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ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΤΟΜΗ

« ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί Όπλΐται των Σωμάτων ’Ασφαλείας,
Τό ’Έθνος κλίνει εύλαβικώς τό γόνυ εις τήν Δόξαν της 28ης ’Οκτωβρίου 1940 

καί ή ψυχή τοΰ λαοΰ μάς ένοΰται καί πάλιν προς τάς ψυχάς των πεσόντων ηρώων 
καί των πρωτεργατών τοΰ ’Αλβανικού έπους.

Νωπαί είναι αί δάφναι καί ολόκληρος δ Ελληνισμός, άπανταχοΰ τής γης, 
δονεΐται από εθνικόν αίσθημα κατά τήν επέτειον τοΰ θαύματος τοΰ έλληνικοΰ «ΟΧΙ», 
προς τάς ακόρεστους ορέξεις των φασιστικών δυνάμεων καί τών ύπουλων εχθρών 
τής πατρίδος. Εις τήν μακραίωνα Ιστορίαν τοΰ Έλληνισμοΰ, ούδεμίαν θά εϋρωμεν 
λαμπροτέραν σελίδα ήρωϊσμοΰ, νενναιότητος καί ύψηλοΰ έθνικοΰ φρονήματος.

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940, παρέμεινε διά τάς έπερχομένας γενεάς, λαμπρότα- 
τον παράδειγμα θάρρους καί θυσίας, απαράμιλλου μεγαλείου καί προσετέθη <1>ς πο
λύτιμος κορωνΐς εις τά ύπέροχα επιτεύγματα τοΰ έλληνικοΰ σθένους, μεστή εις νόη
μα καί όμοια πρός τούς ιστορικούς σταθμούς τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος είς τόν Μα
ραθώνα, τάς Θερμοπύλας καί τήν Σαλαμίνα.

Ό  Ελληνισμός άντέταξε πάντοτε τό πνεΰμα είς τήν σιδηρόφρακτον βίαν καί 
έξήλθε νικηφόρος καί παρέμεινεν ισχυρός καί εμεγαλούργησεν άνά τούς αιώνας. ’Ε
πέτυχε τούτο ήνωμένος είς τό ιδεώδες τής έλευθερίας, είς τάς παραδόσεις του καί 
τάς ίεράς ύποθήκας τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Άντέταξεν ή Ελλάς, καθ’ 
δλην τήν μακράν πορείαν τής Ιστορίας της, είς τήν επιβουλήν, τήν ύπερήφανον ευ
γένειαν τής ελληνικής ψυχής .Εϊςι τήν δολιότητα, τήν γενναίαν άναμέτρησιν. Είς 
τήν απειλήν, τό απεριόριστον θάρρος.

Καί έπέτυχεν δ Ελληνισμός νά διατηρηθή ακμαίος, αδιάφθορος καί Ακλόνη
τος, είς τάς έπάλξεις τής προασπίσεως τών ηθικών άξιων. Επέτυχε τούτο, ήνωμέ
νος. Καί ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 είναι ενα άκόμη τρανόν παράδειγμα τής ισχύος 
τοΰ ήνωμένου Ελληνισμού.

Ημείς οί σύγχρονοι "Ελληνες, συνεπέίς πρός τάς ίεράς έπιταγάς τής πατρίδος, 
όφείλομεν νά διατηρήσωμεν άσβεστον είς τάς καρδίας μας, τήν φλόγα τής φιλο
πατρίας καί νά άντιτάξωμεν πάντοτε τό «Μόλων Ααβέ» είς οίανδήποτε άπειλήν κατά 
τοΰ ’Έθνους, τής έλευθερίας καί τής τιμής τής Ελλάδος. Τότε μόνον θά δυνάμεθα 
έπαξίως νά λεγώμεθα "Ελληνες.

Όφείλομεν νά παραμείνωμεν ήνωμένοι είς τά εθνικά ’ιδεώδη καί νά διατη- 
ρώμεν είς τάς καρδίας μας αναλλοίωτα τά αισθήματα τής άγάπης πρός τήν πατρί
δα, πιστοί είς τάς υποχρεώσεις μας απέναντι τών εαυτών μας, τών οικογενειών 
μας, τής Θρησκείας μας καί τοΰ ’Έθνους.
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’Ά ς μή λησμονώμεν ποτέ, δτι «Μητρός τε καί Πατρός καί των άλλων προ
γόνων άπάντων τιμιώτερον έστιν ή Πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον».

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940, ας διατηρηθή εις τήν ζωήν μας, φωτεινόν δρόση- 
μον άπαρχής νέων αγώνων διά τήν ευημερίαν, τήν πρόοδον καί τήν ανεξαρτησίαν 
τής έλληνικής Πατρίδος.

Ζητώ ή Ε λλάς!
Ζητώ δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940! »

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΥ

«Σόμπας δ Ελληνισμός έορτάζει σήμερον τό ύπερήφανον «ΟΧΙ» τής 28ης 
’Οκτωβρίου 1940.

Τό «ΟΧΙ» εκείνο ύπήρξε καί θά παραμείνη ώς ή μεγαλυτέρα ιστορική παρα
καταθήκη διά τάς συγχρόνους καί έπιγενομένας έλληνικάς γενεάς, δσον αφορά τήν 
εθνικήν μας συνείδησιν καί ταύτοχρόνως ώς ύπέροχον δείγμα αυτοθυσίας τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοΰ άπέναντι τής ώμής βίας καί υπέρ τής έλευθερίας, ένώπιον τής παγκο
σμίου συνειδήσεως.

Πρό είκοσι επτά άκριβώς έτών, εις τά χιονοσκεπή δρη τής ’Αλβανίας, τό άν
θος τής έλληνικής νεότητος καί δ Στρατός μας μέ τόν άσύγκριτον ήρωϊσμόν των καί 
τό άπαράμιλλον θάρρος των έγραψαν μίαν τών ένδοξωτέρων σελίδων τής τρισχιλιε
τούς ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ έθνους.

'Ολόκληρος ή Οικουμένη έμεινε κατάπληκτος καί έκστατική πρό τοΰ πρωτο
φανούς θάρρους τών Ελλήνων νά άποτολμήσουν νά όρθώσουν τό άνάστημά των ένώ
πιον τών σιδηροφράκτων στρατιών τοΰ ’’θξονος καί νά αποδοθούν εις μίαν άνευ 
προηγουμένου τιτανομαχίαν, υπερασπιζόμενοι τά δσια καί τά ιερά τής έλληνικής 
φυλής.

Υπήρξε τραχύτατος καί άνισος δ άγων τοΰ 1940.
Ύπήρξεν δμως εις έκ τών πλέον ιερών αγώνων τής τρικυμιώδους πορείας τοΰ 

έθνους καί έδίδαξε διά πολλοστήν φοράν τήν άνθρωπότητα δτι ή αιματοβαμμένη αύ- 
τή γή, ή Χώρα τών παλαιών θεών καί τών νέων ήμιθέων κατοικεΐται από λαόν 
άγνοοΰντα καί άποστρεφόμενον τήν καταισχύνην. Κατοικεΐται από λαόν, τοΰ όποιου 
δ αιώνιος τηλαυγής φάρος, δ Παρθενών, ίσταται άκλόνητος εις τήν θέσιν του, 
κολοσσός καί σύμβολον λαμπρόν έναντίον τών άπεμπολησάντων τήν Ιδέαν καί έγ- 
κολπωθέντων τήν "Γλην.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έχόμενον στερρώς τών λαμπρών καί ήρωϊ- 
κών έθνικών παραδόσεων, δεν ύστέρησεν εις τήν προσφοράν αίματος καί θυσιών εις 
τόν κοινόν αγώνα τής σωτηρίας τής Έλληνικής ΙΙατρίδος.

Ή  28η ’Οκτωβρίου θά καταυγάζη πάντοτε μέ τό άνέσπερον φως τής άρετής 
καί τής θυσίας, τήν μεγαλειώδη πορείαν τοΰ ’Έθνους καί θά άποτελή δι’ δλόκλη- 
ρον τήν Άνθρωπότητα άσφαλή δδηγόν, εις τήν χάραξιν τής δδοΰ τής τιμής καί τοΰ 
καθήκοντος.

Σήμερον, τήν μεγάλην αυτήν ήμέραν, άς στρέψωμεν ευλαβώς τήν σκέψιν μας 
εις εκείνους, οίτινες έδημιούργησαν τό Έ πος τής ’Αλβανίας καί άς άναζωογο- 
νήσωμεν τήν πίστιν μας εις τά έθνικά ’Ιδεώδη, άτινα διεφυλάχθησαν έπί δλοκλή- 
ρους χιλιετηρίδας εις τόν γόνιμον αύτόν τόπον τής Έλευθερίας.

Ά ς  παραμείνωμεν καί σήμερον, δπως τότε, . άπολύτως ήνωμένοι, διατηροΰν- 
τες άσβεστον εις τάς καρδίας μας τήν φλόγα τής φιλοπατρίας καί τής άρετής καί 
υπό τήν καθοδήγησιν τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως, άς βαδίσωμεν τήν λεωφόρον
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τής εθνικής άναδημιουργίας, τής προόδου καί των ιστορικών πεπρωμένων τής Πα- 
τρίδος μας.

Ζήτω ή Ελλάς!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου!
Ζήτω ή Αστυνομία Πόλεων!»

2 8Η Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1940
'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Β Α Σ . ΚΡΥΟΥ

« Τήν 27 jlO /1967, είς συγκέντρωσιν των αστυνομικών και διοικητι
κών υπαλλήλων τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, ό ’Αστυνόμος 
Α ' Τάξεως κ. Βασ. Κρύος έξεφώνησε τον κατωτέρω δημοσιενόμενον 
πανηγυρικόν λόγον».

« 28η ’Οκτωβρίου 1940, ώρα 3η πρωινή, νύκτα.
Ό  έν Άθήναις ’Ιταλός πρέσβυς εισέρχεται, περίτρομος καί ύποκλινόμενος, είς 

την κατοικίαν τοΰ “Ελληνος πρωθυπουργού καί επιδίδει τό τελεσίγραφον τής Κυ- 
βερνήσεώς του, τό όποιον διελάμβανε τα εξής: «Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις δεν προ- 
τίθεται ποσώς διά τής προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινων σημείων, έπιβαλλο- 
μένης ύπό τής άνάγκης τών περιστάσεων καί Ιχούσης καθαρώς άμυντικόν χαρα
κτήρα, νά θίξη δπωσδήποτε την κυριαρχίαν καί τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος».

’Αλλά... «ου χρή, παννύχιον εύδειν βουληφόρον άνδρα».
Ό  Έλλην πρωθυπουργός, ’Ιωάννης Μεταξάς, ώς ύπεύθυνος έθνικός άνήρ, πρά

γματι δέν εφησύχαζε, δέν έκοιμάτο.
Ή  ηχώ τοΰ «ΟΧΙ» τοΰ Μαραθώνος, τών Θερμοπυλών, τής Σαλαμΐνος, τών 

Πλαταιών, τής Κωνσταντινουπόλεως, τώ 1453, τής έθνεγερσίας τοΰ 1821 καί τοΰ 
τορπιλλισμοΰ τοΰ εύδρόμου «"Ελλη», τήν 15ην Αύγούστου 1940, διετήρει αυτόν 
άγρυπνον, έν έγρηγόρσει, άμα καί πανέτοιμον, μέ άποτέλεσμα, άνευ χρονοτριβής 
τινός, νά άπευθύνη, είς άπάντησιν τοΰ όπούλου τελεσιγράφου, ευθέως καί σθενα- 
ρώς, τό σύγχρονον έλληνικόν ιστορικόν «ΟΧΙ».

Χρονικώς άπέχομεν άπό τήν μεγάλην έκείνην ήμέραν, τήν όποιαν σήμερον τι- 
μώμεν. Παρήλθε τό πρώτον τέταρτον αίώνος καί είσήλθομεν ήδη είς τό δεύτερον 
καί τό χρονικόν τούτο διάστημα γέμει, πυκνώς, έκ γεγονότων τραγικών καί μετα
βολών σοβαρώς έπικινδύνων.

"Ομως, ή ήμέρα αυτή, τοΰ έλληνικοΰ έπους, δέν αποτελεί δι’ δλους μας μίαν 
απλήν έορταστικήν έπέτειον. Μεταξύ ήμών ζή, μέρος τής γενεάς έκείνης, ή όποια 
έβάστασεν έπί τών ώμων της τήν συντριπτικήν ευθύνην, υπεβλήθη είς θυσίας καί 
διά τοΰ ήθους της καί τής πολεμικής της αρετής, κατέστησε τήν Ελλάδα παράδει
γμα άνά τόν κόσμον καί ύπερτέραν παντός άλλου θαυμασμοΰ.

Καί τμήμα τής γενεάς έκείνης παρευρίσκεται σήμερον είς τόν χώρον τοΰτον 
καί δικαιοΰται νά αισθάνεται υπερηφάνειαν, διότι συνέβαλεν είς θυσίας καί συνετέ- 
λεσεν είς τό θαΰμα τοΰ έλληνικοΰ έπους.

Ή  περίοδος τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε ζοφερά δι’ όλόκληρον τόν 
κόσμον. Οί συνεταίροι, δικτάτορες τοΰ "Αξονος Βερολίνου - Ρώμης, έδέσποζε σχε
δόν ολοκλήρου τής ήπειρωτικής Ευρώπης καί δ άλλος —  έκεϊνος δ όποιος θρασύ- 
τατα εκρουε τάς θύρας μας —  είχε σημειώσει θεαματικάς έπιτυχίας είς βάρος άό-
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πλων, άνισχύρων λαών τής ’Αφρικής καί έκόμπαζεν δτι ή κατάκτησις τής Ελλά
δος άπετέλει δι’ αύτόν άπλοΰν στρατιωτικόν περίπατον.

Κατ’ έπίφασιν ή αισιοδοξία του δέν άπετέλει παραλογισμόν, διότι έστηρίζετο 
εις σταθμητούς δι’ αύτόν παράγοντας, ήτοι εις τον τεράστιον συγκριτικώς δγκον 
δυνάμεων, εις τήν έγκαιρον προσεκτικήν προετοιμασίαν, εις τά μεγάλα μηχανικά 
μέσα τοΰ πολέμου, εις τούς ύπερτέρους οικονομικούς πόρους καί τό σπουδαιότερον, 
εις τήν έπιλογήν τής στιγμής πρός αιφνιδιασμόν.

'Όταν ή Ελλάς είπε τό «ΟΧΙ» ούδείς άμφέβαλεν εις τον κόσμον, ούτε καί αυ
τοί οί άκραιφνεΐς φίλοι, δτι ή ’Ιταλία θά έπραγματοποίει τούς σκοπούς της άνευ 
ουσιαστικής δυσχερείας.

’Αλλά, φεΰ! ΑΕ προοπτικαί, οί υπολογισμοί καί οι φόβοι άπεδείχθησαν δι’ 
αυτούς πομφόλυγες, διότι ό έλληνικός λαός διέψευσε τάς προσδοκίας των εχθρών του 
καί διέλυσεν, ούχί μόνον τούς φόβους τών φίλων του, άλλά καί τάς προβλέψεις καί 
τήν κακεντρέχειαν τών άπαθώς θεωμένων τήν τραγωδίαν τής Ελλάδος.

ΑΕ έλληνικαί ’Ένοπλοι Δυνάμεις, ύπό τήν ένδοξον ήγεσίαν τοΰ άειμνήστου, 
σοφού, Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Β ' καί τοΰ αειμνήστου Στρατάρχου ’Αλεξάνδρου 
Παπάγου, έντός δύο έβδομάδων, άνέτρεψαν τόν εισβολέα καί μετ’ ολίγον δσαι ίτα- 
λικαί δυνάμεις ευρέθησαν επί έλληνικοΰ έδάφους κατέστησαν αιχμάλωτοι. Δέν ει- 
χον παρέλθει δύο μήνες από τής ένάρξεως τών εχθροπραξιών, δτε ό Μουσσολίνι 
άντεμετώπιζεν άγωνιωδώς τήν αισχύνην τοΰ ενδεχομένου νά ριφθώσιν αί δυνάμεις 
του εις τήν θάλασσαν τής Άδριατικής.

Ώ ς ήμιθέους έκρινε καί μεταξύ αυτών κατέταξε τούς άγιυνιζομένους 'Έλληνας 
ή άποθαυμάζουσα αυτούς παγκόσμιος Κοινή Γνώμη, ή όποια καθιέρωσε τό δόγμα, 
τό όποιον εκτοτε άπείρως έχει λεχθή, άλλά, διότι ενέχει σπουδαίαν σημασίαν, άπαι- 
τεΐται συχνάκις νά έπαναλαμβάνεται. "Εως τώρα έλέγομεν: «Οί "Ελληνες πολεμοΰν 
ώς ήρωες». Εις τό έξής πρέπει νά λέγωμεν: <0Ε ήρωες πολεμοΰν ως "Ελληνες».

Ή  άρνησις υποταγής εις τήν ’Ιταλίαν ήτο μία πράξις έθνικής άξιοπρεπείας έκ 
μέρους τών Ελλήνων, ή άνατροπή δμως καί ή κφτατρόπωσις τοΰ Μουσσολίνι δέν 
περιωρίσθη εις τά πλαίσια μιας έθνικής νίκης, έλαβε τήν εκτασιν κοσμοϊστορικοΰ 
γεγονότος, διότι μετέβαλε τάς διαστάσεις τής συνεχιζομένης μεγάλης άναμετρήσεως 
καί μάλιστα εις τήν κρισιμωτέραν καί σκοτεινοτέραν διά τήν τύχην τής άνθρωπό- 
τητος στιγμήν, καθ’ ήν μόνον ή Μ. Βρεταννία ήγωνίζετο εναντίον τής λαίλαπος, 
λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι αι Ήνωμέναι ΙΙολιτεΐαι δέν είχον είσέτι έμπλακή εις 
τόν πόλεμον, ένώ ή Σοβιετική Ένωσις, σύμμαχος ούσα τοΰ Χίτλερ, ήσχολεΐτο μέ 
τήν περισυλλογήν, πρός ίδιον δφελος, τής πολεμικής λείας.

Ούδείς ήμφεσβήτησεν ή άμφισβητεΐ δτι τό τέλος τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου 
θά ήτο έντελώς διάφορον, εάν οί "Ελληνες, κατά τήν ιστορικήν περίοδον 1940— 41. 
δέν έπραγματοποίουν τό θαύμα των, τό όποιον μεγαλοψύχως προσέφερον, άνευ άπαι- 
τήσεως καί ούδενός άνταλλάγματος, διά τήν σωτηρίαν τοΰ ελευθέρου κόσμου.

Ό  έλληνικός λαός επέτυχε τό θαΰμα, διότι υπερείχε τοΰ έχθροΰ ήθικώς καί ή 
υπεροχή αΰτη έξεπήγαζεν έκ τής ιστορικής του παραδόσεως, τής έθνικής του άξιο
πρεπείας καί τής αιώνιας άγάπης του πρός τήν αίωνίαν ’Ελευθερίαν.

Πρόκειται περί αυτών τούτων τών στοιχείο>ν, τά όποια συνθέτουν τήν έννοιαν 
καί τήν άναγνώρισιν τής έλληνικής φυλής.

