί δέ διά μόνης τής καταδίκης (ίδε καί αίτιολ. Γερμ. προσχ.
σελ. 348 - 349, σύστημα Τ. Ήλιοπούλου I σελ. 5 6 4 ). Συνεπέστερα δ’ ίσως πρός
τήν άνωτέρω άρχήν ήθελεν είσθαι ή άπαίτησις τής ολοσχερούς άποτίσεως τής πρώ 
της ποινής, άλλ’ άκολουθοΰντες τήν δοθεΐσαν υπό τών πλείστων νεωτέρων νομοθε
σιών λύσιν, δεχόμεθα ότι καί ή μερική άπότισις άρκεΐ (ίδε Γερμ. Ποιν. Κώό. πα
ράγρ. 56, Γερμ. προσχ. παράγρ. 87 καί αίτιολ. σελ. 3 4 9 ). Διά τής λύσεως ταύτης
προβλέπονται ιδίως αί περιπτώσεις, καθ’ ας δ άποτίων τήν έπιβληθεΐσαν αύτφ ποι
νήν, πρό τής λήξεως αύτής, διαπράττει είς τάς φυλακάς άλλην άξιόποινον πράξιν.
'Ομοίως δ’ αν διά χάριτος άφεθή μέρος τής ποινής άρκεΐ ή άπότισις τού υπολοίπου
διά τήν ύπαρξιν ύποτροπής».
Έξαίρεσιν τής άρχής ταύτης άποτελοΰν αί περιπτώσεις καθ’ ας: α) λαμβάνεται
ύπ’ όψιν διά τήν υποτροπήν ή προγενεστέρα ποινή ή έπιβληθεΐσα διά κακούργημα
ή έκ δόλου πλημμέλημα, ήτις μετετράπη είς χρηματικήν καί β) έν ύποτροπή θεω
ρείται καί όστις καταδικασθή είς ποινήν στερήσεως τής έλευθερίας καί τυχών άναστολής έκτελέσεως ταύτης, διαπράξη κακούργημα ή νέον έκ δόλου πλημμέλημα, κα
τά τόν χρόνον τής άναστολής. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις αύτάς ή προηγούμενη
ποινή ένδέχεται νά μή έχη έκτιθή μήτε κατά μέρος αύτής, δπότε πρόκειται περί
έξαιρέσεως τής άρχής ότι διά τήν ύποτροπήν δέον ή προηγουμένως έπιβληθεΐσα
ποινή νά έχη έκτιθή έν μέρει ή έν δλω. θ ά ήδύνατό τις νά ύποστηρίξη ότι αί ποιναί,
α.'ίτινες μετατρέπονται είς χρηματικάς, ή δΓ άς χορηγείται άναστολή έκτελέσεως,
είναι βραχυχρόνιοι καί άφοροϋν περιπτώσεις κατά τάς δποίας τό δικαστήριον μορ
φώνει τήν γνώμην ότι ό άδικοπραγήσας εδειξεν μεταμέλειαν διά τό άδίκημά του
καί παρέχει τήν έγγύησιν ότι δέν θά ύποπέση έκ νέου είς άδίκημα, ώστε πρέπει
αύται νά μή λαμβάνωνται ύπ’ δψιν διά τήν ύποτροπήν. Έ ν τούτοις, ή έκτέλεσις
νέας άξιοποίνου πράξεως, καθ’ δν χρόνον είναι νωπή είσέτι ή έπιείκεια τής δικαιο
σύνης πρός τόν άδικοπραγήσαντα οέν δύναται παρά νά έρμηνευθή ώς έκδήλωσις
τής τάσεως τούτου πρός τό έγκληματεΐν καί δέν είναι δίκαιον νά εύρίσκηται ούτος
είς κρείττονα μοίραν, έγκληματίου μή εύεργετηθέντος ύπό του Νόμου, άλλ’ έκτί-
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σαντος την προηγουμένην αύτοΰ ποινήν. Έλήφθη όμως μέριμνα ώστε αί περιπτώσεις
αδται νά έφαρμόζωνται μόνον οσάκις τδ νέον διαπραττόμενον άδίκημα έχει σοβα
ρότητα καί πρός τοΰτο ώρίσθη δτι τοΰτο δέον να έπισύρη ποινήν φυλακίσεως τουλά
χιστον εξ μηνών.
Ό δεύτερος τής υποτροπής δρος κατά τδ σχέδιον τοΰ νόμου είναι ή μετά την
άπότισιν τής επί τώ πρώτω έγκλήματι έπιβληθείσης ποινής τέλεσις άλλου έγκλήματος. Μακρυνόμεθα δ’ οΰτω άπδ τοΰ ίσχύοντος νόμου, δστις άπαιτεΐ την τέλεσιν τής
αυτής αξιοποίνου πράξεως. Τδ σύστημα τοΰτο τής ταυτότητος τής πράξεως, ή τοΰ
όμοειδοΰς αυτής ,έπικρατοΰν έν τή άρχαιοτέρα νομοθεσία, ύφίσταται είσέτι καί έν
πολλοϊς έκ των νεωτέρων κωδίκων. Στηρίζεται δ’ έπί τής άντιλήψεως δτι ή έπανειλημμένη διάπραξις τοΰ αύτοΰ ή όμοειδοΰς έγκλήματος καταδεικνύει φανερώς τήν
ροπήν τοΰ ύπαιτίου πρδς διάπραξιν των τοιούτου είδους πράξεων. Καί εύλογος μέν
είναι ή άντίληψις αΰτη, άλλ’ άφ’ έτέρου φανερόν έπίσης είναι δτι ή παρά τοΰ αύτοΰ
προσώπου έπανειλημμένη διάπραξις διαφόρου είδους εγκλημάτων άποδεικνύει γενικωτέραν ετι έξαχρείωσιν αύτοΰ, δυναμένου μετά τής αυτής εύλοκίας νά προβή εις
τήν διάπραξιν εγκλημάτων οίουδήποτε είδους. Ό περιορισμός δέ τής αυστηροτέρας τιμωρίας τής ύποτροπής μόνον έπί τής αύτής ή όμοειδοΰς πράξεως, ώς αποτέ
λεσμα ήθελεν έχει τήν άπαλλαγήν άπ’ αυτής τών μάλλον έπικινδύνων κακούργων
(ίδε Σύστημα Τ. Ήλιοπούλου, I σελ. 567 Garrand 3, σελ. 6 0 ). Διά τούς λόγους
τούτους καί έν Γερμανικόν (παράγρ. 87) καί έν τώ Έλβετικώ προσχεδίω (άρθρ.
66) καθιεροΰται τό σύστημα τό καλούμενον τής γενικής ύποτροπής, δπερ άπεδέχθημεν καί έν τώ σχεδίω ημών (ίδε αίτιολ. Γερμ. προσχ. σελ. 332 καί 344 καί
εκθεσιν Gauthier έν τοΐς πρακτικοΐς τής δευτέρας έπιτροπής πρός σύνταξιν Ε λβε
τικού Ποιν. Κώδικος).
Ά φ ’ έτέρου, ώς παραδεκτούς κρίνομεν τούς εξής περιορισμούς έν τή έννοια
τής ύποτροπής, οίτινες αναγράφονται καί έν τώ Γερμανικώ προσχεδίω καί έν τώ
άντισχεδίω τών τεσσάρων Καθηγητών, ήτοι: α) τό πρώτον έγκλημα δΓ ο έπεβλήθη
ή άποτιθεΐσα ποινή, ώς καί τό νέον, δέον νά ώσιν κακουργήματα ή έκ δόλου πηγάζοντα πλημμελήματα, β) At ποιναί άμφοτέρων τών έγκλημάτων δέον νά ώσιν ποιναΐ τής έλευθερίας.
Ό πρώτος περιορισμός έπαρκώς δικαιολογείται έκ τής ιδέας δτι έπί τών πται
σμάτων δέν παρίσταται ή άνάγκη τής έπιτάσεως τής ποινής τής έκ τής ύποτροπής
πηγαζούσης, άν δέ κριθή δτι έφ’ ώρισμένων πταισμάτων άναγκαία είναι ή αύστηροτέρα τιμωρία τής ύποτροπής, δύναται νά όρισθή τοΰτο δΓ ειδικής διατάξεως. (’Ίδε
καί αίτιολ. Γερμ. προσχ. σελ. 346) . Έ πί τοΰ αύτοΰ δέ λόγου στηρίζεται καί δ δεύ
τερος περιορισμός ό άφορών είς τάς ποινάς, διότι ουτω καί έν τώ κύκλω τών πλημ
μελημάτων ή ύποτροπή περιορίζεται μόνον έπί τών βαρυτέρων έκ τούτων, δέν έπεκτείνεται δέ καί έπί τών έλαφροτέρων τών κολαζομένων διά χρηματικής ποινής, είς
τήν έπανειλημμένην έκτέλεσιν τών όποιων δύναται νά παρασυρθή έκ τίνος έξωτερικής περιστάσεως, ώς λ.χ. προκλήσεως, καί αύτός ό είς τό δίκαιον καί τόν νόμον
ύπείκων πολίτης. (’Ίδε καί αίτιολ. Γερμ. προσχεδίου, σελ. 3 4 7). Περιορίζομεν δέ
τήν ύποτροπήν έπί τών έκ δόλου πηγαζόντων έγκλημάτων, διότι ή μετά τήν τέλεσιν έκ δόλου, τέλεσις έγκλήματος έξ άμελείας καί τ’ άνάπαλιν, δέν άποδεικνύει τήν
ροπήν πρός τό έγκλημα τοΰ ύπαιτίου τών πράξεων τούτων, δστις είναι ό δικαιολογητικός λόγος τής ύποτροπής. Μεταξύ τών δύο πράξεων, ών ή μέν άπορρέει έκ
δόλου, ή δέ έξ άμελείας, δέν ύπάρχει δ ύποκειμενικός σύνδεσμος ένιαίας βουλήσεως
τεινούσης πρός τό έγκλημα. Καθ’ όσον δ’ άφορά τήν μετά τήν διάπραξιν έγκλή
ματος έξ άμελείας, τέλεσιν νέου τοιούτου, έπαρκής δύναται νά κριθή ή έντός τών
κανονικών δρων τοΰ νόμου αύστηροτέρα τιμωρία αύτής. (’Ίδε αίτιολ. Γερμ. προσχ.,
σελ. 3 4 8).
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28.— ΟΠΛΑ ΕΚΤΟΞΕΓΣΕΩΣ ΑΕΡΙΩΝ
Δέν υπάρχει σήμερον ώργανωμένη αστυνομική υπηρεσία, ή όποια, οσάκις άδυνατή νά έπιτύχη διά κοινών άστυνομικών μέσων τήν τήρησιν τής τάξεως, νά μή
χρησιμοποιή χημικά παρασκευάσματα καί κατά προτίμησιν τά προκαλοΰντα δακρυόρροιαν, πρός διάλυσιν οχλοκρατικών ιδίως εκδηλώσεων. Καί δ λόγος είναι είς καί
άπλοΰς: Υπερέχουν κατά πολύ τών βολίδων, διότι αναστέλλουν μόνον τήν δράσιν
τών ταραχοποιών, είς άλλον άλλοτε χρόνον, χωρίς νά έπιφέρουν άξιόλογον σωματι
κήν βλάβην ή θάνατον.
Καί ή Ε λληνική ’Αστυνομία, άπό τοΰ 1960, έπρομηθεύθη τό πρώτον έξ ’Α
μερικής μικρόν αριθμόν οπλών καί πυρομαχικών, έξεπαίδευσε δέ είς τήν χρήσιν
των αριθμόν ύπαλλήλων, κατωτέρων ιδίως, οί όποιοι καί ιδίαν δμάδα άποτελοΰν
τής Μηχανοκινήτου Υπηρεσίας. Τό αυτό έγένετο καί είς τήν Χωροφυλακήν. Έ ξ
όσων γνωρίζω, τά μέχρι τοϋδε άποτελέσματα, τόσον είς ’Αθήνας, δσον καί είς Θεσ
σαλονίκην, δέν ήσαν τά προσδοκώμ.ενα, άλλά μάλλον άποθαρρυντικά. Τά έκτοξευόμενα διά τών οπλών ή άλλων μέσων χημικά παρασκευάσματα, δύνανται νά χρησι
μοποιηθούν, είτε είς κλειστόν, είτε είς 'άνοικτόν χώρον καί άναλόγως τής έπιδράσεώς των χαρακτηρίζονται, ώς δακρυγόνα, πταρναγόνα, έμμετικά, ναυτιάσεως κλπ.,
διαιρούνται δέ είς δύο μεγάλας κατηγορίας: α) τά στρατιωτικά, τά όποια δύνανται
νά είναι δηλητηριώδη, άσφυξιογόνα, καπνογόνα, καί τά όποια, πλήν τών τελευ
ταίων, αποβλέπουν κυρίως είς τήν θανάτωσιν ή σοβαράν σωματικήν βλάβην. Σήμε
ρον, ώς καί παλαιότερον, υπάρχουν καί πολλά καί τρομερά, ιδίως τά προσβάλλοντα
τό νευρικόν σύστημα, ούδείς δμως έτόλμησε νά τά χρησιμοποιήση, λόγω τοΰ φόβου
τοΰ τιμήματος, τό όποιον θά κληθή νά καταβάλη καί ό ίδιος, καί β) τά άστυνομικά,
Τήν δπαρξιν τής υποτροπής περίορίζομεν χρονικώς εντός πενταετίας άπό τής
άποτίσεως τής πρώτης ποινής. Διά τού ορού τούτου κανονίζεται ή καλουμένη παρα
γραφή τής υποτροπής, ήτις άναγράφεται έν πάσαις σχεδόν ταΐς νομοθεσίαις, στηριζομένη επί τής γενικώς παραδεδεγμένης αρχής, δτι διά τής μ,εσολαβήσεο>ς μακροΰ
πως χρόνου μεταξύ τής πρώτης πράξεως καί τής έπακολουθούσης, εκλείπει δ μεταξύ
τούτων άναγκαΐος σύνδεσμος, ΐνα αδται θεωρηθώσιν ώς άπορρέουσαι έκ τής τάσεως
τοΰ ύπαίτίου πρός τό εγκληματεί'/, καθ’ δσον ή δευτέρα πράξις έμφανίζεται μάλλον
ώς προϊόν μεμονωμένης άποφάσεως άποδοτέας είς νέαν έξωτερικήν άφορμήν. (’Ίδε
σύστημα Τ. Ήλιοπούλου, I, σελ. 5 9 8 ). Μεταρρυθμίζεται δ’ έν τούτω ό ισχύων Π.
Νόμος, διότι βρίζεται ειδική προθεσμία τής παραγραφής ταύτης, ένώ κατ’ αυτόν
(άρθρον 119 έδ. 2 ) , έφαρμόζεται ή διά τήν πρώτην πράξιν διά τών γενικών περί
παραγραφής τών Αξιοποίνων πράξεων διατάξεων όριζομένη.
Έν τώ καθορισμώ τής προθεσμίας ταύτης, αί νεώτεραι νομοθεσίαι διαφέρουσιν πρός άλλήλας, άλλ’ έν ταΐς νομοπαρασκευαστικαΐς έργασίαις έπεκράτησεν
ή τάσις πρός μείωσιν τοΰ χρόνου αύτής, στηριζομένη ιδίως επί τής έκ τών στατι
στικών πηγαζούσης παρατηρήσεως δτι κατά μέγα μέρος αί ύποτροπαί λαμβάνουσιν
χώραν κατά τά πρώτα μετά τήν προηγηθεΐσαν τιμωρίαν έτη.
Συνεπώς
καί έν τώ είσηγουμένω σχεδίω καθορίζομεν τόν χρόνον τής προθεσυίας ταύτης είς
πέντε έτη, συμφώνως πρός τά ξένα νομοπαρασκευαστικά σχέδια. (Ι’ερμ. προσχ.
παράγρ. 87, Ελβετικόν άρθρ. 65, Αυστριακόν παράγρ. 6 3 ). (Σ υνεχίζετα ι)
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τά δποΤα είναι άτοξικά καί των δποίων ή ποικιλία είναι πολύ μικρά, άλλ’ είναι άποτελεσματικά καί άποβλέπουν πάντοτε εις πρόσκαιρον σωματικήν βλάβην.
Τδ πρώτον, ως ύποστηρίζεται, έχρησιμοποιήθησαν διά στρατιωτικούς λόγους
κατά τδν πόλεμον, μεταξύ “Αγγλων καί Boers (άποίκων εις Νότιον Α φ ρ ικ ή ν), τδ
1899—1902, ύπδ τύπον άποπνικτικών (άσφυκτικών) έκτοξευθέντων δι’ δβίδων
πυροβολικού. Τδ 1905 τά έχρησιμοποίησαν οί ’Ιάπωνες, κατά τών Ρώσων, ύπδ
τύπον δακρυγόνων. Τδ 1914 πρώτοι οί Γάλλοι τά έχρησιμοποίησαν, κατά τών Γερ
μανών, είς μικράν κλίμακα. Οί ’Ά γγλοι τδ έπανέλαβον τδ 1915, διά τών δποίων
έπροκαλοΰσαν τρομερούς πόνους είς τούς δφθαλμούς (Η3 CO CH2 I ) , ίωδοακετύνη).
Τδ 1917 οί Γερμανοί έχρησιμοποίησαν δηλητηριώδη άέρια καί έξώντωσαν 5.000
Γάλλους στρατιώτας. Τδ 1936 οί ’Ιταλοί έχρησιμοποίησαν υπερίτην (άέριον τής
μουστάρδας) έναντίον τών ταλαιπώρων Αίθιόπων. Οί ’Ιάπωνες τά έχρησιμοποίησαν καί κατά τδν τελευταΐον πόλεμόν των είς τήν Κίναν, άλλ’ ήπειλήθησαν ύπδ τής
’Αμερικής καί τά άνέστειλαν.
Ή ’Αστυνομία τών Παρισίων πρώτη έχρησιμοποίησεν άέρια, πρδς έπιβολήν τής
τάξεως, τδ 1912, δι’ έκσφενδονίσεως χειροβομβίδων, μέ γόμωσιν διά βρωμοξεικοΰ
αιθυλίου (CH2 BR COOC2 Ης) ΕΒΑ, τδ όποιον προκαλεϊ άφθονον δακρυόρροιαν.
Τά διάφορα χημικά παρασκευάσματα δυνατόν νά είναι στερεά, ύγρά, ή κονιορτώδη. ΔΓ ένδς έξ αύτών ή μείγματος έξ αυτών, πληροΰνται μέσα τύπου χειρο
βομβίδων, δπλοβομβίδων, φυσίγγια κυνηγητικών ή πολεμικών οπλών, πιστολίων,
περιστρόφων, ή διοχετεύονται διά σιολήνος είς κλειστούς ίδίως χώρους ή διασκορ
πίζονται διά ψεκαστήρος ή θραύσεως φυαλιδίου, (αμπούλας).
Τά αστυνομικά χημικά παρασκευάσματα, κατά κανόνα, δεν προκαλοΰν σοβαράν βλάβην ή θάνατον. Τούτο δμως δέν πρέπει νά θεωρήται ώς άπόλυτον, α) βταν
ή περιεκτικότης των (πυκνότης) είς τδν άέρα είναι μεγάλη, β) δταν ή δραστικότης
των είναι μεγάλη καί γ) δταν τδ άτομον εύρεθή ύπδ τήν έπίδρασίν των έπΐ μακρόν,
διότι άπλούστατα είναι δηλητηριώδεις ούσίαι. Αί περιπτώσεις θανάτων ή σοβαρών
τραυματισμών, παρ’ ήμΐν, ώς καί άλλαχοΰ, είναι σπανιώταται. (Κατά τήν ιατρο
δικαστικήν έξέτασιν τού Π., είς ’Αθήνας, τήν 22.7.65, διεπιστώθησαν έμπάρματα
μικροσκοπικών θραυσμάτων ύάλου, έπί τού δέρματος τού προσώπου καί τών ωμι
κών ζωνών, άφθονος έναπόθεσις αιθάλης κάτωθι τής ρινδς (άνω χείλος) , δεξιάν
παρειάν καί πτερύγιον δεξιού ώτός, ύπδ τδ βλεφαρικόν καί έν μέρει τδν βολβικόν
έπιπεφυκότα αίμορραγική διήθησις έξ όπισθοβολβικοΰ αιματώματος, λόγω ίσχυράς
έκτονώσεως άερίων πλησίον προσώπου, καί ένεκα τούτων, πίεσιν τών βολβών μέ άποτέλεσμα έσωμηνιγγικήν αιμορραγίαν. Τά αύτά παρετηρήθησαν καί είς τήν έξωθι
τής Θεσσαλονίκης διάλυσιν τής όχλοκρατικής συγκεντρώσεως τών «άγροτών», δπου
καί τεμαχίδια έκ τών περιβλημάτων τών πυρομαχικών άνευρέθησαν καί είς τά κοι
λιακά τοιχώματα μερικών τραυματιών).
Ή χρήσις καί ή δραστικότης των, κατ’ άκινήτου στόχου, είναι εύχέρεστέρα
καί άποτελεσματικωτέρα, άπ’ δτι είς κινούμενον στόχον.
Μετά τήν έκτόξευσίν των τδ μεταφορικόν των μέσον είναι δ άήρ, δ δποΐος τά
μεταφέρει, κατά τήν διεύθυνσιν τής φοράς του.
Τά κυριώτερα μειονεκτήματά των είναι :
α) 'Η κατεύθυνσις τού άέρος δυνατόν νά καθιστά προβληματικήν τήν χρήσιν των.
β) Δέν πλήττουν μόνον τούς ταραχοποιούς, άλλά πάντα εύρισκόμενον είς τήν
πορείαν των. (Ή βολίς ρίπτεται καθ’ ώρισμένου στόχου, ένώ αύτά ρίπτονται πλη
σίον τού στόχου. Ή βολίς μετά τήν πλήξιν τού στόχου, παύει, ένώ αύτά δέν έπενεργούν μέν αύτομάτως, άλλά δροΰν ταχέως, συνεχώς καί έπί μακρόν, πορεύονται έπί
μακρόν, παρακάμπτουν έμπόδια, είσχωροΰν είς κτίρια καί πληρούν πάντα κενόν
χώρον).
γ) Τδ βεληνεκές τών χρησιμοποιουμένων διά τήν έξακόντισίν των δπλων, είναι
μικρόν ώς τών κυνηγητικών, καί προσεγγίζει, τδ συνηθέστερον, τά 100 μέτρα.
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δ) ’Απαιτούν μεγάλην ικανότητα διά τήν έφαρμογήν της καταλλήλου στρατη
γικής, ή δποία Αποκτάται κατόπιν καλής έκπαιδεύσεως καί τής άπαραιτήτου πεί
ρας, άλλως καταντούν άσκοποι πυροβολισμοί, οί όποιοι, έκτός τής δαπάνης, ταλαι
πωρούν καί πολλούς αθώους καί Αστυνομικούς.
ε) Ή έπί μακρδν καί συνεχής χρήσις των αυτών οπλών είναι έπικίνδυνος, διότι
τά ύπολείμματα των άερίων τής κάννης καί των καλύκων θά δράσουν καί Ιπί των
Αστυνομικών, δλως Ιδιαιτέρως δέ δταν οδτοι εύρίσκωνται εις κλειστά δχήματα, κτί
ρια ή τά δπλα είναι ελαττωματικά (π.χ. ή θαλάμη δεν Αποφράσσεται καλώς ύπδ
τού κινητού ουραίου, ή δ μύλος τού περιστρόφου). Ό προαναφερθείς κίνδυνος έξουδετερούται διά τής Αμέσου καθάρσεως τού δπλου καί τών καλύκων ή χοήσεως μάσκας.
στ) Πλήρη γνώσιν τής δραστικότητός των, διάρκειας τής έπιδράσεώς των καί
καλός ύπολογισμδς τού Απαιτουμένου Αριθμού, διά νά Ιπέλθη καλόν Αποτέλεσμα.
ζ) 'Υπολογισμός τής ταχύτητος τού Αέρος ή τής Απνοιας. (Ή μεγάλη ταχύτης τά διασκορπίζει ταχύτερον, άρα Απαιτείται μεγάλη ποσότης, Ινώ ή άπνοια τά
διατηρεί εις τδ αύτό σημεΐον έπί μακρόν, άρα αύξάνεται ή δραστικότης των κατά
πολύ καί ενίοτε μέ λίαν δυσάρεστα Αποτελέσματα.
η) 'Υπολογισμός τών κινδύνων τούς όποιους διατρέχουν οί είς ύπογείους χώ
ρους διαμένοντες καί ειδικώτερον είς περιόδους Απνοιας ή μεγάλης υγρασίας, δτε
λόγω τού δτι είναι βαρυτέρα τού Αέρος ταχέως καταλαμβάνουν τούς χαμηλοτέρους
χώρους, είς τούς όποιους ,δταν είναι κλειστοί καί περιωρισμένοι, καθίστανται λίαν
έπικίνδυνα.
Τό βεληνεκές τών δπλων Ικτοξεύσεως πυρομαχικών μέ γόμωσιν χημικού πα
ρασκευάσματος είναι μικρόν, έν συγκρίσει πρός τά κοινά πολεμικά δπλα.
Τούτο όφείλεται είς τήν ίδιότυπον γόμωσιν τών πυρομαχικών των, ή δποία,
ώς είκός, δέν είναι μόνον έκρηκτική υλη (πυοΐτις), ή μόνον χημικόν παρασκεύα
σμα, Αλλ’ Αμφότερα, μέ μεγαλυτέραν Αναλογίαν τού χημικού παρασκευάσματος,
διότι δι’ αυτού έπιδιώκεται τό Αποτέλεσμα καί ούχί διά τής βολίδος, ώς είς τά πολε
μικά ή κυνηγητικά δπλα. Ή έκρηκτική υλη, διά τών παραγομένων έκ τής κατακαύσεώς της άερίων, έκτοξεύει τό δλον σώμα τού φυσιγγίου τό περιέχον καί τό χημι
κόν παρασκεύασμα καί μετά πάροδον 5— 6 " προκαλεΐται, διά τής απρας, ή άνάφλεξις καί τής δευτέρας έκρηκτικής ύλης (μελαίνης πυρίτιδος) καί τής όποιας ή
Αναπτυσσομένη θερμότης διαρρηγνύει καί έκλύει (έξαερώνει) τδ χημικόν μίγμα
υπό μορφήν νέφους, τό όποιον ένίοτε δύναται νά είναι καί ώρισμένης άποχρώσεως,
Αν τούτο έπιθυμή ή ’Αστυνομία νά άποτελή ώρισμένην ένδειξιν.
Έτερον διακριτικόν γνώρισμα τών δπλων Ικτοξεύσεως πυρομαχικών μέ χη
μικόν παρασκεύασμα, είναι ή μεγάλη διάμετρος τής κάννης των, διότι, ώς προείπομεν, τό φυσίγγιον πρέπει νά πληρωθή διά δύο υλικών.
Έ ξ άλλου ή ίδιότης αδτη (ή μεγάλη διάμετρος) παρέχει τήν δυνατότητα (δι’
ενός τύπου δπλου) νά δύναται νά πυροβοληθούν πολλών διαμετρημάτων πυρομα·
χικά διά χρήσεως έξαρτημάτων διαφόρων διαμετρημάτων, προσαρμοζομένων είς
τήν θαλάμην τού δπλου, τουτέστιν νά πυροβολώνται φυσίγγια κυνηγητικοΰ δπλου
τών 12 χιλ., πολεμικού δπλου τών 8 χιλ. ή διά προσαρμογής έπί τού στομίου τής
κάννης έξαρτήματος νά ρίπτωνται βομβίδες (είκ. 8 1 ).
Υπάρχουν έπίσης καί φυσίγγια τού αυτού διαμετρήματος, μέ μεγάλην περιε
κτικότητα χημικού παρασκευάσματος καί μέ μικράν καί τά μεγάλης ισχύος ρίπτονται, τό συνηθέστερον, είς Ανοικτούς χώρους. Ή διάμετρος τών μακροβόλων δπλων
(είκ. 80) συνήθως είναι 37—38 χιλ. καί τά φυσίγγια τής μεγάλης άκτΐνος δύνανται νά διαπεράσουν ξυλίνην θύραν ή τοίχον έκ μονοτούβλων. Τό Ισωτεοικό τής
κάννης τών έν λόγω δπλων είναι λεΐον, ώς τών κυνηγητικών έαί είναι μονόβολα.
Καί τά κοινά κυνηγητικά δπλα είναι κατάλληλα, ώς καί παν πυροβόλον δπλον,
πρός πυροβολισμόν φυσιγγίων μέ γόμωσιν χημικού παρασκευάσματος, Αλλά καί τό
βεληνεκές αύτών είναι πολύ μικρόν διά τούς προαναφερθέντας λόγους.
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Τά επ' ώμου φερόμενα είναι τά πλέον μακρύβολα καί εύθύβολα καί δύνανται
νά χρησιμοποιηθούν καί εις υψηλά κτίρια, κατεχόμενα ύπό κακοποιών. Επίσης διά
των έν λόγω οπλών δύνανται νά ριφθοΰν καί φωτοβολίδες κατά τήν νύκτα, προς
διευκόλυνσιν τοΰ αστυνομικού έργου ή διαφόρων αποχρώσεων, προς συνεννόησιν
(συνθηματικαί). Κατά τον πυροβολισμόν πρέπει νά βαστάζωνται καλώς, διότι προκαλοΰνται μεγάλοι κραδασμοί. Καί τά διά γομώσεως χημικών παρασκευασμάτων
πυρομαχικά, ως πρός τήν πίεσιν, διάμετρον, βάρος, μέγεθος, διέπονται ύπό τών
πυρομαχικών τών κοινών πυροβόλων οπλών.
Τά μικράς, όμως, ισχύος δπλα, ώς λ.χ. τά περίστροφα, πιστόλια (είκ. 82) δεν
θεωρούνται πρόσφορα πρός διάλυσιν δχλου, αλλά δι’ έξουδετέρωσιν μεμονωμένων
ατόμων καί μάλιστα εις κλειστούς (περιορισμένους) χώρους εύρισκόμενα, λόγω τής
μικράς εις περιεχόμενον ποσότητος υλικού, τοΰ φυσιγγίου.
Τά πυρομαχικά δι’ δπλα πολύ μικράς διαμέτρου , τύπου Flober, καί διαφόρων
τύπων μικρών πιστολίων, ώς καί άλλων παραπλανητικών μέσων, ώς είναι λ.χ.
αί «άστυνομικαί ράβδοι» (είκ. 8 3 ), τά «στυλό», χρησιμοποιούνται άποκλειστικώς
πρός αυτοπροστασίαν, (π.χ. ύπό τών άστυνομικών πρός έξουδετέρωσιν άντιστάσεως
ή έπιθέσεως κακοποιού, τά τύπου «στυλό» δέ καί ύπό γυναικών, αί όποϊαι ύφίστανται έπιθέσεις τήν νύκτα, κατά τήν επιστροφήν των εις τάς οικίας των, εις άπόκεντρα σημεία εύρισκομένας.
Ή διάμετρος τών Flober είναι 10— 12 caliber, ή άπόστασις έκτοξεύσεως 4—5
μέτρων, μέ έπέκτασιν τού νέφους περί τά 15 μέτρα. Ό τύπος τών «στυλό» τά έκτοξεύει μέχρι 2% μέτρων τά μεγαλυτέρας διαμέτρου (38 ca lib er) , τά όποια είναι καί
δραστικώτερα τό διασκορπίζουν εις 1,5 μέτρον.
Ό τύπος τών «στυλό» είναι διαδεδομένος, τόσον, δσον δεν τόν ύποψιάζονται οί
περισσότεροι (είκ. 8 4 ).
Πολλαί Τραπεζικαί έπιχειρήσεις έχουν είδικάς έγκαταστάσεις, διά τών όποιων,
εις περιπτώσεις ληστείας, διοχετεύονται άέρια, καί έκ τών όποιων βεβαίως, προσ
βάλλονται καί οί ύπάλληλοι καί οί πελάται. Ά λ λ ’ επειδή ή προσβολή είναι άκίνδυνος καί προσωρινή τά χρησιμοποιούν, διότι άκινδύνως συλλαμβάνονται καί οί κα
κοποιοί.
Τοιαύτη έγκατάστασις δύναται νά γίνη καί πρός προστασίαν ένός ώρισμένου
μόνον πράγματος, λ.χ. χρηματοκιβωτίου ή δωματίου, είς τό όποιον φυλάσσονται με
γάλης άξίας πράγματα. Ή έγκατάστασις γίνεται, ώστε, κατά τήν διάρρηξιν λ.χ.
τής θύρας, παραθύρου κλπ., νά έκχέεται άθορύβως τό αέριον καί συγχρόνως νά σημαίνεται καί συναγερμός είς καθωρισμένον μέρος.
( Σ υνεχίζεται)