Έρωτάται, δμως, τά στοιχεία αύτά ήσαν σταθερά καί Εκανά νά άποδώσουν τό 
άναμενόμενον άποτέλεσμα; ’Ό χ ι, είναι ή άπάντησις, ελλείπει έκ τούτιον καί τό 
τέταρτον, τό όποιον έκ νέου, έπιμόνως, έσφυοηλατήθη κατά τήν πρό τοΰ πολέμου 
έποχήν, καί τό στοιχεΐον τοΰτο ήτο ή άπαραίτητος εθνική ένότης, άνευ τής όποιας 
δέν θά συνετελείτο τό θαΰμα τοΰ έλληνικοΰ λαού.

Ή  κτηθείσα εμπειρία περί τής άξίας τοΰ στοιχείου τής έθνικής ένότητος 
πρέπει νά διδάσκη καί νά κατευθύνη τάς σκέψεις μας, δτι, ή Ελλάς θά ζήση τότε
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μόνον, όταν θά ύπάρχη έθνική ένότης. Είναι έπιβεβλημένη ανάγκη ή ζωή τής Ε λ 
λάδος έπί τής γηΐνης αύτής σφαίρας, διότι από τήν γην αυτήν, τής Ελλάδος, έξε- 
πορεύθη καί Ικπορεύεται τό ύπέρτερον παράδειγμα τής θυσίας διά την έλευθεριαν 
καί διά την έθνικήν τών λαών αξιοπρέπειαν.

Δέν άποτελεΐ τοΰτο έγωισμόν ένός Έλληνος κατά τήν παρούσαν ομιλίαν, τό 
απέδειξαν καί τό έπιστοποίησαν αί χιλιετηρίδες, αί όποΐαι διέρρευσαν, ότι, ή Ε λ 
λάς, υπήρξε καί θά παραμείνη έσαεί ή πατρίς των θαυμάτων καί ή κοιτίς τοΰ πολι
τισμού.

Διά νά ζήση δμως ή Ελλάς πρέπει νά ένστερνισθώμεν τήν αξίαν του στοι
χείου τής έθνικής ένότητος, τό όποιον, έάν άλλοτε κακώς δέν ύπελογίσαμεν, σή
μερον θεωρείται ώς άναγκαΐον καί έντελώς άπαραίτητον, διότι, διά τοΰ στοιχείου 
αύτοΰ, θά συντρέξωμεν καί θά συμβάλλωμεν εις τήν έκ μέρους τής Έθνικής Κυ- 
βερνήσεως άναληφθεΐσαν γιγαντιαίαν προσπάθειαν διά τον καθαρμόν καί διά τήν 
σωτηρίαν τής ελληνικής φυλής.

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 άποτελεΐ τό λαμπρότερον όρόσημον τής συγχρόνου 
ελληνικής ιστορίας, τό όποιον θά καταυγάζη άνά τούς αιώνας καί θά διδάσκη τόν 
ελεύθερον κόσμον ότι οί άγώνες διά τήν έλευθεριαν καί τήν έθνικήν άκεραιότητα 
απαιτούν ψυχήν έλληνικήν καί θυσίας όλοκαυτώματος.

Καί πρός τά τέκνα τής Ελλάδος, τής έξ ήμών γενεάς, τά όποια έθυσιάσθησαν 
καί διά τοΰ αίματός των συνέγραψαν τάς δέλτους τής ιστορίας τοΰ Ελληνικού ’Έ 
πους 1940— 1941, έλάχιστον φόρον τιμής άποτίοντες, άναπέμπομεν πρός "Γψιστον 
δεήσεις, όπως αίωνία παραμείνη ή μνήμη των.

Εις τήν συγκέντρωσιν ταύτην, τής σήμερον, ενώπιον τοΰ στιβαροΰ ’Αρχηγού 
μας, τό ήρωϊκόν Σώμα τής ’Αστυνομίας, τό όποιον δέν ύπελείφθη εις άγώνας καί 
θυσίας, κατά τήν περίοδον τού θαύματος τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ύπερηφάνως 
αίσθανόμενον, κατά τήν παρούσαν έθνικήν έπέτειον, χαίρει, μετ’ Ιδιαιτέρας συγκι- 
νήσεως καί αναφωνεί :

Ζήτω τό Έ θνος!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940! »

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ
( Άπελευθέρωσις )

'Υπό της Έθνικής Ποιητρίας Κας ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ

ΗΡΘΑΝΕ οί δειλοί κι’ οί ντροπιασμένοι,
’ςτή Χώρα μας μέσα τήν εύλογημένη 
κι’ έσπειραν συμφορές, καημούς καί πόνους, 
έγκλήματα, δηώσεις, δάκρυα, φόνους, 
πείνα, θανατικό καί καρδιοχτύπια...
Παντού συντρίμματα... Παντού έρείπια, 
χτυπήματα... φυλακίσεις... καί διώξεις...
«Σκλάβοι», οί ήρωες μιας θείας Δόξης!
’Έσβησαν κάθε μας χρυσόφωτη έλπίδα...
Μέ βαριά κρέπια τυλίξαν τήν Πατρίδα...
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Κι’ ή Πρωταθλήτρια τής Ελευθερίας, 
ή Μάννα τής Τέχνης, κι’ ή Μάννα τής Σοφίας, 
σ’ αυτή την τραγωδία τοϋ Πολέμου,
’ςτοΰ θλιβερού θεάτρου τούτου τη σκηνή, 
καί πάλιν έπαιξε τό ρόλο της, Θεέ μου, 
ωσάν πρωταγωνίστρια α λ η θ ι ν ή ! . . .

* * *

Γυναίκες κΓ άνδρες, δπως μια φορά, 
ξεχυθήκανε ’ςτούς λόγγους, ’ςτά βουνά, 
κΓ δπως τότε, δπως πάντα, δπως τώρα, 
λευτερώσανε την ίερή μας Χώρα.
Σκληρός δ άγώνας τής «αυτοθυσίας» 
μά... πολύτιμο τ’ άγαθό τής «ασφαλείας»!
Μέ κορμιά μόνον στήνονται οί βωμοί...
ΚΓ αίμα διψάει νά πιή, ή σκλάβα γή...
Σάν γίνη ή εκδίκησις, θανάτου φωτιά, 
καί κατακάψη τής σκλαβιάς τή μανία, 
τότε μονάχα στών έθνών την καρδιά, 
θά θρονιαστή, γλυκειά εύδαιμονία!

* * *

Σάν μέ φρόνησι οί "Ελληνες σκεφτήκαν, 
οί κατακτηταί, γιά πάντα συντριφτήκαν...
Καί τό πάθανε στη γή μας τήν 'Αγία,
Γιατί, Ιτσι μάς τό είχε τάξει ή Παναγία!
Χαράς Ευαγγέλια!... Γιορτή μεγάλη!... 
Νικήτρια βγήκε ή Ελλάδα πάλι!...
ΚΓ ενώ οί "Ελληνες πετοΰν άπ’ τή χαρά τους, 
οί δυνάσται μας τραβούνε τά μαλλιά τους...
Σάν θηρία τρέχουνε κυνηγημένα 
γιά νά βρουν τής σωτηρίας τους λιμένα!
ΚΓ δμως!... ’Αντί νά τούς πάρουμε κυνήγι, 
μιά «συμπόνια» άλλόκοτη μάς σμίγει...
Τούς τραβούν ’ςτήν αγκαλιά τους οί Ρωμηοί! 
Ξεχνιούνται άμέσως τά πάθη κΓ οί καημοί... 
Τούς ενθαρρύνουμε, μέσ’ σ’ αυτό τό «θάμμα» 
καί τούς καλούμε, νά... δειπνήσουμε άντάμα!
Στή Χώρα τών Ξενίων Θεών, τά πάθη σβήνουν... 
«άντίποινα», ας μή φοβηθούν πώς θά γίνουν! 
Πάνε... "Ολα μέ μιάς λησμονηθήκαν 
άφοΰ «χαρές» τής λευτεριάς, καλώς μάς βρήκαν! 
"Α, δχι!... Δέν θέλουμε δειλά νά κλάψουν...
”Ας πάνε ’ςτό καλό, καί ας... μάς γράψουν!

* * *

— Τής καλωσύνης Σου, σκόρπα τά μετάξια, 
ώραία ψυχή, τών προγόνων Σου αντάξια.,.
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Ύπά τοΰ ’Αστυνόμου Β' χ. Κ Ω Ν. ΝΙΑΣΚΟΥ

Ίσω ς, καθ’ άπάσας τάς ήμέρας τοΰ έτους, ή άκόμη, καθ’ άπάσας τάς ώρας των 
ήμερων, ολοκλήρου τοΰ έτους, δέον νά έορτάζωμεν καί μίαν έπέτειον. Καί τούτο, διότι 
έκάστην ημέραν καί έκάστην ώραν, εις την ύπερήφανον καί μακραίωνα ιστορικήν 
πορείαν τοΰ έλληνικοΰ Έθνους, έδημιουργήθη εν έπος, παρετηρήθη μία Εθνική 
Άνάτασις καί έγράφη μία χρυσή σελίς τής ωραίας έλληνικής ιστορίας.

Ό  χρησμός τής Πυθίας «άσκός βαπτίζει, δΰναί δέ τοι ού θέμις», δ όποιος έλέ- 
χθη διά τήν πόλιν των ’Αθηνών τότε, ισχύει καί διά τήν δλην ιστορικήν πορείαν 
τοΰ έλληνικοΰ έθνους. ’Όντως, τό Έθνος μας πολλάκις ερρίφθη εις τήν θάλασ
σαν, άλλ’ ούδέποτε Ιβυθίσθη, πολλάκις άντεμετώπισε βαρβάρους, άλλ’ ούδέποτε 
ήττήθη, πολλάκις διεξήγαγε πολέμους καί δή καί τούς πλέον έξουθενωτικούς, άλλ’ 
ουδέποτε εκάμφθη καί άντιθέτως έξήλθε ίσχυρότερον καί καλλίτερον, μέ δάφνας 
δόξης καί μεγαλείου. Έδημιούργησε τον πολιτισμόν καί τάς ήθικάς άξίας, έπί των 
όποιων στηρίζεται δ τρόπος διαβιώσεως των έλευθέρων σήμερον άνθρώπων, τάς 
προήσπισε μέχρις αυτοθυσίας άπό έπιδρομάς άπειραρίθμων βαρβάρων καί άπετέλε- 
σεν έν τή κυριολεξία τόν σωτήρα τής άνθρωπότητος. Τοΰτο Ινεκεν καί έκάστη ήμέρα 
τοΰ έτους, ώς καί Ικάστη ώρα των ήμερων τοΰ έτους είναι, ίσως, συνδεδεμέναι μέ 
τήν συγγραφήν τής ιστορίας του.

Ή  φυλή των Ελλήνων, άποτελοΰσα, άπό τής πρώτης στιγμής τής Ιμφανίσεώς 
της εις τήν γήν, τάς όλίγας Εόμενίδας τοΰ φωτός, έπιλέμησε πλειστάκις άπό τής 
πρώτης, πάλιν, στιγμής τής Ιμφανίσεώς της, κατά των άπειρων Έρινύων τοΰ σκό
τους καί κατώρθωσε νά διατηρήση τό φως διά νά φωτίζη ούχί μόνον τόν Ιαυτόν 
της, άλλά καί τήν άνθρωπότητα δλόκληρον καί νά μή έπικρατήση τό σκότος τοΰ 
βαρβαρισμοΰ.

Χωρίς, δμως, νά θέλωμεν νά λησμονήσωμεν τόν Τρωικόν πόλεμον, τήν εκπο
λιτιστικήν έκστρατείαν τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, τάς Θερμοπύλας, τόν Μαραθώνα, τήν 
Σαλαμίνα ή ό,τιδήποτε έτερον, άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν έλληνικήν ιστορίαν 
καί περιορισθώμεν εις τά τελευταία πεντακόσια έτη, θά διαπιστώσωμεν δτι τρεις 
ήσαν οί κυριώτεροι σταθμοί ταύτης, τρεις ήσαν οί μέγιστοι κίνδυνοι, ούς διέτρεξε τό 
ελληνικόν Έθνος καί ισάριθμοι οί άναστάσεις του καί επιτυχείς άντιμετωπίσεις καί 
εξουδετερώσεις τοΰ κινδύνου.

Ώ ς τοιοΰτοι σταθμοί δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν: ή 29η Μαΐου 1453, ή 25η 
Μαρτίου 1821 καί ή 28η ’Οκτωβρίου 1940.

Κατά τήν 29ην Μαΐου 1453 έπεσεν ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μετά τάς άλ- 
λεπαλλήλους έπιδρομάς τών βαρβάρων καί ή πτώσις της καθυστέρησε τήν ’Ανα
γέννησιν Ιπί τέσσαρας αιώνας, ήρχισεν δμως, άπό έκείνην τήν ήμέραν, ή άνατολή 
μιας περιόδου, παρομοία τής όποιας δέν παρατηρεΐται εις τήν παγκόσμιον ιστορίαν. 
Καίτοι ήρχισεν άπό τής ήμέρας έκείνης μία περίοδος δουλείας, ή όποια καί διήρ- 
κησεν έπί τετρακόσια περίπου έτη, δέν έδαμάσθη ή έλληνική ψυχή, δέν ύπεδου- 
λώθη τό ελληνικόν πνεΰμα καί, αν καί δοΰλοι οί "Ελληνες, κατώρθωσαν διά τοΰ 
πνεύματός των καί τής πληθώρας τών ήθικών άξιών καί άρετών των νά 
υποδουλώσουν τούς κατακτητάς καί νά άποδείξουν ούτω δτι ή Ελλάς ποτέ δέν άπο- 
θνήσκει.

Ή  21η Μαρτίου 1821 υπήρξε τό αποτέλεσμα τής διατηρήσεως τής έλληνικής 
ψυχής άλωβήτου καί ήτο ή κατάληξις νά γεννηθή δ,τι, έπί τετρακόσια χρόνια, έκυο- 
φορεΐτο. Καί έγεννήθη ή άποτίναξις τοΰ ξενικοΰ ζυγοΰ. Οί δοΰλοι “Ελληνες έγέ- 
νοντο καί πάλιν έλεύθεροι.

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 άποτελεΐ δμως μίαν μεγαλειώδη έθνικήν άνάτασιν,
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διότι,,άν την 25ην Μαρτίου 1821, οί δοΰλοι “Ελληνες, έγένοντό καί πάλιν έλεύθεροι, 
την 28ην ’Οκτωβρίου 1940 άντέδρασαν εις τήν προσπάθειαν τών επιδρομέων να 
τούς καταστήσωσι δούλους καί πάλιν, καί νά τούς έξαφανίσουν, μέ τα άπειρα μέσα, 
τα δποΐα ύπήρχον τότε, διά τήν ομαδικήν εξόντωσιν.

"Αν από τοΰ 490— 479 προ Χριστού έκινδύνευσε τό Ιλληνικόν έθνος νά 
έξαφανισθή από προσώπου τής γης, τοΰτ’ αυτό έκινδύνευσε νά ύποστή καί κατά τήν 
28ην ’Οκτωβρίου 1940, κατά τήν νύκτα τής όποιας άπητήθη, κατά τον πλέον Ιτα
μόν τρόπον, ύπό τοΰ εκπροσώπου τών επιδρομέων, ή αμαχητί παράδοσις τής Χώρας.

Τό ελληνικόν Ιθνος, δμως, ήνδρούθη καί ύπό τήν σώφρονα καί γενναίαν 
ήγεσίαν τών αειμνήστων Βασιλέως του, Γεωργίου Β ' καί Κυβερνήτου του, Ίωάννου 
Μεταξά, άπήντησεν εις τήν ιταμήν πρόκλησιν Ο X ] καί μέ τήν χαραυγήν τής- 
ήμέράς έκείνης, ήρχισε καί μία νέα χαραυγή διά τήν ελληνικήν Ιστορίαν. ’Από τής 
πρώτης σαγμής τών πολεμικών έπιχειρήσεων άφήρεσαν οί "Ελληνες τήν γραφίδα 
από τάς χεΐρας τοΰ Μουσσολίνι, από τόν ήγέτην τών επιδρομέων, δ όποιος, ώς διετεί- 
νετο τότε, κομπορρημονών, δέν κατεδέχετο νά μελετήση τήν Ιστορίαν, διότι έπρο- 
τίμα νά γράψη νέαν τοιαύτψ , καί διά τής ίδιας γραφΐδος, πρός μεγάλην του ειρω
νείαν, έγραψαν έλληνικήν ιστορίαν, δμοίαν μέ τήν άπό χιλιετηρίδων τοιαύτην, δη
λαδή πλήρη έπών, μεγαλείων, άλλά καί θυσιών πρός τόν σκοπόν προασπίσεως ου 
μόνον τής Ελλάδος, άλλά καί τής άνθρωπότητος όλοκλήρου, ώς έπίσης καί τών 
ήθικών αξιών, τάς δποίας οί "Ελληνες διέπλασαν καί προήσπισαν καί έπί τών δποίων 
στηρίζεται δ σημερινός πολιτισμός.

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, άντιληφθέντες οί "Ελληνες δτι διέτρεχον τόν μέ- 
γιστον κίνδυνον, παρόμοιον μέ εκείνον, τόν όποιον διέτρεξαν οί πρόγονοί μας άπό 
τοΰ 490— 479 π.Χ., δηλαδή τόν κίνδυνον τής δλοκληρωτικής έξαφανίσεώς των, ώς 
φυλής, έπανέλαβον τό θαΰμα τών Μηδικών. Καί άνεπτύχθησαν πάλιν αί μορφαί. 
αί δποΐαι άπό πολλών αιώνων, διά μέσου άμαράντων δαφνώνων βαδίζουσαι, έγρα
ψαν τήν ώραιοτέραν ιστορίαν τής άνθρωπότητος καί προσέθεσαν νέους τίτλους τι
μής καί δόξης εις τήν πατρίδα μας.