Εικών 80 : Γέμισμα οπλου διά φυσιγγίου μεγάλου βεληνεκοϋς.
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Είκών 81 : "Οπλον μέ διάφορα έξαρτήματα διά της προσαρμογής των
όποιων δύναται νά ριφθοϋν βομβίς ή φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Είαών 82 : Πιστόλιον καί δεξιά ό γεμιστήρ μέ τά φυσίγγια -ά6ρίου.
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Είκών 83 : ’Όργανον προσομοιάζον μέ αστυνομικήν ράβδον δι’
έκτόξευσιν άερίων.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο Φ Ο Ν Ο Ι ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α Θ Α Ν Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------

Κανένα Αλλο έγκλημα δέν συνεκίνησε τόσο τό Πανελλήνιο καί δέν άποθανατίσθηκε από τή λαϊκή μοΰσα, δσο τό έγκλημα τοΰ Χαροκόπου, δηλαδή δ φόνος
τοϋ έργολάβου Μήτσου Άθανασοπούλου. Γιατί στα μάτια τοΰ κοσμάκη ήταν κάτι τό
φοβερό, κάτι τό πρωτοφανές καί πρωτάκουστο στήν Ελλάδα. Γιατί δέν ήταν μόνο
μια κοινή δολοφονία, ένας κοινός δποιοσδήποτε φόνος... ΤΗταν... Ή ταν ο! ένα σωρό
μαχαιριές πού έφερε τό κορμί τοΰ σκοτωμένου, τό κάψιμο (ή άπόπειρα άπανθρακώσεως) καί τό κόψιμο, δηλαδή ό διαμελισμός καί τό «πακετάρισμα» τοΰ πτώματος,
πού έκαναν μακάβρια, άνατριχιαστική καί πρωτοφανή μια απλή οικογενειακή τρα
γωδία, ένα καθαρό συζυγικό δράμα μέ άφορμή έναν άταίριαστο καί άνήθικο βίαιο
γάμο.
Μά για τό ξεσήκωμα αυτό τής κοινής γνώμης ή μάλλον τό άναστάτωμα τοΰ
Πανελληνίου, σέ σημείο πού συχνά να άπειληθή καί λυντσάρισμα τών κατηγορου
μένων, ήταν ύπεύθυνη πρώτα - πρώτα ή «βιασύνη» καί ή άσύγγνωστη Ιπιπολαιότης,
ενός πραγματικά μεγάλου έπιστήμονα πού είχε δυστυχώς πολλές φορές περίεργες
έξάρσεις καί τή νοοτροπία καί τις παρορμήσεις ενός έφηβου ώστε νά κάνη φοβερές
καί Ασύγγνωστες σέ ένα ιατροδικαστή, σέ ένα σοβαρό έπιστήμονα, γκάφες καί ύστε
ρα δ κίτρινος τύπος, οι λαϊκές έφημερίδες τής έποχής πού παρασύρθηκαν άπό τις
πρώτες βιαστικές έντυπώσεις τοΰ Ανωτέρω παγκοσμίου φήμης καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου, πού έπωφελήθησαν άπό τις μακάβριες καί έπιφανειακές λεπτομέρειες
πράξεων μεταθανάτιων τών φονέων πού ήθελαν καλά καί σώνει νά άπαλλαγοΰν τοΰ
πτώματος τοΰ θύματός των καί έκμεταλλευθήκανε άπό κυκλοφοριακής Απόψεως τό
έγκλημα τοΰ Χαροκόπου μέ τό νά Αποκρύπτουν τήν πραγματική Αλήθεια Απάνω
στις Αφορμές μά καί στις λεπτομέρειες ένός φόνου πού δέν ήταν παρά ένα κοινό
κοινωνικό δράμα, μέ Αρκετή σαπίλα καί βρωμιά. Καί έτσι, γιά νά διατηρήσουν
τήν κολοσσιαία κυκλοφορία πού είχαν πάρει εκείνες τις ήμέρες οί λαϊκές έφημερί
δες, παρέσυραν σέ τέτοιο σημείο τόν κοσμάκη καί αυτούς τούς δικαστές καί ένόρκους τής τότε έποχής, ώστε νά καταδικασθοΰν εις τήν έσχάτην τών ποινών γιά
ήθική αυτουργία εις δολοφονίαν ή πεθερά καί ή γυναίκα τοΰ Άθανασόπουλου, ή
Ά ρτεμ ις Κάστρου καί ή Φούλα Άθανασοπούλου. Καί νά χρειασθοΰν Αγώνες καί
Αγώνες έπιφανών δικαστικών καί μερικών δημοσιογράφων, οί όποιοι καί μόνον εί
χαν κατορθώσει πραγματικά νά μποΰν δλοκληρωτικά μέσα στό δράμα καί νά άποτρέψουν τήν έκτέλεσι τής άποφάσεως τών ένόρκων τοΰ Κακουργιοδικείου Αθηνών
πού είχεν έκδοθή πεπλανημένα ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης καί τών διαδη
λώσεων καί έκδηλώσεων διαμαρτυρίας τών δχλων τοΰ πεζοδρομίου πού είχε κινη
τοποιήσει ή πολιτική Αγωγή.
Γιατί τό έγκλημα τοΰ Χαροκόπου δέν ήταν παρά μιά καθαρή, μιά δλοκάθαρη συζυγοκτονία μέ τόσα στήν πραγματικότητα δικαιολογητικά καί έλαφρυντικά,
ώστε μητέρα καί κόρη Αν μετά τόν φόνο έβγαιναν καί βροντοφωνοΰσαν τό τί έγινε
καί τό πώς καί τό γιατί σκοτώθηκε ό Άθανασόπουλος, οί κατηγορούμενοι, καί πρό
πάντων ή πεθερά Ά ρτεμ ις Κάστρου καί ή γυναίκα, ή Φούλα, δχι μόνο δέν θά κα
ταδικάζονταν καί μάλιστα στήν έσχάτη τών ποινών Αλλά, μέ τήν νοοτροπία τής
τότε έποχής, θά Αθωωνόντουσαν ύπό τά χειροκροτήματα τοΰ Ακροατηρίου έκείνου
(
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τό όποιον έκείνη τήν έποχή είχε χειροκροτήσει τήν άπόφασι μέ τήν ανεπανόρθωτη
ποινή, πού τίς έστελνε στό εκτελεστικό απόσπασμα.
Σήμερα, τέσσερες σχεδόν δεκαετίες μετά τό συνταρακτικό γιά τήν Ελλάδα,
μά καί γιά τό Εξωτερικό, γιατί ώς έκει έφθασαν καί έσχολιάσθηκαν καί από τίς
ευρωπαϊκές καί αμερικανικές έφημερίδες οί λεπτομέρειες καί ή διαλεύκανσις του
έγκλήματος τοΰ Χαροκόπου, συζυγικό δράμα, φέρω εις τήν δημοσιότητα στά «’Αστυ
νομικά Χρονικά» δλόκληρη μά ολόκληρη τήν άλήθεια γιά τό φονικό έκεΐνο, πού δέν
μπόρεσε, ούτε κατά τήν διάπραξί του, ούτε καί στη δίκη νά γραφή ούτε καί υστέρα,
γιατί οί μάρτυρες πού τήν ήξεραν δέν τόλμησαν νά τήν πουν στό δικαστήριο, ύστερα
άπό τήν φοβερή προκατάληψι τοΰ τότε προέδρου των συνέδρων Κάβουρα καί τόν
προπηλακισμό πού Ικανέ στούς έξεταζομένους, πού προκαταβολικά τούς ρωτούσε
μετά τόν δρκο τους νά δηλώσουν άπάνω σ’ αυτόν αν ήταν εραστές τής μάνας, δη
λαδή τής Κάστρου ή τής κόρης, δηλαδή τής Φούλας καί γιατί μερικοί αστυνομικοί
συντάκτες, μεταξύ των οποίων καί δ ύποφαινόμενος, δέν μπόρεσαν νά διακηρύξουν
τήν άλήθειαν πού θά παρέβλαπτε τά οίκονομ,ικά συμφέροντα των έφημερίδων τους
οί όποιες είχαν θησαυρίσει κυριολεκτικά μέ τήν έκμετάλλευσι διεστραμμένων γεγο
νότων πού έκολάκευαν τή νοσηρή καί διεστραμμένη νοοτροπία τής κοινής γνώμης.
Οί άστυνομικοί συντάκται άθελά μας είχαμε κάνει Ινα κακό. Είχαμε δημιουργήσει
ενα ρ ε ΰ μ α έναντίον των κατηγορουμένων καί ήταν άπολύτως άδύνατον πλέον,
νά πάμε εναντίον τοΰ ρεύματος καί νά διακηρύξιυμεν τήν πραγματική άλήθεια γιά
νά έπαναφέρωμεν εις τήν εύθεΐαν όδόν τήν πλανηθεΐσαν κοινήν γνώμην γιατί δέν
είχαμε τά μέσα στις έφημερίδες οί όποιες μάς έπλήρωναν γιά νά γράφουμε δχι όπως
ήταν ή πραγματική άλήθεια, άλλά δπως θέλανε έκεΐνες, όπως ήθελε τό αναγνωστι
κό τους κοινόν.
Μετά δμως τήν εκδοσι τής άδικης έκείνης δικαστικής άποφάσεως πού βγήκε
τόν άλλο χρόνο γιά νά στείλη τίς ένοχες τοΰ φόνου γυναίκες, μάνα καί κόρη, στό
απόσπασμα, οί άστυνομικοί συντάκτες προσπαθήσαμε νά έπανορθώσωμεν τό κακό
πού έγινε άπέναντι τοΰ δικαίου καί τής άλήθειας καί νά άποτρέψωμεν τοΰ άνεπανορθώτου τήν φρίκην, δηλαδή τήν θανατικήν έκτέλεσιν τής Κάστρου καί τής Φούλας,
ή όποια καί θά άποτελοΰσε άλλο ενα έγκλημα άπείρως μεγαλύτερο καί χειρότερο
τοΰ πρώτου. 'Όλοι οί άστυνομικοί συντάκται ενωθήκαμε μέ τούς συνηγόρους των
κατηγορουμένων καί υπό τήν ήγεσίαν τοΰ άειμνήστου ποινικολόγου καί καθηγητοΰ
τής Ποινικής Δικονομίας Κωστή Τσουκαλά, πού δέν ήταν αυτός συνήγορος άλλά
ώς δικαστικός καί ώς άνθρωπος είχεν έξαναστή κατά τής άδικου άποφάσεως τοΰ
Κακουργιοδικείου, καί ύστερα άπό άγώνες ετών κατωρθώσαμε νά μή Iκτελεσθή ή
θανατική ποινή καί μετά διαφόρους μετριασμούς τής ποινής νά βγή ή Φούλα Άθανασοπούλου άπό τή φυλακή. Γιατί οί συγκατηγορούμενοί της καί συγκατάδικοί της,
δηλαδή ή μητέρα της Ά ρ τεμ ις Κάστρου, δ άνηψιός της Μοσκιός καί ή πιστή μέχρις αυτοθυσίας υπηρέτρια τής Κάστρου καί τής Φούλας, πέθαναν κατά τήν διάρ
κεια τής φυλακίσεώς τους. Ή Κάστρου, άφοΰ προσεβλήθη άπό κάποια πνευμονία
στις γυναικείες φυλακές Άβέρωφ, ό Μοσκιός, πού ήταν προφυματικός καί προσε
βλήθη άπό φυματίωσι μέσα στις φυλακές καί πού κατήντησε τρελλός, άπό τή μανία
τής υποκρισίας τής ψυχασθένειας γιά νά σώση τό κεφάλι του, καθώς θά δοΰμε, στό
ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών «Σωτηρίας» καί ή Γιαννούλα Περού, ή υπηρέτρια
πού άπό υστερία επαθε ψυχοπάθεια, στις φυλακές τοΰ Δημοσίου Ψυχιατρείου. Πόσα
καί πόσα δράματα δέν κρύβει δλη αυτή ή ύπόθεσις τοΰ φόνου τοΰ έργολάβου Άθανασόπουλου!!
Ή ύπόθεσις τοΰ «έγκλήματος τοΰ Χαροκόπου» δμως, έκτος άπό τά τόσον έντυπωσιακά στοιχεία οχι τής διαπράξεώς του, δπως έσφαλμένως ύπετέθη στήν άρχή,
άλλά τής προσπάθειας συγκαλύψεώς του, ενα σωρό μικρές μαχαιριές, κάψιμο, τε-

Ό φόνος τοϋ εργολάβου Δημητρίου *Αθανασοπούλου

925

μαχισμός, πακετάρισμα καί ρίξιμο των πακέτων στην δχθη τοΰ Κηφισσοΰ μέ την
έλπίδα δτι θά κατέληγαν στή θάλασσα ή όποια θά κατέπινε τά πακέτα μέ τον
κατακομμένο Άθανασόπουλο καί κυριολεκτικές θά έπνιγε τέ φονικέ καί θά έσωζε
τους δράστες του, παρουσιάζει καταπληκτικέ ένδιαφέρον άπέ άστυνομικής πλευράς
γιά τέν καθαρώς αστυνομικέ τρόπο πού ένήργησε άπέ τήν αρχή ως τέ τέλος ή Γε
νική ’Ασφάλεια Α θηνών μέ τέν τότε διοικητήν της, έπιστήθιον φίλον μου, συνταξι
ούχον άστυνομικέν διευθυντήν καί δικηγόρον κ. Ά ρ . Κουτσουμάρην καί υποδιοικητήν
τέν άείμνηστον φίλον μου Θεόδωρο Αεονταρίτη μετέπειτα άρχηγέν τοΰ ’Αστυνομι
κού Σώματος καί κατώρθωσε νά διαλευκάνη πλήρως τέ έγκλημα καί δχι μόνο νά
άποδείξη πλήρως τήν ένοχήν τοΰ δράστου καί τών τριών γυναικών, αλλά καί νά
προκαλέση τάς όμολογίας των, χρησίμους μόνον πλέον διά τάς άφορμάς τοΰ φόνου
καί γιά τις προσπάθειες συγκαλύψεώς του. Καί ή πραγματικά μεγαλειώδης προσ
πάθεια τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών γιά τή διαλεΰκανσι, μπορούν αξιόλογα νά
αποτελόσουν υπέροχες σελίδες ένές συναρπαστικού αστυνομικού μυθιστορήματος, τέ
όποιον θά έχη ένα καί μόνο προσόν, δτι θά είναι άπέ τή μιά άκρη ώς τήν άλλη
αληθινό.
Καί μετά τήν κάπως μακριά, άλλά αναγκαία αυτή είσήγησι, άς μπούμε στις
λεπτομέρειες τοΰ «έγκλήματος. τοΰ Χαροκόπου», δηλαδή τοΰ φόνου τοΰ εργολάβου
Μήτσου Άθανασοπούλου.
* *
*

Στήν 'Ιερά οδέ καί λίγο πριν άπέ τέν “Αγιο Σάββα, υπάρχει άκόμη, νομίζω,
ή όδές Όρφέως. Τότε, Γενάρης τοϋ 1931, ήταν ερημιά σχεδόν. Μερικά περιβόλια
καί βουστάσια, έλάχιστα βιοτεχνικά εργαστήρια στις «χωματερές» πού έφτιαχναν
τούβλα καί κεραμίδια γιά τήν ’Αθήνα πού ολοένα μεγάλωνε γιατί πλήθαινε ό κο
σμάκης πού ερχότανε άπέ τήν επαρχία στήν πρωτεύουσα, καί ένα - δυέ κοκκαλά
δικα πού έβγαζαν άπέ τά κόκκαλα τών ζώων τή λεγομένη «ψαρόκολλα» καί σκορ
πούσαν τριγύρω τους τή φοβερή βρώμα τους καί άνάμεσά τους έοΰρκος καί λάσπη.
Τήν άραιοκατωκημένη έκείνη συνοικία, τήν πνιγμένη κυριολεκτικά στή βρώμ.α,
στή λάσπη καί στέ βούρκο, διέσχιζε ό κατ’ ευφημισμόν ποταμός Κηφισσός, πού στο
μέρος έκεΐνο είχε πλάτος έξη μόνο μέτρα καί έκεΐ έπάνω ήταν ένα γεφυράκι, κοντά
άκριβώς σ’ ένα παλιέ έρημοκκλησάκι τότε, τήν 'Α γία Τριάδα τοΰ Τρίμη, πού πήρε
τέ δνομά του άπέ τήν παλιά άθηναϊκή οικογένεια πού είχε άλλοτε μεγάλα κτήμα
τα εκεί.
Σ’ αυτόν λοιπόν τέ βρωμότοπο έκείνη τή μέρα, άνήμερα τών Φώτων, 6 Ία νιυαρίου 1931, βρέθηκαν πολύ πρωί δύο μεγάλα πακέτα, τυλιγμένα μέ ένα δμοιόμορφο σκέπασμα καί τά δύο άπέ κλαδωτό καί μέ έντονα χρώματα ύφασμα, πού είχαν
μέσα τους ένα κομματιασμένο ανθρώπινο πτώμα άγνωστου άντρα. Πώς βρέθηκαν σ’ ε
κείνην τήν ερημιά, μέσα στήν κοίτη τοϋ Κηφισσοΰ, πού ήταν γεμάτος λάσπη καί βούρ
κο τά δύο έκεϊνα πακέτα πού έξεϊχαν άπό τά παλιόνερα; Ποιος ή ποιοι τά βάλανε ή τά
πετάξανε έκεΐ; Ποιό ήταν τέ θΰμα καί ποιοι οί δολοφόνοι του;
Τά έρωτηματικά. αυτά έξεπήδησαν άμέσως εις τούς άστυνομικούς πού έσπευσαν έπί τόπου καί τούς καταβασάνισαν στήν άρχή γιά νά έξιχνιάσουν τέ βαθύ μυ
στήριο. Τέ γεφυράκι είχε ύψος άπέ τήν κοίτη, δσο καί τό πλάτος του, δηλαδή
έξη μέτρα, καί ένα άπέ τά πακέτα, αύτέ πού καθώς θά δοΰμε περιείχε τέν κορμέ
καί τέ κεφάλι τοΰ θύματος, αν μή καί τέ άλλο, είχε ριφθή άπέ έκεΐ πάνω μέσα
στέν Κηφισσέ καί χτύπησε καί κύλησε γιατί μέ τέ χτύπημα ή κεφαλή τοΰ σκοτω
μένου ύπέστη μεταθανάτιο τραΰμα στέ κρανίο. Μία πρόχειρη λοιπόν σκέψις ώδηγοΰσε σέ μιά φανταστική άναπαράστασι τής σκηνής.
Οί δολοφόνοι έχουν τά πακέτα μέ τέ κατακομματιασμένο θΰμα τους έπάνω σέ
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κάποιο μεταφορικό μέσον, αυτοκίνητο, σούστα, κάρρο ή χειραμάξι. Πρέπει να ξέ
ρουν καλά τό μέρος καί να έχουν ξαναπεράσει τό γεφυράκι, ίσως δταν είχε δ Κηφισσός περισσότερα νερά. Μά καί πάλιν τούς ξεγελούν τα λασπόνερα πού είχε καί
τότε καί φαντάζονται ότι υπάρχει άρκετό νερό, ώστε νά παρασύρη τά πακέτα στή
θάλασσα καί νά χαθούν έκεΐ ή καί νά βουλιάξουν άκόμα. Μά ίσως βιάσθηκαν νά
τά πετάξουν άπό τό γεφυράκι έκεινο γιατί λίγο πιό κάτω ήταν τότε τό φυλάκιο τού
φόρου μέ τά «διαπύλια τέλη», τό δημοτικό φόρο, πού ϊσχυε άκόμη Iκείνη την εποχή
καί φοβήθηκαν τή βεδαία σχεδόν έρευνα των πακέτων μέ τά κομμάτια τού άνθρωπίνου πτώματος καί την πρόωρο άνακάλυψι τού έγκλήματός των. Είναι ένας ή δύο;
Καί είναι οί ίδιοι οί φονεΐς ή άλλοι είναι οί δράσται καί άλλοι οί μεταφορείς;
Αυτές μου τις σκέψεις είχα γράψει τήν άλλη μέρα στην «Καθημερινή», τής
Τετάρτης 7 ’Ιανουάριου 1931 καί πριν άκόμα μάθουμε ποιό ήταν τό θύμα καί ποιοι
οΐ δράσται.
* *
*

Μά πώς βρέθηκαν τό πρωινό έκεινο τά δύο πακέτα μέ τό κομματιασμένο άνθρώπινο κορμί;
Μόλις θά είχε ξημερώσει, θά ήταν 7 πάνω - κάτω τό πρωί, δταν μιά γυναίκα
πού καθότανε έκεΐ στά «Κοκκαλάδικα», θυμήθηκε δτι δεν είχε κομμένο καφφέ γιά
νά ψήση δταν θά γύριζε άπό τήν Εκκλησία μέ τό Μεγάλο 'Αγιασμό, καί έστειλε
τό δεκάχρονο άγόρι της νά πάρη τό μύλο τού καφφέ άπό μιά γειτόνισσα, στην άραιοκατωκημένη τότε συνοικία πού άπεΐχε πάνω άπό καμμιά διακοσαριά μέτρα άπό τό
σπιτάκι της. Ό μικρός γιά νά πάη στό σπίτι πού τόν στέλνανε καί νά κάνη τό θέ
λημα τής μητέρας του, έπρεπε νά περάση άπό πάνω άπό τό μικρό γεφυράκι τού
Κηφισσοΰ καί καθώς περνούσε χαζεύοντας έσκυψε μιά στιγμή άπάνω άπό τό στη
θαίο γιά νά δή αν είχε κατεβάσει νερό τό ποτάμι μέ τή χθεσινή βροχή. Καί ξα
φνικά είδε τά δύο μεγάλα πεταγμένα πακέτα μέ τά κλαδωτά πρασινοκόκκινα υφά
σματα. Θέλησε γιά μιά στιγμή νά κατεβή κάτω στό ρέμμα νά δή άπό περιέργεια
τί είχαν μέσα τά πακέτα πού βρήκε πεταμένα καί τά όποια μέ τό μυαλουδάκι του
θεωρούσε ιδιοκτησία του άφοΰ ήταν «βρεθήκι» του.
Ό μικρός, άπό τή χαρά του πού βρήκε τά δύο πεταγμένα μεγάλα πακέτα δέν
πήγε στην παραγγελία τής μάνας του γιά τόν μύλο τού καφέ, άλλά ξαναγύρισε
στό σπιτόπουλό του.
— Πού είναι ό μύλος; τόν ρώτησε ή μάνα του μέ θυμό, βλέποντας δτι δ γυιός
δέν κρατούσε κανένα μύλο τού καφέ στά χέρια του.
— Στάσου βρέ μάνα, τής είπε δ μικρός. Μή σέ νοιάζη, θά πάω. Μά ήρθα νά
σοΰ πώ δτι κάτω άπό τό γεφυράκι στό ρέμμα, είδα δυό μεγάλα πακέτα, δυο σάκκους γεμάτους πράγματα.
— Τί πράγματα; τόν ρώτησε έκείνη.
— Δέν ξέρω... Νά, πράγματα. Μιά φορά είναι βρεθήκια δικά μας...
( Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
(1946-194?)
Σειρά άρθρων τοϋ Ύπαστυνόμου Α'
κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ
Γ'

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΤ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΡΟ ΥΜΑΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜ Μ ΑΧ Ω Ν .- ΠΑΝΗΓΥ
ΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ TON Ο.Η.Ε.— ΑΙ ΕΠΙΘΕ
ΣΕΙΣ ΤΟΥ 1947 ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ.—
ΤΟ ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ.— ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΤΟΥ 1948.
Ή άντίδρασις τοΰ διεθνούς κομμουνισμού κατά της νέας αυτής οικονομικής
πολιτικής ύπήρξεν άμ,εσος, λυσσώδης καί σφοδρότατη. Εις τάς αλληλοδιαδόχους
προτάσεις της ή Σοβιετική "Ενωσις, διά την ματαίωσιν των άντικειμενικών σκοπών
τής αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα, συμπεριέλαβε καί τήν δολιωτέραν:
την ϊδρυσιν μιας Διεθνούς ’Επιτροπής Ελέγχου τής βοήθειας πρός τήν Ελλάδα,
εις τήν δποίαν έπιτροπήν θά συμμετείχε καί ή Ρωσία. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θά
παρελύετο πάσα ένέργεια σύμφωνος πρός τό «Δόγμα Τρούμαν» καί ή Ε λλάς θά παρέμενεν άβοήθητος καί μόνη έναντι τής απειλής τού Σλαβοκομμουνισμοΰ. ’Αλλά άπώλεια τής Ελλάδος θά έσήμαινε κάθοδον τού Σοβιετικού συνασπισμού εις τήν Μεσό
γειον, άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν εις δλας τάς δυτικοευρωπαϊκάς κυβερνήσεις μετεΐχον τά κομμουνιστικά κόμματα καί ή άμυνα τής Δυτικής Εύρώπης ήτο άνύπαρκτος... Ύψώθη λοιπόν εις τήν άντίδρασιν καί τάς δόλιας προτάσεις τής Σοβιετικής
Ένώσεως ή φωνή τού ’Αμερικανού αντιπροσώπου εις τά Ηνωμένα ’Έθνη, άειμνήστου Φόστερ Ντάλλες, δ όποιος άπήντησεν εις τούς άντιπροσώπους τών κομμουνι
στικών χωρών:
«Βεβαίως, οί γείτονες τής Ελλάδος καί ό Σοβιετικός άντιπρόσωπος δυσφορούν,
διότι ή ’Αμερική βοηθεΐ στρατιωτικώς τήν Ελλάδα είς τόν σκληρόν άγώνα της.
Θά ήδύναντο δμως, Ιάν ήθελον, νά τερματίσουν άμέσως τήν βοήθειάν μας αύτήν,
έγκαταλείποντες τήν εναντίον τής Ελλάδος επιβουλήν καί παύοντες νά παρέχουν
τήν ένίσχυσίν των είς τάς κομμουνιστικάς συμμορίας. Καί τώρα ακόμη, έάν κατά τήν
ύστάτην στιγμήν οί γείτονες τής Ελλάδος θελήσουν νά μετανοήσουν, δέν τούς κλείομεν τήν θύραν. Δύναμαι ήδη προσωπικώς νά τονίσω, δτι αί έκθέσεις τής Βαλκανι
κής ’Επιτροπής επηρέασαν τόσον πολύ τήν άμερικανικήν κοινήν γνώμην, ώστε νά
δέχεται εύχαρίστως τήν παροχήν τής άπαιτουμένης μεγαλυτέρας βοήθειας είς τήν
Ελλάδα...».
’Επί τοΰ ίδιου ζητήματος, τής παροχής βοήθειας πρός τήν Ελλάδα, άπήντησε
καί δ Βρεταννός άντιπρόσωπος Μάκ Νήλ, ως έξής :
«Όφείλομεν νά διατρανώσωμεν πρός τόν έλληνικόν λαόν τήν πλήρη συμπάθειάν μας καί τήν έκτίμησίν μας, διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον διεξάγει τόν σκλη
ρόν του άγώνα. Βεβαίως τούτο δέν είναι πολύ, καί έχομεν τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσωμεν κυριολεκτικούς αίτησιν συγγνώμης πρός τόν λαόν καί τήν κυβέρνησιν τής
Ελλάδος, διότι δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν ούδέν έπί πλέον...».
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ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ της «’Επιτροπής Έρεύνης» συζήτησις εις τδ ΣυμΗ ΕΠΙ
βούλιον ’Ασφαλείας ήρχισε την 27ην ’Ιουνίου 1947, άπεδείχθη όμως δτι ήτο
αδύνατον νά προχωρήση, διότι εις τάς κατά μέρος άποφάσεις πού έλάμβανε ή πλειοψηφία προεβάλλετο τδ σοβιετικόν «βέτο». Προ της καταστάσεως αυτής, ή συζήτησις
μετεφέρθη από τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Ο.Η.Ε.,
όπου άπεκαλύφθη κατά άδιάσειστον τρόπον ή συνωμοσία τοΰ Σλαβοκομμουνισμοΰ
πρός κατάκτησιν καί διαμελισμδν τής Ελλάδος. Ά ξ ια ιδιαιτέρας μνείας έπ’ αύτοΰ
είναι ή δήλωσις τοΰ Άμερικάνοΰ άντιπροσώπου, ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως
τών Ηνωμένων ’Εθνών, δ όποιος διεκήρυξεν:
«Ή κυβέρνησις τών Η.Π.Α. δέν θά παραμείνη άδρανής, έφ’ όσον ή πολιτική
άνεξαρτησία και ή εδαφική άκεραιότης ενός μέλους τών Ηνωμένων ’Εθνών άπειλοΰνται. Είναι πλέον σαφές ότι τδ «βέτο» χρησιμοποιείται ύπδ τής σοβιετικής άντιπροσωπείας διά τήν ύπεράσπισιν τών έπιθέσεων τών βορείων γειτόνων τής Ελλάδος.
Δέν θά διστάσωμεν νά παράσχωμεν είς τήν Ελλάδα οίανδήποτε προστασίαν θά
χρειασθή είς τδ μέλλον. Ή άποτυχία τοΰ Συμβουλίου Α σφαλείας όπως λάβη άποτελεσματικάς αποφάσεις επί τής ύποθέσεως αυτής, λόγω τών «βέτο» τής Ρωσίας,
δέν δύναται ν’ άποκλείση μεμονωμένας ή δμαδικάς ένεργείας έκ μέρους τών ’Εθνών
εκείνων τά όποια είναι αποφασισμένα νά δράσουν. Ή Γενική Συνέλευσις, είμεθα
πεπεισμένοι ότι θά έξασκήση μέχρις έσχάτου όρίου τά δικαιώματά της διά τήν προσ
τασίαν τής Ελλάδος».
Βαρύτατον πλήγμα κατά τής έπιθέσεως τών σλαβοκομμουνιστών έναντίον τής
Ελλάδος, άπετέλεσεν ή άπόφασις τής Α ' Πολιτικής Επιτροπής τής Γενικής Συνε
λεύσεως τών Ηνωμένων Ε θνών. Είς αύτήν τονίζεται ότι «οι Σλαβοκομμουνισταί συμμορϊται έξηκολούθησαν καί κατά τδ 1948 νά, λαμβάνουν βοήθειαν καί ένίσχυσιν, επί
μεγάλης κλίμακος άπό τήν ’Αλβανίαν καί τήν Βουλγαρίαν, έν γνώσει τών κυβερνή
σεων τών γειτονικών πρδς τήν Ελλάδα βαλκανικών χωρών». Επίσης ότι ή Γενική
Συνέλευσις λαμβάνει υπ’ όψιν τά συμπεράσματα τής Επιτροπής Έρεύνης, κατά τά
όποια ή συνέχισις τής καταστάσεως αυτής «αποτελεί απειλήν κατά τής πολιτικής
ανεξαρτησίας καί τής έδαφικής άκεραιότητος τής Ελλάδος, καθώς καί διά τήν ει
ρήνην είς τά Βαλκάνια». ’Ακόμη ότι «ή συμπεριφορά τών βαλκανικών γειτόνων τής
Ελλάδος είναι ασυμβίβαστος πρδς τούς σκοπούς καί τάς άρχάς τοΰ Καταστατικοΰ
Χάρτου τών Ηνωμένων ’Εθνών». Καί επί πλέον, ότι «ή Γενική Συνέλευσις λαμβάνει
ύπδ σημείωσιν τάς ύποβληθείσας εισηγήσεις τής ’Επιτροπής Έρεύνης, όπως καλέση
τούς βαλκανικούς γείτονας τής Ελλάδος νά παύσουν άμέσως τήν παροχήν οίασδήποτε βοήθειας ή ένισχύσεως, ύπδ οίανδήποτε μορφήν είς τούς συμμορίτας, οί όποιοι
μάχονται έναντίον τής έλληνικής κυβερνήσεως, συμπεριλαμβανομένης τής χρησιμοποιήσεως τών εδαφών των ως βάσεων διά τήν προετοιμασίαν καί τήν έξαπόλυσιν
ένοπλου δράσεως...».
*