Ποιος έξ ημών, τών κατά τόν έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοΰ 1940 συμμετασχόν- 
των είς τάς μάχας είς τά βουνά τής ’Αλβανίας ή εις τά μετόπισθεν, μεταξύ τοΰ άμά- 
χου πληθυσμοΰ εύρεθέντων, δύναται νά λησμονήση τόν αυθορμητισμόν, τήν προσή- 
λωσιν είς τάς έθνικάς παραδόσεις, τό θάρρος, τό όποιον έπεδείχθη, τήν τόλμην, ή 
όποια άνεπτύχθη, τήν καθολικήν συμμετοχήν τών Ελλήνων διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
πρός τήν πατρίδα ύψηλοΰ καί Εεροΰ καθήκοντος καί τήν έπιδειχθεΐσαν άγάπην πρός 
τό ιδανικόν τής Ελευθερίας; Ποιος δύναται νά λησμονήση, ότι οί έπιδρομείς ήσαν 
άπό τεχνικής άπόψεως περισσότερον πολιτισμένοι ήμών, ώς καί πολυαριθμώτεροι, 
άλλά τοΰτο, παρ’ ούδενός τών Ελλήνων έλήφθη ύπ’ δψιν, διότι, είς τόν πολιτισμόν 
τοΰτον καί είς τό πολυαριθμώτερον τών άντιπάλων, άντέταξαν τόν ψυχικόν των πολιτι
σμόν καί τήν πνευματικήν των άνωτερότητα, ώς καί τήν όοθήν άντίληψιν, περί 
τοΰ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος; Ούδείς. Ό  έλληνικός λαός άνήλθε τότε, ώς πάν
τοτε είς τάς δύσκολους στιγμάς τοΰ μακραίωνος βίου του άνήρχετο καί μαζί μέ τήν 
πίστιν διά τήν νίκην παρετηρήθη καί μια άνθησις είς άπάσας τάς κοινωνικάς τά
ξεις. Ό  "Ελλην μαχητής τοΰ 1940, ώς καί ό άμαχος πληθυσμός εύρέθη, κατά τόν 
πόλεμον τοΰτον, πεπροικισμένος μέ τήν ιδίαν πολεμικήν άρετήν τών προγόνων του. 
Καί ή άρετή αυτή ,μέ τάς τρεις θεμελιώδεις εκδηλώσεις της, έξ ών ή πρώτη είναι 
ή ενσυνείδητος γνώσις τής άποστολής τοΰ Έλληνος, νά δημιουργή τούτέστιν ήθι- 
κάς καί πνευματικάς άξίας, ώς καί πολιτισμούς καί νά τούς προασπίζη μέ αυτοθυ
σίαν άπαράμιλλον, ή δευτέρα είναι ή ιδέα, ήτις τόν κατέχει, ότι δέν άποτελεΐ λαόν 
πολεμικόν, άλλά λαόν πολεμιστών καί ή τρίτη είναι δτι καί είς τόν πόλεμον, ώς καί 
είς τά ειρηνικά του έργα, κυριαρχείται άπό τήν λογικήν καί ούχί άπό τό ένστικτον,
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έμεγαλούργησε καί εις τον πόλεμον τούτον καί μαζί μέ τήν' λιτότητα, ή όποια δια
κρίνει τον "Ελληνα, ώς καί τήν μετ’ ευκολίας προσαρμογήν του καί εις τάς πλέον 
δυσμενείς συνθήκας καί τού σκληρότερου πολέμου, τόν μετέβαλλεν εις ηρώα - ήμί- 
θεον καί προεκάλεσε τόν θαυμασμόν δλοκλήρου τού κόσμου.

"Οπως καί εις έκάστην μεγαλειώδη ιστορικήν πορείαν τού έλληνικοΰ έθνους, 
ούτω καί τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, τό παρόν άνεμίχθη μέ τό παρελθόν καί άφθό- 
νως διετέθη ή άφοβία πρός τούς κινδύνους, ή όποια, δμοΰ μέ τό άπέραντον τής φιλο
πατρίας των Ελλήνων καί τής αγάπης πρός τήν Ελευθερίαν, έδημιούργησε μίαν 
φανατικήν έθνικήν πίστιν. Καί από όλους έγινε πάλιν πίστις τό ότι «από μια ατιμα
σμένη ζωή, καλλίτερα ή λήθη τού θανάτου». Καί όπως καί πάντοτε, ουτω καί τό 
1940, εις τήν Χώραν αύτήν, εις τήν όποιαν έλατρεύετο ή θεά τής σοφίας, ή φυ- 
τεύσασα τήν έλαίαν, άλλα καί ή πάλλουσα τό δόρυ, οι ήριυες τής ’Αλβανίας έπρο- 
τίμησαν να κλείσουν τά βλέφαρά των, μέ τήν ελπίδα μιας έθνικής αυγής, παρά νά 
λησμονήσωσιν ότι είναι άπόγονοι ένός Όδυσσέως, ένός Μ. ’Αλεξάνδρου, ένός Υεω- 
νίδου, ένός Μιλτιάδου, ένός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ένός Κολοκτρώνη καί τό
σων άλλων ήρώων - ημιθέων.

Ή  Ελλάς κατεκτήθη υπό των έπιδρομέων καί ίσως έκ τού λόγου τούτου δη- 
μιουργηθή ή έντύπωσις ότι ήττήθη. Λέν ήττήθη. Κατ’ άρχήν, όχι μόνον άπέκρουσε 
τόν επιδρομέα άπό των πρώτων ώρών τού πολέμου, άλλά έν συνεχεία τόν έξηνάγκα- 
σε μέ μόνην τήν ιαχήν «άέρα» νά ύποχωρήση καί κατέλαβεν εδάφη, πόλεις, χωρία, 
τά όποια οδτος, πριν τής επιδρομής, κατεΐχεν. Έ πί έξάμηνον τόν καθήλωσε, τόν 
έγελοιοποίησε καί μόνον, όταν, εις τάς άπεγνωσμένας έκκλήσεις του πρός βοήθειαν, 
έσπευσεν ό έτερος μηχανοκίνητος καί πανίσχυρος έταΐρος τού ’Άξονος ύπέκυψε, 
παρά τήν άπεγνωσμένην προσπάθειαν, τήν όποιαν κατέβαλε διά νά άποκρούση καί 
αυτόν. Κατεκτήθη ή Ελλάς, ώς γεωγραφικός χώρος, ούχί όμως καί ή έλληνική 
ψυχή, ή μέ καθυστέρησιν όμως έξ μηνών, κατάληψις τού έλληνικοΰ εδάφους, ήτο νίκη 
περίλαμπρος, διότι εις τό διάστημα τούτο προητοιμάσθησαν οί Σύμμαχοι καί εξου
δετέρωσαν άπαντας τούς έταίρους τού ’Άξονος. Τοιουτοτρόπως, ώς οί ίδιοι οι ήγέ- 
ται τών συμμάχων χοιρών ώμολόγησαν ευθέως, υπήρξε διαφορετική ή έκβασις τού 
Β ' Παγκοσμίου ΙΙολέμου, άπό εκείνην, ή όποια θά ήτο άν οί "Ελληνες δέν άφηναν 
εις τήν ήρωοτόκον καί ήμιθεοτόκον αύτήν Χώραν νά βλαστήσουν χλωροί κλώνοι 
έπί τού οβελού καί ή σούβλα νά μεταβληθή εις άνθηράν κυπάρισσον, χάρις εις τήν 
πίστιν πρός τήν πατρίδα καί τήν γνώσιν, ήν έχουν, ότι είναι οί σωτήρες τής άνθρω- 
πότητος.

Κατεκτήθη ή γή, τήν όποιαν πατώμεν, όχι όμως καί ή ψυχή μας, ούτε καί ή 
πίστις μας πρός τήν Ελλάδα. ΙΙεΐνα, έξαθλίωσις, δυστυχία, ήλθον νά μάς πλήξουν. 
Τό έλληνικόν όμως πνεύμα δέν ύπεδουλώθη, ούδ’ ή έλληνική ψυχή υπέκυψεν, άλλά 
μέ άπειραρίθμους τρόπους άντεστάθη διά νά δείξη, ότι είναι καί θά παραμείνη έλ
ληνική. Μέ τόν τρόπον, μέ τόν όποιον δ καθείς ήδύνατο, άντεστάθη εις τήν βίαν καί 
εις τήν μανίαν τών κατακτητών. Τό κίνημα τής άντιστάσεως είχε, βεβαίως, πολλάς 
σκιάς καί κηλίδας, έξ αιτίας τής εις αυτό, όι’ άλλον όμως σκοπόν, γνησίως άνθελ- 
ληνικόν, συμμετοχής τών ξενοδούλων, πρακτόοιον καί προδοτών κομμουνιστών. Τού
το όμως δέν μειώνει τήν άξίαν, τήν όποιαν εντός αυτού, ευρίσκει ή έλληνική ιδέα. 
Ώ ς άλλοι Ίξίωνες, εις μάτην έκτείνοντες τάς χεΐρας πρός τήν ’Ελευθερίαν και 
άδοντες τόν έθνικόν ύμνον, έτυφεκίζοντο οί «έλεύθεροι δούλοι», τά υπάρχοντά μας 
καιόμενα ήσαν θυσία εις τόν βωμόν τής Ελευθερίας, νέα ερείπια έπεσωρρεύθησαν 
έπί τής νέας αυτής γής τής Μαδιάμ, άλλά ή επιθυμία τής άποτινάξεως τού ξενικού 
ζυγού, ώς τό κηρίον ετροφοδοτεΐτο άπό τό αίμα μας, άπό τήν ιδίαν τήν ύπαρξίν μας. 
Μόνος, ά επιτυχής πόλεμος τής Αλβανίας καί ή έπί έξάμηνον καθυστέρησις τού 
εχθρού νά καταλάβη τήν πατρίδα μας, ήσαν μεγάλη προσφορά εις τήν παγκόσμιον
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ύπόθεσιν. Παρά ταΰτα καί διά της άντιστάσεως, ένεργητικής καί παθητικής, των 
έλληνικώς σκεπτομένων συμπατριωτών μας, προσεφέρθησαν καί άλλα εις τόν κό
σμον ολόκληρον καί έξηνάγκασαν διά των, πρός τόν σκοπόν έξουδετερώσεως της 
άντιστάσεως, ληφθέντων υπό των κατακτητών, σκληρών καί άπανθρώπων μέσων, 
νά άποκαλυφθοΰν δτι παρά τόν μηχανικόν των πολιτισμόν, δεν είχον καί τοιοΰτον 
ψυχικόν, δτι εις τόν πόλεμον αυτόν ώόηγοΰντο άπό τό ένστικτον καί ούχί άπό την λογι
κήν, δι’ ους, άλλωστε, λόγους, άπώλεσαν τόν πόλεμον.

Ή  καθυστέρησις τοΰ "Αξονος εις τόν αγώνα τής ’Αλβανίας καί αυτή άκάμη ή 
άντίστασις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, μετά την κατάληψιν τοΰ έδάφους του, έφεραν τά 
αποτελέσματα μετά τέσσαρα έτη. Καταπεπονημένοι οί Ιχθροί μας άπό τόν βαρΰν 
χειμώνα, πλευροκοπηθέντες άπό τους Συμμάχους εκείνους, τούς όποιους δ άγων 
μας εις τήν ’Αλβανίαν ένεψύχωσε καί τούς έδωκε τόν χρόνον νά προετοιμασθώσιν 
ύλικώς, ήρχισαν ύποχωροΰντες παντού, ήττώμενοι εις άπαντα τά μέτωπα καί ή 
γλυκειά μας Πατρίς, ή αίωνία Ελλάς, ή, κατά τόν ποιητήν «ζαφειρόπετρα στής 
γης τό δαχτυλίδι», μή ύποδουλωθεΐσα ψυχικώς, καί μή άπολέσασα τήν πίστιν της 
επί τήν τελικήν νίκην τών Συμμάχων, ους άποτελεσματικώς έβοήθησεν, έπαυσε νά 
μολύνεται άπό τά βήματα τών Ιπ’ αυτής βαδιζόντων ήττημένων νικητών, τών κατα
κτητών της.

Καί τότε νέα γεγονότα, νέαι άπειλαί, εμφανίζονται διά νά άμαυρώσουν τόν 
άγώνα μας καί τήν δόξαν τούτου, άλλά καί πάλιν, οί κατά τρόπον έλληνικόν σκε- 
πτόμενοι συμπατριώται μας, οΓτινες άπετέλουν καί τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν 
καί άγαποΰν τήν πατρίδα περισσότερον άπό πάσαν άλλην ιδέαν, νικούν. Νικοΰν τό 
μίασμα τοΰ θανάτου, νικοΰν ώς συνεχισταί τοΰ έπους τής ’Αλβανίας, ώς διαιωνισταί 
τών πολυτιμωτέρων ιδανικών, νικοΰν διότι εις τόν τόπον αυτόν, τόν εύλογημένον 
άπό τόν Θεόν, μόνον γνήσιοι 'Έλληνες πρέπει νά κατοικούν, μόνον αγνοί πατριώται 
πρέπει νά άναπνέουν τόν ελεύθερον άέρα τής πανέμορφης Χώρας μας. Καί δημιουρ
γούν καί άλλους σταθμούς τής Ιλληνικής ιστορίας, τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, εις 
τάς κορυφάς τοΰ δποίου ένικήθη δ, μέ ψευδές έλληνικόν προσωπεΐον, Σλαυϊσμός.

Ή  σημερινή ήμέρα δέν είναι μόνον έπέτειος, δέν είναι μόνον πανήγυρις, δέν εί
ναι μόνον μνημάσυνον ήρώων. Είναι καί σταθμός τοΰ έθνικοΰ μας βίου άλησμόνη- 
τος ,κατά τόν δποϊον όφείλομεν νά άναλογισθώμεν τάς έθνικάς μας ύποχρεώσεις. 
Πρέπει πάντοτε νά έπαγρυπνώμεν διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ τυχόν εμφανισθησομέ- 
νου κινδύνου. Δέν είμεθα λαός πολεμικός. Πρέπει, επίσης νά παύσωμεν Ιπαιτοΰντες, 
άλλά πεισμόνως άξιοΰντες καί δή τήν ένταξιν τής Κύπρου εις τάς άγκάλας τής 
μητρός Ελλάδος. Δέν πρέπει νά παύσωμεν άξιοΰντες, καθ’ δ δικαιούμενοι καί δέν 
πρέπει ούδ’ έπί στιγμήν νά παύσωμεν νά είμεθα έτοιμοι διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ 
τυχόν έμφανισθησομένου κινδύνου. Ή  θεά Μοίρα μόνον διά τοΰ δλοκαυτώματος έπι- 
κυρώνει τά έπί τής γής δικαιώματα τών άνθρώπων καί τοΰτο δι’ ήμάς τούς "Ελλη
νας, είναι κανών άπαράβατος, άφοΰ αυτήν μόνην τήν ύπόστασίν μας καί τήν Ελευ
θερίαν μας τήν όφείλομεν εις τάς θυσίας καί τό αίμα, τό δποϊον άφθόνως έχύσαμεν. 
«Ούκ άεικές περί πάτρης τεθνάμεν» ή «ήν άναγκασθής κινδυνεύειν αίροΰ τεθνάναι 
καλώς μάλλον ή ζήν αίσχρώς» είπον οί πρόγονοί μας καί τό Ιφήρμοσαν. Τό ίδιον 
θά εϊπωμέν καί ήμεις, συντρεχούσης περιπτώσεως καί θά τό έφαρμόσωμεν.

Ή  σημερινή ήμέρα δέν ένθυμίζει μόνον τήν αναλαμπήν τοΰ παρελθόντος, άλλ’ 
είναι δίδαγμα καί διά τό μέλλον. Δέν ένθυμίζει μόνον τάς θυσίας μας, άλλά μάς 
παρορμά καί πρός τό καθήκον καί κατά τήν ειρηνικήν περίοδον. Μάς λέγει δτι, εις 
τήν έπαπειλουμένην σύρραξιν μεταξύ τών δύο διαφόρων ιδεολογιών, αίτινες κατά 
καιρούς διασταυρώνουν τά ξίφη των, ή Ελλάς πρέπει νά μείνη έλληνική, γνησίως 
ελληνική καί μακράν άπό εκείνην τήν ιδεολογίαν, ή όποια δέν πιστεύει εις τήν 
’Ελευθερίαν, τήν δποίαν οι πρόγονοί μας έθεοποίησαν;
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Εις τούς χρυσαετούς της ’Αλβανίας, οι οποίοι δεν υπάρχουν μεταξύ μας, άλλά 
των όποιων τό πνεύμα δέν έξηφανίσθη, όφείλεται πάσα τιμή καί πάσα δόξα. "Ολοι 
των έτάφησαν ύπά την σινδόνα τής δόξης. Οι στρατιώται ούτοι τού καθήκοντος, εις 
τούς ουρανούς, συναντούν τούς ήρωας των από χιλιετηρίδων αγώνων μας καί τούς 
ατενίζουν υπερήφανοι, διότι μέ τήν θυσίαν των ώκοδόμησαν περισσότερον καλλι
μάρμαρον τόν Ναόν τής Ελευθερίας. Εις αυτούς όρκιζόμεθα δτι δταν ή φωνή τής 
πατρίδος άκουσθή, καλοΰσα ημάς νά έκπληρώσωμεν τό προς αύτήν καθήκον μας, 
θά σπεύσωμεν εις τάς έπάλξεις καί θά άμυνθώμεν τού πατρίου εδάφους, τού πολι
τισμού μας καί εις τήν άνθρωπότητα δλόκληρον, ώς οι πρόγονοί μας Ιπραξαν, θά 
προσφέρωμεν τό αίμα μας.

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 δ ελληνικός λαός έκινητοποιήθη καί, ώς πάντοτε, 
άφήκε νεκρούς εις τά πεδία των μαχών. Οι νεκροί ούτοι, ανέκαθεν, ήτο δ φόρος, 
τόν όποιον δ έλληνικός λαός πληρώνει διά νά διατηρήση άκεραίαν τήν ύπόστασίν 
του. Τήν διετήρησε μέ άγώνας. ’Αλλά άγώνες, χωρίς θυσίας δέν υπάρχουν. Καί αί 
θυσίαι αύταί είναι οί νεκροί μας.

Εις τούς Ιπιζώντας σήμερον έφεδρους πολεμιστάς μας, εις αυτούς, οι δποΐοι εις 
τά βουνά τής ’Αλβανίας Ιπραξαν, μέ τήν αύτήν, ώς καί οί πρόγονοί μας, τόλμην τό 
πρός τήν πατρίδα καθήκον των, υποσχόμεθα δτι θά φανώμεν άντάξιοί των, δν παρα- 
στή ανάγκη καί τούς διαβεβαιοΰμεν δτι τούς ζηλεύομεν διά τήν δόξαν, ήτις τούς 
περιβάλλει καί δτι τούς βλέπομεν νά κοσμούν τό αέτωμα τής εθνικής άλκής καί δό
ξης. Καί τούτο, ώς έλάχιστον φόρον τιμής, ώς έλάχιστον ύμνον τής μεγάλης των 
προσφοράς εις τήν έθνικήν ύπόθεσιν.

28η ’Οκτωβρίου 1940. ’’Αλλο εν κατόρθωμα μαζί μέ τά τόσα άλλά, τά όποια 
προηγήθησαν. ’Ίσως χρειασθή νά προστεθούν καί άλλα, θά  τά προσθέσωμεν. «Ούτε 
μιά φούχτα άπό τό χώμα μας έδώσαμε κι’ ούτε θά δώσωμεν. Κι’ ούτε μιά σταλα
ματιά από τά νερά μας».

Ή  Ελλάς ποτέ δέν πεθαίνει. Κατά τήν περίοδον τής ειρήνης δημιουργεί πολι
τισμούς καί κατά τήν περίοδον τών πολέμων επη.

Είμεθα “Ελληνες καί θά παραμείνωμεν "Ελληνες. Τό προστάζει ή ιστορία μας, 
τό προστάζει ή πολεμική άρετή μας, τό προστάζουν οί πρόγονοί μας καί οί άμέτρη- 
τοι νεκροί τών πολέμων. Τό προστάζουν, τέλος, αί ήθικαί άξίαι τάς όποιας, διαπλάσ- 
σαντες, εχαρίσαμεν εις τήν άνθρωπότητα.

ΚΩΝ. ΝΙΑΣΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ είναι πλημμυρισμένη άπό βωμούς καί τρόπαια. Στή 
μακραίωνη, κοπιαστική πορεία του δ "Ελληνας χρεκάσθηκε νά δώση σκληρές μάχες 
για τούς βωμούς καί τις Ιστίες του. Μάχες άνισες έναντίον πολυαρίθμων έχθρών, 
πού κατά καιρούς έπιβουλεύθηκαν τήν άνεξαρτησία του. Μάχες φοβερές καί αδυ
σώπητες, μά πάντοτε νικηφόρες. Αυτό ήταν ανέκαθεν τό χαρακτηριστικό του γνώ
ρισμα. Γιατί δ "Ελληνας δεν ύπελόγισε ποτέ τήν ύλη, άφοΰ έθέρμαινε τήν καρδιά 
του ή πνευματική ακτινοβολία τοΰ υπέροχου Ελληνοχριστιανικού του πολιτισμού.

Μέσα σ’ αύτδ τό ιστορικό πλαίσιο γράφτηκε καί τό έπος τού Σαράντα. Τά γε
γονότα είναι γνωστά καί δέν χρειάζεται νά τά επαναλάβουμε. Εκείνη ή περίτρανη 
νίκη μας είχε παγκόσμια απήχηση, καθώς άλλαξε τόν ροΰν τής Ιστορίας, μετέβαλε 
τήν έκβαση τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί έδόξασε, γιά μιά άκόμη φορά, 
τή φυλή μας.

ΓΓ αυτό καί καθιερώθηκε ή μέρα εκείνη σάν έθνική έλληνική γιορτή, πού τήν 
τιμά κάθε χρόνο δ λαός μας μέ συγκίνηση καί έθνική περηφάνεια.

Γιά νά θυμούνται οί παλιοί καί νά μαθαίνουν οί νέοι...
’Αλλά, καί γιά νά φέρνη στή μνήμη των Μεγάλοιν τής γής, τή μαγική σφεν

τόνα τού μικρού Δαυίδ, πού τόσες φορές ερριξε κάτω ντροπιασμένους, πάνοπλους καί 
αγέρωχους Γολιάθ...

Ο ΦΕΤΕΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ «ΟΧΙ» τού Σαράντα ξευγαρώθηκε μέ τό «ΟΧΙ» τής 21ης ’Α
πριλίου τοΰ 1967. Καί τά δυό αυτά ιστορικά καί έθνοσωτήρια «ΟΧΙ» έδημιούργησαν 
εν α μαγευτικό έθνικό φόντο, μέσα στό όποιο ήμπόρεσεν δ λαός μας νά ξεκλειδώση 
τήν καρδιά του καί ν’ άφήση νά ξεχυθούν οί πιό γλυκές νότες τής θείας ελληνικής 
μελωδίας. Πρωτοπόρος, δπως καί τότε, τόν καιρό τού Σαράντα, δ γενναίος μας 
Στρατός, ελπίδα καί στήριγμα καί καύχημά μας.

Ετσι, μέσα στήν άμόλυντη χύτη έθνική άτμόσφαιρα, βρήκαμε τήν ευκαιρία 
ν’ άναβαπτισθοΰμε στά έθνική ιδεώδη, πού τά τελευταία τρία χρόνια είχαν δεχθή 
βάναυσες έπιθέσεις κομμουνιστών καί συνοδοιπόρων πάσης μορφής καί κατηγορίας.

Αλλά καί νά διαλαλήσουμε σ’ έχθρούς καί φίλους τά λόγια τού εμβατηρίου 
μας: «Ή Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει. Δέν τήν σκιάζει φοβέρα καμμιά».
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ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ... ΚΟΝΤΑΡΟΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ

ΤΟ ΘΕΑΜΑ ήταν, αληθινά, συναρπαστικό εφέτος. Γιά πρώτη φορά ή Ε λ 
λάδα κολύμπησε, τρεις ολόκληρες μέρες, στά εθνικά της χρώματα. Γιατί δ γενικός 
σημαιοστολισμός, έγνώρισε κ α θ ο λ ι κ ή  έπιτυχία, πού τιμά καί τό λαό μας καί 
τά φιλότιμα δργανα τής τάξεως. ΚΓ ήταν πάρα πολλοί εκείνοι πού στέκονταν νά 
καμαρώσουν μέ λαχτάρα τις χιλιάδες σημαιοΰλες των δρόμων, πού στόλιζαν σπί
τια, μαγαζιά, παράθυρα, μπαλκόνια, έξώστες.

Γιά πρώτη φορά έφέτος... ’Επί τέλους... Γιατί κοντέψαμε ν’ άπαρνηθοΰμε τό 
εθνικό μας σύμβολο...

Καί ή προεργασία τοΰ σημαιοστολισμού είχε άρχίσει άρκετές μέρες πρίν, δταν 
έσπευδαν άμέτρητοι άνθρωποι νά προμηθευθοΰν σημαίες καί κοντάρια, σύμφωνα 
μέ τήν άστυνομική διάταξη.

’Έτσι, έβλεπες άνθρώπους κάθε λογής, νέους καί γέροντες, μέ τά κοντάρια στό 
χέρι, νά διασχίζουν τούς δρόμους, σάν πρόσκοποι πού πήγαιναν σέ κάποια κατα
σκήνωση.

ΚΓ είχε καί τήν εύθυμη πλευρά της αυτή ή χαριτωμένη ιστορία, μέ πειρά
γματα άθώα καί μέ σκηνές γουστόζικες.

Κονταροκρατοϋντες, λοιπόν, οί ’Αθηναίοι, ώδευαν βιαστικοί πρός τά σπίτια 
τους, δπου ολόκληρη ή οικογένεια ετίθετο σέ κίνηση. Γιά ν’ άναρτήση, δσο μπο
ρούσε καλύτερα τό εθνικό μας σύμβολο.

Εικόνα γραφική, πού έκανε πολλούς ξένους νά τήν άποθανατίσουν.

Η ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ καί χιλιοτραγουδισμένη μακεδονική πρωτεύουσα έγνώρισε 
εφέτος στιγμές άφάνταστου μεγαλείου. Μέ έξαιρετική λαμπρότητα γιορτάσθηκε έκεΐ 
ή επέτειος τοΰ ιστορικού «ΟΧΙ», παρουσία των Α.Μ. τών Βασιλέων μας, τοΰ Προέ
δρου τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως κ. Κων) νου Κόλλια, τοΰ ’Αντιπροέδρου κ. 
Γρηγ. Σπαντιδάκη, μελών τού Υπουργικού Συμβουλίου, τής ηγεσίας τών ’Ενόπλων 
μας Δυνάμεων, άνωτάτων κρατικών λειτουργών, τών πρυτάνεων τών πνευματικών 
ιδρυμάτων, τού διπλωματικού σώματος κλπ.

Πυκνά πλήθη ένθουσιώντος λαού είχαν άπό ενωρίς κατακλύσει άσφυκτικά τά 
πεζοδρόμια τής όδού Έγνατίας, δπου έγινε ή παρέλαση, καί Ιχειροκρότησαν μέ 
θαυμασμό καί άγάπη τό στρατευμένα μας παιδιά, πού συνέθεσαν ένα πανέμορφο 
σύνολο. ’Ιδιαιτέρως θερμές ήσαν οί έκδηλώσεις τοΰ πλήθους, δταν στίς δέκα καί 
μισή, εφθασαν στον τόπο τής παρελάσεως οί λαοφιλείς Βασιλείς μας. Ζητωκραυγές 
επίσης καί ζωηρές επευφημίες συνώδευαν τήν εμφάνιση κάθε μέλους τής ’Εθνικής 
μας Κυβερνήσεως.

Ή  Βασίλισσα, ή όποια έφερε στολή ’Αμαλίας, έλαβε θέση στήν έξέδρα, ένώ δ 
Βασιλεύς μετέβη στό ήρώον τού Γ ' Σώματος Στρατού καί κατέθεσε στέφανο. Τήν 
στιγμή εκείνη έτηρήθη, σ’ δλη τήν πόλη, ένός λεπτού σιγή, ή έναρξη καί ή λήξη 
τής όποιας έδόθησαν μέ κανονιοβολισμούς.

Πάνω σέ «μέλανα κέλητα», ο Βασιλεύς έπέστρεψε στό χώρο τής παρελάσεως, 
ή όποια άρχισε στίς 11 τό πρωί.

Στήν άρχή παρήλασαν τμήματα άδελφών νοσοκόμων τοΰ Ε.Ε.Σ., Μακεδονο
μάχοι τραυματίαι, παλαιοί καί νέοι πολεμισταί, πολεμισταί τού νόμου 751, άντι- 
προσωπεΐαι δημοτικών σχολείων, τό Λύκειον Έλληνίδων, ή Παγκρήτιος "Ενωσις, 
τμήματα τής παιδουπόλεως «"Αγιος Δημήτριος», ορφανοτροφεία θηλέων «Μέλισσα» 
καί «Μέγας ’Αλέξανδρος», τρόφιμοι τού Παπαφείου ’Ορφανοτροφείου, γυμνάσια, σχο
λές, σπουδασταί άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων, άντιπροσωπείαι τού Σώματος
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Ελληνίδων 'Οδηγών καί τοΰ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Στή συνέχεια* ένεφα- 
νίσθησαν όπλίται φέροντες σχολάς των πολεμιστών της άρχαίας έποχής, του Βυ
ζαντίου, τών ακριτών, Μακεδονομάχων, τοΰ 1912— 13, 1940—41, καθώς καί τοΰ 
Ναυτικοΰ καί τής ’Αεροπορίας.

’Ακολουθούσε άρμα στολισμένο μέ τά έθνικά χρώματα καί τήν επιγραφή: 
«ΟΧΙ», τό όποιον μετέφερε τρεις ήπειρώτισσες, πού έφεραν στους ώμους τους φορ
τίο μέ πολεμοφόδια.

’Ακολουθούσαν τά πρώτα τμήματα τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατοΰ, μοτοσυκλεττισταί 
τής Στρατιωτικής ’Αστυνομίας, τμήματα τεθωρακισμένου Πεζικοΰ, μοίρα Πυροβο- 
λικοΰ, τμήματα Διαβιβάσεων, τοΰ Μηχανικοΰ, τοΰ Σώματος Έφοδιασμοΰ καί Μετα
φορών, μηχανοκίνητα τμήματα τής Β. Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
τής Πυροσβεστικής 'Γπηρεσίας.

Κι’ ύστερα τά πεζοπόρα τμήματα, μέ τήν ακόλουθη τάξη: ’Ιατρική Στρατιωτι
κή Σχολή, ΙΙεζικόν, ΛΟΚ, Βασιλικό Ναυτικό, Βασιλική ’Αεροπορία, Σχολή ’Ανθ
υπομοιράρχων, τμήματα τής Β. Χωροφυλακής, Λιμενικόν Σώμα καί ή ’Αστυνομία 
Πόλεων, μέ τούς δόκιμους Τπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας.

’Επιβλητική καί υπέροχη ή φετεινή παρέλαση. Καί δίκαια ό "Αναξ συνεχάρη 
τόν έχοντα τό γενικό πρόσταγμα, 'Υποστράτηγον κ. Λιαράκον, δ όποιος έμόχθησε γιά 
νά παρουσιάση αυτή τήν έθνική εικόνα, αοναδικής ώραιότητος.

’Αλλά, ή φετεινή παρέλαση είχε καί κάτι καινούργιο. Ή ταν, δηλαδή, ή πρώτη 
φορά πού σ’ αυτήν έλάμβανε μέρος καί ή ’Αστυνομία Πόλεων. Καταχειροκροτήθηκαν 
ένθουσιωδώς οί άνδρες της καί άπέσπασαν θερμά συγχαρητήρια γιά τήν έμφάνισή 
τους.

Τήν ίδια ώρα, ειδικό συνεργείο τής Τηλεοράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
υπό τήν κατεύθυνση τοΰ προϊσταμένου τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ’Αστυνόμου κ. Ά γ . Ντόντου, έκινηματογράφησε, μέ ξεχωριστή επιτυ
χία, δλες τίς έορταστικές έκδηλώσεις στή συμπρωτεύουσα.

Πρόοδος... Πρόοδος αξιόλογη σ’ δλους τούς τομείς.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΟΝΕΙΤΑΪ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ μεγαλοπρέπεια καί μέσα σέ άτμόσφαιρα χαρακτηριστικής Εθνι
κής έξάρσεως καί έθνικοΰ παλμοΰ, πού δμοιόν της δέν είχε άλλοτε νοιώσει ή Ε λ 
λάς, γιωρτάσθηκε σ’ όλόκληρη τή χώρα μας ή επέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 
1940.

Στήν ’Αθήνα, ενώπιον χιλιάδων λαοΰ, έγιναν έορταστικές εκδηλώσεις μέ έπι- 
τυχία πρωτοφανή.

Τήν ανατολή τοΰ ήλιου έχαιρέτισαν 21 βολαί άπό τό πυροβολείο τοΰ Λυκα- 
βηττοΰ, στή συνέχεια δέ μουσικές περιήρχοντο τούς δρόμους, ανακρούοντας τό εω
θινό.

Στίς 9 .30 ', στά σχολεία, έγιναν συγκεντρώσεις, κατά τίς όποιες έτελέσθη ή 
γιορτή τής Σημαίας καί έξεφωνήθησαν λόγοι γιά τή σημασία τής εθνικής έπετείου. 
’Επίσης άντιπροσωπεΐαι μαθητών καί μαθητριών κατέθεσαν στεφάνους στο Μνη
μείο τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου.

Ή  έπίσημη δοξολογία έγινε στίς 11 τό πρωί, στόν Μητροπολιτικόν Ναόν, πα
ρουσία τών 'Υπουργών: Δημοσίας Τάξεως κ. II. Τοτόμη, ’Εξωτερικών κ. Π. Γκούρα, 
’Εμπορίου κ. Γ. Παπαδημητροπούλου, ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. 
Παπακωνσταντίνου, Δικαιοσύνης κ. Καλαμποκιά, τοΰ Ύφυπουργοΰ Συντονισμοΰ κ. 
Ροδινοΰ - Όρλάνδου, τών πολιτικών, στρατιωτικών καί άστυνομικών αρχών, τών 
μελών τοΰ διπλωματικοΰ σώματος, τών δημοτικών αρχών καί εκπροσώπων τών άνω- 
τάτων πνευματικών ιδρυμάτων καί δργανώσεων.
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Ή  δοξολογία έτελέσθη, έν μέσω κατανύξεως, προεξάρχοντος τοΰ Μακαριωτά- 
του ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνύμου, πλαισιουμέ- 
νου υπό μελών τής Τεράς Συνόδου.

Μετά τήν δοξολογία, ό Υπουργός κ. Καλαμποκιάς κατέθεσε στέφανον εις τό 
μνημεΐον τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου, εκ μέρους τής Εθνικής Κυβερνήσεως.

Τό απόγευμα έπραγματοποιήθη έορτή στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί τό βράδυ 
στό «Βασιλικό Θέατρο» έδόθη πανηγυρική, εθνική παράστασις, δωρεάν, γιά τό 
Κοινό.

Έ ξ άλλου, τό μεσημέρι, ή «Εθνική Έξόρμησις» έτέλεσε τρισάγιον στόν τάφο 
τοΰ αειμνήστου εθνικού κυβερνήτου καί άναμορφωτοΰ Ίωάννου Μεταξά, στό Α ' Νε
κροταφείο.

Στόν Πειραιά γιωρτάσθηκε ή έπέτειος τοΰ «ΟΧΙ» μέ έξαιρετική λαμπρότητα 
καί μέ πρωτοφανή συμμετοχή λαοΰ.

Τό πρωί έτελέσθη έπίσημη δοξολογία στόν Μητροπολιτικόν Ναόν τής Α γίας 
Τριάδος, μετά τό πέρας τής όποιας έξεφώνησε έμπνευσμένον πανηγυρικόν δ Νο
μάρχης Πειραιώς κ. Καλογερόπουλος, καταχειροκροτηθείς.

Τό μεσημέρι έγινε παρέλαση τής μαθητιώσης νεολαίας, στρατιωτικών τμημά
των καί ναυτικών αγημάτων, ένώ ή πόλη έπλεε στά εθνικά μας χρώματα.

Στόν Υμηττό καί στόν Βύρωνα, οί δραστήριαι καί φιλοπρόοδοι δήμαρχοι κ.κ. 
Άνδρινόπουλος καί Λιάσκος, παρουσίασαν ένα έκλεκτό έορταστικό πρόγραμμα, μέ 
τή συμμετοχή ύπερτριάκοντα καλλιτεχνών, οί όποιοι παρουσίασαν εικόνα άσύλλη- 
πτης ομορφιάς, πού συνεκίνησε καί ενθουσίασε.

Σ’ όλόκληρη τήν Ελλάδα, καθώς καί στην Κύπρο μας, γιωρτάσθηκε ή έθνική 
επέτειος μέ παρελάσεις, συγκεντρώσεις, όμιλίες, καλλιτεχνικά προγράμματα καί έορ- 
ταστικές έκδηλώσεις, πού άφησαν έποχή.

Πράγματι, εφέτος, ή Ελλάδα όλόκληρη δονήθηκε άπό εθνικό παλμό πίστεως, 
ένότητος καί φιλοπατρίας, μέ τήν εύκαιρία τοΰ ίστορικοΰ «ΟΧΙ».

Καί αυτό γιατί είναι ή πρώτη φορά πού γιορτάζει έλεύθερη καί μονιασμένη, 
χωρίς μίση καί πάθη, λυτρωμένη άπό τά δεσμά τοΰ έφιαλτικοΰ παρελθόντος. Χάρη 
στην 21η ’Απριλίου τοΰ 1967.

ΚΑΙ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΙΙΟΓ ΕΤΣΙ γιωρτάσθηκε ή έπέτειος τοΰ ίστορικοΰ «ΟΧΙ» έφέτος στην 
Ελλάδα. Κι’ ήταν δ καλύτερος έορτασμός πού έπραγματοποίησε ποτέ δ λαός μας.

"Ηταν πραγματικό εθνικό παραλήρημα πού θά τό θυμούνται σ’ όλη τους τή 
ζωή δσοι τό έζησαν.

Ή  Ελλάδα ξαναβρήκε τό δρόμο της. Καί ένωμένη σάν ένας άνθρωπος θά 
φθάση στό πολυπόθητο τέρμα.

Τά δύο ιστορικά «ΟΧΙ» θά φωτίζουν αιωνίως τήν πορεία της.
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ 
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΑΙ

‘Τττό του χ. Ν ΙΚ . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  το ϋ  προηγουμένου κ α ί τέλος)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ' . —  Υπότροποι και καθ' εξιν έγκληματίαι κατά τον νέον Ποινικόν Κώδικα.

Π ο ι ν ή  ' Τ π ο τ ρ ο π ή ς

’Άρθρον 89. 1.—  Τπαρχούσης υποτροπής, ή εν τώ νόμω δριζομένη διά. την
τελεσθεΐσαν πράξιν ποινή- επιβαρύνεται, δύναται δέ νά όπερβή το έν τώ νόμω δρι- 
ζόμενον άνώτατον δριον, φθάνουσα μέχρι τοΰ ανώτατου δρίου τοϋ είδους τής έπι- 
βαλλομένης ποινής. ’Ά ν ή ποινή τής έλευθερίας δρίζεται έν τώ νόμω διαζευκτι- 
κώς μετά χρηματικής ποινής, έπιβάλλεται πάντοτε ή πρώτη έπιβαρυνομένη κατά 
τάς άνω διατάξεις.

2.—  Έ πί τρίτης καί πάσης περαιτέρω υποτροπής, άν διά τήν πράξιν άπει- 
λήται έν τώ νόμω ποινή φυλακίσεως μείζων τών εξ μηνών, τιμωρείται αϋτη διά 
καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.

27. Χαρακτηρισμός καθ’ εξιν έγκληματίου.