* *

τ ΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ τής Ελλάδος, έν τώ μεταξύ, ένώ ή Επιτροπή ΈρεύΕ
1 νης συνέτασσε κατά ’Απρίλιον καί Μάϊον 1947 τήν δευτέραν κατά σειράν έκθεσίν της, διαπιστώνουσα πανηγυρικώς τήν έκ τών έξωθεν έπίθεσιν, νέαι έπιθέσεις
έσημειοΰντο είς πολλάς περιοχάς καί ιδίως είς τά βόρεια σύνορα τής χώρας, άποδεικνύουσαι ακόμη πληρέστερον τήν έναντίον μας έπιβουλήν τοΰ συνησπισμένου σλαβοκομμουνισμοΰ. Αί έπιθέσεις αύταί, αί όποΐαι συνεχίσθησαν καί ένετάθησαν άργότερον, έσημειώθησαν είς Ά γκιστρον, Λίπαν καί Καπνοτόπον τδν ’Απρίλιον, έπί
τών έλληνοβουλγαρικών συνόρων Κούλας — Μπέλες, καί Μπέλες — Προχώματος
έπί τών έλληνογιουγκοσλαβικών συνόρων κατά Μάρτιον, ’Απρίλιον καί ’Ιούνιον, καί
Σαρανταπόρου -— Μπάνιας καί Κονίτσης έπί τών έλληνοαλβανικών συνόρων κατά
Μάϊον καί ’Ιούνιον 1947. Επίσης καί είς διαφόρους περιοχάς τής ένδοχώρας, μή
έξαιρουμένων καί τής Στερεάς — μέ τδν φόνον ένδς άξιωματικοΰ καί 40 χωροφυλά-
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κων κατόπιν ένέδρας, εις Δραχμάν - ’Αγά Λαμίας τήν 27) 2) 47 — της Πελοπόννη
σου καί της Θεσσαλίας.
Ή μεγαλυτέρα όμως πολεμική έπιχείρησις των Σλαβοκομμουνιστών, κατά τά
έτη 1946— 1947, ύπήρξεν ή έπίθεσις κατά τής Κονίτσης, ή όποια έγένετο λήγοντος τοΰ 1947 καί συγκεκριμένως από 24ης— 31ης Δεκεμβρίου. Τήν μεγάλην αυτήν
έπιχείρησιν, τό Κ.Κ.Ε. καί οί ξένοι ύποστηρικταί του τήν είχαν συνδυάσει μέ τήν
έγκατάστασιν εις Κόνιτσαν τής επί αλβανικού εδάφους σχηματισθείσης δύο ήμέρας
ένωρίτερον — 22 Δεκεμβρίου 1947 — ψευδοκυβερνήσεως, υπό τόν «αρχιστράτη
γον» καπνεργάτην κομμουνιστήν Μάρκον Βαφειάδην. Είς αυτήν είχον αύτοδιορισθή
«υπουργοί» όλα τά στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε., όπως δ Στρίνγκος, δ Ροΰσος, δ Ίωαννίδης
καί ό ΙΙορφυρογένης, κατά διαταγήν δέ τής Κόμινφορμ έκ Μόσχας, είχον προσληφθή καί δύο σλαβόφωνοι. Ή Ιγκατάστασις τής άνευ έδρας ψευδοκυβερνήσεως επί
ελληνικού εδάφους, είχε τεθή ως προϋπόθεσις τής άναγνωρίσεώς της από τάς σλαβοκομμουνιστικάς κυβερνήσεις τής Βαλκανικής καί τής ’Ανατολικής Ευρώπης, άλλά
καί τής Σοβιετικής Ένώσεως, όπως άπεκαλύφθη κατά τήν θερμήν ύποστήριξιν τής
ρωσικής άντιπροσωπείας είς τά Ηνωμένα ’Έθνη τής άναιβοΰς καί προκλητικής προτάσεως: νά κληθή ό Μάρκος Βαφειάδης ως «πρωθυπουργός» διά νά έκθέση τάς
απόψεις του...
Οί λόγοι τής ύποστηρίξεως τής σλαβοκομμ.ουνιστικής αυτής ψευδοκυβερνήσεως
του Μάρκου Βαφειάδη, τής έδρευούσης επί αλβανικού έδάφους, άποκαλύπτονται καί
άπό δύο επισήμους βουλγαρικάς δηλώσεις. Κατά τήν πρώτην δήλωσιν, ή όποια
έγένετο μετά τήν μεγάλην διαδήλωσιν είς τήν βουλγαρικήν πρωτεύουσαν, τήν 28ην
Δεκεμβρίου 1947, «δ βουλγαρικός λαός πρέπει νά έννοήση σαφώς ότι ή νίκη τού
Ελληνικού δημοκρατικού λαού, είναι απαραίτητος διά τά συμφέροντα τής Βουλγα
ρίας». Κατά τήν δευτέραν, ή όποια προήρχετο άπό τήν Βουλγαρικήν ’Εθνικήν Ε π ι
τροπήν, «ή νίκη τών δημοκρατικών δυνάμεων είς τήν Ελλάδα συμπίπτει πλήρως
πρός τά συμφέροντα τοΰ βουλγαρικού λαού». Πέραν τών δηλιόσεων αυτών υπάρχει
καί τό σχέδιον πού άπεκαλύφθη τότε περί συγκροτήσεως «'Ομοσπονδίας τών Σλά
βων τού ίΝότου», ή όποια θά περιελάμβανε καί τήν Μακεδονίαν, αν όχι καί τήν
Ελλάδα δλόκληρον.
Μέ έδραν τήν Κόνιτσαν, λοιπόν, ή ψευδοκυβέρνησις τών κομμουνιστοσυμμοριτών θά έπραγματοποίει τά όνειρα τών Σλάβων, αφού ώς «κυβέρνηση έλεύθερου κρά
τους» θά διεξεδίκει τήν άναγνώρισιν τών δικαιωμάτων τού εμπολέμου καί θά ήδύνατο νά ένισχύεται διά παντός είδους πολεμικού υλικού. ’Επί πλέον θά απαιτούσε
τήν έκπροσώπησίν της είς τούς διεθνείς οργανισμούς καί τάς συσκέψεις καί θά άπετέλει σημαίνοντα παράγοντα διά τόν πόλεμον 'τών Σλάβων κομμουνιστών εναντίον
τής Ελλάδος. Ή κ.ατάληψις τής Κονίτσης, κατά συνέπειαν, θά έφερε πλεΐστα όσα
έκ τών προσδοκωμένων υπό τών συ^ησπισμένιον Σλαβοκομμουνιστών, μεταξύ τών
οποίων δέν έπρεπε νά παραγνωρίζωνται καί δύο βασικώτατα πλεονεκτήματα: Ά φ ’
ένός ή φύσει ισχυρά καί στρατηγική θέσις τής πόλεως, ή όποια διά τής καταλήψεώς
της θά άπετέλε' σημαίνοντα παράγοντα διά τόν πόλεμον, ώς άπέχουσα 11 μόνον
χιλιόμετρα άπό τά αλβανικά σύνορα καί περιβαλλομένη άπό όρεινά συγκροτήματα
καί τού ’Αώου ποταμού. Καί άφ’ έτέρου τό ότι ή μεταβολή της είς έδραν τοΰ μέλ
λοντος «κράτους» τού Κ.Κ.Ε. θά ήμβλυνε τήν έντύπωσιν ή όποια είχε δημιουργηθή
διεθνώς, εκ τής άποτυχίας τοΰ κατά τής Ελλάδος «ψυχρού πολέμου» τών Σλαβοκομμουνιστών, μιας άποτυχίας πού έπρεπε νά διασκεδασθή αέ τήν μεταβολήν τοΰ
«ψυχρού» πολέμου είς «θερμόν» τοιοΰτον, αιματηρόν καί εξοντωτικόν, κατά τόν
όποιον ή Ε λλάς έπρεπε πάση θυσία νά ύποκύώη καί νά ένταχθή είς τόν σλαβορωσικόν συνασπισμόν... Ό πόλεμος τοΰ σλαβικού κομμουνισμού κατά τής Ελλάδος
είσήρχετο ούτω είς τήν κρίσιμον δραματικήν του φάσιν, άφοΰ τά βόρεια σύνορα τής
Ελλάδος καθίσταντο σύνορα τών δύο κόσμων: τοΰ ’Ανατολικού καί τού Δυτικού.
Καί ό Ελληνικός Στρατός έτάσσετο άπό τήν μοίραν του νά τά υπεράσπιση. Ή Μουρ-
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γκάνα, ή Πίνδος, δ Γράμμος, τό Βίτσι, τδ Καϊμακτσαλάν καί τό Μπέλες έπρεπε
νά καταστούν τά δχυρά τού ελευθέρου κόσμου, εις τά δποΐα θά ποοσέκρουε καί θά
συνεκρατεΐτο δ σλαβικός έρυθρός ολοκληρωτισμός.
* *
*

ΣΧΕΔΙβΝ των κομμουνιστοσυμμοριτών προς κατάληψιν τής Κονίτσης, ήτο
Τ Οκαλώς
κατηρτισμένον επιτελικόν σχέδιον ξένων στρατιωτικών, πού έκηδεμόνευον τον «αρχιστράτηγον» καπνεργάτην κομμουνιστήν Μάρκον Βαφειάδην. Ά πέβλεπε εις τήν πλήρη άπομόνωσιν τής Ηπείρου άπό τής Θεσσαλίας, διά τής έγκαταστάσεως τών Σλαβοκομμουνιστών συμμοριτών επί τών υψωμάτων τής Κατάρας.
'Γούτο είχον άποπειραθή καί προ διμήνου, διά τής κατά μήνα ’Οκτώβριον έπιθέσεως, κατά τού Μετσόβου, δτε ή άποτυχία των τούς ώδήγησε εις τόν αιφνιδιασμόν
κατά τής Κονίτσης. Κατά τό ειδικόν σχέδιον τής παραμεθορίου έπιθετικής έπιχειρήσεως, αί κομμουνιστικαί δυνάμεις θά άπησχόλουν τήν 8ην Μεραρχίαν εις τήν
περιοχήν Δελβινακίου— Φιλιατών, έπιτιθέμεναι εκ τής περιοχής τού Καλπακίου,
δτε καί θά έπετύγχανον, ώς ύπελόγιζον, τήν αιχμαλωσίαν τής φρουράς Κονίτσης.
Ή πρώτη μεγάλη αυτή έπιχείρησις ήρχισε τήν 24ην Δεκεμβρίου 1947, παρα
μονήν τών Χριστουγέννων, μέ έξόρμησιν κομμουνιστικών τμημάτων έκ τού αλβανικού
έδάφους. Ένώ οί κάτοικοι τής ιστορικής Κονίτσης ήτοιμάζοντο διά νά έορτάσουν
τήν μεγάλην χριστιανικήν εορτήν, μέ τούς αξιωματικούς καί τούς άνδρας τής φρου
ράς, αίφνιδίως ήκούσθησαν οί πρώτοι κανονιοβολισμοί. Οί Σλαβοκομμουνισταί έξωρμοΰσαν καί έπραγματοποίουν τήν μεγαλυτέραν έπίθεσίν των άπό τής ένάρξεως
τού πολέμου τού σλαβικού συνασπισμού έναντίον τής Ελλάδος, έντός ολίγου δέ οί
επιτιθέμενοι είχον έξουδετερώσει τήν φρουράν τής πρό τής πόλεως γέφυρας Μπουραζάνι καί ήρχιζαν νά καταλαμβάνουν κυκλωτικώς τά γύρω ύψώματα τής Κο
νίτσης.
Έπρόκειτο περί τής πρώτης τακτικής μάχης τών συνόρων, τήν δποίαν έξηναγκάσθη νά δώση δ νέος, τρίτος άπό τό 1940, εισβολεύς. Ή πόλις τής Κονίτσης
περιεκυκλώθη άπό τάς συμμορίας τού Μάρκου Βαφειάδη κατά τήν ήμέραν τών
Χριστουγέννων καί ήρχισε νά βάλλεται άπό καταιγισμόν όβίδων. Ή διαταγή άπό
τήν Μόσχαν ήτο νά καταληφθή πάση θυσία, διότι, έπρόκειτο περί γοήτρου καί
«τιμής» πλέον. ’Αλλά ή φρουρά τής Κονίτσης, μέσα εις μίαν κόλασιν πυρός, άνθίστατο άποτελεσματικώς. ’Ήδη άπό τής πρώτης έκδηλώσεως τής έπιθέσεως έκινήθησαν προς βοήθειαν τών πολιορκουμένων άλλαι δυνάμεις τού Ελληνικού Στρατού,
ή πρώτη δέ άνακοίνωσις άνέφερεν :
« Ή ώργανωμένη τοποθεσία τής φρουράς Κονίτσης παραμένει άκεραία, άποκρούσασα άπάσας τάς μέχρι σήμερον ίσχυράς συμμοριακάς Ιπιθέσεις. Ή σφοδρότης
τών έπιθέσεων τών σλαβοκομμουνιστικών συγκροτημάτων, ήρχισεν, έκφυλιζομένη
λόγω τών μεγάλων άπωλειών, τάς όποιας ύπέστησαν άπό τά πλήγματα τού στρατού
καί τής άεροπορίας».
’Επί έξ ήμέρας καί έπτά νύκτας οί πολιορκούμενοι ήρωες άπέκρουον τάς επι
θέσεις τών εισβολέων Ιρυθρών συμμοριτών. Καί οί ελεύθεροι λαοί παρηκολούθουν
μέ άγωνίαν τήν μάχην τής Κονίτσης, δπως άκριβώς παρηκολούθουν καί τήν μάχην
τής Πίνδου τό 1940. ’Εάν δ σλαβικός κομμουνισμός έπετύγχανε νά καταλάβη τήν
Κόνιτσαν καί ή Ε λλάς ύπέκυπτε, ή έπιδείνωσις τής παγκοσμίου καταστάσεως θά
έπήρχετο αυτομάτως καί λίαν κατακορύφως.
«Ή έπίθεσις τών μονάδων τής 8ης Μεραρχίας, πού άπεστάλησαν — έλεγε τό
άνακοινωθέν τών ήμερών έκείνων — άρξαμένη άπό τής πρωίας τής 28ης Δεκεμ
βρίου, εξελίσσεται λίαν έπιτυχώς καί μέ ταχύν ρυθμόν. Μετά δλοκλήρωσιν τής καταλήψεως τής Τραμπάλας — Μαυοοβούνι — Τσούκα, συνεχίζεται ή προέλασις τού
στρατού προς γεφύρας Βοϊδομάτι καί Μπουραζάνι. Κατελήφθησαν ήδη οί ύψοδεΐκται 935 ·— Μεσοβούνι — Κεφαλοβούλγαρα — Βίγλα — Πελεκάνια — Κούκος.
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Οί κομμουνιστοσυμμορίται συμπτύσσονται προς βορραν, προβάλλοντες ούχΐ Αξιόλογον Αντίστασιν»...
Τήν 20ήν ώραν τής 31ης Δεκεμβρίου, καί ύπό ραγδαιοτάτην βροχήν, αί Έλληνικαί δυνάμεις είσήρχοντο είς τήν Κόνιτσαν. Είχον διαβή, ύπδ συνεχείς χιονοθυέλλας, τά βουνά τής Ηπείρου βαδίζουσαι ημέραν καί νύκτα καί έφθασαν είς τήν
γέφυραν τοΰ ’Αώου. Άφοΰ Αντήλλαξαν Αδελφικόν άσπασμόν μέ τούς θρυλικούς
ύπερασπιστάς τής Κονίτσης καί διένειμον τά ύπάρχοντα είς τά σακκίδιά των μετα
ξύ των πολιορκημένων κατοίκων τής ήρωικής πόλεως, άνεχώρησαν χωρίς άνάπαυσιν διά τήν καταδίωξιν τοΰ είσβολέως. ’Αντικειμενικός σκοπός των Ε λληνικών
στρατιωτικών δυνάμεων ήτο νά κλεισθή ή όδός τών φευγόντων πρός τά Αλβανικά
σύνορα, είς τά όποια κατηυθύνοντο διά νά είσέλθουν είς τό Αλβανικόν έδαφος, δπόθεν είχον έξορμήσει, καί νά σωθούν Από τήν τελείαν έξόντωσιν πού τούς Ανέμενε.
Ή πρώτη έκ παρατάξεως μάχη διέλυσε τόν μύθον τοΰ «τακτικού δημοκρατικού
στρατού Ελλάδας». Έξεμηδένισε μέ τήν συντριπτικήν ήτταν τών σλαβοκομμουνιστικών συμμοριών τάς δυνατότητάς των καί άπεκάλυπτε τό χαμηλόν ήθικόν επί
πεδον τών στελεχών καί όπαδών τοΰ Κ.Κ.Ε. ’Απολογούμενος ό «Αρχιστράτηγος»
τών κομμουνιστοσυμμοριτών Μάρκος Βαφειάδης, μετά τήν φοβεράν Αποτυχίαν τής
έπιθέσεως πρός κατάληψιν τής Κονίτσης καί μεταβολήν της είς έδραν τής «κυβερνήσεώς του», έγραφε είς τό περιοδικόν «Δημοκρατικός Στρατός», τήν Ιην ’Ια
νουάριου 1948 :
«Ό στρατός τού έχθροΰ κατώρθωσε νά ξεπεράση Αδυναμίες του, ώργανώθηκε
καλύτερα καί μέ τόν πόλεμο Απέκτησε σοβαρή πείρα τοΰ Ανταρτοπολέμου. Καί Αρ
κετά προσαρμόστηκε μέ τήν τακτική του...».
Τό ένδιαφέρον τού έλευθέρου κόσμου διά τήν μάχην τής Κονίτσης έξεδηλώθη
ζωηρόν. Ό ραδιοφωνικός σταθμός τοΰ Λονδίνου μετέδιδε τήν τρίτην ήμέραν τής
σλαβοκομμουνιστικής έπιθέσεως κατά τής Κονίτσης :
«Ό Αρχηγός τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί τά Αγνωστα κομμουνιστικά στε
λέχη, μέ τά όποια κατεσκεύασε τήν αύτοκαλουμένην «κυβέονησίν» του, έχουν πολύ
μικράν σημασίαν. Δέν διαθέτουν ούτε μίαν σπιθαμήν έλληνικοΰ έδάφους χωρίς καμμίαν πόλιν, είς τήν όποιαν νά ήμποροΰν νά έχουν τήν έδραν των. Είναι Ανδρείκελα,
τών όποιων αί κινήσεις διευθύνονται Από τούς γείτονας τής Ελλάδος, υπό τάς δδηγίας τής σοβιετικής κυβερνήσεως»...
Καί δ «Κήρυξ - Βήμα» τής Νέας Ύόρκης έγραφε τότε διά τήν μάχην τής
Κονίτσης :
« . . . Αυτή είναι ένας πόλεμος πού παρακολουθεΐται έξ ίσου, δπως ό πόλεμος
τών Ελλήνων τοΰ 1940. Τότε οί "Ελληνες έδωσαν έλπίδας είς τόν κόσμον, υπό τάς
αύτάς καιρικάς συνθήκας είς τά έλληνοαλβανικά σύνορα, καί είς τό αυτό μέρος οπού
έδόθη ή μάχη τής Κονίτσης. "Οπως καί τότε, έτσι καί σήμερα, ή μάχη τών Ε λ 
λήνων είς τά ίδια πεδία καί ύπό τάς ίδιας καιρικάς συνθήκας, είναι μιά μεγάλη
στιγμή έλπίδων. Τής πρώτης έλπίδος, πού έγνώρισαν τότε οί Σύμμαχοι Από τής εισ
βολής τοΰ χιτλερισμοΰ. Τής πρώτης έλπίδος πού Αναγνωρίζουν σήμερον οί έλεύθεροι
Ανθρωποι διά τήν έπίθεσιν τοΰ δλοκληρωτικοΰ έρυθροΰ σλαβισμοΰ. Έάν αί μάχαι έκεϊναι τών Ε λλήνων τοΰ 1940 Απετέλουν τόν πρόλογον, καί ή σημερινή μάχη τής Κο
νίτσης Αποτελεί τόν έπίλογον, τά γεγονότα πού θά έπακολουθήσουν θά τό κρίνουν.
Αί γραμμαι τής διαχωρίσεως τών δύο κόσμων έχουν συρθή πλέον. Ένδεχομένη έπιτυχία τών στασιαστών είς τήν Κόνιτσαν (δέν είχε Ακόμη λΑβει ή έφημερίς τό Αγ
γελμα τής εισόδου τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ είς τήν Κόνιτσαν), θά προεκάλει Ασφα
λώς τήν Αναγνώρισίν των Από τούς δορυφόρους. ΙΙράξις, ή όποια θά προεκάλει έπιδείνωσιν τής παγκοσμίου καταστάσεως...».
Ή σημασία καί ή Αξία τής μεγάλης, λαμπρδς νίκης τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ
είς τήν Κόνιτσαν, χαρακτηρίζεται Από τό γεγονός δτι μέ τόσην Αγωνίαν Ανεμένετο
Από τό παγκόσμιον κοινόν ή έκβασις τής μάχης αύτής. Ή σημασία καί ή Αξία ήτο
ίση μέ έκείνην τής μάχης τής Πίνδου, τό 1940. Είς τήν Κόνιτσαν είχε κερδηθή
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ή πρώτη τακτική μάχη τής Ελλάδος κατά των Σλαβοκομμουνιστών εισβολέων. Το
γεγονός ήτο άποφασιστικόν καί άπέβη ύπέρ τής υπόστασης την έπίθεσιν χώρας,
άλλα καί του λαοϋ της, πού είναι τεταγμένος από τήν ιστορίαν καί τήν παράδοσιν
να φυλάττη Θερμοπύλες.
*
* *

ΗΓΟΝΤΟΣ τοΰ έτους 1947 καί άρχάς τοΰ 1948, ή Ε λλάς εύρέθη πρό ένός
άλλου σοβαρωτάτου καί τρομερού ζητήματος: τοΰ παιδομαζώματος. Οί Σλαβοκομμουνισταί έπιδρομεΐς είχον προβή, εις δλας τάς έλληνικάς περιοχάς, αί όποϊαι
διετέλουν ύπδ τόν έλεγχόν των, εις τήν άπογραφήν 60.000 παιδιών, ήλικίας 3— 14
ετών, μέ τόν σκοπόν νά τά άπαγάγουν καί νά τά μεταφέρουν εις τάς κομμουνιστικάς χώρας, είχον δέ άρχίσει νά αρπάζουν εις μεγάλην κλίμακα τά παιδία από τάς
άγκάλας των γονέων των.
Το μέγα καί ειδεχθές τούτο έγκλημα κατήγγειλεν ή Ε λλάς είς τήν ’Επιτρο
πήν Έρεύνης (Βαλκανικήν Ε πιτροπήν), τό πρώτον τήν 27ην Φεβρουάριου 1948
καί Ιπειτα τήν 27ην Μαρτίου 1948, δι’ άκόμη εντονωτέρας άνακοινώσεώς της, ώς
καί πρός τάς κυβερνήσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τήν παγκόσμιον κοινήν γνώ 
μην. Ή ελληνική διαμαρτυρία έτόνιζεν, δτι «ή απαγωγή τών παιδιών τής Ε λλά 
δος είναι κάτι περισσότερον από απλή παραβίασις τών συνθηκών: είναι έγκλημα
κατά τής άνθρωπότητος». 'Όπως έξηκριβώθη βραδύτερον, οί κομμουνιστοσυμμορΐται
καί οί ξένοι αύθένται των κατώρθωσαν νά πραγματοποιήσουν έν τινι κλίμακι τό
έγκλημα αυτό, άπαγαγόντες 28.000 παιδιών, τά όποια έκτοτε κρατούνται είς τάς
χώρας τοΰ Παραπετάσματος, υποβαλλόμενα είς ψυχικήν καί πνευματικήν διαφθοράν.
Προητοιμάζοντο ουτω οί άπαχθέντες Έλληνόπαιδες διά τήν συμμετοχήν των είς τόν
μαχόμενον έναντίον τής Ελλάδος συμμοριακόν στρατόν — δπερ καί έγένετο πρά
γματι άργότερον, δεδομένου δτι κατά τόν χειμώνα τοΰ 1948 ό Εθνικός Στρατός
συνέλαβεν άρκετάς δεκάδας νεαρών συμμοριτών, προερχομένων άπό τά στρατόπεδα
συγκεντρώσεως τών άπαχθέντων έξ Ελλάδος παιδιών — , μετά δέ τήν συντριβήν τοΰ
κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ καί μέχρι σήμερον δέν έπαυσαν νά προετοιμάζωνται καί
νά τελειοποιούνται δι’ οίανδήποτε νέαν κατά τής πατρίδος των επιβουλήν. ”Ας σημειωθή δτι ή ’Επιτροπή Έρεύνης, κατόπιν έπισταμένης έξετάσεως τοΰ θέματος καί
συγκεντρώσεως συγκεκριμένων αποδείξεων έκ μέρους τών κλιμακίων τών παρατη
ρητών της, διεπίστωσε πλήρως τό διαπραχθέν ειδεχθές έγκλημα καί έξέδωκε, τόν
’Απρίλιον τοΰ 1949, ψήφισμα, είς τό όποιον έτόνιζεν δτι έπρόκειτο περί σαφοΰς παραβιάσεως τών γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων διεθνοΰς συμπεριφοράς, καί περί
σοβαρωτάτου εμποδίου διά τήν άποκατάστασιν ομαλών σχέσεων μεταξύ τής Ελλάδος
καί τών βορείων γειτόνων αυτής.

Λ
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τοΰ έτους 1948, ή πρώτη έκ παρατάξεως μάχη πού έφερε τήν
Α ΡΧΟΜΕΝΟΓ
συντριβήν τών κομμουνιστοσυμμοριτών είς Κόνιτσαν συνεχίζεται μέ ήρωϊσμόν.