’Άρθρον 90. 1.—  ’Άν τις καίπερ επανειλημμένους άλλά τουλάχιστον τρις τι
μωρηθείς ενεκα κακουργημάτων ή έκ δόλου πηγαζόντων πλημμελημάτων, διά ποι
νών στερητικών τής έλευθερίας, ών ή μία τουλάχιστον ήτο κάθειρξις, διαπράξη 
νέον κακούργημα ή έκ δόλου πλημμέλημα, τδ δποιον έν συνδυασμώ προς τάς προη- 
γηθείσας πράξεις άποδεικνύει αυτόν ώς καθ’ εξιν ή έξ έπαγγέλματος έγκληματίαν, 
έπικίνδυνον εις τήν δημοσίαν ασφάλειαν, τδ δικαστήριον, δσάκις ή κατά τούς ορούς 
τοΰ προηγουμένου άρθρου έπιβλητέα ποινή είναι πρόσκαιρος κάθειρξις, καταγιγνώ- 
σκει κάθειρξιν αορίστου διάρκειας, έκτιομένην έν ίδιαιτέροις κ&ταστήμασιν ή έν 
ίδιαετέροις τμήμασι τών φυλακών. Έν τή άποφάσει καθορίζεται μόνον τδ έλάχιστον 
δριον διάρκειας τής καθείρξεως, δπερ δεν δύναται νά είναι κατώτερον τών δύο τρί- 
το)ν τοΰ κατά τδ προηγούμενον άρθρον άνωτάτου δρίου ποινής .

2.—  Ποιναί στερητικαί τής έλευθερίας καταγνωσθεΐσαι έπί πράξει συνιστώση 
κατά τούς ελληνικούς νόμους κακούργημα ή έκ δόλου πλημμέλημα καί άποτιθεΐσαι 
έν τή άλλοδαπή έν δλω ή έν μέρει λαμβάνονται ύπ’ οψιν πρδς έφαρμογήν τής ώς 
άνω ποινής, έξομοιοΰται δέ πρδς τήν κάθειρξιν ή έν τή ξένη νομοθεσία, ώς έκ τοΰ 
περιεχομένου της, πλειότερον άνταποκρινομένη εις ταύτην ποινή τής έλευθερίας.

Διά τής ώς άνω διατάξεως σκοπεΐται ή δι’ ειδικών μέτρων άντιμετώπισις τών 
καθ’ εξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών, τών άνθρώπων δηλαδή εκείνων, οί ό
ποιοι ουδόλως πτοοΰνται έκ τών επανειλημμένων ποινών, αίτινες επεβλήθησαν λόγο) 
διαπράξεως αλλεπαλλήλων έγκλημάτων.

Οί έγκληματίαι αυτοί είναι οί φανεροί, οί αδίστακτοι, οί ανάλγητοι, οί δποΐοι 
οιά τών έπανειλημμένων έγκλημάτων απέκτησαν τήν εξιν νά διαπράττουν συχνά 
έγκλήματα καί ν’ άδιαφοροΰν διά τάς έπιβαλλομένας ποινάς καί τήν έννομον τάξιν.

Διά τόν λόγον αυτόν έθεσπίσθησαν ειδικοί κανόνες δικαίου, κανόνες δηλαδή 
άποσκοποΰντες εις τήν καταπολέμησιν τών καθ’ εξιν αυτών έγκληματιών, διά τούς 
όποιους τδ έγκλημα άπέβη δευτέρα φύσις, ήτοι ή πρδς τδ έγκλημα ροπή έρριζώθη 
εις τήν ψυχήν των, καί έπαγγελματικδς βιοπορισμός.

'Ο δικαιολογητικδς δθεν, λόγος τής θεσπίσεως τών διατάξεων τοΰ άρθρου τού-
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του συνίσταται εις τδ νά καταστήση ή Πολιτεία τδν επικίνδυνον διά. τήν δημοσίαν 
ασφάλειαν εγκληματίαν άκίνδυνον καί νά τδν περιαγάγη ούτως εις φυσικήν πρδς 
τδ έγκληματεϊν άδυναμίαν.

Προϋπόθεσις χαρακτηρισμού τίνος ώς καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκλημα- 
τίου, κατ’ άρθρον 89 ΙΙ.Κ., είναι αί άκόλουθοι :

α) Νά έχη καταδικασθή τουλάχιστον τρίς, ένεκα κακουργημάτων ή έκ δόλου 
πηγαζάντων πλημμελημάτων, εις ποινάς στερητικάς τής ελευθερίας έξ ών τουλάχι
στον ή μία νά είναι κάθειρξις.

β) Νά διαπράξη νέον κακούργημα ή έκ δόλου πλημμέλημα μετά τήν έκτισιν 
των πρώτων ποινών διά τά έπανειλημμένως άλλά τουλάχιστον τρίς τιμωρηθέντα έγ- 
κλήματα.

γ) Έ κ τοΰ συνδυασμού τής έρεύνης τού τελευταίου έγκλήματος πρδς τά προη
γουμένως τελεσθέντα νά άποδεικνύεται δ δράστης καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγ- 
κληματίας, δηλαδή ώς εχων αποκτήσει τήν ροπήν πρδς τδ έγκλημα.

Ό  δικαστής διά νά κρίνη άν τδ έγκληματΐσαν άτομον είναι καθ’ έξιν έγκλη- 
ματίας^ δεν θ’ άρκεσθή μόνον εις τδ δτι έπανειλημμένως ύπετροπίασεν, άλλά καί 
Οά διερευνήση τήν δλην ψυχικήν προσωπικότητα καί ιδιοσυγκρασίαν αυτού, κατά 
τήν οποίαν θά έξετάση καί τδν δλον προγενέστερον οίον του, τδν τρόπον τελέσεως 
των εγκλημάτων, τδ είδος, τήν βαρύτητα καί τά αίτια τελέσεως αυτών. Διά τδν 
λόγον αυτόν ακριβώς θά πρέπει νά παρέχωνται ύπδ ειδικών υπηρεσιών τά απαραί
τητα στοιχεία πρδς τον δικαστήν.

δ) Ό  χαρακτηρισμός ώς καθ’ έξιν έγκληματίας πρέπει νά είναι έπικίνδυνος 
εις τήν δημοσίαν ασφάλειαν, διότι άν άποδεικνύεται μέν ή ροπή αυτού πρδς τδ έγ
κλημα, άλλ’ ούχί καί τδ έπικίνδυνον εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν, π.χ. διότι ένεκα 
νόσου, άναπηρίας, ή γήρατος δεν κρίνεται τοιοΰτος, τότε δεν υποβάλλεται εις τήν 
ειδικήν μεταχείρισιν τών καθ’ έξιν έγκληματιών, τών άρθρων δηλαδή 90 καί 92 
ΓΙ.Κ., άλλά τοΰ άρθρου 89 (τής υποτροπής). Έ φ’ δσον λοιπόν συντρέχουν αι άνω- 
τέρω προϋποθέσεις καί ή ποινή ή δποία πρέπει νά έπιβληθή διά τήν τελευταίαν 
πράξιν είναι, συμφώνως πρδς τούς ορούς τής υποτροπής, ή τής πρόσκαιρου καθείρ- 
ξεως, τότε δεν έπιβάλλεται έκ μέρους τοΰ δικαστηρίου πρόσκαιρος κάθειρξις, άλλά 
κάθειρξις άορίστου διάρκειας, ή δποία έκτίεται εις ιδιαίτερα καταστήματα ή τμή
ματα τών φυλακών. Τδ δικαστήριον καθορίζει μόνον τδ έλάχιστον χρονικδν διά
στημα διαρκείας τής καθείρξεως, τδ όποιον δεν δύναται νά είναι κατώτερον τών 
2) 3 τοΰ άνωτάτου δρίου τής ποινής τής υποτροπής, ήτοι κατώτερον τών 2) 3 τών 
δέκα έτών άν πρόκειται περί πλημμελημάτων καθ’ υποτροπήν διαπραχθέντων ή 
τών 2) 3 τών 20 έτών άν τδ τελεσθέν έγκλημα έπισύρη ποινήν πρόσκαιρου καθείρ
ξεως (σύστημα σχετικώς άορίστου καθείρξεως).

Ή  υποτροπή πάντοτε δεν άποτελεΐ καί άπόδειξιν ύφισταμένης ροπής πρδς τδ 
έγκλημα.

Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ωσαύτως ή εις τήν παράγραφον 2, ή μετα- 
χείρισις, ήτις καί έπί τών καθ’ έξιν έγκληματιών, καί έπί έκείνων, οί όποιοι κατε 
δικάσθησαν έν τή άλλοδαπή διά πράξιν συνιστώσαν κατά τούς έλληνικούς νόμους 
κακούργημα ή έκ δόλου πλημμέλημα καί έξέτισαν έν δλω ή έν μέρει εις τήν άλλο- 
δαπήν τήν ποινήν, μετά ταΰτα δέ, άφιχθέντες έν Έλλάδι, διέπραξαν νέον έγκλημα, 
κατά τούς όρους τής υποτροπής ποινήν πρόσκαιρου καθείρξεως. Ουτω έπιτυγχάνεται 
ή καταπολέμησις καί τών διεθνώς δρώντων έγκληματιών.

Σχετική μέ τήν μεταχείρισιν τών καθ’ έξιν έγκληματιών είναι καί ή ύπ’ άριθ. 
137559)73 άπδ 30.12.1950 έγκύκλιος τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουσα ουτω:

«Ό νέος ΙΙ.Κ. θεσπίζει, κατά τδ υπόδειγμα τών νομοθεσιών όλων τών πεπολι- 
τισμένων χωρών, ειδικόν μέτρον άμύνης άπδ τοΰ κινδύνου τδν όποιον ώρισμέναι κα- 
τηγοριαι έγκληματιών παρουσιάζουν διά τήν κοινωνίαν.
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Διά τά άτομα ταΰτα ή έγκληματολογική επιστήμη από των τελευταίων έτών 
τοΰ παρελθόντος αίώνος κατέδειξεν δτι τό έγκλημα δέν δφείλεται είς αίτια έξωτερι- 
κά, είς έξαιρετικάς τουτέστιν συνθήκας τοΰ περιβάλλοντος έν τώ δποίω τό άτομον 
εύρέθη, άλλ’ είς αίτια Ινδογενή, είς τάς μονίμους ιδιότητας τοΰ χαρακτήρος αυτών, 
είς τρόπον ώστε νά καθίσταται λίαν πιθανή ή εν τώ μέλλοντι έπανάληψις τής εγ
κληματικής αυτών δράσεως. Ή  σπουδαιότερα τών κατηγοριών τούτων είναι ή τών 
καθ’ εξιν καί κατ’ έπάγγελμα εγκληματιών. Τά άτομα ταΰτα, άτινα συσσωρεύουν 
έίς βάρος των κατά δεκάδας τάς καταδίκας, έτύγχανον μέχρι τοΰδε τής αυτής σχε
δόν μεταχειρίσεως πρός τούς τό πρώτον έγκληματοΰντας, ήδη δμως δ νέος Π.Κ. 
προβλέπει διά τάς περιπτώσεις ταύτας τήν καταδίκην είς αόριστον κάθειρξιν, μέ- 
τρον τό όποιον τά μέγιστα θά συντελέση είς τήν έλάττωσιν τών έγκλημάτων είς τήν 
χώραν μας. Οί καταδικαζόμενοι είς αόριστον κάθειρξιν, θά μετάγωνται άμελητεί, 
μερίμνη τών κ.κ. Είσαγγελέων Έφετών, έκ τών φυλακών Άγυιάς (Χανίων Κρή- 
της) ».

Ούτως, έφαρμοζομένων επακριβώς τών έν λόγω διατάξεων, θά κατορθωθή νά 
απαλλαγή ή κοινωνία τής κατηγορίας τών πλέον επικινδύνων έγκληματιών.

Είς τό άρθρον 91 τοΰ νέου Π.Κ. καθορίζεται ό τρόπος τής λήξεως τοΰ άορί- 
στου χρόνου τής καθείρξεως. ’Έ χει δέ τοΰτο ώς εξής :

’Άρθρον 91. 1.—  Μετά τήν λήξιν τοΰ έν τή άποφάσει κατά τό προηγούμε-
νον άρθρον παράγρ. 1 όρισθέντος έλαχίστου δρίου τής καθείρξεως καί άκολούθως 
άνά πάσαν τριετίαν, είτε τή αιτήσει τοΰ κρατουμένου, είτε καί αυτεπαγγέλτως έξε- 
τάζεται αν δύναται οδτος νά άπολυθή. Ή  άπόλυσις διατάσσεται, αν δ κρατούμενος 
κατά τό διάστημα τής έν ταΐς φυλακαΐς παραμονής του δείξη καλήν διαγωγήν παρέ- 
χουσαν τήν προσδοκίαν δτι δέν θά περιπέση είς νέον έγκλημα. Περί τούτου, μετά 
γνωμοδότησιν τής διευθύνσεως τοΰ καταστήματος, άποφαίνεται τό δικαστήριον τών 
πλημμελειοδικών, είς ού τήν περιφέρειαν έκτελεΐται ή ποινή.

2. —  Ή  άπόλυσις είναι πάντοτε ύπδ δρον, δυναμένη νά άνακληθή ύπό τούς έν 
άρθρω 107 παρ. 1 δριζομένους ορούς, καθίσταται δέ δριστική, αν έντός πενταετίας 
δέν έπέλθη άνάκλησις αύτής, έφ’ ής έφαρμόζονται άναλόγως αί διατάξεις τοΰ άρ
θρου 110 παράγρ. 3 ,4  καί 5.

3. —  Πάντως, ή έν ταΐς φυλακαΐς παραμονή του είς αόριστον κάθειρξιν κατα- 
δικασθέντος μετά τήν λήξιν τοΰ έν τή άποφάσει δριζομένου έλαχίστου δρίου δέν δύ- 
ναται νά διαρκέση πέραν τών δέκα πέντε έτών, προκειμένου περί πράξεως τιμω- 
ρουμένης διά καθείρξεως μέχρι 10 έτών, πέραν δέ τών είκοσιν έτών είς τάς λοιπάς 
περιπτώσεις.

28. Καθ’ εξιν έγκληματίαι ανεξαρτήτως υποτροπής.
’Άρθρον 92.—  Ανεξαρτήτως ύπάρξεως υποτροπής αί διατάξεις τοΰ άρθρου 89 

παράγρ. 1 έχουσιν έφαρμογήν καί έπί τών καθ’ εξιν ή έξ έπαγγέλματος έγκλημα
τιών. ’Εάν δέ ούτοι είναι επικίνδυνοι είς τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί ή διά τήν 
τελεσθεΐσαν ή τάς τελεσθείσας πράξεις έπιβλητέα ποινή είναι πρόσκαιρος κάθειρξις, 
δύναται νά καταγνωσθή κάθειρξις άορίστου διάρκειας τής όποιας τό έλάχιστον δριον 
δέν δύναται νά είναι κατώτερον τοΰ ήμίσεος τοΰ άνωτάτου δρίου τής ποινής, ήν 
έπισύρει καθ’ έαυτοΰ δ πράξας, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών διατάξεων τών 
άρθρων 90 καί 91.

"Οπως βλέπομεν δ νόμος, κατ’ έξαίρεσιν, έπιβάλλει τήν ποινήν τής ύποτροπής 
τοΰ άρθρου 89 παράγρ. 1 έπί τών καθ’ εξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών καί 
δταν άκόμη δέν, ύφίστανται αί προϋποθέσεις τής ύποτροπής, αί δποίαι, ώς γνωστόν, 
δικαιολογούν τήν έπιβάρυνσιν τής ποινής, ήτις προβλέπεται διά τήν τελεσθεΐσαν 
πράξιν, διότι άρκεΐ τό γεγονός δτι δ δράστης χαρακτηρίζεται ώς καθ’ Ιξιν καί κατ’ 
έπάγγελμα έγκληματίας. Ά ν  δμως οί έγκληματίαι αυτοί χαρακτηρίζωνται ύπό
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του δικαστηρίου ώς επικίνδυνοι εις την δημοσίαν άσφάλειαν καί πρόκειται νά έπι- 
βληθή εις αυτούς ποινή πρόσκαιρου καθείρξεως διά την τελεσθεΐσαν ή τάς τελεσθεί- 
σας πράξεις, τότε τό δικαστηριον δύναται νά άντικαταστήση την ποινήν ταύτην διά 
καθείρξεως αορίστου διάρκειας, τής όποιας τό έλάχιστον δριον δεν δύναται νά είναι 
κατώτερον τοΰ ήμίσεος τοΰ ανώτατου ορίου τής ποινής, ήν Ιπισύρει έναντίον του δ 
δράστης διά τήν τελεσθεΐσαν πράξιν.

'Η ενταύθα επιβαλλόμενη κάθειρξις άορίστου διάρκειας διαφέρει τής τοιαύτης 
τοΰ άρθρου 90 τόσον κατά τόν χρόνον τοΰ ελάχιστου δρίου διάρκειας, δσον καί 
κατά τό υποχρεωτικόν ή μή τής έπιβολής παρά των δικαστηρίων. Εις τό άρθρον 
τούτο τό έλάχιστον δριον δεν δύναται νά είναι κατώτερον τοΰ ήμίσεος τού άνωτάτου 
όρίου τής ποινής, ένώ εις τό άρθρον 90 δέν δύναται νά είναι κατώτερον των 2) 3 
τοΰ άνωτάτου δρίου τής ποινής τής υποτροπής. Ή  επιβολή τής ποινής ενταύθα, 
συντρεχουσών των προϋποθέσεων τοΰ νόμου, είναι δυνητική διά τό δικαστηριον, ένώ 
κατά τό άρθρον 90 αΰτη είναι ύποχρεωτική. Τό υποχρεωτικόν όμως τής έπιβολής 
τοΰ έν λόγω μέτρου καθίσταται έλαστικώτερον, καθ’ δσον τό δικαστηριον έχει δια
κριτικήν ευχέρειαν νά κρίνη περί τοΰ έπικινδύνου ή μή έγκληματίου διά τήν δημο
σίαν άσφάλειαν καί κατά συνέπειαν νά έπιβάλη ή μή τό μέτρον τοΰτο. Έάν δμως 
άποφανθή δτι ό καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκληματίας είναι έπικίνδυνος εις 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν, τότε ύποχρεωτικώς θά ύποβάλη εις τήν ειδικήν ταύτην 
μεταχείρισιν τόν έγκληματίαν.

29. 'Υπότροποι έγκληματίαι έξ άμελείας.
’Άρθρον 93.—  «Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 89 παρ. 1 έχουσιν έπίσης έφαρμογήν 

έπί καταδικασθέντων εις ποινήν στερητικήν έλευθερίας ένεκα πλημμελήμματος έξ 
άμελείας, πηγάζοντος, έάν οδτος έντός πέντε έτών άπό τής έν δλω ή έν μέρει άπο- 
τίσεως τής ποινής ταύτης έκτελέση τό αύτό ή συγγενές έξ άμελείας πλημμέλημα».

Ό  Ποινικός Κώδιξ διά τής διατάξ,εως τοΰ άρθρου τούτου προβλέπει τήν έπι- 
βολήν των έπιβαρυντικών ποινών, άρθρου 89 § 1 Π.Κ. τής ύποτροπής, δταν ύφί- 
στανται αί προϋποθέσεις ταύτης (άρθρ. 8 8 ) , άκόμη καί έπί των αυτών ή συγγενών 
έγκλημάτων τελουμένων έξ άμελείας έντός πενταετίας άπό τής έν δλω ή έν μέρει 
άποτίσεως τής στερητικής τής έλευθερίας ποινής τοΰ πρώτου έξ άμελείας τελεσθέν- 
τος έγκλήματος. Τό άρθρον τοΰτο εισάγει τήν έξ άμελείας ειδικήν υποτροπήν, καθ’ 
δσον προβλέπει δτι τόσον τό πρώτον έγκλημα, δσον καί τό καθ’ ύποτροπήν πρέπει 
νά διεπράχθησαν έξ άμελείας καί νά είναι τά αύτά ή συγγενή. Π.χ. ό όδηγός αυτο
κινήτου Α προξενεί τήν 5.5.1963 διά τοΰ αυτοκινήτου του σωματικάς βλάβας έξ 
άμελείας, καταδικάζεται καί έκτίει τήν ποινήν του. Τήν 25.10.67, πριν ή παρέλθη 
δηλ. πενταετία, προκαλεΐ νέας βλάβας έξ άμελείας διά τοΰ αυτοκινήτου του ή φο
νεύει έξ άμελείας τόν Β, έπίσης διά τοΰ αυτοκινήτου του. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη 
δέον νά διωχθή, ώς υπότροπος έξ άμελείας έγκληματίας. Καθ’ α ρητώς άναφέρει ό 
νόμος, άπαιτεΐται νά είναι τό αύτό ή συγγενές προς τό πρώτον καί τό, καθ’ ύπο
τροπήν, δεύτερον έγκλημα. Άμφότερα δμως πρέπει νά είναι πλημμελήματα, καθ’ 
δσον διά τά πταίσματα γίνεται λόγος έν άρθοω 412 Π.Κ., ένώ ΰπαρξις κακουργή
ματος έξ άμελείας δέν είναι' δυνατή κατά νόμον. Έπίσης, προϋπόθεσιν έφαρμογής 
τής έν λόγω διατάξεως άποτελεΐ ή εκτισις παρά τοΰ δράστου, έν δλω ή έν μέρει, 
τής διά τό πρώτον έγκλημα έπιβληθείσης ποινής. Διότι, άν π.χ. τώ έχαρίσθη αυτή, 
δέν δύναται νά τύχη έφαρμογής ή προκειμένη διάταξις. Τά πλημμελήματα, κατά 
τά άνωτέρω δέον νά είναι συγγενή. Άνεφέρθησαν ώς τοιαΰτα ή σωματική βλάβη 
έξ άμελείας καί ή άνθρωποκτονία έξ άμελείας. Συγγενή έπίσης είναι ή έξ άμε
λείας κοινώς έπικίνδυνος βλάβη καί ή παραβίασις τών κανόνων τής οικοδομικής έξ 
άμελείας (άρθρα 274 καί 286 Π.Κ.) καί άλλα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ Ο Π Λ Α
Ύπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α' της Διευθύνσεως Έγκλη-

---------------------------ματολογικών Υπηρεσιών κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ---------------------------
( Σ υνέχε ια  έκ  τοϋ  προηγουμένου κ α ί τ έ λ ο ς )

ΓΙΓΡΟΜΑΧΙΚΑ
Ή  δραστηριότης των δπλων δλων τών τύπων, έξαρτάται άπό τό μέγεθος 

κυρίως τοΰ φυσιγγίου - βολίδος. Τδ δπλον αύτδ καθ’ έαυτό, έκτοξεύει μέχρι τοΰ 
έπιλεγέντος στόχου τήν βολίδα, έκ τής όποιας πλέον έπέρχεται τό αποτέλεσμα.

Ά λλ’ ή βολίς των πυρομαχικών τών χημικών παρασκευασμάτων δυνατόν νά 
είναι υγρά, στερεά ή κονιορτοποιημένη (είκ. 85 καί 85α ). Ή  εκρηκτική ύλη της 
άποτελεΐται: α) έκ τοΰ καψυλλίου, β) έκ μικράς ποσότητος μελαίνης πυρίτιδος, τής 
όποιας τά παραγόμενα έκ τής κατακαύσεώς της άέρια έκτοξεύουν τό περιέχον τό 
αέριον σώμα, γ) έκ τής βραδύκαυστου άπτρας (φυτιλίου), διάρκειας 5— 6 δευτερο
λέπτων, δ) έκ τής δευτέρας και εις μεγαλυτέραν ποσότητα τής πρώτης μελαίνης 
πυρίτιδος, έκ τής άναφλέξεως (θερμότητος) τής οποίας προκαλεΐται καί ή διάρρη- 
ξις καί ή διάχυσις - έξαέρωσις τοΰ χημικοΰ παρασκευάσματος καί έντεΰθεν δ σχη
ματισμός τοΰ λευκογκρίζβυ νέφους (ή άπόχρωσις άφείλεται εις τήν πυρίτιδα (είκ. 
86). "Οταν διαλυθή τό νέφος, ή πορεία τοΰ άερίου παύει νά είναι όρατή, δεν παύει 
δμως νά δρά.

Ή  εκρηξις τών πυρομαχικών πρέπει νά γίνεται, ώστε νά μην ύπάρχη κίνδυνος 
σοβαροΰ τραυματισμού έκ τών θρυμμάτων τοΰ φιαλιδίου, κλπ.

Ή  πορεία ένίων πυρομαχικών εις τον αέρα είναι ταλαντευομένη καί επομέ
νως δέν δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν τόν στόχον πάντοτε (π.χ. νά διέλθη τό πυρομαχι- 
κόν μέσω άνοικτοΰ παραθύρου, έξ άποστάσεως μεγαλυτέρας τών 50— 60 μέτρων).

"Οταν πυρομαχικόν πέση έπί τοΰ έδάφους καί δέν έκραγή, είναι υπερβολικά 
ανόητος έκεΐνος, ό όποιος θά σπεύση νά τό άναλάβη διά νά τό έκσφενδονίση, τυχόν, 
κατά τοΰ ρίψαντος, διότι αν έκραγή, θά τοΰ προκαλέση τουλάχιστον σοβαρά τραύ
ματα. Τοΰτο δύναται νά άναληφθή μετά πάροδον 30— 4 0 "  καί μετά προσοχής, διά 
νά μή τυχόν θραυσθή τό φιαλίδιον ή έπειδή έχει θραυσθή γίνει διαρροή τοΰ περιε
χομένου κλπ. Πυρκαϊά, κατά τήν έκρηξιν τών πυρομαχικών, δέν προκαλεΐται είς 
ενδύματα, ξηρά χόρτα κλπ., άλλ’ άν έκραγαΰν πλησίον φωταερίου, ατμών υδρογοναν
θράκων, θά προκληθή άνάφλεξις - εκρηξις. Δι’ έκπαιδευτικούς σκοπούς τά καλύτερα 
πυρομαχικά είναι τά μεγάλης άκτΐνος καπνογόνα (FM, τετραχλωριοΰχον Τιτάνιον). 
Είναι μεγάλο λάθος νά πιστεύεται δτι τά πυρομαχικά δέν δύνανται νά προκαλέσουν 
σοβαρά τραύματα, έγκαύματα ή καί τόν θάνατον, όταν έκραγοΰν πλησίον ατόμου.

Διά τούτον τόν λόγον πρέπει νά ρυθμίζεται μετά προσοχής ή γωνία βολής. 
Ή  ρίψις, δταν είναι δυνατόν, είναι καλτύερον νά γίνεται είς τόν άέρα, διότι δλα τά 
χημικά παρασκευάσματα, έξαερούμενα καί διασκορπιζόμενα, επειδή είναι βαρύτερα 
τοΰ άέρος, καταλαμβάνουν ταχέως τά κατώτερα στρώματα (είκ. 87).

Τινές έκ τών προαναφερθέντων κινδύνων τών πυρομαχικών άποτρέπονται δταν 
τά χημικά παρασκευάσματα ρίπτωνται ίδίως είς κλειστούς χώρους, διά ψεκαστήρος. 
Υπάρχουν καί μεγάλης άκτΐνος, οί όποιοι δύνανται νά χρησιμοποιηθούν καί πρός 
διάλυσιν όχλοκρατίας, διότι έξακοντίζουν τό κονιορτώδες παρασκεύασμα μέχρις άπο
στάσεως 15 μέτρων καί τό διασκορπίζουν ταχέως καί καταλαμβάνει 150 τ.μ. Ό  
ψεκαστήρ ούτος δύναται νά τοποθετηθή έπί τζιπ ή είς έξώστην, ταράτσαν κλπ., ή 
έπί τής ράχεως άτάμου δι’ ιμάντων, τό δέ περιεχόμενόν των φθάνει τά 28— 30 κιλά.
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ΤΑ ΚΓΡΙΩΤΕΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Διφαινυλοχλωραρσίνη.
Είναι αμερικανικής παραγωγής. Εχει ειδικόν βάρος 1,65 καί είναι βαρύτερον 

χοδ άέρος 9,6 φοράς. Παράγεχαι είς ύγράν καί σχερεάν μορφήν καί έκρηγνυόμε- 
νον ή άναφλεγόμενον σχημαχίζει νέφος χό όποιον, λόγω χής θερμόχηχος, άνέρχεχαι, 
οπού ψυχόμενον καχέρχεχαι καί καλύπχει μεγάλην εκχασιν. Τό υγρόν ψύχεχαι χα- 
χύχερον, λόγω χής έξαχμίσεώς χου, διό καί δεν άνέρχεχαι πολύ υψηλά καί ένεκα 
χούχου καχερχόμενον δέν καλύπχει μεγάλην εκχασιν. Καί εις χάς δύο περιπχώσεις 
είναι λίαν δρασχικόν. Τό έν λόγοι άέριον παρουσιάζεχαι ύπό χάς έξής ένδείξεις : 
DM, DA, DC.

Είς πυκνόχηχα 0,00038 μεχά πάροδον 1—2 ' . προκαλεΐ δακρυόρροιαν, πχάρ- 
νισμα καί βήχα. Είς πυκνόχηχα 0,0005, πόνους είς χήν μύχην, χό σχήθος, κεφαλαλ
γίαν, ναυχίασιν, Ιμεχόν, πχώσιν χοΰ ηθικού, έξάνχλησιν, διαχάραξιν χών αισθήσεων. 
ΙΙυκνόχης 0,65, έπιδρώσα έπί 30' ή 3.0, έπί 10 ', έπιφέρει χόν θάναχον. Όξειδού- 
μενον είς κονιορχώδη μορφήν είναι έπικίνδυνον, άν έπικαθήση είς χρόφιμα. Δέν 
προκαλεΐ πυρκαϊάν, καχά χήν εκρηξιν ή άνάφλεξιν χοΰ πυρομαχικοΰ.

Χλωριοακετοφαινόνη.
Ειδικόν βάρος 1,3 καί 5,2 φοράς βαρύχερον χοΰ άέρος. Είναι χό δεύχερον δα- 

κρυγάνον χό όποιον είναι γνωσχόν καί εύρύχαχα χρησιμοποιεΐχαι. Etvat γερμανικής 
παραγωγής άπό χοΰ 1869. ΙΙαράγεχαι είς ύγράν, σχερεάν καί κονιορχώδη μορφήν. 
Είς θερμάς έποχάς είς σχερεάν καχάσχασιν εμμένει έπί μακρόν, Ινώ είς ψυχράς, 
άνασχέλλεχαι χαχέως ή έξαέρωσίς χου καί επομένως καί ή έπίδρασίς χου. Είς πυ
κνόχηχα 0,0003— 0,0045 προκαλεΐ άμέσως δακρυόρροιαν, είς μεγαλύχερον έρεθι- 
σμόν χοΰ δέρμαχος δίκην έγκαύμαχος, ώς καί ναυχίασιν. Είς πυκνόχηχα 0,S5 καί 
έπί 10' έπίδρασιν προκαλεΐ θάναχον. Διαχέεχαι είς χόν άέρα διά χής θεομόχηχος ή 
διά χής έκρήξεως, χωρίς νά άποσυνχίθεχαι, διό καί χρησιμοποιεΐχαι είς δλους χοΰς 
χύπους χών πυρομαχικών. "Οχαν είναι άναμεμειγμένον μεχά πυρίχιδος, διαχέεχαι 
είς χόν άέρα καθ’ δλην χήν διάρκειαν χής καύσεως χής πυρίχιδος. Είναι πολύ άπο- 
χελεσμαχικόν ώς νέφος - όμίχλη. Πληροΰνχαι ευκόλως πυρομαχικά διά μείγμαχος διά 
χών χειρών ή μηχανής, άνευ ουδενός κινδύνου.

Επειδή διά χής άναμείξεώς χου μεχά χής άκάπνου πυρίχιδος δξειδοΰχαι (δχε- 
καί δηληχηριώδες είναι, άρα καί έπικίνδυνον άν έπικαθήση είς χρόφιμα) , προσχί- 
θεχαι ώς άνχιοξειδωχικόν μαγνήσιον καί άνθρακικόν κάλιον. Δέν διαλύεχαι είς χό 
ύδωρ, άλλ’ δχαν ψύχεχαι μεχαχρέπεχαι είς λεπχόχαχα σχερεά μόρια έκ χών οποίων 
σχημαχίζεχαι ό καπνός ή ή όμίχλη, μεχαφερομένη ύπό χοΰ άέρος. Δέν έπηρεάζεχαι 
έκ χής υγρασίας, δέν είναι διαβρωχικόν καί γενικώς θεωρεΐχαι ώς χό πρακχικώ- 
χερον άσχυνομικόν χημικόν παρασκεύασμα.

Όρθοχλωβενζαλμαβονιτρέϊτ.
Είναι άγγλικής παραγωγής. Μεχά χόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον χό έχρησιμο- 

ποίησαν εύρύχαχα διά χήν διάλυσιν χών διαδηλώσεων είς χήν Κύπρον.
"Οχαν ή πυκνόχης χου είς χόν άέρα είναι 0,0012—0,0002, προκαλεΐ είς 20— 

6 0 '' μεγάλην δακρυόρροιαν, άλλά καί ναυχίασιν καί καθισχά σχεδόν άδύναχον χήν 
μεχακίνησιν χοΰ άχόμου, άλλ’ δχαν παύση ή έπίδρασίς χου, χαχέως έξαφανίζονχαι 
χά συμπχώμαχά χου, άνευ ούδεμιάς βλάβης. Είς πυκνόχηχα 1,00-—3,00 δύναχαι νά 
προκαλέση καί θάναχον, άπίθανον όμως είς χό ύπαιθρον.

Ή  χρήσις χου δέν ένδείκνυχαι, δχαν έπιδιώκεχαι ύπό χής Άσχυνομίας ή άπο- 
μάκρυνσις χοΰ πλήθους έξ ώρισμένου μέρους, διόχι, λόγω χής χαχυχάχης έπενεργειας 
χου, καθισχά άνίκανον χό άχομον νά μεχακινηθή. Πρός χόν σκοπόν χοΰχον (άπομα-
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κρύνσεως) προσφορώτερον είναι τό CN, διότι ή έπίδρασίς του είναι ήπιωτέρα καί 
έπιτρέπει τήν άγεληδόν άπομάκρυνσιν τοΰ όχλου. Επομένως αν ή ’Αστυνομία έπι- 
θυμή άπομάκρυνσιν έξ ώρισμένου σημείου καί κατόπιν άδυναμίαν δράσεως τοΰ οχλου 
έπΐ μακρόν, προσφορώτερον είναι τό αέριον DM.

Έ ξ δλων των ανωτέρω, δήλον γίνεται, δτι τά καταλληλότερα αστυνομικά άέ- 
ρια, μέχρι τοΰδε, είναι τά CN, CS καί DM.

Θεραπεία.
Τό καλύτερον θεραπευτικόν μέσον διά τό προσβληθέν άτομον ύπό τίνος Ικ των 

αστυνομικών χημικών παρασκευασμάτων είναι ή εκθεσίς του εις καθαρόν άέρα, άκι- 
νησία καί άποφυγή τριβής τοΰ Ιρεθισμένου μέλους τοΰ σώματος. Εις σοβαράν περί- 
πτωσιν, πλύσις διά καθαροΰ άφθονου δδατος, καλύτερον χλιαροΰ μετά σάπωνος. Εις 
σοβαρωτέρας περιπτώσεις, έκτός τών άνωτέρω, άφαίρεσις της δλης περιβολης του.

Τά συμπτώματα ταχέως εξαφανίζονται, άν καί κατά τήν διάρκειαν σοβαράς 
έπιδράσεως, τό άτομον αισθάνεται δτι άπειλεΐται άμέσως ύπό τοΰ θανάτου. Τά πε
ρισσότερα έκ τών σημειουμένων άτυχημάτων άπανταχοΰ, δεν δφείλονται είς τά χη 
μικά παρασκευάσματα, άλλ’ είς τά μέσα (πυρΐτις), τά όποια χρησιμοποιούνται διά 
τήν διάχυσίν των ή είς τό μέσον εντός τοΰ όποιου περικλείονται διά νά καταστή 
δυνατή ή έκτόξευσίς του, είς μεγάλην άπόστασιν.

Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ

Είκ. 85. Βομβίς μέ τό ύγροποιημένον αέριον 
είς φιαλίδια. "Ανω δεξιά ή πυρΐτις.
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Είκ. 85α. Φυσίγγια—βέλη—άερίων των οποίων τό βεληνεκές φθάνει τά 35 μέτρα.

Είκ. 86. Έγκαρσία τομή φυσιγγίου άερίων μεγάλου βεληνεκοΰς. 1. Τό εκτοξευόμενου φιαλίδιον 
„ , μέ τό υγροποιημένου αέριον. 2. Πυρΐτις μαύρη διαρρήξεως καί έξαε-

; ρισμοϋ υγροποιημένου άερίου. 3. Ή  άπτρα 6 δευτερ. διάρκειας. 4. Ή
μαύρη πυρΐτις ή έκτοξεύουσα τό φυσιγγίου. 5. Τό καψύλλιον.

Είκ.’87. ’Όργανον έκτοξεύσεως υγροποιημένου ή κονιορτο
ποιημένου άερίου.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

--------------------------* ί'πό τοϋ Δημοσιογράφου κ, ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ή  κυρά Παγώνα Γκίκα, αυτό ήταν τό όνομα τής γυναίκας εκείνης, έτρεξε 
άμέσως στα γύρω σπιτόπουλα νά πή τό μαντάτο στή γειτονιά, γιά τό «βρεθήκι» τοΰ 
Γιαννάκη της, τοΰ γυιοΰ της. Καί βρέθηκαν άμέσως στο γεφυράκι, εκτός από τήν 
κυρά Παγώνα, ολόκληρη ή οικογένεια τοΰ γείτονα Σαμαρτζή, οί Βιταλιώτηδες, οι 
έργάτες άπό τό πιό πέρα βυρσοδεψείο τοΰ Καβρουδάκη καί από τό Κοκκαλάδικο 
τοΰ Κανάκη πού δεν είχε δουλειά. Φώτα άνήμερα, ό αγροφύλακας Κοβές, ό Στα- 
μάτης ό Σαμαρτζής καί ένας επιπλοποιός Νίκος (άντιγράφω τά όνόματά τους άπό 
τήν «Καθημερινή» καί άπό τις άλλες εφημερίδες τής ήμέρας εκείνης). Μετά συζη
τήσεις καί σχόλια κατέβηκαν κάτω στό ρέμμα καί βγάζοντας έξω άπό τό βοΰρκο 
καί άπό τά λασπόνερα τό ένα πακέτο ξήλωσαν λίγο μιάν άκρη άπό τό κλαδωτό 
ύφασμα, άπό τό τσουβάλι καί άπό τά χαρτιά πού ήταν άπό κάτω καί... ξαφνικά 
έβαλαν άμέσως τις φωνές. Γιατί κάτω άπό δλα αυτά τά πανιά, τά σακκιά καί τά 
χαρτιά, πρόβαλε ένα κεφάλι άνθρώπινο, κομμένο άπό τό λαιμό καί δίπλα του κρέα
τα, άνθρώπινα κΓ αυτά, καθώς καί ένα άνθρώπινο χέρι.