αποφασιστικότητα, δρμήν καί θέλησιν νά έκβληθή έξω τών συνόρων δ ύπουλος είσβολεύς. Χωρίς νά σταματήση τήν νικηφόρον πορείαν του ό Ελληνικός Στρατός είς
τήν Κόνιτσαν, προχωρεί άπό τοΰ μεσονυκτίου τής 1ης ’Ιανουάριου 1948 πρός τό
Λυκόμορο καί τό Ζανόβο, δπότε άρχίζει ή δευτέρα πλέον φάσις τής μάχης τών συνό
ρων. Τά πρώτα τμήματα τών Λ.Ο.Κ. έξεκίνησαν μέσα είς τό σκότος, διήλθον άπό
τάς τάξεις τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί εύρέθησαν, πριν άνατείλη ή 2α ’Ιανουά
ριου, έπί τών υψωμάτων τοΰ Αυκόμορου, τά όποια κατεΐχον οί Σλαβοκομμουνισταί.
Έπραγματοποίησαν ούτω αί έθνικαί δυνάμεις άριστουργηματικόν στρατηγικόν ελι
γμόν, καθ’ δτι ή σχηματισθεΐσα λαβίς έπέτυχε τόν έγκλωβισμόν τών επιδρομέων
τής Κονίτσης καί τήν παραδειγματικήν των τιμωρίαν. Μέ τά αυτόματα καί τάς χει
ροβομβίδας τοΰ Ελληνικού Στρατοΰ, οί κομμουνιστοσυμμορΐται αίφνιδιάσθησαν καί
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ΰπέστησαν άληθινήν πανωλεθρίαν. 'Ολόκληρος ή περιφέρεια μεταξύ ’Αώου καί Κονίτσης έξεκαθαρίσθη άπό τό σλαβοκομμουνιστικάν μίασμα καί ή ’Ήπειρος ήλευθερώθη. Φεύγοντες άτάκτως καί έν πανικώ οΐ έναπομείναντες συμμορΐται, είσήλθον
καί πάλιν εις το άλβανικόν έδαφος, διά νά περισωθοΰν άπό την τελικήν Ιξόντωσιν
καί τήν αιχμαλωσίαν, αί καταδιιόκουσαι δέ αυτούς έθνικαί έλληνικαί δυνάμεις,
δταν έπλησίασαν εις τά άλβανικά σύνορα, έδέχθησαν όμαδικά πυρά άπό τούς ’Αλ
βανούς στρατιώτας. Ή ’Αλβανία άπεδείκνυεν ούτω, δτι εύρίσκετο άπροκαλύπτως εις
έμπόλεμον κατάστασιν με τήν Ελλάδα.
Ή μάχη καί ή συμφορά των Σλαβοκομμουνιστών εις τήν Κόνιτσαν καί Ιν
συνεχεία εις τήν ’Ήπειρον, κατέδειξεν δτι καί ή νέα έπίθεσις κατά τής Ελλάδος
ήτο καταδικασμένη δριστικώς εις άποτυχίαν. Διεπίστωσεν δτι αί έξωθεν συγκροτούμεναι συμμορίαι ούδεμίαν πλέον Ιλπίδα είχον νά έξελιχθοΰν εις τακτικόν στρατόν
καί νά διεξαγάγουν τακτικόν πόλεμον. ’Αλλά διεπίστωσεν επίσης, καί διά μίαν άκόμη
φοράν άπεδείχθη κατ’ άδειάσειστον τρόπον, δτι, ενώ αί μάχαι των συνόρων κατέληγον πάντοτε είς συντριβήν τών ’Ερυθρών έπιδρομέων, προσέκρουον εις τό άπαραβίαστον τών Ιδαφικών χωρών τών γειτονικών μας κρατών. Τούτο συνετέλεσεν είς τό
νά διογκωθή ή διεθνής κατακραυγή κατά τών βορείων γειτονικών κομμουνιστικών
χωρών, αί δποΐαι άντί νά άφοπλΐζουν καί νά περιορίζουν τούς είσερχομένους ένόπλους, τούς ύπεδέχοντο, τούς έπανεξώπλιζον καί τούς έξαπέλυον έκ νέου κατά τής
Ελλάδος. Μόνον δταν ή κομμουνιστική Ρωσία έπείσθη, δτι δ πόλεμος κατά τής
Ελλάδος, μέσω τών βαλκανικών δορυφόρων της, είχε χαθή, λόγω τής στρατιωτικής
δργανώσεως τής Ελλάδος, καί ή Γιουγκοσλαβία άφώπλιζε τούς είσερχομένους είς
τό έδαφος της φυγάδας, τότε αί νΐκαι τών εθνικών δυνάμεων, κατά τάς μάχας τών
βορείων συνόρων διέλυσαν καί συνέτριψαν δριστικώς τούς Σλαβοκομμουνιστάς εισ
βολείς καί ήσφάλισαν τά έλληνικά σύνορα.
*
*

*

ΙΣ ΤΗΝ ΓΙΙ0Λ011Ι0Ν Ελλάδα, έν τώ μεταξύ, άπό τών άρχών τού 1948,
είχον συμβή πλεΐστα δσα γεγονότα .Τήν Ιην ’Ιανουάριου 1948 αί έθνικαί
δυνάμεις διέσπασαν τον κλοιόν, τών συμμοριτών, οί όποιοι είχον περικυκλώσει τήν
Ααμίαν. Τήν 9ην ’Ιανουάριου, άλλαι έθνικαί δυνάμεις άπέκρουσαν σφοδράν έπίθεσιν τών κομμουνιστοσυμμοριτών μετά πυροβολικού κατά τής Θεσσαλονίκης, πράγμα
τό όποιον έπανελήφθη καί τήν ΙΟην Φεβρουάριου, χωρίς καί πάλιν νά δυνηθοΰν οί
Σλαβοκομμουνισταί νά καταλάβουν τήν νύμφην τού βορρά. Είς τάς 12 Φεβρουάριου
καί κατόπιν διημέρου άγώνος, οί κομμουνιστοσυμμορΐται έξεβλήθησαν έκ τής περιο
χής Ααγκαδά καί έξωλοθρεύθησαν σχεδόν τελείους κατά τήν προσπάθειάν των νά
διαφύγουν πρός βορράν. Τήν 6ην Μαρτίου, ήμέραν κατά τήν όποιαν έπραγματοποιεΐτο έπισήμως ή ένσωμάτωσις τής Δωδεκάνησου μέ τήν Ελλάδα — είχεν άποφασισθή ή ένσωμάτωσις αυτή άπό τής 27ης Ιουνίου 1946, υπό τής έν Παρισίοις
συνελθούσης διασκέψεως τών υπουργών Εξωτερικών τών Μεγάλων Δυνάμεων —
αί έθνικαί δυνάμεις κατέκοψαν τούς Σλαβοκομμουνιστάς είς τά Πιέρια. Ό λίγας ήμέρας βραδύτερον, τήν 12ην Μαρτίου 1948, τά μαρτυρικά Καλάβρυτα είδον νά εισ
βάλλουν είς αυτά αί σλαβοκομμουνιστικαί όρδαί καί νά φονεύωνται πολλοί έκ τών
κατοίκων...
Είς τήν πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, τάς ’Αθήνας, ή έπαναστατική καί τρομο
κρατική δράσις τών κομμουνιστών είχε λάβει σοβαράς διαστάσεις κατά τό πρώτον
έξάμηνον τού 1948, μέ άποτέλεσμα τήν δολοφονίαν τού υπουργού Δικαιοσύνης Χρή
στου Ααδά κατά τήν Ιην Μαίου καί ήμέραν τού Μεγάλου Σαββάτου. Πρέπει νά σημειωθή, δτι ή τρομοκρατική δράσις είς τήν πρωτεύουσαν τής Ελλάδος ήρχισεν άπό
τ ή ς . ένάρξεως τού ένόπλου κομμουνιστικού άγώνος, κατά τό έτος 1946, δτε ή ’Α
στυνομία ’Αθηνών πρός άντιμετώπισίν της ώργάνωσε εύρύτατον δίκτυον πληροφο-
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ριών καί διεισέδυσεν εις πλείστους παρανόμους μηχανισμούς. ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης δράσεως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών υπήρξε τό να περιορισθή είς τδ έλάχιστον
ή έγκληματική δράσις τής συσταθείσης «Αυτοάμυνας» καί να ματαιωθούν τά σχέδια
στρατολογίας δπαδών τού Κ.Κ.Ε., περαιτέρω δέ να συλληφθοΰν την 3ην πρδς 4ην
Μαρτίου 1947 άνω των 560 στελεχών καί σκληρών πυρήνων τών μηχανισμών αυ
τών. Έ ντασις τής έπαναστατικής τραμοκρατικής δράσεως είς τάς ’Αθήνας καί άλλα
άστικά κέντρα παρετηρήθη από τού ’Ιουνίου 1947, δτε δηλαδή άπεφάσισε τούτο ή
συνελθοΰσα Γ ' 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. καί δ «άρχιστράτηγος» Μάρκος
Βαφειάδης έπεκήρυξεν, ώς «έχθρούς τού λαού», ώρισμένους Ικ τών πολιτικών άρχηγών. Μετά τήν είς Στρασβούργον έπίσημον δήλωσιν τού Μ. Πορφυρογένη — γενομένην τήν 27ην ’Ιουνίου 1947 καί παρισταμένου τού Ν. Ζαχαριάδη — περί άναλήψεως δλοκλήρου τής εόθύνης τού ένόπλου άγώνος ύπδ τού Κ .Κ .Ε .(!), ή ’Αστυ
νομία ’Αθηνών συνέλαβε, πρδς άντιμ,ετώπισιν τής Ικτάκτου καταστάσεως, 4.600 στε
λέχη καί μέλη τού Κ.Κ.Ε., κατά τήν 9ην καί 14ην ’Ιουλίου, μέ άποτέλεσμα νά έξασθενήση σοβαρώς τδ ήθικδν τών κομμουνιστών καί νά διαλυθούν οι συνωμοτικοί μη
χανισμοί έν τώ συνόλω των σχεδόν. ’Αλλά δύο μήνας άργότερον, μέ τήν προσδοκίαν
νά άφοπλισθή ήθικώς τδ Κ.Κ.Ε. καί νά καταστή άνεδαφική ή προπαγάνδα του είς
τδ Ισωτερικδν καί τδ έξωτερικδν (περί διώξεως τών δήθεν «δημοκρατικών πολι
τών» κ .λ .), ή τότε Κυβέρνησις άφήκεν έλευθέρους τούς Ιν έκτοπίσει τελοΰντας, δτε
Ικ τών 4.500, μερίμνη τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, έκτοπισθέντων, άπηλευθερώθησαν
4.200. Τδ άποτέλεσμα ύπήρξεν, οί οδτω άφεθέντες έλεύθεροι, έπικίνδυνοι κομμουνισταί, νά Ιπανιδρύσουν Ικ νέου τούς συνωμοτικούς μηχανισμούς ή νά καταφύγουν είς
τάς συμμορίας, πλήν Ιλαχίστων έξαιρέσεων.
Είς Ικτέλεσιν τής άποφάσεως τού Κ.Κ.Ε. περί έντά,σεως τής τρομοκρατικής καί
έπαναστατικής δράσεως είς ’Αθήνας καί άλλας μεγάλας πόλεις, μέλη τής «Αυτοά
μυνας» έφόνευσαν άρκετούς έθνικόφρονας πολίτας είς τήν πρωτεύουσαν καί τούς πέριξ συνοικισμούς. Τδ σχέδιον περιελάμβανε καί δολοφονίας πολιτικών προσωπικοτή
των, οδτω δέ κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου 1947, Ινώ δμάς κομμουνιστών Ικαιροφυλάκτει παρά τήν συμβολήν τής λεωφόρου Πανεπιστημίου μετά τής δδοΰ Ρήγα
Φεραίου, διά νά φονεύση τδν μέλλοντα νά διέλθη Στυλιανόν Γονατάν, έφόνευσε τδν
έν ύπηρεσία άστυφύλακα Δ. Δουβήν, δ όποιος, θεωρήσας αύτούς υπόπτους, ήθέλησε
νά τούς έλέγξη. "Εξ μήνας άργότερον, έδολοφονεΐτο, έν μέσαις Ά θήναις, εξωθι τού
ναού 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση, ό ύπουργδς Δικαιοσύνης Χρήστος λαδάς, οί δολο
φόνοι δμως συνελαμβάνοντο άμέσως ύπδ τών άστυνομικών — Ικ τών όποιων είς
άστυφύλαξ έφονεύετο καί δύο έτραυματίζοντο σοβαρώτατα, ώς γνωστόν, κατά τήν
προσπάθειαν συλλήψεώς των — καί παρεπέμποντο είς τήν Δικαιοσύνην, διά νά έκτελεσθούν άργότερον οί έξ έξ αύτών.
’Αλλά καί είς τήν πόλιν τού Πειραιώς, δπως καί τής Θεσσαλονίκης, ή έπαναστατική καί τρομοκρατική δράσις τών κομμουνιστών έλαβε διαστάσεις άπό τών μέ
σων τού 1947. Ύπήρξεν εύτύχημα διά τήν χώραν, δμως, είδικώς ώς πρδς τδν Πει
ραιά, ή υπό τών άστυνομικών άρχών τού έπινείου έξάρθρωσις πλείστων τρομοκρατι
κών συμμοριών τού Κ.Κ.Ε. καί ίδίως ή έξάρθρωσις μεγάλου δικτύου τής κομμουνι
στικής όργανώσεως ’Εμπορικού Ναυτικού «Ο.Ε.Ν.Ο.» ('Ομοσπονδίας Ε λληνικών
Ναυτικών ’Οργανώσεων). Διά τής έξαρθρώσεως τού μεγάλου αυτού κομμουνιστικού
δικτύου άπετράπη ή εύρεΐα στρατολογία κομμουνιστοσυμμοριτών έκ τών τάξεων τών
ναυτικών, ώς καί ή διάθεσις τεραστίων χρηματικών ποσών διά τάς άνάγκας τού
«Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», δεδομένου δτι διά τής άνακαλύψεως τού άρχείου
τής Ο.Ε.Ν.Ο. άπεκαλύφθησαν οί δρώντες πράκτορες καί διεπιστώθη δτι είχον σταλή μόνον έκ τού έξωτερικοΰ, κατόπιν έράνων μεταξύ τών ναυτικών, Ιν περίπου δισεκατομμύριον έλληνικών δραχμών καί §ν έκατομμύριον δολλαρίων ’Αμερικής.
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ
'Τπο του Φιλολόγου Καθηγητοϋ
χ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΤΣΕΤΗ

«Ε υχα ρίστω ς δημ οσιενομ εν ο μ ιλ ία ν το ϋ έφεδρον α ξ ιω μ α τικ ό ν κ.
Κ . Β ερτσέτη, καΟ ηγητον Γ υμ να σίου Κ αλλιθέας, γενομένην εις τον ναόν
'Α γίω ν Π άντων Κ αλλιθέας, την 3ην Σ επ τεμ β ρίου 1967, επ ί τ η ευκ α ι
ρ ία τη ς ημέρας το ϋ εφέδρου π ο λ εμ ισ το ν, τη ς π ο λ εμ ικ ή ς αρετής τω ν
'Ε λλήνων κ α ί τής συντριβής τω ν κ ομ μ ου νισ το σ υ μ μ ορ ιτώ ν εις τό Β ί
τ σ ι κ α ί τον Γ ρ ά μ μ ο ν » .
» Προσήλθομεν έδώ σήμερον, διά νά άποτίσωμεν φόρον τιμής εις τούς "Ελληνας
πολεμιστάς δλων των εποχών τής 'Ιστορίας μας, οΐ όποιοι διά μέσου των αιώνων
ήγωνίσθησαν καί πολλοί έξ αυτών έθυσιάσθησαν διά τήν έλευθερίαν καί τά ιδεώδη
τής Ε λληνικής Πατρίδος.
Ή σημερινή ήμέρα είναι αφιερωμένη εις τήν έλληνικήν άνδρείαν καί εις τήν
πολεμικήν άρετήν τών Ελλήνων.
Όρθώς δέ ή Ε θνική Κυβέρνησις καθιέρωσε μίαν τοιαύτην ήμέραν, διότι έθνη,
τά όποια λησμονούν τό παρελθόν των, λησμονούν τήν 'Ιστορίαν των, λησμονούν τούς
ήρωάς των, είναι καταδικασμένα εις τον άφανισμόν καί τήν καταστροφήν.
Ή Ε λλάς ούδέποτε έλησμόνησε τούς ήρωάς της καί άνέκαθεν άπέτιε φόρον
τιμής καί εύγνωμοσύνης είς τούς θυσιασθέντας χάριν τής έλευθερίας καί τής ανε
ξαρτησίας της.
Ό "Ελλην όποτεδήποτε έκλήθη από τήν Πατρίδα του νά ύπερασπισθή ένόπλως τήν ΰπαρξίν της, τήν ακεραιότητα ή τήν άνεξαρτησίαν της, πάντοτε εσπευσε
προθύμως είς τόν υπέρ πάντων άγώνα καί έδόθη δλοψύχως καί άνεπιφυλάκτως είς
αύτόν, θυσιάζων τά πάντα. Οί "Ελληνες, διά μέσου τών αίώνων, απέδειξαν δτι εί
ναι οί καλύτεροι, οί γενναιότεροι καί συνάμα οί εύγενέστεροι πολεμισταί τής γής,
οί όποιοι έπολέμησαν πάντοτε μόνον διά τήν ύπεράσπισιν τής Πατρίδος των, τής
έλευθερίας, τού πολιτισμού καί τών δψηλών ιδεωδών τού Ελληνισμού καί ούδέποτε
δι’ έπιθετικούς ή κατακτητικούς σκοπούς.
Διά τούτο άκριβώς, Ινώ οί "Ελληνες είναι οί καλύτεροι πολεμισταί τού κό
σμου, ουδέποτε αύτή ή ίδιότης των ύπήρξεν επικίνδυνος επιθετικός φιλοπολεμισμός
καί συνεπώς όρθώς χαρακτηρίζεται ώς άρετή, έφ’ όσον αύτή ή γενναιότης ήτο πάν
τοτε είς τήν ύπηρεσίαν τών θετικών ιδανικών οχι μόνον τής Ελλάδος, άλλά καί
όλοκλήρου τής άνθρωπότητος, ή όποια έπανειλημμένως έσώθη άπό τήν βαρβαρό
τητα, χάρις είς τήν πολεμικήν άρετήν τών Ε λλήνων.
’Από τών άρχαιοτάτων χρόνων, άφ’ δτου οί "Ελληνες κατήλθον καί κατώκησαν
είς τήν εύλογημένην αύτήν γωνιάν τής γής, μέχρι σήμερον, υπήρξαν πάντοτε γεν
ναίοι ύπερασπισταί τού πατρώου έδάφους, άποκρούσαντες έπανειλημμένως τάς κατακτητικάς έπιθέσεις διαφόρων βαρβάρων λαών.
’Ήδη, άπό τής έποχής τού 'Ομήρου, έξετιμδτο ό ήρωϊσμάς, ή σωματική δύναμις, ή άνδρεία καί είχον θεοποιηθή οί ήρωες Ά χιλλεύς, Όδυσσεύς, ’Αγαμέμνων,
Αίας, Διομήδης κτλ.
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Κωνστ. Βερτσέτη

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα της ανδρείας των Ε λλήνων κατά τούς αρχαίους
χρόνους είναι ή άπόκρουσις τών περσικών όρδών. Οί Πέρσαι, ένας ήμιβάρβαρος
λαός κατά τήν έποχήν έκείνην, ήθέλησαν, ως γνωστόν, νά επεκτείνουν τό κράτος
των πρός δυσμάς καί νά υποδουλώσουν τήν Ελλάδα, ή όποια ήτο τότε τό πλέον
προηγμένον καί πολιτισμένον κράτος τοΰ Κόσμου. Ό κατακτητικός δμως επεκτατι
σμός τών Περσών προσέκρουσεν εις τήν άνδρείαν καί τόν ήρωϊσμόν τών Ελλήνων
καί ούτω δχι μόνον ή Ε λλάς, άλλά καί δ ευρωπαϊκός πολιτισμός έσώθη από τήν
έξ άνατολής επιβουλήν. ’Ανεξίτηλα θά παραμείνουν εις τήν 'Ιστορίαν καί τήν
μνήμην τών άνθρώπων τά κατορθώματα καί αί ήρωϊκαί πράξεις τών Ε λλήνων κατά
τάς ενδόξους έκείνας μάχας τοΰ Μαραθώνος, τών Θερμοπυλών, τών Πλαταιών καί
τής Σαλαμϊνος. Κατά τάς μάχας αυτάς έφανερώθη δλον τό μεγαλεϊον τής άνδρείας
ελληνικής ψυχής, ή όποια Ισωσε τόν Κόσμον από τό σκότος καί τήν ύποδούλωσιν
εις τούς βαρβάρους τής Άνατολής.
Ά λλά καί άργότερον, ή εκστρατεία τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή όποια ώνομάσθη ένοπλος έξερεύνησις, δέν είχε κατακτητικούς σκοπούς, άλλ’ άπέβλεπεν εις
τόν έκπολιτισμόν τής βαρβάρου άνατολής διά τής μεταδόσεως τής ελληνικής γλώσσης καί τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού εις τά πέρατσ τής Α σίας. Ό Μέγας Α λέξαν
δρος καί οί γενναίοι του Μακεδόνες, οί όποιοι παρέμειναν είς τήν 'Ιστορίαν ως θρυ
λικοί πολεμισταί, κατετρόπωσαν τούς Πέρσας είς τάς μάχας τών Γαυγαμήλων, τών
Άρβήλων, τής Ίσσοΰ καί τάς άλλας καί μετέφερον τό έλληνικόν πνεΰμα καί τον
ελληνικόν πολιτισμόν είς τά βάθη τής τότε βαρβάρου Α σίας. Ούτιος, ή πολεμική
αρετή τών Ε λλήνων δεν άπέβη είς φιλοπόλεμος έπεκτατισμός, άλλά μία εκπολιτι
στική έκστρατεία, ή όποια Ισωσε τούς βαρβάρους άπό τό σκότος καί τήν άμάθειαν.
Καί κατά τόν Μεσαίωνα ή άπέραντος Βυζαντινή Αυτοκρατορία επανειλημ
μένους έσώθη άπό τάς έπιδρομάς τών διαφόρων βαρβάρων λαών, χάρις είς τό θάρ
ρος καί τήν γενναιότητα τών άνδρείων της πολεμιστών. Περίφημοι παρέμειναν διά
τά κατορθώματά των καί τάς ύπερανθρώπους ήρωϊκάς πράξεις των οί Ά κρίται,
δηλαδή οί φρουροί τών άκρων τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Οί "Ελληνες τότε
έπολέμησαν με τούς Πέρσας, τούς Άβάρους, τούς ’Άραβας, τούς Μωαμεθανούς καί
πρό πάντων τούς Βουλγάρους, οί όποιοι Ικτοτε έπεδίωκον νά υποδουλώσουν τήν
Ελλάδα, νά κατέλθουν είς τό Αίγαΐον καί νά καταλύσουν τό χριστιανικόν βυζαντι
νόν κράτος. Τό Βυζάντιον δμως έπανειλημμένως άντέστη καί ά κόσμος έσώθη καί
πάλιν άπό τήν βαρβαρότητα. Χαρακτηριστική τοΰ πνεύματος θυσίας καί ήρωϊσμοΰ
είναι ή φράσις τοΰ τελευταίου βασιλέως τοΰ Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,
εις άπάντησιν προτάσεως τοΰ Μωάμεθ, δπως παραδώση τήν πόλιν: «Τό δέ τήν
πόλιν σοί δοΰναι ουτ’ έμόν έστιν ούτ’ άλλου τών κατοικούντων έν ταύτη’ κοινή γάρ
γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεν καί ού φεισόμεθα τής ζωής ήμών».
Τοιοΰτοι ήσαν οί "Ελληνες πολεμισταί. "Εδιδον τήν περιουσίαν των, τήν ζωήν των,
τά πάντα χάριν τής ΙΙατρίδος, χάριν τής θρησκείας, χάριν τής οικογένειας, χάριν
τών αιωνίων ιδεωδών τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού. "Εμβλημά των ήτο καί
τότε τό Σωκράτειον άπόφθεγμα: «Μητρός τε καί Πατρός τε καί τών άλλων προγό
νων άπάντων, τιμιώτερον καί άγιώτερον καί σεμνότερόν έστιν ή ΙΙατρίς».
Καί δταν άκόμη ή Πατρίς των ύπεδουλοΰτο είς βάρβαρον κατακτητήν, δέν επαυον νά έλπίζουν είς τήν άνάστασιν τού Γένους καί τήν άπόκτησιν τής έλευθερίας.
Τοΰτο σαφώς καταφαίνεται είς τόν άγώνα τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας, τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, δτε τό ’Έθνος άνέζησεν έκ τής τέφρας. ’Επί 400 όλόκληρα χρό
νια διαρκώς εκαιε τάς ψυχάς τών Ε λλήνων ή φλόγα τής έλευθερίας καί ή έλπίς
τής άναστάσεως τοΰ Γένους: «Μάνα σοΰ λέω δέν μπορώ τούς Τούρκους νά δουλεύω»,
λέει τό γενναίο Ελληνόπουλο στη μητέρα, καί «καλύτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή», ελεγε τό τραγούδι τοΰ Ρήγα Φεραίου,
πού συνεκίνησε τις ψυχές τών Ραγιάδων καί τούς ξεσήκωσε στήν ύπέροχη καί Ιν-
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δοξη έκείνη έπανάστασι, κατά τήν όποιαν χιλιάδες Ε λλήνων αγωνιστών έθυσιάσθησαν καί έχυσαν τό αίμα των «διά τοΰ Χρίστου τήν πίστιν τήν αγίαν καί τής Πατρίδος τήν έλευθερίαν». Αίωνία τιμή καί δόξα καί ευγνωμοσύνη εκ μέρους ήμών τών
μεταγενεστέρων όφείλεται εις τούς ήμιθέους έκείνους, πού μέ τούς ύπερανθρώπους
αγώνας των, τάς θυσίας των καί τό αίμα των άνέστησαν τό ύπόδουλον Γένος καί
έχάρισαν εις ήμάς τήν έλευθερίαν.
ΤΗσαν δέ πολύ σκληροί, οί άγώνες εκείνοι, διότι οί ήρωες τοϋ 1821 είχον νά
παλαίσουν μέ μίαν ίσχυράν Αύτοκρατορίαν καί δεν διέθετον παρά ολίγα δπλα. Διέθετον δμως τήν γενναίαν των ψυχήν καί αύτή ακούραστη καί αδάμαστη μέσα άπό
τούς αιώνες έδειξε διά μίαν ακόμη φοράν πώς «ή μεγαλωσύνη εις τά ’Έθνη δεν με
τριέται μέ τό στρέμμα' μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται καί μέ τό αίμα».
Συνέχεια τών ύπερόχων έκείνων άγώνων είναι οί ένδοξοι πόλεμοι τοΰ 12 καί
13, πού έδιπλασίασαν τήν Ελλάδα μας. Πολλοί άπό έμάς έχομεν διαβάσει καί έχομεν ακούσει άπό τούς παππούδες μας διά τά λαμπρά κατορθώματα τών Ελλήνων
στό Μ πιζάνι, στο Κιλκίς - Λαχανά καί στις άλλες ένδοξες μάχες, πού θά μείνουν
άθάνατες στην μνήμη μας. ’Αλλά έμεΐς έχομεν καί πρόσφατα παραδείγματα τής πο
λεμικής αρετής τών Ελλήνων.
’Ακόμη εις τά ώτα μας αντηχεί ή πολεμική ’Ιαχή τών Ε λλήνων στρατιωτών
εις τά ’Αλβανικά βουνά, πού έτρεψαν εις φυγήν τούς στρατιώτας τοΰ Ντοΰτσε Μουσολίνι. Μία μεγάλη Αύτοκρατορία, πάνοπλος καί σιδηρά, μάς έπετέθη τότε μέ σκο
πόν νά κυριεύση καί καταπατήση τά ιερά χώματα τής ΙΙατρίδος μας. Προσέκρουσεν δμως εις τόν ήρωϊσμόν καί τήν αύτοθυσίαν τών γενναίων στρατιωτών μας, πού
έγραψαν σελίδας δόξης εις τά τιμημένα πεδία τών μαχών. Ή Κορυτσά, ή Πρεμετή,
ή Κλεισούρα, τό Ίβάν, τό Πόγραδετς, ό Αύλών, τό Τεπελένι είναι τιμημένα πεδία
μαχών, έπί τών οποίων άφθονον έρρευσε τό άνδρεΐον Ελληνικόν αίμα, διά νά μάς
δώση τάς περιλάμπρους έκείνας νικάς, τάς οποίας τόσον θαυμάζομεν καί ύμνοΰμεν.
Καί δπως αί λέξεις Μαραθών, Θερμοπΰλαι, Σαλαμίς μετά πάροδον τόσων αιώνων
δέν έχασαν τήν λάμψιν των, ούτω καί ή Πίνδος, ή Κλεισούρα, τό Τεπελένι θά συμ
βολίζουν έσαεί τόν θρίαμβον τής Ε θνικής νίκης κατά τής βαρβάρου βίας καί θά απο
τελούν μίαν άλυσον καί θά άποδεικνύουν δτι ί χαρακτήρ τών Ε λλήνων είναι πάν
τοτε ό ίδιος καί αί ίδιαι πολεμικαί άρεταί τών Ε λλήνων τής παλαιάς έποχής υπάρ
χουν καί σήμερον.
“Οπως τότε μέ τό «Τάν ή έπί τάς» καί τό «Μολών λαβέ», αργότερα μέ τό «κα
λύτερα μιάς ώρας έλεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή», έτσι
καί τώρα οί "Ελληνες συνεχίζουν τήν παράδοσιν καί στό πρόσταγμα τής πατρίδος
σπεύδουν νά πολεμήσουν, διότι ύπουλος έχθρός έτόλμησε νά πατήση τά ιερά χώμα
τα τής Πατρίδος.
Οί “Ελληνες έφεδροι πολεμισταί τρέχουν άμέσως εις τήν φωνήν καί τό προσκλητήριον τής κινδυνευούσης πατρίδος. ’Αφήνουν γυναίκα, άδέλφια, παιδιά καί δπως
τό πάλαι, έτσι καί τώρα, γράφουν σελίδας δόξης καί καταυγάζουν τήν ανθρωπότη
τα μέ τά ύπέροχα κατορθώματά των, τό άπαράμιλλον θάρρος των καί τό σθένος των
καί μέ τήν άνυπέρβλητον καρτερίαν των.
Ή ιδία σκέψις, πού ώδήγησε τόν Λεωνίδαν στις Θερμοπύλες, τόν Κολοκοτρώνην
στά Δερβενάκια, τόν Διάκο στήν ’Αλαμάνα, ώδήγησε καί τόν "Ελληνα στρατιώτη
στις βουνοκορφές τής Πίνδου καί τής ’Αλβανίας.
Ε λλάς! Πατρίδα γλυκειά, χώρα αιματοβαμμένη, χώρα τής άνδρείας καί τής
λεβεντιάς, τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος, χώρα τών ήρώων καί τών ήμιθέων. Αύτή
είναι ή Πατρίς μας!
Ά λ λ ’ ένώ λαμπροφόρος ήλιος κατηύγαζε τόν Ελληνισμόν καί ή λέξις Ε λλάς
μέ σεβασμόν προεφέρετο άπό τά χείλη δλης τής άνθρωπότητος, ένας ύπουλος καί κα
ταχθόνιος, έσωτερικός έχθρός έπαρουσιάσθη. "Ελληνες κακοί, άνθρωποι τοΰ σκότους,