—  Φονικό...
— Χριστός καί Παναγιά! ’Έγκλημα...
—  Κάποιον σκοτώσανε καί άφοΰ τόν κομματιάσανε τόν πετάξανε στό ρέμμα 

γιά νά τόν τραβήξη κατά τήν θάλασσα καί νά τόν πνίξη.
Φονικό πραγματικά. ’Έγκλημα. Καί τί έγκλημα! Πρωτοφανές, πρωτάκουστο, 

καταπληκτικό. Θηριώδες.
Κάπου - κάπου, τή ζωή τών διαφόρων συνοικιών τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά 

ταράζει τό πτώμα κανενός άγνώστου μέ σπασμένο τό κρανίο ή μέ άλλα τραύματα 
μέσα σέ ένα λάκκο ή σέ κανένα πηγάδι ή ξεροπήγαδο, άλλά σάκκοι - πακέτα μέ 
κομμένο άνθρώπινο κεφάλι, κομμένα χέρια, πόδια καί κορμί καί πακεταρισμένο 
δπως τά δέματα τοΰ μπακάλη, ήταν κάτι πού δεν είχαν δή τά μάτια τους. Ούτε 
στό δνειρό τους δέν μπορούσαν νά τό φαντασθοΰν. Καί οί γείτονες καταφοβισμένοι, 
πανικόβλητοι, τρομοκρατημένοι, κάνοντας τό σταυρό τους δλοι καί ξορκίζοντας τό 
Σατανά, έτρεξαν μέ τήν ψυχή στό στόμα νά ειδοποιήσουν τήν ’Αστυνομία. Τόν άστυ- 
νομικό σταθμό Γκαζοχωρίου πού άνήκε τότε, στήν μικρή καί άραιοκατωκημένη 
’Αθήνα, στό Θ ' ’Αστυνομικό Τμήμα Θησείου.

Πρώτος έφτασε δ άστυφύλακας Γιάννης Άθανασόπουλος τοΰ σταθμού Γκαζο
χωρίου καί άμέσως μετά ό τότε διοικητής τοΰ Θ ' παραρτήματος άσφαλείας ύπα- 
στυνόμος Γυφτέας καί ό τότε διοικητής τοΰ Θ' άστυνομικοΰ τμήματος I. Μπερσής 
μέ μερικούς άστυφύλακες γιά νά δοΰν τί άκριβώς συμβαίνει καί αν ήταν άλήθεια 
πραγματικά οί έξωφρενισμοί πού είχαν πή στό σταθμό Γάαζοχωρίου έκεΐνοι οί άν
θρωποι άπό τά Κοκκαλάδικα.

Μέ μιά ματιά πού έρριξαν καί είδαν τό άνθρώπινο κεφάλι καί τις σάρκες, 
κατάλαβαν δτι έπρόκειτο γιά ένα καταπληκτικό έγκλημα καί ειδοποίησαν τηλεφω- 
νικώς τήν Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι καί τήν Γε
νική ’Ασφάλεια. ’Ά ν καί ήμέρα άργίας, συναγερμός πραγματικός σημειώθηκε άπό 
άστυνομικής πλευράς άμέσως. Σέ λίγο κατέφθασαν δ τότε διοικητής τής Γενικής 
’Ασφαλείας κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης μέ τόν υποδιοικητή του, τόν άλησμό-
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νητο, μετά Αρχηγό τοΰ Σώματος, Θεόδωρο Λιονταρίτη καί οί ύπηρετιΰντε εις τό 
έπιτελεΐον αστυνόμοι Γιάννης Πανόπουλος, δ μετέπειτα ’Αρχηγός καί Γένι.·. ; \ι-  
ευθυντής, Δεδόπουλος, δ κατόπιν Διευθυντής, Λασκαρίδης, δ επίσης Διευθυντής, έκ 
τελεσθείς άπό τό Ε.Α.Μ. κατά τό Δεκεμβριανό κίνημα, Γ. Τσιμπιδάρος, ό γραμμο 
τεΰς τώρα τής Ελληνικής κοινότητος Νέας Ύόρκης καί Κ. Λαμπρινόπουλος, ό 
αξέχαστος φίλος μας «Ντιντής», θΰμα υστέρα άπό λίγα χρόνια αύτοκινητιστικοϋ 
δυστυχήματος στη Μακεδονία, ενώ συνώδευε σέ περιοδεία τό μακαρίτη πρωθυπουργό 
Γιάννη Μεταξά. Την εποχή έκείνη τό επιτελείο εκείνο των αστυνόμων τής ’Ασφα
λείας ήταν πραγματικώς τό «άϊ λάιφ» τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

"Υστερα άπό λίγο έφθασε άπό τήν Εισαγγελία καί ό μακαρίτης ό ιατροδικα
στής Γιώργος Τρουπάκης.

Οί άστυνομικοί συντάκται είχαμε μάθει άμέσως τό συνταρακτικό έγκλημα καί 
είχαμε προηγηθή γιατί οί εφημερίδες δέν λυπόντουσαν σέ τέτοιες περιπτώσεις γιά 
αυτοκίνητα πού ήταν σπάνια τότε. Καί έτσι, βρεθήκαμε έκεΐ δ μακαρίτης δ Βενι- 
ζέλος δ Ζερβέας γιά τή «Βραόυνή» καί κάποια πρωινή εφημερίδα, δ Σέβος δ Άρ- 
νέλλος γιά τήν «Άκρόπολι», δ ήδη συγγραφεΰς Γιώργος Ροΰσσος γιά τά «Νέα» καί 
τό «Βήμα», δ υποφαινόμενος γιά τήν «Καθημερινή», τό «Ελληνικό Μέλλον» καί τό 
«’Έθνος» πού δούλευα τότε καί δ Γιώργος δ Γιανναράκος γιά τήν «Εστία».

Μάς έκανε έντύπωσι τότε δ έπιστημονικός τρόπος πού άρχισε έκείνη τή στιγμή 
ή αυτοψία τής ’Αστυνομίας ή μάλλον τής Γενικής ’Ασφαλείας στον τόπου πού βρέθη
καν τά δύο πακέτα. 'Όλοι μας στεκόμαστε μακριά γιά νά μή καταστρέψουμε πολύ
τιμα ίχνη, τά δποϊα μπορούσαν νά υπάρχουν έπάνω στόν καρόδρομο καί έπάνω στό 
γεφυράκι ή κάτω άπό αυτό στό βούρκο καί τή λάσπη τής κοίτης τοΰ Κηφισσοΰ. 
Ένεφανίσθη κινηματογραφικό συνεργείο πού είχε φέρει μαζί του δ κ. Κουτσουμά- 
ρης καί τό όποιο άρχισε νά λαμβάνη πρώτα - πρώτα ένα φιλμ τοΰ τοπίου καί τών 
πέριξ, υστέρα τοΰ μικροΰ γεφυριοΰ άπό τό ένα καί άπό τό άλλο μέρος μέ κάτοψι τοΰ 
μέρους πού βρισκόντουσαν άκόμη τά δύο πακέτα. "Υστερα συνέχεια τό κινηματο
γραφικό συνεργείο κατέβηκε κάτω στήν κοίτη τοΰ Κηφισσοΰ καί πήρε στήν ταινία 
τά δύο πακέτα μέ τό μακάβριο περιεχόμενο. Κατόπιν άρχισε μέ τήν ίδια προσοχή 
ή έργασία τών άνιχνευτών καί τών φωτογράφων τής Σημάνσεως πού πήραν άπο- 
τυπώματα άπό ροδιές τροχών άπό κάρρα, σοΰστες καί αυτοκίνητα πού είχαν πε
ράσει άπό τό γεφυράκι καί άπό τό δρόμο πού άπό τή μιά μεριά καί τήν άλλη ώδη- 
γοΰσε σ’ αύτό. ’Επίσης έπήραν σέ γύψο άποτυπώματα άπό άχνάρια ποδαριών πού 
βρέθηκαν καί μέσα στό βοΰρκο καί στή λάσπη τοΰ Κηφισσοΰ καί μέσα στήν κοίτη 
καί στο δρόμο πού περνοΰσε άπό έπάνω της.

Άφοΰ μέ προσοχή καί μέ σχολαστικότητα έγινε δλη αυτή ή διαδικασία, κατέ
βηκαν δύο κατώτεροι άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας καί μέ προσοχή επίσης έπήραν τά 
δύο πακέτα καί τά μεταφέρανε στό τότε μικρά έπί τής δόοΰ Σωκράτους ιατροδικα
στικό έργαστήριο, πού τό λέγανε Νεκροτομείο.

Τίποτε άλλο ένδιαφέρον δέν παρουσίαζε πιά ή κοίτη τοΰ Κηφισσοΰ καί δλοι 
μας γυρίσαμε στήν ’Αθήνα, στό Νεκροτομείο, δπου είχε κατεβή καί άπό τό διπλανό 
σπίτι του δ τότε τακτικός καθηγητής τής ιατροδικαστικής καί τοξικολογίας τοΰ Πα
νεπιστημίου, μακαρίτης Γεωργιάδης.

Καί τότε, μπροστά στό έπιτελεΐον τής Γενικής ’Ασφαλείας καί μπροστά μας, δ 
καθηγητής καί δ ιατροδικαστής άρχισαν νά ξηλώνουν μέ προσοχή τό έξωτερικό 
περίβλημα τών δύο πακέτων, γιά νά δοΰμε έπί τέλους τί άκριβώς περιείχαν.

Τό περίβλημά τους, δπως είπαμε, ήταν άπό ένα κοινό κλαδωτό ύφασμα, κόκ
κινου χρώματος πού έσχημάτιζε διάφορα πράσινα φύλλα καί ποικιλόχρωμα λουλού
δια καί πού ήταν άπό τά υφάσματα πού πουλούσαν τότε τά μικρομάγαζα γιά τούς 
παπλωματάδες γιατί μέ τέτοια υφάσματα δέν γινόντουσαν γυναικεία φουστάνια ή 
ρόμπες, άλλά μόνον παπλώματα γιά τήν κάτω τάξι. "Υστερα άπό τό κλαδωτό δφα-
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σμα ύπήρχε σέ κάθε σάκκο μια λινάτσα από σάκκο λίγο μεταχειρισμένο, μάλλον 
καινούργιο, καί δ δποΐος σάκκος περιείχε προηγουμένως άλεύρι τοΰ οποίου διεκρί- 
νοντο ίχνη στο έσωτερικό μέρος. 'Ύστερα υπήρχαν μεγάλες κόλλες χαρτί άπό αύ- 
τές πού μεταχειρίζονται οί έμποροι για νά τυλίγουν μεγάλα πακέτα καί οί μπακά
ληδες γιά νά τυλίγουν έπίσης τά μεγάλα δέματα. Τό σύνολον κάθε δέματος ραμμέ
νο μέ πολλή προσοχή, πράγμα πού προϋποθέτει ηρεμίαν των δραστών ή των συ- 
σκευαστών κατά τήν εργασίαν τους αύτήν, ή όποια, δπως διεπιστώθη, έγινε μέ σακ- 
κοράφα καί μέ κλωστή λινή. Τέτοιες σακκοράφες καί τέτοιες κλωστές μεταχειρί
ζονται συνήθως οί παπλωματάδες. Καί τώρα τό περιεχόμενο. "Ενα περιεχόμενο πρα
γματικά μακάβριο.

Στόν ένα σάκκο, στο ένα πακέτο δηλαδή, δύο γυμνά άνδρικά ποδάρια χωρι
σμένα μεταξύ τους καί ένα ακόμη γυμνό άριστερό ανδρικό χέρι κομμένο άπό τδν 
ώμο. Τά ποδάρια ήταν έξαιρετικώς καθαρά, χωρίς φυσικές ανωμαλίες καί άσχή- 
μιες, δπως έχουν τά πόδια των έργατικών. Νύχια πεντακάθαρα. Τόσο τό χέρι δσο 
καί τό κάθε ποδάρι είχαν κοπή πολύ καλά μέ κάτι πού έκοβε έκτακτα καί στό 
σημείο άκριβώς ώστε νά κοπούν έπίσης υπέροχα καί οΕ τένοντες πού συγκρατοΰσαν 
τούς μηρούς άπό τόν κορμό καί τό χέρι άπό τόν ώμο.

Στόν άλλο σάκκο δ κορμός τοϋ σκοτωμένου άνδρα μέ τήν κεφαλή καί τό δε
ξιό χέρι. Eivat άπολύτως γυμνός καί τό κεφάλι του έχει μονάχα ένα τραύμα στήν κο
ρυφή τοΰ κρανίου, άλλά τό τραύμα αυτό δέν ήταν εκείνο πού έπέφερε τό θάνατο τοΰ 
θύματος. Αυτό τό τραύμα ήταν μεταθανάτιο καί θά έγινε άφού κάπου χτύπησε τό κρα
νίο στήν προσπάθεια πού έκναε δ δράστης γιά τόν τεμαχισμό. Τά μάτια ήταν κλειστά 
καί σέ τέτοιο σημείο πού θά μπορούσε ίσως κανείς νά πή δτι δ άνθρωπος έκεΐνος 
σκοτώθηκε ενώ κοιμότανε. Αυτή ήταν ή δική μου έντύπωσι. Είχε μουστάκι καστα
νό κομμένο μέ κομψότητα άπό άνθρωπο πού φαινότανε δτι ήθελε νά περιποιήται 
τόν εαυτό του, νά είναι καθαρός καί νά φαίνεται ευπαρουσίαστος. 'Η  κεφαλή άρ
χισε νά κάνη έλαφριά φαλάκρα.

Τό θύμα ήταν ένας άντρας 35 μέ 42 χρόνων τό πολύ, εύσωμος. ΤΗταν ξυρι
σμένος πρό τού θανάτου του πού, κατά τόν καθηγητή Γεωργιάδη πού τόν Ιξήταζε 
καί πού αυτός είχε τό «βέτο» γιατί έφ’ δσον άνακατευότανε δ καθηγητής, δ ιατρο
δικαστής Τρουπάκης δέν έπαιζε παρά διακοσμητικό καί τυπικό ρόλο, δέν μπορούσε 
νά άπέχη περισσότερο άπό έπτά μέρες, γιατί ή σήψις δέν είχε πολύ προχωρήσει. 
Τά νύχια καί τών δύο χεριών ήταν πολύ περιποιημένα καί τό θύμα φαινότανε δτι 
έκανε μανικιούρ στό κουρείο χωρίς δμως καί νά βάφη τά νύχια του ή νά βάζη καί 
βερνίκι άσπρο, δπως έκαναν πολλοί τά χρόνια εκείνα.

Εκείνο, πού καθώς θυμάμαι, μοΰ έκανε εξαιρετική έντύπωσι τότε, ήταν τό άν- 
δρικό μόριο τοϋ θύματος. ΤΗταν σέ μιά φοβερή διέγερσι, τέτοια πού κατά τήν γνώ
μη μου μαρτυρούσε δτι δ άνδρας έκεΐνος είχε διεγερθή καί ήταν έτοιμος γιά μιά 
σεξουαλική έπαφή ή μόλις είχε τελειώσει μιά τέτοια πράξι. Ρώτησα τόν μακαρίτη 
καθηγητή γ ι’ αυτό τό ζήτημα μά δ Γεωργιάδης άπέκρουσε τήν ταπεινή γνώμη μου 
λέγοντας δτι ήταν μιό «λόρδωσις» τοΰ άνδρικοΰ μορίου ή όποια δέν είχε σχέσι μέ 
σεξουαλικό έρεθισμό άλλά ήταν άποτέλεσμα τής πιέσεως τών άερίων πού είχαν σχη- 
ματισθή μέσα στόν κορμό άπό τήν σήψι πού είχε άρχίσει καί πού δέν είχαν βρή 
άκόμα διέξοδο γιά νά ξεφύγουν ώστε νά παύση ή έσωτερική πίεσι ή προκαλοΰσα 
τή διέγερσι τού άνδρικοΰ μορίου.

Μά άλλα πράγματα προκάλεσαν τήν προσοχή τοΰ καθηγητοϋ Γεωργιάδη, τοΰ 
τότε ύφηγητοϋ Γρηγ. Κάτσα, τού ίατροδικαστοΰ Τρουπάκη, τού κ. Κουτσουμάρη, 
τοΰ Λιονταρίτη, τών άλλων έπιτελών τής Γενικής ’Ασφαλείας καί τών άστυνομικών 
συντακτών, μεταξύ τών όποιων ήταν καί δ γράφων.

Στό στήθος τοΰ σκοτωμένου υπήρχε μιά σειρά τραυμάτων μέ «δργανον νύσσον 
καί τέμνον», τά δποία δλα ήταν σέ δριζόντιες γραμμές άνά 5, 6 καί 10 τά δποΐα
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δεν μπορούσε νά καλοπή κανείς για τραύματα παρά για άμυχές, γιά γρατζουνιές, 
δηλαδή, πού άγνωστον τό γιατί έγιναν. Κατά τόν μακαρίτη Γεωργιάδη, είχαν γίνει 
μέ «καμάκι» ή μέ «καμί», δπως λέγονται τά μικρά καί φονικά έκεΐνα μαχαίρια. 
"Αλλες άπό αύτές τις τόσες γρατζουνιές ήταν τελείως ελαφριές καί άλλες βαθύτε
ρες κάπως.

Καμμιά δμιυς άπό αύτές δέν μπορούσε νά έπιφέρη τύ θάνατο, κατά τόν Γεωρ
γιάδη.

Τόσον δ καθηγητής Γεωργιάδης δσον καί δ Ιατροδικαστής Τρουπάκης μάς έλε
γαν Ικεϊ μέσα στδ νεκροτομείο καί μπροστά στδ κομματιασμένο πτώμα, δτι δ τεμα
χισμός τοΰ πτώματος έγινε άπό «έπιστήμονα» καί δέν άπέκρυπταν τόν θαυμασμό 
τους γιά τις «τέλειες» ανατομικές γνώσεις τοΰ δράστου ή τουλάχιστον ένός των δρα
στών, πού κατάφερε σέ τέτοιο θαυμαστό σημείο καί τις εξαρθρώσεις καί τόν άκρω- 
τηριασμόν καί τόν τεμαχισμόν.

—  Δέν έκανε πουθενά λάθος, έλεγε δ μακαρίτης καθηγητής. Τό μαχαίρι του 
είργάσθη σάν έργαλειο άνατομικό, μέ ευκολία, τάξι καί προσοχή. Δέν έχει κακο- 
ποιηθή ούτε ένα άπό τά δστά καί δέν έκοψε μΰς άχρήστους. Δέν Ιδυσκολεύθη τό 
χέρι του ούτε μίαν στιγμήν. Είχε χωρίσει τό χέρι (τό άριστερό) πού τοΰ έχρειά- 
ζετο, άπαλλάσσον αυτό άπό τήν ώμοπλάτην. Επίσης είχε κόψει τέλεια καί τούς 
μΰς τοΰ στέρνου. "Επειτα έκοψε τούς δύο πόδας άπό τήν λεκάνην καί τόν κορμόν 
χωρίς βίαν,, χωρίς αχρειότητας, χωρίς τήν άνεπιστημοσύνην ένός κοινού φονέιος.