9Ϊ8

Κωνστ. Βερτσέτη

τοΰ μίσους καί της κτηνώδους βίας, ένισχυόμενοί από τον διεθνή κομμουνισμόν, έβύθισαν τήν χώραν μας εις τήν έρήμωσιν καί τήν καταστροφήν καί έσκόρπισαν τόν θά
νατον καί τήν δυστυχίαν σέ χιλιάδες ψυχές καί διέλυσαν αναρίθμητες οικογένειες.
Οί Κομμουνιστοσυμμορΐται δμως δέν ήρκέσθησαν μόνον εις τόν αιματηρόν Δε
κέμβριον, άλλα άνήλθον άργότερον εις τά δρη καί διεξήγαγον τόν άπαίσιον καί προ
δοτικόν Ικεΐνον συμμοριτοπόλεμον, βοηθούμενοι καί έξοπλιζόμενοι ύπό βορείων γει
τόνων μας.
Καί ήρχισε τότε ένας μακροχρόνιος καί τιτάνιος άγων μεταξύ τής ελευθερίας
καί τής δουλείας, μεταξύ τοΰ φωτός καί τού σκότους, έ'νας αιματηρός άγών, πού είχεν ώς άποτέλεσμα τήν όλοκληρωτικήν ήτταν των κομμουνιστοσυμμοριτών καί τήν
περιφανή νίκην των Ε λληνικών στρατευμάτων είς τάς ένδοξους μάχας τοΰ Βίτσι καί
τοΰ Γράμμου τήν 29ην Αύγούστου 1949.
Οί “Ελληνες έπολέμησαν καί πάλιν γενναίως καί διεξήγαγον σκληρούς άγώνας, κατώρθωσαν δέ διά μίαν άκόμη φοράν νά συντρίψουν τόν υπουλον εχθρόν καί νά
διαφυλάξουν τήν άνεξαρτησίαν τής Πατρίδος μας καί τήν έπιβίωσιν τής φυλής άπό
τήν διαβρωτικήν προσπάθειαν τοΰ σλαβοκομμουνισμοΰ, τοΰ όποιου μόνιμος προαιώ
νιος σκοπός καί διαρκής επιδίωξις είναι ή κάθοδος είς τήν Μεσόγειον, άφανισμός
τοΰ Έλληνισμοΰ καί ή κυριαρχία τοΰ σλαβικοΰ δγκου είς τάς άκτάς Αιγαίου.
Ή νίκη αύτή δέν ύπήρξεν νίκη των Ε λλήνων έναντίον άλλων Ε λλήνων είς
ένα έμφύλιον πόλεμον, ώς ίσχυρίζεται ή κομμουνιστική προπαγάνδα, άλλά νίκη τών
Ε λλήνων έναντίον τής σλαβικής Επιδρομής, ή όποια είχε προσλάβει τόν πλέον έπικίνδυνον χαρακτήρα τής έμμέσου έπιθέσεως τών άφειδώς βοηθουμένων καί έξωθεν
καθοδηγουμένων Ελληνοφώνων δργάνων της. Ό άγών κατά τοΰ κομμουνισμοΰ ύπήρ
ξεν άγών Εθνικός. Διά τοΰτο όλόκληρος δ στρατός ήνωμένος έπολέμησε κατά τών
συμμοριτών, παραμείνας άδιάβρωτος άπό τήν κομμουνιστικήν προπαγάνδαν.
Διά τοΰτο οί κάτοικοι τής ύπαίθρου έξωπλίσθησαν κατ’ αύτών. Διά τοΰτο ή Ε λ 
ληνική κοινωνία ήρνήθη νά άκολουθήση τήν άνταρσίαν καί νά προσχωρήση είς ·αύτήν. Ούτως Ιγινεν έν ξενοκίνητον καί άποκλειστικώς ξενοστήρικτον ληστοσυμμοριακόν κίνημα, τό όποιον είχε τάξει ώς σκοπόν τήν καταστροφήν καί τόν άφανισμόν τής
Ελλάδος. Δέν ύπήρξεν έθνικός διχασμός ούτε έπανάστασις. Ό άγών κατά τών κομ
μουνιστών ήτο άγών τοΰ Έθνους κατά τοΰ έπιβούλου σλαβισμοΰ. Ή Ε λλάς τότε προέβαλε καί διέδωσε τόν χριστιανισμόν, τήν άληθή Δημοκρατίαν, τόν ’Ανθρωπισμόν
καί τόν πολιτισμόν άπό τόν κομμουνισμόν, δστις έξέφραζεν τήν τυραννίαν, τήν άθείαν,
τόν δλοκληρωτισμόν, τήν άπανθρωπίαν καί τήν βαρβαρότητα. Διά τοΰτο ή νίκη αύτή
δέν ύπήρξεν μόνον νίκη τών Ε λλήνων κατά τών ’Ανθελλήνων, άλλά νίκη τών αίωνίων ιδεωδών τής Ελλάδος, τά όποια σήμερον είναι ίδεώδη τής Δύσεως έναντίον τοΰ
σκότους καί τής βαρβαρότητος, τήν όποιαν μέ τόσην θέρμην άντιπροσωπεύει δ σλαβογενής κομμουνισμός, δ άπειλών τά ίερά καί τά δσια καί δ μή σεβόμενος τίποτε.
Ή νίκη αυτή κατά τών συμμοριτών άπετέλεσε τήν άφετηρίαν τής Ειρηνικής πο
ρείας τοΰ Έλληνισμοΰ πρός τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν. Είς τά 18 έτη, πού έπέρασαν άπό τότε, τό έθνος έπούλωσεν τάς πληγάς τοΰ πολέμου, τής κατοχής, τών Δε
κεμβριανών καί τοΰ συμμοριτοπολέμου. Καί έπί πλέον έπραγματοποίησε μεγάλα βή
ματα πρός τήν παραιτέρω άνάπτυξιν τής χώρας είς δλους τούς τομείς.
Ή πρόοδος δμως αύτή θά ήτο πολύ μεγαλυτέρα μετά τήν συντριβήν τών κομμουνιστοσυμμοριτών, έάν δέν έπεκράτουν αί κομματικαί διαμάχαι, ή μικροπολιτική,
οί φατριασμοί, ή έπιείκεια, έναντι τών έχθρών τοΰ Έθνους καί ή άσύγγνωστος άνοχή.
Τοιουτοτρόπως έφθάσαμεν είς τό σημεΐον νά διαβρωθή τό Κράτος άπό τούς ύπούλως δρώντας κομμουνιστάς καί νά διατρέξη σοβαρώτατον κίνδυνον τό κρατοΰν κοινω
νικόν καθεστώς, τό όποιον άποτελεΐ έγγύησιν τής γαλήνης καί τής ένότητος τοΰ
Έθνους.
Εύτυχώς δμως είς τήν κρίσιμον ταύτην διά τό Έθνος στιγμήν έπενέβη δ γεν-
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ναΐος στρατός μας καί Ισωσε τήν Πατρίδα μας άπό βεβαίαν καταστροφήν.
Τήν 21ην ’Απριλίου οί γενναίοι μας πολεμισταί έσωσαν διά μίαν άκόμη φοράν
τήν Ελλάδα άπό τούς όνυχας τοϋ σλαβοκομμουνιστικοΰ τέρατος.
Διά τούτο έχει Ιδιαιτέραν σημασίαν ό έφετεινός εορτασμός τής πολεμικής άρετής των Ε λλήνων καί τής νίκης εις τό Βίτσι καί τόν Γράμμον. Διότι συνέχεια έκείνης τής ύπερόχου νίκης ύπήρξεν ή άναίμακτος νίκη τής 21ης ’Απριλίου.
Ή ’Εθνική Κυβέρνησις δύναται νά είναι υπερήφανος διά τό ’Εθνοσωτήριον αύτό
Ιργον, εις τό όποιον εχει συμπαραστάτας όλον τόν Ελληνικόν λαόν καί ιδιαιτέρως
τούς έφέδρους πολεμιστάς.
Οί ’Έφεδροι πολεμισταί, κατά τήν τελευταίαν ιδία πεντηκονταετίαν, προσέφεραν άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τό ’Έθνος. Ούτοι ύπήρξαν οί ένσαρκωταί τής πολε
μικής άρετής καί τού ίδεαλιστικοΰ μάχη τού. Μέσα εις τόν μεγάλον καί φλεγόμενον
κύκλον τής τελευταίας δΟετίας τής στρατευομένης Ελλάδος, κύκλον μεγάλων καί
'Ιστορικών πολεμικών γεγονότων , πολέμων άπελευθερωτικών, πολέμων άμυντικών καί
Ε θνικής άντιστάσεως κατά έπιδρομέων καί κατακτητών, σκληρών μαχών κατά τών
Σλαυοκομμουνιστών, οί ’Έφεδροι πολεμισταί, ’Αξιωματικοί καί δπλΐται, έντεταγμένοι εις τάς ένδόξους δυνάμεις τού ’Έθνους, πρώτοι επί τών πεδίων τών μαχών δη
μιουργούν ύπερόχους θριάμβους τών ελληνικών όπλων καί γίνονται όλοκαυτώματα
εις άσυλλήπτους γιγαντομαχίας, αί όποΐαι καταυγάζουν καί λαμπρύνουν τάς σελίδας
τής νεωτέρας ιστορίας τής Ελλάδος. Ούτοι διά τού λαμπρού παραδείγματος των δει
κνύουν είς τάς έπερχομένας γενεάς πώς πρέπει νά πίπτουν οί γενναίοι χάριν τής πα
τρίδας, εχοντες ύπ’ όψιν τούς στίχους τού ποιητοΰ Μιστράλ, πού λέει πώς «"Αν είναι
νά πεθάνωμεν γιά τήν Ελλάδα, θεία είναι ή δάφνη, μιά φορά κανείς πεθαίνει».
Ή Ιξαρσις τών γενναίων πράξεων, δ ύμνος πρός τήν άρετήν, τό στεφάνωμα τού
νικητοΰ καί ή προσήλωσις πρός τήν μνήμην έκείνων, πού πίπτουν είς τόν στίβον τών
ύψηλών ιδανικών είναι αδτή αυτή ή 'Ιστορία τής Ελλάδος. Ή πολεμική αρετή ευρί
σκει τήν Ινσάρκωσίν της είς τόν “Ελληνα Πολεμιστήν, άπό τής εποχής, πού εχει οδτος άνά χεΐρας τό δόρυ καί τήν άσπίδα μέχρι τώρα, πού Ιχει τούς πυραύλους. "Οθεν
δρθώς έλέχθη, ότι τού λοιπού οί ήρωες θά πολεμούν σάν "Ελληνες.
Ή σημερινή έορτή τής πολεμικής άρετής τών Ε λλήνων, τής νίκης τού Βίτσι
καί τού Γράμμου καί τού ’Εφέδρου Πολεμιστοϋ, είναι μεγάλη. Κλίνομεν εύλαβώς τό
γόνυ κατά τήν σημερινήν μεγάλην επέτειον πρό τών ήρωϊκών νεκρών καί τραυμα
τιών, οίτινες διά τής θυσίας των Ισωσαν τήν Πατρίδα μας άπό τόν άφανισμόν καί
προσέφεραν τό αίμά των καί τήν ζωήν των, διά νά χαρίσουν είς ήμάς τούς μεταγε
νεστέρους τήν έλευθερίαν. Τιμή καί αίωνία δόξα καί εύγνωμοσύνη άνήκει είς τούς
ήρωας αύτούς, πού Ιδόξασαν τήν πατρίδα μας καί έδωσαν ένα άκόμη παράδειγμα ότι
οί "Ελληνες γίνονται όλοκαυτώματα, όταν άπειληθή ή έλευθερία των καί ή τιμή των
καί όταν κινδυνεύσουν τά ιερά καί τά όσιά των.
Οί "Ελληνες πολεμισταί, έφεδροι ’Αξιωματικοί καί δπλΐται, ίστανται πάντοτε
πρό τού 'Ιερού Βωμού τής Ελλάδος καί θά παραδίδουν είς τούς έπερχομένους τήν
ίεράν χλαμίδα τής Μεγάλης Ε λληνικής Πατρίδος άσπιλον, άχραντον καί άμόλυντον,
ύψούμενοι έν καιρψ πολέμου καί έν καιρφ ειρήνης είς πρότυπα ύψηλοΰ ήθικοΰ
χρέους καί πνεύματος θυσίας διά τήν άθάνατον καί μεγάλην Ελλάδα, διδάσκοντες
είς τόν κόσμον δλόκληρον τόν άνθρωπισμόν καί τόν πολιτισμόν καί ύπενθυμίζοντες
είς Ιχθρούς καί φίλους ότι ή άνδρεία Έ ληνική ψυχή άκούραστη καί άδάμαστη μέσα
άπό τούς αιώνας «δέν χάνεται στά τάρταρα μονάχα ξαποσταίνει. Στήν ζωή ξαναφαί
νεται καί λαούς άνασταίνει».
Ζήτω ή άθάνατη καί αίωνία Ελλάς.
Ζήτω δ Βασιλεύς.
Ζήτω δ ένδοξος Ελληνικός Στρατός καί ή Εθνοσωτήριος 21η ’Απριλίου».
Κ . ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ
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Τά άκάθαρτα νερά καί οί κομμουνισταί, είναι, ακριβώς τό ίδιον πράγμα. "Οταν
αυτά τά βρώμικα νερά, χυθοϋν στό δρόμο από ασυνείδητους άνθρώπους, στην άρχη
μέν, καί μέ τήν βοήθεια τοΰ ήλιου, άναδίδουν δυσοσμία, ή όποια καί άφόρητη μπορεί
νά είναι καί από μακρινές άποστάσεις νά γίνεται αντιληπτή. Κατόπιν, ή λάσπη με
τά κατακάθια τής ακαθαρσίας, ξεραίνεται, πατιέται από τούς πεζούς ή άπό τούς
τροχούς, γίνεται σκόνη, τήν όποια σηκώνει ό άέρας καί τήν κατευθύνει δπου θέλει.
Αυτή, λοιπόν, τήν σκόνη, εμείς οί άνθρωποι άθελα μας, τήν καταπίνουμε. Έάν
ό όργανσμός μας, έχει τήν δύναμιν νά αντίδραση, έχει καλώς, διαφορετικά αρρωσταί
νουμε, μέ συνέπειες άλλοτε άλλες. Τούτο έξαρτάται άπό τό τί περιείχε τό βρώμικο
νερό, τό όποιο ή κυρά Πανωραία τής γειτονιάς, είχε τήν... καλωσύνη νά σκορπίση
στούς πέντε δρόμους.
Βεβαίως ή κυρά αυτή, μπορεί νά εχη ανοσία καί νά μήν παθαίνη τίποτε, αλλά
άν είχε λίγο πολιτισμό, λίγο φιλότιμο καί λίγο μυαλό, θά έπρεπε νά σκεφθή καί τούς
άλλους. Καί δλα αυτά τά κάνη, γίά νά μη γέμιση ό βόθρος, ό όποιος θέλει χρήματα
γιά νά άδειάση...
Ή Πανωραία δμως, τά χρήματα δέν τά έχει γ ι’ αυτές τις δουλειές. Ούτε γιά
τήν έξασφάλισι τής υγείας τών παιδιών της. Τά έχει γιά ψυχαγωγία, μέ ιδιαίτερη
μάλιστα προτίμηση, στά μπουζούκια. Γιά νά πάη δμως στό μπουζουκοκέντρο, χρειά
ζεται προετοιμασία, ώστε, δταν πάη νά μή ύστερή σέ τίποτε άπό τις άλλες καραμπουζουκλοΰδες. Πρέπει νά φάη δλη τήν ήμέρα στό κομμωτήριο καί ύστερα στόν κα
θρέφτη. Ποιος θά μαγειρέψη, ποιός θά κυττάξη τά παιδιά, ποιός θά καθαρίση τό ρη
μάδι τό σπίτι, αυτό είναι ζήτημα έντελώς δευτερεΰον...
”Αν είναι Κυριακή ή γιορτή καί κτυπάη ή καμπάνα, «καλοΰσα τούς πιστούς εις
τόν οίκον τοΰ Θεού, ίνα άποθέτοντες πάσαν βιοτικήν μέριμναν, ύποδεχθώσι τόν βασι
λέα τών δλων», τούτο άφήνει άδιάφορη τήν άμαρτωλή, ή όποια πιστεύει δτι είναι πε
ριστερά άσπιλος καί άμόλυντος. Μόλις, λοιπόν, έτοιμασθή καί άφοΰ βαθμολογίση τόν
εαυτό της μέ άριστα, παίρνει «πόζα» καί ξεκινάει μέ ταξί, μαζί μέ τό σύζυγό της, τόν
Μελέτη. "Οταν φθάση στό κέντρο καί καθίση, πολύ γρήγορα θά μπή στά κέφια της.
"Οταν έλθη ή ώρα τού ξεφαντώματος, τότε θά άρχίση τό σπάσιμο τών πιάτων, τών
ποτηριών καί γενικώς δλα θά τά σπάση ή... νοικοκυρά αυτή, έκτος άπό τό κεφάλι
της, πού θέλει οπωσδήποτε σπάσιμο...
Στό τέλος, δταν έλθη ό λογαριασμός, δέν φθάνουν κάμποσα μεροκάματα τού δυ
στυχισμένου Μελέτη, ό όποιος δμιυς, «δμοιος άμοίψ», όπως είναι καί αυτός, αισθάνε
ται πολύ υπερήφανος, έπειδή ή συμβία του είναι «μερακλοΰ» καί τά σπάει. Καί τά
κάνη δλα «λίμπα». Βεβαίως έμάς, δέν μάς ενδιαφέρει πώς θά φάνε τά λεπτά τους οί
άνθρωποι. Αυτό είναι «γούστο» τους όπως θά λέγανε καί οί ίδιοι, έάν είχαμε... τήν
άφέλεια, νά τούς δίνουμε συμβουλές. Έ ξ άλλου, ούτε καί έμεΐς, είμαστε έναντίον τής
ψυχαγωγίας. Ή ψυχαγωγία είναι ή ψυχική τροφή τού κάθε άνθρώπου, δταν είναι
άδιάβλητη καί μέσα στά πλαίσια τών Ιλληνικών ήθών καί έθίμων.
Έμάς τούς άστυνομικούς, μάς ενδιαφέρει έκ καθήκοντος ή καθαριότης τών όδών,
τών πεζοδρομίων, τών οικοπέδων κλπ. Δέν μπορεί ό καθένας, νά περιλούη τούς δρό
μους μέ άκάθαρτα νερά, άδιαφορώντας άν υπάρχουν νόμοι, άστυνομία, έπόπτες έξυγιάνσεως, γείτονες ή διαβάτες, καί τουρισμός.
"Οταν λοιπόν, διαπιστώσουμε τήν ύγειονομική αυτή παράβαση καί πάρουμε τά
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στοιχεία της άναφερομένης κυρίας, τότε αυτή γίνεται θηρίο στην αρχή, διότι τής θί
γουμε τά... νοικοκυρίστικα αισθήματα της. Μόλις τής ποΰμε ότι μηνύεται, τήν πιά
νει μιά ψεύτικη υστερία. Καί τούτο για να κίνηση, ή τον οίκτο τού βεβαιώσαντος τήν
παράβαση αστυνομικού, ή τήν έπέμβαση υπέρ αυτής, άλλων... ασπόνδων φίλων τής
αστυνομίας.
“Οταν απομακρυνθούμε εμείς, ή Πανωραία συνέρχεται άμέσως καί συνδιασκέ
πτεται μέ τούς άλλους. Μετά σύντομον διαδικασίαν, βγαίνει ή άπόφασις καταδικ..στική εις βάρος τής ’Αστυνομίας. Για δλα φταίει τδ Κράτος μέ τού; νόμους του... Κά
τι πρέπει νά γίνη... Τότε, βρίσκει τήν ευκαιρία, μία άλλη άκαθαρσία πού λέγεται
κομμουνιστής, καί παρεμβαίνει. Σάν φίδι, χύνει τό δηλητήριό του, κατ’ έντολήν τού
κόμματος. Μέ θρασύτητα χιλίων πιθήκων, δμιλεΐ περί ελευθερίας εις τά κομμουνι
στικά καθεστώτα... καί άλλα παρόμοια κουροφέξαλα. Ή προέλευση των κομμουνι
στών, κατά ένα τρόπον όφείλεται καί σέ τέτοιες ευκαιρίες έκμεταλλεύσεως. Διότι,
παντού ενεδρεύει δ προπαγανδιστής τής κομνούνας καί δταν διαπιστώση μία τυχαία
αγανάκτηση, σπεύδει άμέσως καί ρίχνει τά δικά του τά μικρόβια...
Ποτέ δέν ρωτά αυτός, σέ τί όφείλεται ή αγανάκτηση.
Αυτόν τδν ενδιαφέρει νά επιβεβαίωση τήν εντύπωσιν τών χαζών, ότι φταίει
τδ Κράτος. Μέ τήν πειστικότητα πού διαθέτει, εκμεταλλεύεται θαυμάσια τήν άφέλεια καί τήν άγραμματωσύνη τής κάθε Πανωραίας καί έτσι άρχίζει νά έξυμνή καί
τδν Αένιν, χωρίς ή άθεόφοβη νά γνωρίζη ούτε δτι ή ’Αθήνα είναι πρωτεύουσα τής
Ελλάδος, πολύ δέ περισσότερο, δτι δ Πηνειός είναι ποταμός τής Θεσσαλίας...
Ό κομμουνισμός, είναι ή χειρότερη ασθένεια τής εποχής μας. Είναι ανίατος,
λίαν λοιμώδης καί επάρατος, όπως δ καρκίνος.
Στήν αρχή, ξεκινάει καί αυτός, όπως τά ακάθαρτα νερά τής γειτονιάς. Ή δυσοσμοία, είναι καί εις αυτόν, μία μόνιμη κατάσταση. ΓΓ αύτδ τδν πλησιάζουν εκείνοι
πού τούς άρέσει ή βρώμα, ή έκείνοι πού γιά διαφόρους λόγους, δέν αντιλαμβάνονται
τήν ανυπόφορη αυτή μυρουδιά. Πολλές φορές προφυλάσσεται τόσο καλά δ κομμου
νιστής, ώστε νά τον πλησιάζης άφοβα. ’Αλλά είναι πλέον αργά, διότι σοΰ μετέδωσε
ήδη τδ μικρόβιον. Πάντως σέ δλες τις περιπτώσεις, τδ μίασμα μεταδίδεται εις τούς
ασθενείς οργανισμούς. Ό ψυχικός κόσμος τού ύποψηφίου κομμουνιστοΰ, είναι έξ ύπ’
άρχής κατάλληλος, διά τήν άνάπτυξιν τού μικροβίου, τδ όποιον παρέλαβε, άπδ τδν
ήδη νοσοΰντα κομμουνιστήν. Κακούργος δπως είναι φροντίζει άμέσως νά τδ μεταόώση άλλου.
Ό υγιής δργανισμός, δέν τδ δέχεται τδ μικρόβιον αυτό. Τδ εξοντώνει καί τδ
αποβάλλει άμέσως, χωρίς... ιατρική έπέμβαση. Καί νά γιατί.
Μόλις σκεφθοΰμε, τήν άθάνατη πατρίδα μας, μέ τήν δόξαν της, τήν γλυκυτάτην
θρησκείαν μας, μέ τήν προσφορά τού Ναζωραίου καί τήν Ε λληνικήν οικογένεια μέ
τήν αίγλη της, τότε αυτή ή σκέψη καί μόνη, είναι φάρμακο δραστικώτατο. Πλήττει
άμέσως καί θανασίμως τά μίασμα.
Γιά τήν εξόντωση τού νοσοΰντος κομμουνιστοΰ, τά μόνα δπλα, είναι ή περιφρό
νηση, ή άπομόνωση καί δ άποκλεισμός του. Είναι δπως δ ποντικός, γεμάτος μικρό
βια καί γ ι’ αύτδ πρέπει νά είναι παντού στημένες οι φάκες. Ό κομμουνισμός, είναι
σάν τή Λερναία 'Ύδρα καί γ ι’ αύτδ τδ Κράτος, πρέπει νά είναι πάντοτε Ηρακλής.
'Όπως είναι σήμερον.
“Ολες οί άλλες θεωρίες περί κατοπολεμήσεώς του, είναι δημαγωγικές. Αύτές
τις θέλει δ κομμουνιστής, δπως δ λύκος τήν δμίχλη. Ά πδ τήν άνοχή τού κομμουνι
σμού, είναι πικρά ή πείρα τής Πατρίδος μας. Ή άνοχή αύτή, δπως βλέπουμε καί εις
οίκονομικώς προηγμένους λαούς, άντί νά μειώνη, αύξάνει τδν άριθμδ τών κομμου
νιστών. Καί τούτο, διότι δπως είπαμε, είναι λοιμώδης ή νόσος καί τά φάρμακα - μέ
τρα, δέν πιάνουν. Εύτυχώς γιά τήν άνθρωπότητα, οί περισσότεροι άνθρωποι, οί άπεί-
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ρως περισσότεροι, έχουν ύγιά ψυχικό δργανισμό. Δέν προσβάλλονται εδκολα, άπό τά
παντός είδους μικρόβια, τά όποια βρίθουν εις τήν σημερινήν, τήν λεγομένην, προηγμένην κοινωνίαν. Καί ιδίως δέν προσβάλλονται άπό τό χειρότερο μικρόβιο, τόν
Κομμουνισμόν. Έ άν συνέβαινε τό άντίθετο, τότε άλλοίμονον... Θά μετεβάλλετο ό κό
σμος, σέ μιά άπέραντη ζούγκλα. Θά γινώμαστε κανίβαλλοι, δπως άρχισαν νά γίνωνται οί Κινέζοι έρυθροφρουροί, υστέρα άπό τήν μακροχρόνια κομμουνιστική έκπαίδευση, μέ τις άηδίες τοΰ Μάο...
Α λλά έχουν γνώσιν οι φύλακες. Δέν πρόκειται ποτέ νά συμβή αύτή ή κατα
στροφή... Ό Θεός, άγαπάει τήν Ελλάδα. Ή ’Εθνική Κυβέρνησις, γρηγορεΐ καί μαζί
της, γρηγορεΐ ή συντριπτική πλειοψηφία, τοΰ γενναίου Ελληνικού λαοϋ. Ά πό τόν
Γράμμο καί τό Βίτσι, οπού δ τάφος τοΰ 'Ελληνικού Κομμουνισμού, άντλεΐ τήν ευψυ
χία του, ό ήρωϊκός στρατός μας. Ά πό τις Δεκεμβριανές σφαγές των άθώων Ε λλή
νων, άντλοΰν τις δυνάμεις τους, τά Σώματα Ασφαλείας καί άπό τήν Πηγάδα τοΰ
Μελιγαλα. Ά πό τις κρεμάλες των ιερέων μας, φωτίζεται καί φωτίζει ή πάντοτε
πρωτοπόρος έκκλησία μας. Τά σύνορα τής Πατρίδο μας, έγιναν Θερμοπύλες. Ό πα
γερός άνεμος τής στέππας, πού πνέει έκεΐθεν των συνόρων μας, δέν είναι ευκολον νά
περάση πρός τά έδώ...
Ά ν τολμήση, θά γίνη άμέσως... άτμός καί γ ι’ αύτό έμεΐς οι “Ελληνες, δέν θά
κρυολογήσωμε πλέον ποτέ... Τό φράγμα των συνόρων μας, είναι άδιαπέραστον. Θά
είμεθα πάντοτε οί θερμότεροι ύποστηρικταί τής έλευθερίας καί τής προόδου τής άνθρωπότητος. Διότι είμεθα οί κληρονόμοι, τής μεγαλυτέρας περιουσίας, πού άφησαν
ποτέ, πρόγονοι πρός άπογόνους. Καί θά τήν διαφυλάξωμε. Αύτό, τό γνωρίζουν καλά
οί εχθροί μας καί γ ι’ αύτό εστράφησαν μέ τόση λύσσα, κατά τής έθνοσωτηρίου Έπαναστάσεως καί όχι, έπειδή στενοχωρήθηκε ή κυρά Πανωραία καί οί δμοιοί της...
Γ. Α ΚΡΙΒΟΣ

ΑΝ Α Μ Ε Τ Α Δ Ο Σ Ι Σ
ΕΚ ΠΟΜΠΗΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΠΟΛΕΩΝ
Ή Δ ιεύθυνσις τοΰ Κ εντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ε νόπλω ν
Δυνάμεων Ε λλάδος, λαβοΟσα ύπ’ ό ψ ιν δτι ή έκπομπή τοΰ ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Π όλεων, μεταδιδομένη, ως γνω στόν, μέ μεγίστην έπιτυχίαν έπΐ δεκατέσσαρα συνεχή έτη, έχει εύρυτάτην άπήχη σιν παρά τή
Κοινή Γνώμη καί έπ ιτελεϊ χρ ιστια νικό ν καί έθνικόν έργον ύψ ίσ τη ς
ώφελιμότητος, άποσπάσασα διά τούς άνωτέρω λόγους τά πλέον τιμη
τικά σχόλια τοΰ Κοινού, ά π ε φ ά σ ι σ ε ν όπως ή έκπομπή αύτη, άπό
1ης Νοεμβρίου 1967, πέραν τής κανονικής μεταδόσεώς της καθ’ έκάστην Π αρασκευήν καί άπό 20.30 — 21ης ώρας, ά ν α μ ε τ α δ ί δ η τ α ι
κα ί καθ’ έκαστον Σάββατον καί άπό 15.30— 16ης ώρας, κατόπιν έπιμόνων αιτήσεω ν χιλιάδω ν άκροατών εξ όλοκλήρου τής Ε λλάδος.
(Τό πρόγραμμα τής έκπομπής τής Ά σ τυ ν. Π όλεων δημοσιεύεται άναλυτικώς είς τό έβδομαδιαΐον περιοδικόν τοΰ Ε.Ι.Ρ. «ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»)

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... ΚΙ* ΥΣΤΕΡΑ Η ΠΑΤΡΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΔΤΡΟΝ
01 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΞΕΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
0 ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ...ΒΑΣΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

------------------------ Τττό τοΰ Ύπαστυνόμου Α ' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ -----------------------ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΙΔΑΜΕ, στό προηγούμενο περιγραφικό μας σημείωμα, πώς τό ’Αστυνομικό
Κινηματογραφικό Συνεργείο τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ξεκίνησε άπό την
’Αθήνα τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Αύγουστου, κατευθυνόμενο προς τήν Κέρκυρα,
οπού θά πραγματοποιούσε μιά σειρά μορφωτικών καί ψυχαγωγικών παραστάσεων,
δωρεάν, χάριν τοΰ κοινοΰ.
Μέ βάση τό μικρό εκδρομικό ήμερολόγιο πού κρατήσαμε σ’ δλη τη διαδρομή,
περίγράψαμε στους φίλους άναγνώστας τοΰ περιοδικοΰ μας, τό ταξίδι μας καί δσα
είδαμε, δ,τι κάναμε καί δσα μάς άπασχόλησαν κατά τή διάρκειά του. Κι’ ύστερα,
άναφερθήκαμε στις προβολές πού πραγματοποιήσαμε στήν πανέμορφη πρωτεύουσα
τής Έπτανήσου καί οί όποιες εφέτος έγνώρισαν άποθεωτική έπιτυχια, δπως μαρτυ
ρούν οί χαρούμενες εύχαριστήριες έπιστολές, οί ύπερενθουσιώδεις κριτικές τοΰ κοι
νού καί τά κολακευτικά σχόλια τών έφημερίδων, πού παραθέσαμε δπως είχαν.
Κατά τήν περιγραφή μας δμως εκείνη, πιθανόν νά μην έμνημονεύσαμε κατα
στάσεις καί πρόσωπα πού συνετέλεσαν. στήν επιτυχία αυτής τής προσπάθειας μας.
Ζητούμε γ ι’ αύτό συγγνώμη, άλλά ήταν τόσο μεγάλη, τόσο αυθόρμητη, τόσο βαθειά
καί συναρπαστική ή άγάπη πού μας τύλιξε, ώστε κλείσαμε τις εκδρομικές μας ση
μειώσεις καί άφεθήκαμε νά ζήσουμε αύτό τό πανέμορφο δνειρο τής υπηρεσιακής
μας ζωής, πλημμυρισμένοι απέραντη συγκίνηση καί βαθύτατη ευγνωμοσύνη...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τής Κερκύρας ώριζε σάν τελευταία ήμέρα προβολής τό
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, δπου θά έδίναμε τήν άποχαιρετιστήρια παράσταση στήν
πλατεία Γ. Θεοτόκη. Ά λλά , δ καλός Θεός ήθέλησε νά κλείσουμε τόν κύκλο τών
προβολών μας μ’ ενα πιό μαγευτικό κι’ άξέχαστο τρόπο.
Ή Στρατιωτική Διοίκηση Κερκύρας μάς έζήτησε νά πραγματοποιήσουμε, έ
κτος προγράμματος, μιά προβολή, τήν Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, γιά τά στρατευμένα αδέλφια μας, μέσα στό Φρούριο. Τιμητική πρόσκληση, πού μάς πλημμύρισε
περηφάνεια.
Βρεθήκαμε στό γραφικό Φρούριο νωρίς - νωρίς τ’ άπόγευμα. Στήσαμε τά μη
χανήματα καί βάλαμε σέ κίνηση τό μαγνητόφωνο, μεταδίδοντας έμβατήρια καί συν
θήματα γιά τήν 21η ’Απριλίου τοΰ 1967. Σέ λίγο, δ χώρος δλος είχε γεμίσει άπό
φανταράκια, πού πειθαρχημένα καί μέ ζηλευτή τάξη, πήραν θέση μπροστά στή
μεγάλη δθόνη, καθώς έπεφτε άργά - άργά καί νωχελικά τό δειλινό... Ινα δειλινό δχι
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σάν αυτά πού ξέρουμε... ένα δειλινό παραμυθένιο... Καί ή προβολή άρχισε... Οί ται
νίες εναλλάσσονταν αδιάκοπα στις τρεις μηχανές... Κύλησαν οί ώρες... Ή νύχτα
σκέπασε τό δοξασμένο βράχο, ένώ κάτω τα Ίόνια κύματα έσπαζαν μέ χάρη πάνω
στις πέτρες τής παραλίας... Άκούγονταν ό παφλασμός... ή άλμύρα τής θάλασσας
τρύπωνε στά πνευμόνια μας... τ’ άγέρι δλόδροσο περνοδιάβαινε γύρω μας... Καί τα
φανταράκια ακίνητα άπελάμβαναν τό θέαμα μέ προσοχή πού μάς τιμούσε καί μάς
ενθουσίαζε. Κάπου - κάπου ξεσποΰσαν ζωηρά γέλια... Κι’ άλλοτε πάλι τό ακροατή
ριο χειροκροτούσε μέ κέφι αυθόρμητο... ’Έτσι, έφθάσαμε στό φινάλε... Οι ώρες εί
χαν κυλήσει... Στήν οθόνη γράφτηκε μέ κεφαλαία γράμματα ή λέξη: «ΤΕΛΟΣ»...
Αύλαία... Μέ βήμα τά φανταράκια άπομακρύνθηκαν, ένώ ξανάρχιζε πάλι άπό τά
μεγάφωνα ή μετάδοση έμβατηρίων...
Αύτή δέν ήταν προβολή... ΤΗταν πηγή εμπνεύσεως... ’Ακόμα τώρα βλέπουμε
τ’ άστέρια πού έφερναν κύκλο πάνω άπό τό ψηλό κοντάρι τής Σημαίας... Άκοΰμ*
τόν παφλασμό τών κυμάτων... ρουφάμε τό Ίόνιο άγέρι μπερδεμένο μέ τήν άλμύρα
τού πελάγους... Καί βλέπουμε τά φανταράκια... Καί κάνουμε μιά όλόθερμη προσευ
χή... Ή Παναγιά ας είναι κοντά τους παντού καί πάντα... Κι’ ας τά προστατεύη...
Kt’ άς τά ένδυναμώνη... Γιά τό καλό τής πατρίδος μας...
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΕΧΑΣΤΙΙ προβολή. Στό ’Αναμορφωτήριο Πτυχίας. Στό Βίδο.
Είναι ένα νησάκι μικρούτσικο, συμπαθητικό, πρόσχαρο, καταπράσινο... Καί φιλοξε
νεί παραστρατημένα παιδιά άπό ολόκληρη τήν Ελλάδα... Μιά μορφή εύγενική, α
γαθοποιός, χριστιανική δεσπόζει πάνω σ’ αύτό τό νησί τής γαλήνης καί τής περι
συλλογής... Ή μορφή τού Διευθυντοΰ τού ’Αναμορφωτηρίου, τού κ. Άλεξοπούλου,
πού Ιχει δημιουργήσει, μέ κέφι καί άγάπη, ένα δικά του κόσμο δημιουργίας... Μέ
βάση τις Ευαγγελικές ’Αλήθειες, τις μοντέρνες Σωφρονιστικές ’Αρχές καί τά δι
δάγματα τής Παιδαγωγικής ’Επιστήμης, έφτιαξε ένα σύστημα πού θά τό ζήλευαν
καί ξένα πολιτισμένα κράτη. Ή ’Αγάπη είναι διάχυτη παντού. Ή Πίστη φωτίζει
τά μονοπάτια τής όμαδικής ζωής. 'Π διαπαιδαγώγηση τών παραστρατημένων παι
διών γίνεται μέ μέθοδο αξιοζήλευτη. Καί τ’ αποτελέσματα ξεπερνούν κάθε προσ-1
δοκία.
Τό Σαββατόβραδο, λοιπόν, τής 2ας Σεπτεμβρίου, έπιβιβαστήκαμε στό μικρό
καϊκάκι τού Βίδου καί ξεκινήσαμε γιά ν’ ανταμώσουμε τά παιδιά. Τό πρώτο πράγμα
πού παρατηρήσαμε, μόλις πατήσαμε τό πόδι μας στό νησί, ήταν ή άψογη καθα
ριότητα πού βασίλευε γύρω, καθώς καί τό δημιουργικό γούστο μέ τό όποιο ήταν
διακοσμημένος δλος δ χώρος. ’Ανεβαίνοντας τό μικρό κεντρικό δρομάκι, ποδναι πνι
γμένο στό πράσινο καί προστατεύεται άπό γύψινο υπόστεγο καί άψίδες, στεκόμαστε
σέ κάθε βήμα γιά νά διαβάσουμε, δεξιά κι’ αριστερά, διάφορες επιγραφές πού είχαν,
μέ καλλιγραφικά γράμματα, πατρικές συμβουλές ατούς νεοεισερχομένους, λόγια
παρήγορα γιά τό μέλλον, γλυκειές φράσεις γιά τή μετάνοια, έννοιες ευκολονόητες
καί συναρπαστικές γιά τή θρησκεία, τήν πατρίδα, τό νόμο, τήν οικογένεια, τήν
τάξη, τήν άλήθεια, τήν δικαιοσύνη, τήν άγάπη...
. . . Κι’ υστέρα, μάς κύκλωσαν τά παιδιά, ένώ τά μ,ηχανήματα ήταν έτοιμα
κ ι’ ένα όλάγιομο, χαρούμενο φεγγάρι έβγαζε περίεργα τό κεφάλι του άπό τό άντικρυνό βουνά, χαράζοντας φωτεινά μονοπατάκια μέσα στό πέλαγος. Συνεπαρμένοι μέ
δσα βλέπαμε, πήραμε μέ ταπείνωση τό μικρόφωνο καί, άνοίγοντας τήν καρδιά μας,
τούς μιλήσαμε, μέσα στό μισοσκόταδο, γιά τήν γλυκειά εντολή τής ’Αγάπης, γιά
τήν κοινωνία πού περιμένει μέ άνοιχτή τήν άγκαλιά τό γυρισμό τους, γιά τή δύ
ναμη πού πρέπει νάχη δ άντρας, ώστε νά διορθώνη μόνος τά λάθη του, γιά κάποια
αγαπημένα τους πρόσωπα πού τούς καρτερούν, μιά μάννα καμπουριασμένη απ’ τά
χρόνια καί τόν πόνο, ένας ασπρομάλλης πατέρας στήν αυλόθυρα, μιά κοπελιά στό
χαγιάτι, ένα ξυπόλητο άδελφάκι στό μονοπάτι...
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Δάκρυσαν πολλά μάτια. Καί δλα τά χέρια κινήθηκαν, για να υπογραμμίσουν
την άπόφαση για μιά καινούργια, νόμιμη καί δημιουργική ζωή.
Ή προβολή εδώ γνώρισε τήν πιδ συναρπαστική της άπήχηση... ΤΗταν ένας
καλός σπόρος πούπεσε σέ διψασμένες καρδιές...
Εί'θε δ Θεός να βοηθήση, ώστε καί ένα έστω παραστρατημένο παιδί να ξαναγίνη ένας χρήσιμος ζΕλληνας. Ή ώφέλεια θάναι μεγάλη.
ΑΓΤΑ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΕΓΙΝΑΝ στήν Κέρκυρα, δπου σέ κάθε τόπο οί έπιδιωκόμενοι σκοποί έπετεύχθησαν άπολύτως. Ή Κέρκυρα μάς προσέφερεν έφέτος τά πιό
άκριβά της δώρα.
ΓΓ αυτό, νοιώθουμε χρέος μας νά τήν ξανατραγουδήσουμε με νοσταλγία καί
αγάπη...
Έδώ, σ’ αύτό τό διεθνές σταυροδρόμι ’Ανατολής καί Δύσεως, σ’ αότδ τό άκριτικό φυλάκιο τοΰ Ελληνισμού, δπου ή Ευρώπη γίνεται Ελλάδα καί ή Ελλάδα γ ί
νεται χρονική καί τοπική άπεραντωσύνη, έδώ δπου σμίγουν ένα σωρό κόσμοι άντίθετοι, ανόμοιοι καί δίνουνε τά χέρια καί φτειάχνουν μιά καινούργια Ε λληνική Οι
κουμένη, έδώ δπου άρχοντες, βασιλιάδες, δόγηδες, πρίγκιπες, αύτοκράτορες, μεγι
στάνες τοΰ πνεύματος, τής καλλιτεχνίας, τών γραμμάτων καί τής άριστοκρατίας,
πηγαινοέρχονται άπ’ τά παλιά τά χρόνια ίσαμε σήμερα, προσκυνηταί καί έρασταί
τής Κορφιάτικης ομορφιάς, έδώ δπου οί μεγαλύτεροι θίασοι ένοιωσαν φόβο καί συν
ταράχθηκαν, έδώ τό μικρό μας Κινηματογραφικό Συνεργείο άνέβηκε σέ ύψη δυσ
θεώρητα λαϊκής άναγνωρίσεως. ’Αγαπήθηκε καί χειροκροτήθηκε δσο ίσως ποτέ
άλλο Συνεργείο.
Είναι ενα γεγονός πού πρέπει νά ύπογραμμισθή μέ συγκίνηση. Γιατί μαρτυρεί
οτι στον ειδικό αύτό τομέα ή ’Αστυνομία Πόλεων ακολουθεί τον πιό σωστό δρόμο.
Καί ποιοτικά. Καί τεχνικά. Καί άπό πλευράς ένημερώσεως, έπαφής μέ τό κοινό
καί καλλιέργειας καλών μέ αύτό καί αποδοτικών σχέσεων.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, ξεκινήσαμε τό πρωϊνό τής Τρίτης, 12 Σεπτεμβρίου, από
τό Τμήμα, γιά νά βρεθούμε σέ λίγο στο λιμάνι, έτοιμοι γιά άναχώρηση.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α Ρ Χ Η ... Κ Ι’ ΥΣΤΕΡΑ Η Π Α Τ Ρ Α ...

. . . Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 1967. ’Αντίο, Κέρκυρα... ’Επιβίβαση στό φέρρυ μπώτ καί ή διαδρομή, ή ίδια πού είχαμε άκολουθήσει έρχόμενοι, άλλά άπό τό τέ
λος.. Τέλος ήταν ή Κέρκυρα. Τώρα αύτή είναι ή άρχή... Τό φιλμ τής πορείας μας
άπό τό τέλος...
Βρεθήκαμε καί πάλι στό Ίόνιο πέλαγος, ένώ μιά ψιλή βροχούλα κάτι μουρμού
ριζε στό φέρρυ - μπώτ, πού γλιστρούσε άγκομαχώντας στην ύδάτινη έπιφάνεια.
Τήν ίδια ώρα, μέσα στην καρδιά μας, έπεφτε άδιάκοπα μιά άλλη βροχή... Βροχή
άπό άναμνήσεις, ένώ ή φαντασία μας άκόμα σεργιάνιζε πάνω στά χαριτωμένα Κορ
φιάτικα καντούνια...
Σέ λίγο είχαμε φτάσει στήν 'Ηγουμενίτσα. Καί δ δρόμος τής ήπειρωτικής Ε λ 
λάδος, ξανοίχτηκε καί πάλι μπροστά μας. Έκάναμε τό σταυρό μας καί ξεκινήσαμε.
Γιάννενα... ’'Αρτα... Τό λεωφορείο μας ρουφούσε λαίμαργα τις άποστάσεις. ’Αγρί
νιο... Αιτωλικό... Μεσολόγγι... Άντίρριο...
Επιβιβαστήκαμε καί πάλι στό φέρρυ - μπώτ, καί σέ λίγο βρισκόμαστε στό
Ρίο, πατώντας τά άγια Μιυραΐτικα χώματα...
Σέ λίγο, μπαίναμε στήν Πάτρα, τού Μωρηά τήν πανέμορφη πρωτεύουσα. Εί
χαμε άκολουθήσει τήν ίδια διαδρομή πού άκολούθησεν δ ’Αστυνομικός θεσμός, στά
πρώτα του βήματα. Ή ιστορία τοΰ Σώματός μας, ξαναζωντάνεψε μέσα στή θύμησή
μας... Πόσα καί πόσα δέν ήρθαν στό μυαλό μ α ς!!!
Πάτρα...
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Είναι κτισμένη στή βορειοδυτική πλευρά τοΰ Πατραϊκοΰ κόλπου, καί χωρίζεται
στην "Ανω πόλη καί στην Κάτω, άπό δπου ή θέα άγκαλιάζει ένα υπέροχο τοπίο, εκ
τεινόμενο άπό τά βουνά τής Στερεάς ώς τήν Κεφαλλωνιά... Τδ μεγάλο λιμάνι της
πού προστατεύεται άπό τεχνητούς λιμενοβραχίονες είναι άπό τά καλύτερα τής Ε λ 
λάδος καί μέ σημαντική κίνηση... Σ’ αυτό πορτίζουν τά μεγάλα πλοία, πού έκτελοΰν
τή συγκοινωνία στους Άδριατικούς λιμένες... Καί μέ τά λιμάνια τής Κέρκυρας,
τής Ηγουμενίτσας καί τοΰ Πρίντεζι συνδέεται μέ πορθμείο.
Ή πόλη είναι άπό τις πιό γραφικές τής πατρίδος μας, μέ θαυμάσια ρυμοτομία,
μέ ώραιότατες πλατείες (άνάμεσά τους ξεχωρίζει των Ψηλών Ά λ ω νιώ ν), μέ μεγά
λες καί ιστορικές έκκλησίες καί μέ πολλά ιδιωτικά καί δημόσια μέγαρα. ’Ανάμεσά
τους ξεχωρίζουν τό Δικαστικό, τό Δημαρχείο, τό Δημοτικό Νοσοκομείο, τό Σανατό
ριο καί πολλά άλλα. Ή Πάτρα διαθέτει μεγάλη βιομηχανία, πού τήν έξυπηρετοΰν
πάνω άπό 150 μεγάλα καί μικρά εργοστάσια (κλωστοϋφαντουργίας, χαρτοποιίας,
οινοπνευματοποιίας καί άλλα), καθώς καί πολλές καί μεγάλες άποθήκες σταφίδος,
γιατί έκεΐ συσκευάζεται ένα μεγάλο μέρος τοΰ εθνικού μας αύτοϋ προϊόντος, πού άπό
τό λιμάνι της φορτώνεται γιά τις χώρες τοΰ Έξωτερικοΰ. Επίσης ή Πάτρα παρου
σιάζει καί άξιόλογη πνευματική κίνηση (πλούσια Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ραδιοφω
νικό Σταθμό, Γυμνάσια, Σχολή Υπομηχανικών, Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο,
Παιδαγωγική Ακαδημία, ήμερήσιες έφημερίδες κ .λ .π .). Επίσης, έδώ υπάρχει τό
περίφημο Τρίτο Πανεπιστήμιο τής χώρας μας, πού τόσο τό ενισχύει μέ σειρά μέ
τρων ή Εθνική μας Κυβέρνηση, άποδεικνύοντας τήν α γά π η καί τό ενδιαφέρον της,
προς τή μεγαλύτερη αυτή ΙΙελοποννησιακή πόλη.
Ά πό τήν Α θήνα ή Πάτρα άπέχει 211 χιλιόμετρα καί συνδέεται μαζί της μέ
δλα τά σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα.
Αύτή είναι περίπου ή Πάτρα, μέ δυο απλά λόγια. Μά, τό πιό άκριβό, τό πιό
πολύτιμο στολίδι της, γιά τό όποιο περηφανεύονται οί κάτοικοί της είναι δ καινούρ
γιος μεγαλοπρεπέστατος ναός της, τοΰ πολιούχου Α γίου Άνδρέου, πού καθηγίασε
τήν πόλη μέ τό τίμιο αίμα Του.
Έδώ θά μείνουμε δέκα περίπου μέρες. Ή αποστολή μας πλησιάζει στό τέλος
της. Μιά άποστολή λιγάκι δύσκολη, πού μάς έθεσε άπέναντι σ’ ένα μεγάλο, ποι
κιλόμορφο κοινό, νά μάς κρίνη, νά μάς βαθμολογή, νά μάς σχολιάζη. Δουλειά επ ί
πονη. Μηχανήματα έαρειά. Προβλήματα άφθονα. Μά, μέ τή βοήθεια τοΰ καλοΰ
Θεοΰ, δλα θά πάνε καί εδώ καλά...
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ άπόγευμα φθάσαμε στήν Πάτρα. Καί κατ’ εύθεϊαν στήν Αστυνο
μική Διεύθυνση... Καί, σέ λίγο νοιώθαμε σάν... στό σπίτι μας!... Ή έγκαρδιότητα,
ή φιλοξενία καί ή άγάπη τών συναδέλφων μας μάς σκλάβωσε. Ό δραστήριος καί
πανταχοΰ παρών εκλεκτός συνάδελφος κ. Σύφαντος, κ ι’ ό εύγενέστατος καί πολι
τισμένος Υπασπιστής τής Διευθύνσεως, άγαπητός συνάδελφος κ. Κωνσταντακόπουλος, τά τακτοποίησαν δλα, ώστε νά μή μάς λείψη τίποτε. Μέ τό χαμόγελο στά χείλη,
έτέθησαν στή διάθεσή μας, άναπληροΰντες τόν κ. Αστυνομικό Διευθυντή, πού εύρίσκετο σέ άδεια. Πάρα πολλά δφείλουμε σ’ αυτούς τούς δυό καλούς συναδέλφους, πού
έκαναν τό πάν γιά νά μάς εύχαριστήσουν. Μάς έγραψαν στό συσσίτιο, έμερίμνησαν
γιά τόν άνετο στρατωνισμό μας, μάς κράτησαν συντροφιά.
Καθήσαμε πολλή ώρα κουβεντιάζοντας... Καί οφείλουμε νά ομολογήσουμε δτι
πήραμε πολύ θάρρος καί δύναμη άπό τήν υπηρεσιακή τους αισιοδοξία καί τό υψηλό
τους φρόνημα. Στή συνέχεια, έτοιμάσαμε τήν άνακοίνωση τοΰ προγράμματος τών
προβολών, πού θά έδίδετο στις έφημερίδες, γιά νά δημοσιευθή τήν έπομένη. Ή
’Ανακοίνωση (πού δημοσιεύθηκε σ’ δλες τις Πατραϊκές έφημερίδες) είχεν ώς έξής:
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Άνακοινοΰμεν δτι, ύπό τού άφιχθέντος έξ ’Αθηνών, Κινηματογραφικού Συνερ
γείου τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έπρογραμματίσθησαν, χάριν ψυχαγω
γίας τοΰ κοινού, αί κάτωθι κινηματογραφικαί προβολαί :
1) 14.9.1967 ’Όπισθεν Γηπέδου ’Ολυμπιακού.
2) 15.9.1967 Πλατεία Παιδικού Σταθμού (Βλατερώ).
3) 16.9.1967 Δ ' Προσφυγικός Συνοικισμός (Τέρμα 'Α γίας Τριάδος).
4) 17.9.1957 Πλατεία Κρητικών.
5) 18.9.1967 Συνοικία Γούβας.
6) 19.9.1967 Συνοικία Ταμπαχάνων.
7) 20.9.1967 ΈργατικαΙ Κατοικίαι.
Αί άνωτέρω προβολαί θά πραγματοποιούνται άπδ 8— 11 μ.μ. ώρας.
Έ ν Πάτραις τη 13η Σεπτεμβρίου 1967
(Έ κ της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως)
Μετά τό φαγητό, βγήκαμε λιγάκι νά περπατήσουμε ατούς δρόμους, κι’ ύστερα
άρχίσαμε τη συντήρηση δργάνων καί μηχανημάτων, πού κράτησε περίπου ίσαμε τδ
πρωί τής άλλης μέρας...
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ήταν ή άλλη μέρα. ΚΓ άρχίσαμε τις έθιμοτυπικές επισκέψεις...
Πρώτα στή Νομαρχία. Ό λαμπρός καί δημοφιλής Νομάρχης κ. Λαδάς άπουσίαζε... Παρουσιασθήκαμε ένώπιον τοΰ κ. Δ) ντου τής Νομαρχίας. Μάς ευχήθηκε
«καλή έπιτυχία» καί μάς δήλωσε δτι είναι στή διάθεσή μας.
"Υστερα στή Στρατιωτική Διοίκηση Πατρών, τό όνομαστό ΚΕΤΕΣ.
Είχαμε τήν άτυχία νά λείπη ό κ. Στρατιωτικός Διοικητής, τοΰ όποιου τά έρ
γα είναι γνωστά σ’ ολόκληρη τήν Πελοπόννησο. "Εργα πολλά καί κοινωνικώς πο
λύτιμα. Πρόκειται γιά ένα γενναίο άξιωματικό, τού όποιου οι υπηρεσίες προς τό
λαό είναι άπειρες. Είναι ένα πρόσωπο πού ιδιαιτέρως τιμάται στήν Πάτρα καί τό
όποιο περιβάλλεται άπό βαθύ καί απέραντο σεβασμό.
"Οσο γιά τό ΚΕΤΕΣ, δ έπισκέπτης μένει κατάπληκτος μέ δσα βλέπει. "Ενα
φυτώριο πολιτισμού καί δημιουργίας είναι, δπου τά πάντα άστράφτουν, είναι μον
τέρνα, είναι γουστόζικα, σοΰ κλέβουν τήν καρδιά.
Κήποι, γήπεδα μέ σύγχρονα κομφόρ, γέφυρες, ποταμάκια, ζωολογικοί κήποι,
αίθουσες ψυχαγωγίας... Καί, πάνω άπ’ δλα, άξιωματικοί εύγενέστατοι, χαμογελα
στοί, πολιτισμένοι, τών όποιων τό πνευματικό καί κοινωνικό έπίπεδο εύρίσκεται
εις ύψη ζηλευτά.
Είχαμε συνεργασία μέ τον Ύπολοχαγό τοΰ Β ' Επιτελικού Γραφείου, τόν κ.
Ζαχ. Άνδρουλάκη καί τή γνωριμία του δέν θά τήν ςεχάσουμε ποτέ. Είναι ένας
θαυμάσιος άνθρωπος, διορατικός άξιωματικός καί επιδέξιος συνομιλητής, μέ πολλές
πνευματικές ανησυχίες καί άπέραντη πίστη καί άγάπη γιά τή δουλειά του, πού
τιμά καί τόν έαυτό του καί τήν 'Υπηρεσία του. Καί νοιώσαμε πολλή χαρά πού μπο
ρέσαμε νά τού προσφέρουμε τις μικρές μας υπηρεσίες. Είμαστε πάντοτε στή διά
θεσή του.
Στή συνέχεια, επισκεφθήκαμε τό Μητροπολιτικό Μέγαρο, δπου ή συγκίνηση
τής ψυχής μας ήταν μεγάλη, καθώς μάς δέχτηκε στό γραφείο Του δ σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πατρών, δ "Αγιος Κωνσταντίνος, ένας φωτισμένος ποιμενάρχης, τού
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Όποιου τδ πολύμορφον έργον είναι πανελληνίως γνωστόν. Είναι δ σοφός 'Ιεράρχης,
δ φίλος των πτωχών, δ προστάτης τών αδικούμενων, δ ακαταπόνητος αγωνιστής τής
Πίστεως, τδ καύχημα τών Πατρών καί τοΰ λαού της. Φώς καί παραμυθία καί εν
θάρρυνση καί στήριγμα καί πίστη εκπέμπουν οί γλυκύτατοι λόγοι Του, προερχόμε
νοι έκ τοΰ περισσεύματος τής αγίας καρδίας Του.
Έζητήσαμε τήν ευλογία Του καί ακούσαμε με κατάνυξη τις πατρικές συμβου
λές Του, για. τίς όποιες Τον ευγνωμονούμε.
ΤΗταν για μάς μιά τόνωση πνευματική, για τήν δποίαν δοξάζουμε τδν καλό
Θεό τής Α γάπης καί ευχαριστούμε τδν άξιον ’Αρχιερέα Του, τδν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Πατρών κ. Κωνσταντίνον, τοΰ 'Οποίου ζητοΰμε καί πάλι τήν ευλο
γίαν καί τάς εύχάς γιά τδ μικρό μας Συνεργείο.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ μας αυτές στίς ’Αρχές τών Πατρών, διαπιστώ
σαμε καί κάτι πολύ τιμητικό γιά τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση τής πόλεως. Διαπι
στώσαμε, δηλαδή, δτι οί σχέσεις τής ’Αστυνομίας Πατρών μέ τίς ’Αρχές τής πό
λεως καί μέ τίς άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες εύρίσκονται σέ ζηλευτό σημείο συνερ
γασίας καί άλληλοκατανοήσεως.
Καί ή έξήγηση είναι απλή. Ή ’Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών έχει ά,ναπτύξει μιά αξιόλογη κοινωνική δραστηριότητα (έργο τοΰ τότε Διευθυντοΰ της καί
σημερινού Διοικητοΰ τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Κων. Παπασπυροπούλου,
δ δποΐος άνοιξε χίλιους νέους δρόμους εις τδν τομέα τών καλών σχέσεων ’Αστυνο
μίας καί κοινού. Τά έργα του τά θυμοΰνται μέ συγκίνηση ’Αστυνομικοί καί κοινόν,
καί τδ πέρασμά του άπδ τήν Πάτρα χαρακτηρίσθηκε σάν νέα εποχή δημιουργίας
καί σάν σταθμός πού άνύψωσε τδ γόητρο καί τή φήμη τοΰ ’Αστυνομικού θεσμοΰ.
Μέ άξιο συμπαραστάτη τδν ακούραστο καί σπάνιάς μορφώσεως καί Εκανότητος ’Α
στυνόμο κ. Βασίλειο Λάμπρου, δ κ. Παπασπυρόπουλος, άφησε στήν Πάτρα μιά βαρειά κληρονομιά, πού τήν φέρει έπάξια ή σημερινή Διεύθυνσις Πατρών).
Σήμερα, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών έχει δικό της άξιόλογο κινηματο
γραφικό συνεργείο, πλουσίωτάτη παιδική βιβλιοθήκη, ύπερμοντέρνα Λέσχη, πλή
ρεις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ώραιότατο χειμερινό ’Αστυνομικό κινηματογράφο,
διοργανώνει διαλέξεις, έκδρομές, συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες καί, γενικά, αναπτύσ
σει μιά κοινωνική δραστηριότητα πρωτοφανή, τής όποιας οί επιπτώσεις φαίνονται
πάνω στήν κοινωνική ζωή τών Πατρών.
ΓΓ αύτόν, ακριβώς, τδν λόγο τδ μέν ύπηρεσιακδ φρόνημα τών αστυνομικών
της είναι υψηλότατο, ή δέ άγάπη τοΰ κοινού πρός αυτήν είναι συγκινητική.
Έπισκεφθήκαμε πολλά ’Αστυνομικά γραφεία καί υπηρεσίας καί καμαρώναμε
μέ δσα βλέπαμε. Ό κ. Μάρας στήν “Αμεσο Δράση, δ κ. Παπαγεωργόπουλος στδ
’Επιτελείο τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, δ κ. Παπαφιλιππόπουλος στδ Α ' ’Αστυ
νομικό Τμήμα, δ κ. Μπέλμπας στδ Ε ', δ κ. Δρούζας στήν ’Ασφάλεια, δ κ. Τοτόνης
στδ Γ ' Τμήμα, δ κ. Άλεξόπουλος καί δ κ. Κουρέτας στήν ’Ασφάλεια, δ κ. Κοντογιάννης στδ Α ' Άστυν. Τμήμα, δ κ. Νικολακόπουλος στήν Τροχαία, δ κ. Χριστόπουλος στήν ’Αγορανομία... Είναι πρόσωπα πού κάτι καινούργιο έχουν νά σέ διδά
ξουν, κΓ ας ζοΰν στήν Ιπαρχία.
ΚΓ ή σκέψη μας είναι τούτη τήν ώρα κοντά τους, μέ άγάπη, άλλά καί μέ
θαυμασμό.
Είναι ανάγκη κάποτε εμείς οί... «πρωτευουσιάνοι» νά ρίχνουμε κΓ ένα βλέμμα
περίεργο πρδς τίς άκριτικές ’Αστυνομικές περιοχές... Γιατί έχουμε πολλά νά διδα
χθούμε...
Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών είναι ένα παράδειγμα πρδς μίμησιν.
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Και οί προβολές άρχισαν... Ά ρχισαν μέσα σέ συνθήκες που μόνο σέ μυθιστο
ρήματα διαβάζουμε. Μέ παιδιά νά φωνάζουν έν χορώ: «Ζήτω ή Αστυνομία».... Μέ
μεγάλους νά απαγγέλλουν στιχάκια άγάπης, μέ γυναίκες νά προσφέρουν άνθοδέσμες, μέ ιερείς νά εύλογοΰν, μέ εκπαιδευτικούς νά έκφωνοΰν λόγους...
Αύτές δέν μοιάζανε μέ προβολές, μέ καταιγίδες μοιάζανε... Μέ καταιγίδες πού
τά κάνουν δλα άνω - κάτω...
Σύν γυναιξί καί τέκνοις, αλλά ακόμα καί μέ... κατοικίδια ζώα (νά μή στερη
θούν κι’ αυτά τά ζωντανά τό θ έα μ α !!!) οί κάτοικοι των συνοικιών πού έπισκεφθήκαμε εσπευσαν, πατεϊς με πατώ σε, νά κατακλύσουν τούς χώρους τών προβολών,
ενώ άπό τά μεγάφωνα μετεδίδοντο έμβατήρια καί συνθήματα γιά τήν 21η ’Απρι
λίου τού 1967, τά όποια ύπεδέχετο τό κοινόν μέ θύελλα έκδηλώσεων.
Τέτοιο κόσμο, τέτοιες έκδηλώσεις, τέτοιες σκηνές, τέτοιες εικόνες, δέν είχαμε
άλλοτε άνταμώσει.
Ε πτά προβολές έπραγματοποιήσαμε. Κι’ άν έπραγματοποιούσαμε χίλιες επτά,
πάλι δέν θά έκόπαζεν έτοΰτος ό τρομακτικός σάλος, πούγραψε μέ χρυσά γράμματα
τό καλοκαίρι τού 1967 στην Πάτρα, μέσα στην ιστορία τού μικρού μας Κινηματο
γραφικού Συνεργείου...
"Ας είναι δοξασμένο τό όνομα τού καλού Θεού! ! !
Ο ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ

ΙΙέρα άπό τά σχόλια καί τά δημοσιεύματα τού Κερκυραϊκοΰ καί ’Αθηναϊκού
Τύπου, πού παραθέσαμε στό προηγούμενο τεύχος τών «’Αστυνομικών Χρονικών»,
υπάρχουν καί άλλα, πολλά, άμέτρητα, τά όποια μαρτυρούν ότι τό Κινηματογραφικό
Συνεργείο τού ’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων πραγματικά έφέτος αποθεώθηκε
στην Κέρκυρα καί στην Πάτρα.
"Ας άντιπαρέλθουμε, προς τό παρόν, τά γράμματα καί τά ψηφίσματα συλλό
γων καί οργανώσεων, καί ας έλθουμε στον Τύπο, τόσο τον ’Αθηναϊκό, όσον καί τόν
επαρχιακό, άπό τόν όποιον σταχυολογοΰμε μερικές κριτικές :
Ή εβδομαδιαία Κερκυραϊκή έφημερίς «Φωτοεβδομάς», στό ύπ’ άριθ. 201 τεύ
χος τής Πέμπτης, 14ης Σεπτεμβρίου 1967, έγραψε :
«Μέ την πρόσφατον έλευσίν του εις την Κέρκυραν — προς πραγματοποίησιν,
δωρεάν, προβολών χάριν τού κοινού — τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τού Σώμα
τος ’Αστυνομίας Πόλεων προσέθεσε έναν άκόμη κρίκον εις την ώραίαν άλυσίδα τών
έκδηλώσεων πού συνέδεσαν συναισθηματικώς την πόλιν αυτήν μέ τό Σώμα τού όποιου
τά πειραματικά βήματα έθερμάνθησαν εις τούς κόλπους της. Ευχή καθολική τών
Κερκυραίων — χιλιάδας έκ τών όποιων έψυχαγώγησαν αί έπιμελημέναι εις περιεχόμενον προβολαί -— είναι νά έπαναβλέπουν τακτικώς τό Κινηματογραφικόν Συνεργείον, ώς πρεσβευτήν φιλίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρός τήν κοιτίδα της».
Ή έφημερίς «Πελοπόννησος», στό ύπ’ άριθ. 6937 ψύλλον, της Τετάρτης, 20
Σεπτεμβρίου 1967 καί στη στήλη «Πατρινά Ημερονύκτια», άφιερώνει στό Κινημα
τογραφικό μας Συνεργείο τό άκόλουθο σχόλιο :
«ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ
Μέ ενθουσιώδη αισθήματα ειλικρινούς άγάπης ύπεδέχθη τό Κοινόν τών Πατρών τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τό
όποιον κατ’ έτος έπισκέπτεται τήν πόλιν μας καί προσφέρει έκλεκτόν θέαμα, δωρε
άν, χάριν τού Κοινού.
» Πυκνά πλήθη συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εις τούς τόπους τής προβολής, τά
όποια, μετά τήν παράστασιν, ξεσπούν εις ούρανομήκεις ζητωκραυγάς καί έντυπω-
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σιακάς εκδηλώσεις υπέρ τοΰ Συνεργείου καί τοΰ εύγενοΰς Σώματος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.
»Παρετηρήσαμεν, δτι εφέτος αί παραστάσεις ήσαν καλύτεραι από άλλοτε, αί
ταινίαι πλουσιώτεραι, τό Συνεργεΐον τεχνικώς πλέον συγκροτημένον, άπείρως δέ
καλυτέρα καί πλέον άποδοτική ή μετά τοΰ Κοινού επικοινωνία.
» Συγχαίρομεν, λοιπόν, τόν δραστήριον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. II. Τοτόμην, τόν έκλεκτόν γενικόν,γραμματέα τοΰ Υπουργείου ’Ασφαλείας, συνταγματάρ
χην κ. I. Λαδάν καί τόν ’Αρχηγόν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργον,
εις τούς οποίους δφείλεται — ως μάς έπληροφόρησαν — ή τόσον θαυμασία αυτή
έμφάνισις τοΰ Συνεργείου.
» Τοιαΰται εκδηλώσεις ύποβοηθοΰν τά μέγιστα τό εργον τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως καί συντελοΰν εις την άνάπτυξιν καλών σχέσεων ’Αστυνομίας καί
Κοινοΰ».
Καί ή έφημερίς «Νεολόγος» των Πατρών, στό ύπ’ άριθ. 27022 φύλλον τής Τε
τάρτης, 20 Σεπτεμβρίου 1967, συμπληρώνει :
«ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΓΝΕΡΓΕΙΟΝ
ΤΟΓ ΑΡΧΗΓΕΙΟΓ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΓΧΕ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
Τό ευρισκόμενον εις την πόλιν μας Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τοΰ ’Αρχη
γείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δίδει αύριον τήν τελευταίαν του παράστασιν εις τάς
Έργατικάς Κατοικίας ’Ιτεών, καί τήν Παρασκευήν επιστρέφει εις ’Αθήνας, μετά
μίαν έιτυχημένην έξόρμησιν εις τήν Επαρχίαν, διάρκειας πλέον τοΰ μηνός.
» Τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τής ’Αστυνομίας, τό όποιον ετυχεν δντιυς
ενθουσιώδους ύποδοχής είς Πάτρας, έπεσκέφθη πρό τής άφίξεώς του εις τήν πόλιν
μας τήν Κέρκυραν.
»Ή ένταΰθα δλιγοήμερος παραμονή του — θά έπρεπε νά ήτο άρκετά μεγαλυτέρα διά νά έπισκεφθή δλους τούς χώρους, ώς άλλοτε — έδωσε τήν ευκαιρίαν είς
τό Πατραϊκόν Κοινόν νά έκτιμήση έτι περισσότερον τήν συμβολήν τής ’Αστυνομίας
καί είς τόν τομέα αύτόν τής ψυχαγωγίας, είς πλαίσια πάντοτε έθνικά καί μορφωτικά.
»’Αναχωρεΐ τό Συνεργεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καταλεΐπον άρίστας έντυπώσεις. Πρόκειται διά μίαν προσφοράν πρός τόν "Ελληνα πολίτην, άναμφισβητήτως
έξαίρετον καί επαινετήν, άνταξίαν τής ιστορίας τοΰ έκλεκτοΰ τούτου Σώματος.
» Καί πρέπει νά όμολογηθή δτι τοιαΰται χειρονομίαι πρέπει νά άποτελέσουν
παράδειγμα πρός μίμησιν, διότι ό λαός μας έχει άνάγκην άπό παρομοίας έκδηλώσεις,
αί δποΐαι καί τόν έμψυχώνουν καί τόν τονώνουν.
»Ή πόλις τών Πατρών χαιρετίζει τό γεγονός, άλλά παραλλήλως εκφράζει τήν
λύπην της διά τήν τόσον μικράν παραμονήν τοΰ Συνεργείου τούτου είς Πάτρας».
’Επίσης, ή έφημερίς «Βραδυνή», στό ύπ’ άριθ. 15664 φύλλον τής Παρασκευής,
29 Σεπτεμβρίου 1967, στή στήλη «Τής Ζωής καί τοΰ Ρεπορτάζ τά Παραλειπόμενα»,
καταχωρίζει τά έξής σχόλιο:
«ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ή ’Αστυνομία Πόλεων φροντίζει, άστυνομεύει, βοηθεΐ, συντρέχει, άγρυπνεΐ καί
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στό κοινωνικό σύνολο. Αύτά δλα είναι γνωστά καί
αύτονότητα. Εκείνο, πού δεν είναι καί τόσο γνωστό, άλλά άξιόλογο σάν προσφορά,
είναι οί προβολές τοΰ Κινηματογραφικού της Συνεργείου. Συχνότατες οί έξορμήσεις
της. ’Εντός καί έκτος ’Αθηνών. Ποικίλα καί πλούσια τά προγράμματα. ’Ενθουσιάζουν
χειροκροτούνται καί βελτιώνουν συνεχώς τις σχέσεις τής ’Αστυνομίας μέ τό ευρύ
κοινό. Συγχαρητήρια ατούς αρμοδίους».
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Καί το μηνιαίο περιοδικό «Μοντέρνο Τραγούδι καί Τηλεόρασις», στο ύπ’ άριθ.
271 τεύχος του, καί στη στήλη «Καλλιτεχνικά Επίκαιρα», γράφει:
«Τελευταία επιμορφωτική δραστηριότης του Κινηματογραφικού Συνεργείου τής
'Αστυνομίας Πόλεων: Προβολή έπιμορφωτικών ταινιών εις τήν Κέρκυρα καί τήν
Πάτρα ύπδ τον Ύπαστυνόμον κ. Σπ. Πηλόν, οπού κάθε παράστασιν παρηκολούθουν
πλέον των 3.000 θεαταί. Ό τοπικός Τύπος έγραψε θερμά σχόλια γιά τήν ώραία
αυτή προσπάθεια πού κάνει ή ’Αστυνομία μέ τό μορφωτικόν καί ψυχαγωγικόν αυτό
πρόγραμμα καί έξέφρασε θερμάς ευχαριστίας στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ.
Τοτόμη καί στον ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας κ. Τασιγιώργο».
Επίσης, ή «’Απογευματινή», στό ύπ’ άριθ. 4553 ψύλλον, τής Παρασκευής, 6
Οκτωβρίου 1967, γράφει :
«ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ Φ1ΛΜΣ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
Δωρεάν προβολάς εις διάφορα σημεία τής Κερκύρας ένεργεϊ δ «Μορφωτικός
καί Ψυχαγωγικός Κινηματογράφος» τής ’Αστυνομίας.
» Τό έφετεινό πρόγραμμα είναι πλουσιώτατον καί αί άξιόλογοι τεχνικαί βελτιώ
σεις εις τήν προβολήν έχουν ως άποτέλεσμα νά παρακολουθούν τάς παραστάσεις
3.000 θεαταί.
»Ό «’Αστυνομικός Κινηματογράφος» λειτουργεί από ετών. ’Από τήν πρώτην
προβολήν έκέρδισε τήν άγάπην τών Κερκυραίων. Ή άναγνώρισις τής προσφοράς
συνετέλεσε εις τήν σταδιακήν βελτίωσίν του».
Τέλος, ή έφημερίς «’Ελεύθερος Κόσμος», στό ψύλλον 376 τής Πέμπτης, 12ης
’Οκτωβρίου 1967, γράφει :
«ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΕΡΓΟΝ
Είναι αξιέπαινος ή δραστηριότης πού άνέπτυξε τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τήν έπαρχίαν. Καί δικαίως άπέσπασεν εγκωμιαστικά σχόλια δπου έδωσε παραστάσεις. Νομίζομεν δέ δτι άν ή ται
νιοθήκη του έμπλουτισθή καί μέ περισσοτέρας ταινίας, σχετικάς μέ τήν άποστολήν
τού Σώματος, θά άποβή άκόμη χρησιμώτερον είς τό κοινόν».
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ—ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ—ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ έτελείωσαν. Παρά τήν επίμονη καί φορτική άπαίτηση τού
Πατραϊκού κοινού, τό πρόγραμμα δέν ήταν δυνατόν νά παραταθή.
Διανύαμε τήν τελευταία μέρα στήν πλανεύτρα πρωτεύουσα τού Μωρηά. Κι’
ήταν λυπημένη ή συντροφιά μας.
Πέμπτη πρωί... Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών, κ. Θεμ. Νίκας, πού δλο
αυτό τό διάστημα μάς κατηύθυνε, μάς συνεβούλευε καί μάς παρείχε όλόκληρη τή
βοήθειά του, μάς κάλεσε στό γραφείο του. Μάς συνέχαρη γιά τήν άπόδοσή μας. Μάς
ηύχαρίστησε γιατί κάποιο λιθαράκι βάλαμε κι’ έμείς στις καλές σχέσεις ’Αστυνο
μίας καί κοινού, καί μάς ευχήθηκε πάντα έπιτυχίες, γιά τό καλό τού ’Αστυνομικού
Σώματος. Τήν καλωσύνη του καί τά καλά του λόγια ποτέ δέν θά τά ξεχάσουμε.
Τήν άλλη μέρα τό μεσημέρι, ό κ. Διευθυντής, μάς παρέθεσε1 γεύμα στήν μον
τέρνα καί πολυτελεστάτη"Λέσχη τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών. Μιά χει
ρονομία, πού μάς συνεκίνησε βαθειά.
Κι’ ύστερα άπό λίγο, έπιβιβαστήκαμε στό αυτοκίνητο καί, αφού προσκυνήσαμε
γιά μιά άκόμα φορά τήν Τιμία Κάρα τού 'Αγίου Άνδρέου, ξεκινήσαμε γιά τήν Α 
θήνα, μέ τήν συνείδηση ήσυχη δτι είχαμε έπιτελέσει τό χρέος μας.
Ή διαδρομή είναι γνωστή. Τήν έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο τεύχος
τού περιοδικού μας. Ά ς μήν τήν έπαναλάβουμε.
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Φθάσαμε στήν ’Αθήνα κουρασμένοι. Παραδώσαμε τό φύλλο πορείας στο ’Αρ
χηγείο καί, ύστερα, δύο ώρες ξεφόρτωμα τού λεωφορείου. Δουλειά χειρονακτική.
Μια δψη τής «ειδικής» υπηρεσίας μας... Βαρεία μηχανήματα, λάδια, κατσαβίδια,
σκάλες, όργανα... Βαρεία δουλειά. Μά, τήν ελαφραίνει ή χαρά δτι σκορπίζουμε γύ
ρω μας άγάπη καί βοήθεια, καί δτι στερεώνουμε, μέ ίδρωτα καί μόχθο, τόν ’Α
στυνομικό θεσμό στη λαϊκό συνείδηση. Μικρό είναι τό ήθικό κέρδος καί ή τιμή;
Κ Α Ι ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΓΓΡΙΣΑΜΕ, λοιπόν, στη βάση μας... Κι’ δμως δ λογισμός μας ταξιδεύει άκόμα.
Μέσα στή φαντασία μας περνούν καί χάνονται, μέ κινηματογραφική ταχύτητα, πό
λεις, χωριά, τοπία, κάμποι, θάλασσες... Κι’ άκόμα παιδιά, νέοι, γέροντες, άνθρωποι
κάθε τάξεως, κάθε έπαγγέλματος καί κάθε ηλικίας. Κι’ δλα έτοϋτα φτιάχνουν τό
δικό μας ρομάντζο. Τό ρομάντζο των τριάντα ήμερών, καθώς τό μικρό μας Συνερ
γείο ταξίδευε από τόπο σέ τόπο καί χάλκευε νέες φιλίες καί σκόρπιζε χαρά καί
έφερνε μηνύματα αγάπης σέ κάθε άνθρωπο.
Νά κάνουμε ένα πρόχειρο απολογισμό; Μπά... Δέν χρειάζεται, τουλάχιστον
χύτη τήν ώρα... Καλύτερα νά σάς πούμε μερικές σκέψεις μας, γύρω άπό τό ταξίδι.
Μάλλον μερικές διαπιστώσεις πού κάναμε.
Μιά πρώτη διαπίστωση: Σ’ δλους τούς δρόμους πού ακολουθήσαμε άνταμώναμε συνεργεία, συνεργεία πού άπέδιδαν έργο μέ ευρωπαϊκή ταχύτητα καί έπιμέλεια. ’Έργα... ’Έργα... Τά χαίρεται δ ταξιδιώτης καί τά καμαρώνει. Έδώ διαπλατύνεται ένας δρόμος, πού χρόνια καί χρόνια τώρα ήταν παγίδα γιά τ’ αυτοκί
νητα, πιό κάτω κατασκευάζεται μιά γέφυρα, γιά νά γίνη πιό άνετο καί άσφαλισμένο τό ταξίδι, πάρα ’κεΐ ασφαλτοστρώνεται ένας παμπάλαιος δρόμος, πού κο
ροΐδευε τούς περαστικούς μέ τις τεράστιες λακκούβες του, μέσα στις όποιες έλίμναζαν τά νερά κάθε χειμώνα... Νέες πλατειές λεωφόροι ανοίγονται στά σπλάγχνα
θεόρατων βουνών. Είναι συγκινητικό τό θέαμα. Είναι μιά νότα δημιουργίας, πού
υπογραμμίζει μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο τό νέο πνεύμα πού άλλαξε τήν
δψη τής Ελλάδος. Πνεύμα νοικοκυρωσύνης, έργατικότητος καί προόδου. Μάς συνέβη
στό δρόμο καί τούτο: Καθώς είχαμε σταματήσει λίγο πριν άπό τό Μεσολόγγι γιά
νά ρίξουμε λίγο νερό στ’ αυτοκίνητο, πλησιάσαμε μιά όμάδα εργατών καί τούς
προσφέραμε τσιγάρα. Μάς ευχαρίστησαν καί προσέθεσαν: «Γιά ύστερα...». ’Απο
ρήσαμε. «Θέλετε κ ι’ άλλο γιά τώρα;» τούς ρωτήσαμε. Μάς κύτταξαν χαμογελώντας
καί μάς είπαν: «Δέν είναι ώρα γιά τσιγάρο τώρα. Τώρα έχει δουλειά. Σέ καμμιά ώρα
θά καπνίσουμε». Σταθήκαμε ξαφνιασμένοι νά τούς παρατηρούμε καθώς μοχθούσαν
ευσυνείδητα γιά νά τελειώσουν τη δουλειά τους. Μέ κέφι έργάζονταν. Θυμηθήκαμε
άλλες παλαιότερες περιπτώσεις καί νοιώσαμε καλά πόσα πράγματα έχουν άλλάξει
στόν τόπο μας τόν τελευταίο καιρό... Στήν επιστροφή μας τό κομμάτι αΰτό τού δρό
μου ήταν έτοιμο. Πολλά πράγματα θά είναι σέ λίγο καιρό έτοιμα μέ τόν καινούργιο
ρυθμό τής ζωής μας. ’Έργα, λοιπόν, έργα... Τά λόγια σταμάτησαν καί οί άρετές
τής φυλής μας, πού ζούσαν κοιμισμένες στό υποσυνείδητό μας, ξεπετάχτηκαν παν
τοδύναμες γιά νά δδηγήσουν τό λαό μας σέ δρόμους δημιουργίας καί προόδου.
Μιά δεύτερη διαπίστωση: Ό τουρισμός πολλαπλασιάσθηκε. ΚΓ δχι μονάχα
αύτό, άλλά καί ή ποιότης του άνέβηκε σέ ύψη πού δέν γνώρισεν άλλοτε δ τόπος
μας. Πήγαμε στήν Κέρκυρα καί τό πρώτο βράδυ πού καθήσαμε στή μεγαλύτερη
έλληνική πλατεία, στή γραφική Στίιανάδα, δέν βρήκαμε κάθισμά νά καθήσουμε, ό
πως άλλα χρόνια. Χιλιάδες οί ξένοι. Καί ξένοι πού τούς χαίρεσαι καί τούς θαυμά
ζεις. Διανοούμενοι, μεγαλέμποροι, φοιτηταί, οικογένειες δλόκληρες πού ήλθαν νά_
προσκυνήσουν αυτόν τόν τόπο καί δχι νά ζητιανέψουν δεκάρες άπό τούς περαστι
κούς. Στάθμη πολιτισμού άνώτερη, ποιότης εκλεκτή, καί άριθμός υψηλότερος άπό
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κάθε άλλη φορά. "Ολοι άπό δλα τά μέρη τοΰ κόσμου, πού έρχονται εδώ για λίγες
μέρες καί μένουν βδομάδες, γιατί τούς γοητεύει δχι μονάχα δ ουρανός καί ή θάλασσά μας, οί αρχαιότητες καί τά μνημεία μας, άλλα καί ή ζηλευτή τάξη καί ή
θερμή φιλοξενία πού άνταμώνουν έδώ. Τά ίδια καί στήν Πάτρα. Τά ίδια καί ατά
Γιάννενα. Παντού τά ίδια.
Μιλήσαμε μέ αρκετούς άπό αυτούς καί'μάς έκανε μεγάλη εντύπωση δ ένθουσιασμός τους γιά τή σημερινή Ελλάδα. Πού είναι αυτοί πού διηγούνται σημεία καί
τέρατα; Πού είναι αυτοί πού ισχυρίζονται δτι οί ξένοι δεν έπισκέπτονται πιά τή
χώρα μας; Κακοήθεις άνοησίες πού διαλύονται, σάν καπνός μέσα στή γλυκειά ελ
ληνική θαλπωρή πού έδημιούργησεν ή 21η ’Απριλίου τοΰ 1967.
Ποτέ άλλοτε ή Ε λλάς δέν είχε τόσο ζηλευτή θέση στήν παγκόσμια τουριστική
κίνηση δσο έφέτος. Γιατί ή Ε λλάς είναι πραγματικά αυτή τήν έποχή ή χώρα των
ονείρων.
Τρίτη διαπίστωση: Ή ύπαιθρος χαίρεται, αϊσιοδοξεΐ, λατρεύει μέ πάθος τό
μεγάλο έπίτευγμα τής 21ης ’Απριλίου 1967. Ό βραχνάς των παθών πού πλάκωνε
τά στήθη καί άγρίευε τά πρόσωπα καί χώριζε οικογένειες καί έκανε φίλους νά
μισούνται, έφυγε... Ή Ε λλάς λυτρώθηκε άπό τά δεσμά τοΰ παλαιοκομματισμού. Καί
ή εικόνα πού παρουσιάζει ή Ε λληνική Επαρχία είναι άσύλληπτη στήν ομορφιά
καί τή γαλήνη της. Μιλήσαμε μέ αμέτρητο κόσμο κάθε τάξεως. ΚΓ δλοι έπανελάμβαναν, κάνοντας τό σταυρό τους: «Σωθήκαμε... Σωθήκαμε τήν τελευταία στι
γμή. Παρά πέντε. Αυτό πού έγινε, έπρεπε νάχε γίνει πολύ νωρίτερα...».
Θά έχουν τήν ευκαιρία οί άναγνώσται μας νά παρακολουθήσουν εικόνες καί
σκίτσα άπό τήν ελληνική ζωή τής υπαίθρου. Αυτές είναι οί πρώτες σκέψεις μας.
Καί κάτι άλλο άκόμα: Κομμουνισμός ώρα μηδέν... Τις μάζες δέν τις συγκινεΐ
πιά. Τδχασε μιά γιά πάντα τό παιχνίδι... Μένει άδιάφορη ή έλληνική ύπαιθρος
άπό τά ψεύτικα κηρύγματά του, πού τόσο έταλαιπώρησαν τό λαό μας τά τελευταία
χρόνια. Ή συντριπτική πλειοψηφία τών Ε λλήνων έχει στρέψει τά νώτα μέ περι
φρόνηση στις άπεγνωσμένες προσπάθειες τού κομμουνισμού νά κερδίση έστω έλάχιστο έδαφος. Τό θεριό ξεδοντιάστηκε. Το ξεδόντιασε ή 21η ’Απριλίου, μέ μέτρα
κοινωνικής δικαιοσύνης, μέ μέτρα υπέρ τών έργαζομένων, άνεβάζοντας τήν ηθική
στάθμη τής κοινωνικής ζωής.
Ό λαός βλέπει μέ τρόμο τό παρελθόν. Προτιμά ό,τιδήποτε παρά νά ξαναγυρίση, έστω καί μέ τή φαντασία του, πίσω... Έ κεΐ δπου τόν τύλιγε άπόγνιοση, ψευ
τιά, ρουσφέτι, άναστάτωση, έξαθλίωση, άδικία...
Ό Κομμουνισμός δέν συνετρίβη ένοπλα άπό τόν Στρατό μας τήν 21η ’Απρι
λίου. Είχε προηγουμένως συντριβή θεωρητικά άπό τήν καθημερινή ζωή. Γιατί είχε
φέρει άπογοήτευση στις μάζες. Γιατί τίποτε άλλο δέν σκόρπισε γύρω του εκτός άπό
συμφορά...
Αύτές είναι οί διαπιστώσεις μας. Διαπιστώσεις άντικειμενικές, χωρίς προκα
τάληψη, χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος.
’Έτσι, μέ τή βοήθεια τοΰ Θεού, τελείωσε ή φτωχική μας πεοιγραφή.
"Ισως μάς δοθή μιά άλλη φορά ή ευκαιρία νά συμπληρώσουμε κάτι άκόμα ή
νά ξαναμιλήσουμε γιά τόν μικρό μας Κινηματογράφο, πού τώρα πραγματοποιεί
κάθε μέρα 3— 4 προβολές σέ σχολές, σχολεία, ευαγή ιδρύματα κλπ.
Μιά άλλη φορά, λοιπόν.
Σάς ευχαριστώ πού μέ διαβάσατε.
Μέ δλη μου τήν αγάπη
ΣΠ ΥΡΟ Σ Κ. ΠΗΛΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967
Α) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω, ώς έχει, τήν ύπ’ άριθ. Γ10α3) 78935) 1151 από
27.7.67 Εγκύκλιον Διαταγήν 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και παρακαλοΰμεν
διά τήν ακριβή πρός αυτήν συμμόρφωσιν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ) ΝΣΙΣ Γ Π Σ Δ

— ΤΜΗΜΑ A 3

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Εντολών — Πληρ. κ. Γεωργουλέαν
Τηλ. 318.298

Ά θήναι τή 27.7.1967
Πρός
'Απάσας τάς Τδιωτ. Κλινικάς
’Αθηνών — Πειραιώς

Ά ριθ. Πρωτ. Γ10α3) 78935
Έ γκ. 1151
ΘΕΜΑ : «Περί μή έκτελέσεως παρακλινικών έξετάσεων ώς εξωτερικών ασθε
νών είς ήσφαλισμένους του Δημοσίου».
Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 14) Φ2 άπό 18.1.67 γνωμοδοτήσεως τοΰ παρά τώ Υ 
πουργεία) Κοινωνικής Προνοίας, κ. Νομικού Συμβούλου τοΰ Κράτους, έκδοθείσης
κατόπιν έρωτήματος τής ύφ’ ήμάς 'Υπηρεσίας, εν σχέσει μέ έκτελουμένας παρακλινικάς εξετάσεις εις εργαστήρια Ιδιω τικώ ν Κλινικών, ώς έξωτερικών άσθεγών, είς
ήσφαλισμένους τοΰ Δημοσίου, γνωρίζομεν ύμΐν τά κάτωθι :
Αί ’Ιδιωτικά! Κ λινικαί, αί διαθέτουσαι άκτινολογικόν καί αικροβιολογικάν έργαστήριον, ώς τμήμα τούτων, άνεξαρτήτως τοΰ γεγονότος εάν αύται είναι συμβε
βλημένα! ή μή μετά τοΰ Δημοσίου, δέν δικαιούνται νά έκτελώσι μικροβιολογικάς
καί άκτινολογικάς έξετάσεις ήσφαλισμένων τοΰ Δημοσίου ώς έξωτερικών άσθενών.
Έ πί τούτοις γνωρίζομεν δτι, είς τήν έννοιαν τών παρακλινικών έξετάσεων πε
ριλαμβάνεται καί ή θεραπεία διά κοβαλτίου.
ό Γεν. Διευθυντής
ΗΛ. ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ
Β) Γνωρίζεται ύμΐν δτι :
α) Κατά μήνα Αύγουστον έ.Ι. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :
Έσοδα τακτικά
»
έκ συμ) χής Δημοσίου

Δρχ.
>

1.404.907
729.216

Σύνολον Εσόδων
Έξοδα
Πλεόνασμα

342.242
1.062.665

»

675,691

’Απολογισμός κλάδου υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων
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β) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ.έ., μερίμνη τοΰ Ταμείου :
1) Έξητάσθησαν

2)
3)
4)
5)

ι) υπό ιατρών τής έκλογής των οίκοι
ti) εις ιατρεία τής έκλογής των
ιιι) εις ιατρεία καί έργαστήρια τής 'Γγειον.
υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου Άστυν. Πό
λεων καί τον Κλάδον Υ γεία ς ’Αθηνών
— Πειραιώς (εξετάσεις παθολογικαί ή
παρακλινικαί)
ιυ) εις ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς
κατόπιν παραπομπής υπό τοΰ Ταμείου
πρός παθολογικήν καί παρακλινικήν
έξέτασιν ή θεραπείαν
Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις καί
Κέρκυρα
Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής των
»
» Μαιευτήρια καί έτεκον α'ι σύζυγοι
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.667 δρχ. εις

"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν

Ά
1.172 μέλη
3.051 »

3.251

»

1.216

>

31 »
237 »
30 μελών
5 μέλη
8.993

»

6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 6623 συνταγαί.

Γ) ΙΙαρετηρήθη δτι, παρά τάς κατ’ έπανάληψιν έκδοθείσας διαταγάς καί προφορικάς συστάσεις, οί μέτοχοι τοΰ Κλάδου Υ γεία ς δεν συμπληροΰσι κανονικώς τάς
οικείας στήλας τών βιβλιαρίων νοσηλείας τών μελών τής οικογένειας των καί ιδία
τάς τοιαύτας, αίτινες άφορώσι τό άποτέλεσμα τών παρακλινικών εξετάσεων. 'Ωσαύ
τως, οί θεράποντες ιατροί δέν θέτουσι την σφραγίδα αυτών κάτωθι ή παραπλεύρως
τής ύπογραφής των. ΑΕ παραλείψεις αδται καθιστοΰν λίαν δυσχερή τον ύπό τών
ελεγκτών τοΰ Κλάδου έλεγχον, εις τρόπον ώστε, πολλάκις οδτοι νά εύρίσκωνται εις
την δυσάρεστον θέσιν νά μ,ή έξυπηρετήσωσι τινάς τών προσερχομένων πριν ή συμπληρωθώσιν αί έν λόγω έλλείψεις. Τοΰτο επίσης δημιουργεί σοβαράν άνωμαλίαν καί
εις τό Ύπουργείον Κοιν. Προνοίας, ένθα υποβάλλονται αί συνταγαί φαρμάκων καί
άπασαι αί περί νοσηλείας δαπάναι.
^
Κατόπιν τούτου, παρακαλοΰμεν δπως τονίσητε εις απαντας τούς ύφ’ υμάς υπαλ
λήλους δτι ύποχρέωσις τούτων είναι νά μεριμνώσιν, ώστε νά καταχωρήται εις τάς
πρός τοΰτο στήλας τό άποτέλεσμα τών παρακλινικών έξετάσεων, τίθηται δέ άπαραιτήτως κάτωθι ή παραπλεύρως τής ύπογραφής τών θεραπόντων ιατρών, ή σφραγίς αυτών. Ούτω άποφεύγονται, άφ’ ένός μέν, ή άσκοπος άπασχόλησις καί ταλαι
πωρία τών άσθενών ή τών οικείων των, άφ’ έτέρου δέ, ό καταλογισμός τών φαρμάκο>ν καί άλλω νέξετάσεων εις βάρος αύτών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Πρόεδρος τοΰ Κ λάδου Υ γ ε ία ς Α. Π.
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ χρηματοκιβωτίων I. Ρουμπής, συνελήφθη καί καταζη
τείται δ συνεργάτης του Α. Αεληγιάννης, άμφότεροι μέ πλούσια κακοποιό δράση.
Ό Ρουμπής είχε συλληφθή τδ 1952 καί κατεδικάσθη σέ κάθειρξη 6 έτών, για σω
ρεία κλοπών. Τό 1957 άπεφυλακίσθη καί διέρρηξε πολλές έκκλησίες για τις όποιες
κατεδικάσθη σέ κάθειρξη 8 έτών. Τό 1962 άπεφυλακίσθη καί διέπραξε άπάτη σέ
βάρος έμπορου, ύψους 800.000 δραχμών, μέ τήν μέθοδο της πτωχεύσεως. Στις φυ
λακές γνώρισε τόν Δεληγιάννη καί μαζί, μετά τήν άποφυλάκισή τους, έκαναν τις
έξης διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων: Στις 24 Ιουνίου διέρρηξαν τό χρηματοκιβώτιο
τοΰ «’Αρσάκειου», άπό τό όποιο άφήρεσαν 800.000 δραχμές. Στις 14 ’Απριλίου
διέρρηξαν τό επί τής δδοΰ Γ ' Σεπτεμβρίου άριθμός 2 χρηματοκιβώτιο τοΰ Εφοπλι
στικού γραφείου Βασματζίδη, άπό τό όποιο άφήρεσαν 160.000 δραχμές. Τό ίδιο
χρηματοκιβώτιο διέρρηξαν καί τόν Δεκέμβριον τοΰ 1965, άφαιρέσαντες χρηματικό
ποσό 6.000 δραχμών. Στις 6 Αύγουστου διέρρηξαν τά Γραφεία τοΰ Δημοσίου Τα
μείου ’Αμαρουσίου, άλλα δέν κατόρθωσαν νά διαρρήξουν τό χρηματοκιβώτιο, πού
περιείχε 600.000 δραχμές. ’Από τό επί τής όδοΰ Ηπείρου άριθ. 63 γραφείο τής
«Ένώσεως Κωνσταντινουπολιτών» άφήρεσαν 4.000 δραχμές. Τέλος τήν μεσημβρίαν
τής 20ής Αύγουστου έ.έ., διέρρηξαν τά επί τής δδοΰ Θεμιστοκλέους άριθμός i Γρα
φεία τής έταιρίας Μαμιδάκη καί έπεχείρησαν νά διαρρήξουν τό χρηματοκιβώτιο,
άλλά έγένοντο άντιληπτοί άπό Τπαξιωματικό τής Χωροφυλακής κατά τοΰ όποιου
έπετέθησαν. Ή Γενική ’Ασφάλεια έχει κινηθή γιά τήν σύλληψη καί τοΰ ετέρου κα
κοποιού Α. Δεληγιάννη.
— Ο ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΣ Γ. ΙΙεργάμαλης συνελήφθη, γιατί μέσα σ’ ένα κεν
τρικό καφενείο τής Νίκαιας Πειραιώς, κατέσφαξε τόν πατέρα, πού τόν χτύπησε μέ
μαχαίρι 5 φορές, επειδή άρνήθηκε νά τοΰ δόση «χαρτζηλίκι».
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ τρικύκλου I. Μιστρίδης συνελήφθη άπό περιπολικό τής
’Αμέσου Δράσεως, στήν δδό Λεωνίδου.
— ΕΣΚΟΤΩΣΕ τήν Εύανθία Κουρογιάννη, έτών 16, ή μητέρα της Βασιλι
κή, στήν περιοχή τοΰ χωριοΰ Στύλια Ναυπακτίας, χτυπώντας την μέ κλαδευτήρι,
επειδή τήν επιασε σέ έρωτική περίπτυξη μέ τόν δμοχώριό της Γ. Μυλωνά.
— ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ μέ μία μαχαιριά στήν καρδιά, δ Κ. Σισμανίδης, σέ συμ
πλοκή πού έγινε έξω άπό τό κέντρο «Τορόντο», στό Αιγάλεω. Οί δράστες συνελήφθησαν καί είναι δ Ν. Δράκος, διευθυντής τοΰ άνωτέρω κέντρου καί δ άδελφός του
Γ. Δράκος.
— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς καί χασισοπότες συνελήφθησαν στήν Ρόδο. Πρό
κειται περί τών Ά γ λ γ ω ν Ρ. Γκρίφιντ, Κάρολ Κέννον, φοιτήτριας, τοΰ Σουηδού
φοιτητοΰ Μπέντ ’Έντερλαντ, τής Σουηδέζας φοιτήτριας Ά ννέτ Νίχτρομ καί τοΰ
Έλληνος Μ. Κανακάρη. Κατεσχέθησαν 11 κιλά χασίς, σέ έρημική οικία, οπού
συγκεντρωνόντουσαν καί χασισοποτοΰσαν. Τό χασίς είσήχθη άπό τόν Λίβανον.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Α. Γιάγκας, έτών 55, συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια Πει
ραιώς, γιατί, ένώ ήταν παντρεμένος καί διαζεύθηκε τήν Μαρία Μπουλουμπασάκη,
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παντρεύτηκε μία καθηγήτρια, της όποιας κατασπατάλησε την προίκα πού άνήρχετο σέ 5 Εκατομμύρια δραχμές. Στην συνέχεια τήν εγκατέλειφε καί μέ τό επώνυμο
Χατζηγεωργίου, εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη. Έ κεΐ άρχισε αλληλογραφία μέ
διάφορες γυναίκες, μέσω τών μικρών αγγελιών τών εφημερίδων καί κατ’’ αύτδν
τόν τρόπο κατώρθωσε νά γνωρισθη καί νά καταχρασθή 170.000 δραχμές, άνήκουσες
σέ κάποια γυναίκα. Τέλος, στδν Πειραιά, γνωρίσθηκε καί συνδέθηκε μέ άλλη γυ
ναίκα, οι συγγενείς της όποιας, άντιληφθέντες τό ποιόν του, έσπευσαν νά τον καταγ
γείλουν στην ’Αστυνομία, ή όποια καί εθεσε τέρμα στην κακοποιό δραστηριότητά του.
— Ο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ελευθερίων γυναικών Γ. Καλογερόπουλος, έτών
23, συνελήφθη, γιατί έξεμεταλλεύετο από δμήνου έλεθεριάζουσα γυναίκα.
— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι την μητέρα του Μαρία καί τήν γυναίκα του
Στυλιανή, σέ υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί τής όδοΰ Θήρας, δ II. Κυριακόπουλος.
— ΚΑΤΕΣΦΑΞΕ τον Σπΰρο Μαραγκό ό ψυχοπαθής Γεώργιος Καραθανάσης,
στο χωριό Γαβαλοΰ Μεσολογγίου, κατά τήν διάρκεια τοπικής πανηγύρεως.
— ΣΑΤΓΡΟΣ καί απαίσιος δολοφόνος ό 18ετής ποιμένας Στυλιανός Μερμυγχιάς. Άφοΰ παρέσυρε σέ ερημική τοποθεσία χωριού τής Λήμνου, ήσέλγησε στον
δετή ’Ιωάννη Κρίκη, πού στήν συνέχεια τόν σκότωσε, χτυπώντας τό κεφάλι του μέ
πέτρες. Ό δράστης συνελήφθη καί πρόκειται πολύ σύντομα νά λογοδοτήση στήν
Δικαιοσύνη.
— Ο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ γυναικών Γ. Σαββίδης συνελήφθη, γιατί έξέδιδε
άπό έξαμήνου νεάνιδα, 23 έτών.
— Η «ΚΑΦΕΤΖΟΥ» Μαρία Μ., προβλέπουσα τήν μοίρα, άπέσπασε άπό τούς
αφελείς Δ. Μαρκομιχελάκη 12.000 δραχμές καί Μαλβίνα Παλουμπά 3.850 δραχμές.
— ΤΥΧΗΡΑ παίγνια (ζάρια) έπαιζαν 17 άτομα, τά όποια συνελήφθησαν
στήν δδό Βεΐκου 17. Κατεσχέθησαν καί 3.197 δραχμές, πού βρέθηκαν στο τραπέζι.
-—- ΣΑΤΥΡΟΣ γέροντας, ό Α. Κωνσταντακατος, έτών 76, συνελήφθη, γιατί
ήσέλγησε σέ δύο αγόρια 10 καί 12 έτών, τά όποια παρέσυρε στό δωμάτιό του.
-—- ΒΙΑΙΑ απαγωγή υπό τήν απειλήν στιλέτου διέπραξαν οι Ν. Βενετσάνος
καί Κ. ΙΙαπαστάϊκος, δταν μπήκαν, κατόπιν παραβιάσεως τής θύρας εισόδου, στό
σπίτι τού Μ. Πατεράκη καί δταν, απειλώντας τον μέ στιλέτο, τόν έπεβίβασαν αυτο
κινήτου. Στό δρόμο, δμως, κατώρθωσε νά πηδήση άπό τό αυτοκίνητο καί καλώντας
σέ βοήθεια, περισυνελέγη άπό περιπολικό άστυνομικό αυτοκίνητο.
— Ο ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΣ άνήλικος ’Αθανάσιος X., έτών 12, συνελήφθη σέ λεωφο
ρείο, ένψ προσπαθούσε νά άφαιρέση τό πορτοφόλι γέροντος έπιβάτου. 'Ομολόγησε 12
κλοπές πορτοφολίων σέ λεωφορεία καί τρόλλεϋ.
— ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ σέ βάρος άνηλίκου νέας, συνελήφθη ό Π. Κωνσταντινίδης, έτών 60, φωτογράφος επί τής όδοΰ Φορμίωνος, άριθμός 18.
— ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ σέ κοριτσάκι, ήλικίας 6 έτών, συνελήφθη, κατόπιν μηνύσεως τής Δ. Μουχτή, δ Ν. Χριστόπουλος, έτών 60, κάτοικος Άνθουπόλεως ’Ατ
τικής.
-— Ο ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΣ ’Ιταλός Άλμπέρτο Φαβινόλι συνελήφθη μέσα σέ τρόλλεύ, ένώ άπεπειράτο νά κλέψη τό πορτοφόλι έπιβάτου.
— ΓΙ’ ΑΠΟΠΕΙΡΑ διαρρήξεως καταστήματος τής περιοχής Μοναστηρακίου,
συνελήφθη δ Μ. Μακρυγιάννης, κάτοικος Πειραιώς, κατόπιν καταδιώξεώς του άπό
περιπολικό τής ’Αστυνομίας.
Ν. Α.

( Συνέχεια άπό τό 344 τεύχος )

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Ταναΐδος.
Πάροδος της δδοΰ Έρμωνάσσης 35, κοντά στο Εργοστάσιο «ΘΕΡΜΙΣ» τής
Ριζουπόλεως.
Ή Τάναϊς, αρχαία ελληνική αποικία στην αριστερή δχθη τοΰ ποταμού Δον
στήν Ν. Ρωσία, ήταν μέγιστον εμπορικόν κέντρον καί καταλήφθηκε άπό τόν Μιθριδάτην τό 115 π.Χ. Στή θέσι. της βρίσκεται σήμερα ή πόλις Ά ζόφ. (Τάναϊς, ώνομάζετο κατά τήν άρχαιότητα καί ό ποταμός Δόν).

Τανταλίδου Ήλία.
Πάροδος τής όδοΰ Αιγαίου 35 (λεωφ. Συγγροΰ 181) , στόν "Αγιο Σώστη.
Ό Ή λίας Τανταλίδης (1818— 1 8 7 6 ), ποιητής καί λόγιος άπό τήν Κωνσταν
τινούπολή διετέλεσε έπί 30ετίαν καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης. (Συν
ώνυμη οδός υπάρχει στήν Καισαριανή καί στο Γ αλάτσι).

Ταντάλου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αχαιών 4, κοντά στόν ηλεκτρικό σταθμό Πετραλώνων.
Ό Τάνταλος, μυθολογικός βασιλεύς τής Σιπύλου στήν Φρυγία, γυιός τοΰ Δώς
ή Τμώλου καί τής ΙΙλουτοΰς, πατέρας τής Νιόβης, τοΰ Πέλοπος καί τοΰ Βροτέα,
θέλοντας νά διαπίστωση άν είναι δυνατόν νά έξαπατηθοΰν οί θεοί τοΰ Όλύμπου, κατ
έσφαξε τόν γυιό του Πέλοπα καί προσέφερε τά τεμάχιά του στους θεούς ώς γεΰμα.
Οί θεοί τοΰ Όλυμπου πού άντελήφθησαν τό έγκλημα τοΰ Ταντάλου, άνέστησαν τόν
Πέλοπα καί έτιμώρησαν τόν πατέρα του. Ό ζωγράφος Πολύγνωτος έξεικόνισε σέ πίνακά του τήν τιμωρία τοΰ Ταντάλου. (Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια των
’Αθηνών) .

Ταξιαρχών.
Πάροδος τής δδοΰ Δεξίππου, 5, στήν δμώνυμη έκκλησία τής «Πλάκας».
’Οφείλει τήν όνομασία στήν έκεΐ δμώνυμη έκκλησία τών «Ταξιαρχών». (Συνώ
νυμη δδός υπάρχει σέ προάστιο τών ’Α θηνώ ν).

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών

959

Τ α ξ ίλ η .
Πάροδος της όδοΰ Κρατεροΰ, στά ’Ά νω Ήλύσια.
Ό Ταξίλης, ’Ινδός ηγεμόνας, σύμμαχος τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, ώνομάζετο κυ
ρίως ’Όμφις ή Μόφις. Αυτός Ιγνώρισε ατούς Μακεδόνες τούς ελέφαντες.
Τ α ρ έλλα Π έτρ ο υ .
Πάροδος της όδοΰ Μαιζώνος 25, κοντά στην πλατεία «Ανεξαρτησίας» (Β άθης).
Ό Πέτρος Ταρέλλας, ’Ιταλός ταγματάρχης καί φιλέλληνας, διωρίσθηκε από
τόν Κωλέττη διοικητής συντάγματος τό 1822, επολέμησε στην ’Ήπειρο καί σκοτώ
θηκε στην μάχη τοΰ Πέτα.
Τ α ρ σ ο ϋ.
Πάροδος τής όδοΰ Μ. Βόδα 94, κοντά στόν «'Ά γιον Παντελεήμονα», τής όδοΰ
Άχαρνών.
Ή Ταρσός, πόλις τής Ν.Α. Α σίας, στό νομό Α δάνων, κτίσθηκε ύπό των Άργείων καί κατ’ άλλους ύπό τοΰ βασιλέως τών ’Ασσυριών Άσσούρ - Βάνι - Πάλ (Σαρδαναπάλου). Στό διάστημα τών ρωμαϊκών καί ελληνιστικών χρόνων είχε φιλολογι
κή καί φιλοσοφική σχολή, έφάμιλλη τής τών ’Αθηνών καί ’Αλεξάνδρειάς. Ή Ταρ
σός είναι πατρίς τών στωικών φιλοσόφων Αντιπάτρου, Άρχεδήμου, Νέστορος, τών
δύο Άθηνοδώρων καί άλλων λογίων, καθώς καί τοΰ Αποστόλου Παύλου. Σήμερα ή
Ταρσός έχει περί τις 62 χιλ. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν Βύρωνα καί τήν Ν.
’Ιω ν ία ).
Τ α τα ούλω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Χρυσουπόλεως 54, κοντά στό νέο τέομα τών λεωφορείων «Πο
λύγωνον».
Τά Τατάουλα ή Ταταΰλα, συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως Β.Δ. τοΰ Πέραν,
κατωκεΐτο μέχρι τοΰ 1922 Αποκλειστικά από "Ελληνες. Σήμερα δνομάζεται Κουρτουλούς (Ά πολύτρωσις). (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προάστια τών Α θ η νώ ν).
Τ α ΰγετου.
Πάροδος τής όδοΰ Κέας 47, κοντά στήν πλατεία «Κολιάτσου».
Πρόκειται γιά τό γνωστόν δοος τής Λακωνίας, κοινώς Πενταδάκτυλο, πού έχει
υψόμετρο 2409 καί ή ύφηλοτέρα του κορφή ονομάζεται Προφήτης Ή λίας. Σύμφωνα
μέ τήν μυθολογία ώνομάσθηκε Ταΰγετος από τήν Άτλαντίδα ΤαΟγέτη. Ό Ταΰγε
τος είναι τό ύψηλότερον όρος τής Πελοποννήσου. (Συνώνυμη όδός υπάρχει σέ προ
άστια τών Α θ η νώ ν).
Τ α υρ ίδ ο ς.
Πάροδος τής όδοΰ Ταταούλων 5, κοντά στό νέο τέρμα τών λεωφορείων «Πο
λύγωνον».
Ή Ταυρίς (περσιστί Τ εμπρίζ), πρωτεύουσα τής περσικής έπαοχίας Άζερμαϊτζάν, βρίσκεται περί τά 100 χιλμ. νοτίως τών σοβιετικών συνόρων. ’Από τών
άρχαιοτάτων χρόνων Απέκτησε σπουδαιάτητα λόγω τής θέσεώς της έπί τών μεγά
λων πρός τόν Εύξεινον καί τάς χώρας τοΰ Καυκάσου εμπορικών όδών. Κατά τόν
14ον αιώνα ήτο μέγα πνευματικό κέντρο.
( Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ
’ Υπό το ύ κ. Ν. Α.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Κάλλιας, πεζδς καί τραυματισμένοι ο'ι Α. Κωστάκης καί Α.
Καταντώνης, δταν τδ Ε.Σ. 43019 δχημα, που δδηγοΰσε, στον Πύργο, δ 1. Φέρας,
παρεξέκλινε της πορείας του, έπεσε επάνω σέ πρατήριο βενζίνης καί εν συνεχεία
μπήκε στο παρακείμενο οινοπωλείο, δπου εύρίσκοντο τα θύματα.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δ Α. Χριστοφορίδης, δδηγδς μοτοποδηλά
του καί δ συνεπιβάτης του Κ. Άμανατίδης, δταν, στδ χωριά Ζερέοχώρι Βέροιας,
συνεκρούσθησαν μέ τδ 159125 φορτηγά αυτοκίνητο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Τατσιώνας, δδηγδς γεωργικού Iλκυστήρος, δταν ούτος άνετράπη στδ Πολύδροσο ’Άρτης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Καλπακίδης, έπιβάτης φορτηγού αυτοκινήτου καί τραυματι
σμένος δ Ε. Νικολούδης, δταν τδ όχημα άνετράπη στην Όρεστιάδα “Εβρου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Καλογιάννης, έπιβάτης γεωργικού έλκυστήρος, πού δδηγοΰσε δ Α. Σαπουντζής καί άνετράπη στδ χωριά Πραιτώριο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Δεληγιαννίδης, δδηγδς τού Ι.Χ. 940 Β.Β.Ρ. καί τραυματι
σμένη ή γυναίκα του, δταν τούτο άνετράπη στδ 4ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Δράμας —
Ν. Άμισσοΰ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Παπαμάρκου, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν ούτος συνεκρούσθη, στδ 23ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Κοζάνης — Ααρίσης, μέ λεωφορείο πού δδηγοΰσε δ Ρ. Βαντινιώτης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Δημητρινέλλης, ιδιοκτήτης καί είσπράκτωρ λεωφορείου,
γραμμής Βόλου — Ααρίσης, δ δποΐος, δταν τδ λεωφορείο διήρχετο άπδ τδ χωριά Ριζόμυλος, έπεσε άπδ την πίσω θύρα, πού άνοιξε άπότομα καί ύπέστη κάταγμα τής
βάσεως τού κρανίου.
— ΝΕΚΡΑ ή Χρυσούλα Κοραή, την δποία παρέσυρε Ι.Χ. μέ δδηγδ τδν νΑ γ
γλο Ντέϊβιντ Τόρνερ, στις Θερμοπύλες.
— ΝΕΚΡΟΣ δ X. Θινμάκος, δδηγδς τού Ι.Χ. 197677, δταν, άπδ έσφαλμένο
χειρισμδ κατά την στιγμήν τού παρκαρίσματος μπροστά στδ ξενοδοχείο του, στδ Νέο
Φάληρο, έπεσε μέ τδ αυτοκίνητό του στην κοίτη τού Κηφισού.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ol I. Φοράκης καί Κ. Κουρουβίλας, δδηγοί, άντιστοίχως, των ύπ’ άριθ. 106225 καί 154047 Ι.Χ. αυτοκινήτων καί δύο πεζοί, δταν
τά όχήματα συνεκρούσθησαν στη λεωφόρο Μεσογείων, μπροστά στην Σχολή Χωρο
φυλακής.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Δ. Μπότης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν
τούτο συνεκρούσθη μέ τδ ύπ’ άριθμδν 38255 λεωφορείο πού τδ δδηγούσε δ Γ. Καλαντζής, στην 'Ιερά δδό.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα οι Η. Βλαντής καί I. Καρουμπαλής, δταν
τδ Ι.Χ. 249590 πού έκλεψαν στην Πετρούπολη, ένεσφηνώθη πίσω στδ σταθμευμένο
105823 λεωφορείο.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 12 έπιβάτες τού ύπ’ άριθ. 133718 λεωφορείου, δταν
τούτο συνεκρούσθη μέ τδ Ι.Χ. 44677, στην διασταύρωση των δδών Ηλιουπόλεως
καί ’Ιόλης.

— ΝΕΚΡΑ ή Ε. Γεωργίου, 6 ετών, τήν οποία παρέσυρε μοτοποδήλατο μέ οδη
γό τδν Α. Ζαχαράκη, στους 'Αγίους Θεοδώρους.
.— ΝΕΚΡΑ ή Λ. Μπλέτσα, τήν οποία παρέσυρε τδ Ι.Χ. 255595 αυτοκίνητο μέ
δδηγό τδν Ε. Παγκαλάκη, στή λεωφόρο Μεσογείων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Χατζηγρηγορίου, τδν δποΐο παρέσυρε, στή λεωφόρο Κηφι
σίας, τδ Ι.Χ. 97452, μέ δδηγδ τδν Β. Βιντζηλαΐο.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Β. Γαλέρος, δδηγδς μοτοσυκλέττας καί δ συνεπιβάτης πενθερός του Μ. Γιαλούντης, δταν αΰτη συνεκρούσθη έξω άπδ τδ χωριδ Γωνιά Κρήτης
μέ φορτηγό, πού δδηγοΰσε δ I. Χατζηγεωργίου.
— ΝΕΚΡΟ βρέφος ήλικίας 1 έτους, πού συνέθλιψε τδ 168840 φορτηγό, μέ δδη
γδ τδν X. Χατζηαθανασιάδη, στήν Καβάλα.
—ΝΕΚΡΑ ή Ε. Τσατσαρωνάκη, δταν φορτηγδ αυτοκίνητο, δδηγούμενο άπδ τδν
γυιό της Ν. Τσατσαρωνάκη, άνετράπη σέ χωριδ τής Επαρχίας Κισσάμου Κρήτης.
Έτραυματίσθησαν σοβαρά δ δδηγός, δ πατέρας του καί δ αδελφός του Γεώργιος.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ ίερεύς Α. Τσάμαρης, σέ τροχαίο δυστύχημα, στήν
δδόν ’Αθηνών — Ααρίσης, κοντά στήν Τανάγρα.
— ΝΕΚΡΑ ή Π. Νεράτζου, τήν όποια παρέσυρε τδ Ι.Χ. 122905, μέ δδηγδ τδν
I. ΙΙαπακωστόπουλο, στήν λεωφόρο Μεσογείων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Παρασκευάς, δ δποίος, ένώ έβάδιζε σέ πεζοδρόμιο τής 'Α 
γίας Παρασκευής, τδ Ι.Χ. 3997 μέ δδηγδ τδν Π. Μοσχονά, κινούμενο στή λεωφόρο
Μεσογείων, παρεξέκλινε τής πορείας του, άνήλθε στδ πεζοδρόμιο καί τδν παρέσυρε.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Σιδερής, δδηγδς μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένοι οί Μ.
Φίλιππας καί Α. Καραπιπέρης, έπιβάτες ποδηλάτου, δταν ή μοτοσυκλέττα, στή λεω
φόρο Κηφισσοΰ, προσέκρουσε στδ προπορευόμενο ποδήλατο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Κωνσταντίνου, δδηγδς φορτηγού αύτοκινήτου, τδ δποΐο, στδ
51ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — ’Αθηνών, προσέκρουσε σέ δένδρο, λόγω
άδεξιότητος τού δδηγού.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μάμης, έπιβάτης τού Δ.Χ. 150634 φορτηγού αυτοκινήτου,
τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Π. Μανίκης καί τραυματισμένος σοβαρά δ Ν. Μαργαρίτης, έπι
βάτης τού 91667 Ι.Χ. φορτηγού, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Δ. Πολαντίκης, δταν τά δύο
οχήματα συνεκρούσθησαν, στδ 33ο χιλιόμετρο τής όδού ’Αθηνών — Κορίνθου.
— ΝΕΚΡΑ ή Ε. Ταγουρά, επιβάτις Ι.Χ. αυτοκινήτου, πού δδηγοΰσε δ τραυματισθείς σοβαρώς I. Κολοβός, δταν τδ όχημα παρεξέκλινε τής πορείας του καί χτύπη
σε πάνω σέ βράχο, στδ 35ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Σπάρτης — Μονεμβασίας.
— ΝΕΚΡΑ ή Κ. Ματαράγκα, πού παρέσυρε φορτηγδ αυτοκίνητο, μέ δδηγδ τδν
Α. Μπιτσέκη, στήν Κοζάνη.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Σ. Μανωλάκης καί ή σύζυγός του Αικατερίνη, έπιβάτες
τοΰ Ι.Χ. 180840 φορτηγοΰ αυτοκινήτου καί τραυματισμένοι οί I. Βουλουδάκης, δδη
γδς καί Ε. Μακιλάκης, δταν στδ 16ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Ααμίας — Βόλου, τδ
δ/ημα άνετράπη.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Σ. Τυχόπουλος, έπιβάτης τοΰ Ι.Χ. 107347, μέ
δδηγδ τδν Κ. Τσαβίδη, δταν τοΰτο άνετράπη, στδ 12ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Λαμίας
— 'Υπάτης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Ίωάννου, έπιβάτης Ι.Χ. μέ δδηγδ τδν Σ. Κακαριάδη, δταν
τδ όχημα άνετράπη στδ 18ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — Δράμας.
— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 23, ήτοι δ δδηγδς φορτηγοΰ αυτοκινήτου καί 22 έπι
βάτες λεωφορείου, δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν κοντά στήν Φοινίκη Πυλίας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ 4ετής Γ. Βασιλικός, τδν όποιον παρέσυρε βοήλατη άμαξα (άραμπ ά ς), μέ δδηγδ τδν I. Κοπέλη, σέ χωριδ τών Σερρών.
Ν. Α
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Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της ’Α στυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέρουσα.
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ε λληνικό
σ π ίτ ι.