—  Είναι γιατρός έπιστήμων; θυμάμαι δτι ρώτησα τό μακαρίτη καθηγητή.
—  Ποιος ξέρει...
Καί συνεπλήρωσε σέ λίγο:
— Ό  Θεός ψεύτη νά μέ βγάλη. Πολύ φοβοΰμαι δτι δ δράστης πρέπει νά είναι 

γιατρός καί μάλιστα άνατόμος.
«Καί δ άκηκοώς μεμαρτύρηκε καί άληθής ή μαρτυρία», δπως λέει καί τό 

Ευαγγέλιο. Ό  άμφιβάλλων άπό τούς άναγνώστες δέν έχει παρά νά πάη στις βι
βλιοθήκες καί νά άνοιξη ένα τόμο έφημερίδων τοΰ Τανουαρίου τοΰ 1931 καί νά 
διαβάση.

Μά εκεί μπροστά στο κομματιασμένο άνθρώπινο πτώμα τοΰ άγνωστου, έγινε 
άρκετό κουβεντολόι μέ τόν καθηγητή, δ δποϊος πολύ βιαστικά, καί χωρίς νά έξε- 
τάση άκόμη λεπτομερώς γιά νά βρή τό πώς είχε σκοτωθή δ άγνωστος άφοΰ έκεΐνες 
οϊ γρατζουνιές μέ τό μυτερό μαχαίρι ή μέ τό «καμί» ή «καμάκι» καθώς τό ήθελε, 
βιάσθηκε πολύ γιατί μάς είπε εκεί καί πολλά άλλα πράγματα. ’Έλεγε επί παρα- 
δείγματι δτι τόν «άγνωστο» άκόμα τόν είχαν στήσει δρθιο καί πριν τόν σκοτώσουν 
τόν βασάνιζαν ζωντανό τρυπώντας τό κορμί του καί κάνοντάς του δλες έκεΐνες τις 
παράλληλες τομές γιά νά μαρτυρήση κάτι. Μά νά τί άκριβώς έγραφα τότε, τήν άλλη 
μέρα στην «Καθημερινή», έπί τη βάσει τοΰ κουβεντολογιού έκείνου. Καί τόσον τά 
δσα έγραφα τότε γιά τό κουβεντολόι έκεΐνο καί γιά τά λεγάμενα πού πολύ βιαστικά 
έλεγε δ μακαρίτης Γεωργιάδης πού φαίνεται δτι είχε πάθει κάποιο τράκ μπροστά 
στό τεμαχισμένο πτώμα, ώστε νά χάση τήν ψυχραιμία του καί νά- λέη ένα σωρό 
«άρλοΰμπες» τις όποιες άργότερα θά άνακαλοΰσε δ ίδιος, είναι καί τά δσα έδημοσί- 
ευσα τήν άλλη μέρα είς τήν «Καθημερινή» καί τά δποΐα άν δέν ήταν άπολύτως άλη- 
θινά έπρεπε νά διαψευσθοΰν ή άπό τόν καθηγητή ή άπό τήν Εισαγγελία ή άπό τήν 
ήγεσία τής Γενικής ’Ασφαλείας, ή δποία έπίσης παρίστατο σ’ έκείνη τήν νεκροψία. 
Μά ή βιαστική έκείνη γνώμη τοΰ μακαρίτη καθηγητή παρ’ δλίγο νά καταλήξη σέ 
μιά φοβερή δικαστική πλάνη άν δέν έστεκότανε πραγματικός κέρβερος στήν προ- 
ανάκρισι καί στήν έρευνα δ τότε διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. Κουτσου- 
μάρης, δ δποϊος καί δέν τήν «έπάτησε», νά πάρη έντελώς τοΐς μετρητοϊς τά λεχθέντα 
τότε άπό τόν καθηγητή Γεωργιάδη, έφ’ δσον δέν άπεδεικνύοντο καί άνακριτικώς 
καί άπό άλλα στοιχεία. Διετήρησε πληρέστατα τήν ψυχραιμία του καί χάρις είς
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τήν έπιστημονική του ικανότητα κατώρθωσε, καθώς θά δοΰμε συντομώτατα, νά δια- 
λευκάνη πλήρως τό έως τότε τόσο σκοτεινό έγκλημα, άλλα καί νά μην συμπερι- 
λάβη εις τούς ένοχους τόν συμπτωματικώς άναμιχθέντα φόλο, είς τά προηγηθέντα 
τοΰ δράματος, τοΰ θύματος γιατρό Κατσώνη, πού, κατά τά λεγάμενα τού καθηγητή, 
έπρεπε νά είναι 6 «ειδικός», ό «άνατόμος», ό «γιατρός» πού είχε τεμαχίσει τό πτώ
μα. Καί δχι μόνο νά μήν τόν συμπεριλάβη, άλλά όταν μάλιστα μερικές άπό τις κί
τρινες έφημερίδες θέλησαν νά έκμεταλλευθοΰν τό έγκλημα καί νά άνακατέψουν τόν 
φίλο τοΰ σκοτωμένου γιατρό Κατσώνη, νά βγή έπισήμως ώς διοικητής τής Γενικής 
Ασφαλείας καί νά διακηρύξη δτι ό «γιατρός» δέν είχε άπολύτως καμμιάν άνάμιξι. 
’Αλλά έπρεπε νά έχή κανείς τήν έντιμότητα καί τό θάρρος ένός ’Αριστοτέλη Κου- 
τσουμάρη γιά νά βάλη’ έτσι, έστω καί έμμέσως, εναντίον τών όσων ύπεστήριζε, 
έστω καί μέ τά λεγόμενά του, δ καθηγητής τής ιατροδικαστικής.

Μά νά τί έγραφα, χωρίς δπως είπα νά διαψευσθή, στήν «Καθημερινή» τής 
άλλης ημέρας, Τετάρτης 7 ’Ιανουάριου, άπό τό κουβεντολόι έκεΐνο τοΰ καθηγητοΰ:

«Ένώ τό τεμαχισμένον πτώμα κοιμάται τόν αιώνιον ύπνον είς τήν άνατομικήν 
κλίνην τοΰ Νεκροτομείου οί άστυνομικοί, οί άνακριτικοί ειδικοί τής Σημάνσεως καί 
τής Εισαγγελίας καί οί δημοσιογράφοι διά νά έξιχνιάσουν τό βαθύτατον μυστήριον 
τοΰ πρωτοφανοΰς εγκλήματος τοΰ όποιου υπήρξε θΰμα. Τό θΰμα; Τό θΰμα τίνος 
εγκλήματος; Ποιον είναι τό θΰμα; Ποιοι οί δράσται τοΰ φόνου;

»"0,τι μέχρι τής στιγμής προκύπτει άπό τήν πρόχειρον έξέτασιν τών νεκρικών 
τεμαχίων δέν διαφωτίζει τίποτε κατά τίποτε. Ά λλ’ άς προσπαθήσωμεν μέ τούς 
ί α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ά ς  νά τακτοποιήσωμεν κάπως τά δεδομένα.

»Τό θΰμα έπρεπε νά έπεσεν είς παγίδα δύο ή τριών άλλων. "Ενας μόνον είναι 
άπολύτως άδύνατον νά φέρη είς πέρας δλην τήν τρομακτικήν αυτήν έργασίαν. Εύρί- 
σκετο ύπό στέγην. Είς τήν ύπαιθρον ήτο άδύνατον νά γίνη δ τεμαχισμός καί ή ρα
φή. Είς τήν πάλιν. Διότι δλα τά είδη τά όποια έχρησιμοποίησαν διά τήν συσκευα- 
σίαν τών σάκκινν καί διά τό πακετάρισμα τών μερών τοΰ κορμοΰ (χάρτης περιτυλί
γματος καινούργιος, λινάτσα, διπλή χονδρή λευκή κλωστή, σακκοράφα. Μά δέν εί
ναι δυνατόν νά είναι πρόχειρα είς ένα σπίτι.

»Τό θΰμα άνήκει είς τάξιν μάλλον εδπορον. Ή το ξυρισμένον, μέ μουστάκι κομ- 
μένον επιμελέστατα, μέ νύχια ποδών καί χειρών πεντακάθαρα. Τήν ώραν τοΰ φόνου 
ήτο γυμνός καί έκεϊ γυμνός έβασανίσθη έν ζωή. (Σημ. Συγγραφέως: ’Ό χι. "Οπως 
άπεδείχθη έκ τών υστέρων, δ μακαρίτης δ Άθανασόπουλος έφονεύθη έπί τής κλίνης 
του. Διότι δλαι αί άμυχαί καί τά μικρά τραύματα δέν ήταν δυνατόν νά προξενηθοΰν 
όταν έζοΰσε τό θΰμα. Διότι δλαι αύταί αί άμυχαί καί τά μικροτραύματα δέν ήταν 
ποτέ δυνατόν νά προξενηθοΰν στή σειρά, ένώ έφοροΰσε τά ροΰχα του τό άγνωστον 
έως τότε θΰμα καί ήταν άκόμη ζωντανό. Καί άπεδείχθη έκ τών υστέρων δτι πρα
γματικά δλες, μά όλες ήταν μεταθανάτιες. Ό  μακαρίτης δμως δ καθηγητής βιά- 
σθηκε τότε πολύ νά μάς σερβίρη συμπεράσματα πού κατόπιν άπεδείχθησαν λαν
θασμένα) .

(Συνεχίζεται)
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ΟΙ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
-------- 'Χπό τοϋ τέως Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ--------

1941— 1944. Ή  καταραμένη τετράχρονη έποχή της Κατοχής, πού μόνον όποιος 
την έζησε θυμάται μέ φρίκη τά δεινά της, σάν κακό εφιαλτικό όνειρο.

Βομβαρδισμοί, χαλάσματα, πείνα, άρρώστειες, εκτελέσεις, δμηρίες. Σέ κάθε 
βήμα πλανιόταν καί παραμόνευε δ θάνατος. Τυφώνας οί κατακτηταί πού σάρωσε ό,τι 
βρέθηκε στό πέρασμά του. Τά πάντα μέ μιάς εξαφανίστηκαν, νεκρώθηκαν οί αγο
ρές. Τά κάθε λογής καταστήματα έμειναν γυμνά μέ βιτρίνες καί ράφια άδεια καί 
σκονισμένα.

Σ’ αυτή τήν κατάντια είχαν φέρει οί Ναζήδες τον τόπο μας. Οί μαύρες σελί
δες τής ιστορίας του, μαζί μέ τις αμέτρητες χρυσές, άφθάστου μεγαλείου, καί δό
ξας άπό τις ήρωϊκές πράξεις τού λαού, στην καθολική εθνική άντίστασί του.

Βρέθηκαν όμως καί μερικοί κακοί "Ελληνες πού ένίσχυσαν τον εχθρό μέ τά 
αντεθνικά καί τά άντικοινωνικά έργα τους. ’Απ’ αυτούς ξεφύτρωσε καί απλώθηκε 
ή μαύρη άγορά. ’Εμπόριο άπάτης, ψευτιάς καί εκβιασμού.

’Έτσι, μέ στερήσεις καί ένα σωρό άλλες άγωνίες, φθάσαμε στά μέσα τού τρίτου 
χρόνου τής σκλαβιάς. Κι’ ήταν ένα απόγευμα τέλη Μαΐου τού 1943 πού, όπως βρι
σκόμουν γιά υπηρεσία, έξω άπό τό νεκροταφείο τής Άναστάσεως, στον Πειραιά, 
άντίκρυσα ένα άπό τά πιό συγκλονιστικά καί θλιβερά θεάματα τής ζωής μου. "Ε
χουν δή τά μάτια μου τόσα καί τόσα φρικιαστικά καί μακάβρια, μά τό θέαμα έκεΐνο 
μέ άνεστάτωσε, μοΰ έπλήγωσε τήν καρδιά, κι’ έχει μείνει βαθειά χαραγμένο στή 
μνήμη μου.

Είδα νά μπαίνη στό νεκροταφείο μιά μικρή πένθιμη πομπή. Μιά μάννα κι’ ένας 
πατέρας κρατούσαν ευλαβικά στά χέρια τους τό νεκρό παιδί τους. "Ενα κοριτσάκι, 
ένα άγγελούδι, 5— 6 χρόνων, καί πήγαιναν νά τό θάψουν, ξεχύνοντας σπαρακτικά 
τόν πόνο τους σέ κοπετούς καί πικρά δάκρυα.

"Ετσι, χωρίς νεκροκασάκι, ούτε καί νεκροφόρα, γιατί τήν έποχή εκείνη καρο- 
τσάκια άπό παλιόκασες είχαν άντικαταστήσει τις νεκροφόρες πού κουβαλούσαν τούς 
πεθαμένους στά νεκροταφεία. Κι’ αυτά δυσεύρετα.

Πίσω άπό τούς πονεμένους γονείς δυο - τρεις γυναικούλες μέ λίγα φτωχά λου
λουδάκια στό χέρι. "Αθελά μου άκολούθησα τις γυναίκες πού μέ μοιρολόγια έλεγαν 
τόν πόνο τής δύστυχης μάνας καί τού πατέρα.

— Καλέ τί ήτανε αυτό; Πώς θά τό άντέξουνε οί άμοιροι; καί τό είχανε μονά- 
κριβο.

Άπό συμπόνια καί περιέργεια ρώτησα μιά άπό τις γυναίκες άπό τί πέθανε 
τό κοριτσάκι.

— "Αχ, παιδί μου, πού νά ξέρω; Νά πώ πώς δέν τό ταίζανε; Πουλήσανε ό,τι 
είχανε νά μή τού λείψη τίποτα, γιά νά τό σώσουνε. Γι’ αυτό δουλεύανε κΓ οί δυό 
τους νά τού κουβαλούνε. "Ενας πυρετός τόφαγε τό κακόμοιρο.

Δέν μπόρεσα άλλο νά προχωρήσω, ή συγκίνησι μ’ έπνιγε κΓ έφυγα άπό τό 
νεκροταφείο γιά τήν ’Ασφάλεια γεμάτος λύπη καί συλλογή. Πόσα καί πόσα σάν 
καί αύτό, άθώα θύματα, κΓ ή αιτία; ό καταραμένος πόλεμος, ή σκληρή κατοχή.

Πέρασε άπό τότε πάνω άπό μήνας, θάτανε κατά τις άρχές τού ’Ιουλίου, όταν 
ένα πρωί, μόλις άνέβηκα τις σκάλες τού Τμήματος καί πήγαινα γιά υπογραφή, 
άκούω τόν τηλεφωνητή μας νά μοΰ λέη:

— "Ελα γρήγορα, Δουκάκη, κάποιος έσπασε τά τηλέφωνα νά σέ ζητά.
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Έτρεξα άμέσως, άρπαξα τ’ άκουστικό, περίεργος νά μάθω ποιός ήταν αυτός 
πού μέ ζητούσε τόσο· επίμονα.

ΤΗταν δ Περικλής, δ πράκτορας μου.
— Τί συμβαίνει, Περικλής;
— Πρέπει νά σέ δώ, κυρ-Γιώργη. Έ χω  νά σοΰ πώ κάτι πολύ ένδιαφέρον. Σέ 

παρακαλώ δμως άν μπορής έλα στδ καφενεδάκι, στην δδδ Παναγιωτάκου, στάσι Πε
ράματος, γιατί έχω έκεΐ καί κάποια ατομική δουλειά μου. Νά σέ περιμένω;

— Ναί, Περικλή, φθάνω άμέσως.
Σέ λίγη ώρα βρισκόμουν στο καφενεδάκι τού ραντεβού. Ό  πράκτοράς μου, καθι

σμένος μόνος σ’ ένα τραπέζι, μέ περίμενε.
•—Γειά σου, Περικλή, καί λέγε μου, είμαι ολος περιέργεια, τού είπα μόλις 

κάθησα.
— Τί νά σοΰ πώ, κυρ-Γιώργη, όπως καταντήσαμε είμαστε ολοι γιά χαμό. 

Καλά, νά μάς σκοτώνουν οΕ Γερμανοί, μά νά σκοτωνόμαστε καί μεταξύ μας;
Νόμισα πώς ήθελε νά πή γιά τούς κομμουνιστές, τούς έαμΐτες, πού είχαν βρή 

την ευκαιρία νά σκοτώνουν οποίον ήθελαν, πού δέν ήταν μέ τό μέρος τους.
— Μά, αυτές τις εντολές τούς έχουνε δώσει οι πάτρωνές τους άπό τή Μόσχα, 

τού είπα.
— Δέν σοΰ λέω γ ι’ αυτούς τούς ξενόδουλους δολοφόνους, γιά τούς άλλους, τούς 

μαυραγορίτες, πού άρχίσανε νά πουλάνε στή μαύρη καί τδ θάνατο.
— Γρίφος τά λόγια σου, Περικλή, γιά πές μου τα πιό ξεκάθαρα.
— ’Άκου λοιπόν νά δής. Προχθές είχα πάει στήν Πλατεία Ιπποδάμειας, στά 

παλιατζίδικα καί περίμενα μπάς καί πετύχω κανένα φαγώσιμο, δπου άκούω δυο 
μαυραγορίτες, καθισμένους πάνω σ’ ένα άδειο κασσόνι, νά συζητάνε.

»— ’Έ χω πετύχει τελευταία κάποιο καλό είδος, κι’ έχω μεγάλες οίκονομισιές, 
είπε δ ένας, κι’ δ άλλος άπό μαυραγορίτικο ένδιαφέρον ρωτούσε έπιμονα νά μάθη 
τό είδος πού άφηνε τά μεγάλα κέρδη.

» Ό  πρώτος προσπαθούσε νά άποφύγη νά μή τού τό μαρτυρήση. Μά πές - πές 
ό άλλος, τόν κατάφερε καί τού τό είπε σιγοψιθυριστά. Δέν πήρε τίποτε τ’ αύτί μου, 
μά άκουσα τόν δεύτερο, πού φαίνεται πώς ήταν θεοσεβούμενος νά τού λέη:

»— Καί δέν φοβάσαι τό Θεό; Αυτό είναι καθαρή δολοφονία.
»— Τί μέ νοιάζει έμένα, άπάντησε δ πρώτος, εγώ τά οικονομάω; Σήμερα οποίος 

μπορέση καί ζήση. ’Έπειτα εγώ είμαι τό τρίτο χέρι, νά φοβούνται τό Θεό έκεΐνοι 
πού τό φτιάχνουνε.

» ’Ήθελα, κυρ-Γιώργη μου, μέ κάθε τρόπο νά άκούσω καί νά μάθω τό μυστικό 
έμπόρευμα, καί σιγά - σιγά κατάφερα, πισώπλατα, νά πάω πιό κοντά τους καί ν’ 
άκούσω καθαρά τόν δεύτερο νά ρωτά :

»— Καί δέ μοΰ λές, γιά ποιά άρρώστεια τις άγοράζουνε τόσο άκριβά αυτές τις 
ψεύτικες ενέσεις;

»— Γιά τόν πυρετό, γιά τήν έλονοσία ντέ, πού θερίζει τόν κοσμάκη, άπάντησε 
δ πρώτος. Μά πάνω στήν ώρα είδε κάποιο γνωστό του πού περνούσε άπό μακρυά, 
σηκώθηκε, έτρεξε, τόν πλησίασε, υστέρα έφυγε μαζί του καί έτσι κόπηκε ή συζή- 
τησι. Λοιπόν, τί λές, κυρ-Γιώργη, δέν είναι κΓ αυτοί φονιάδες; Άκοΰς νά πουλάνε 
ψεύτικες ένέσεις, νά πουλάνε δηλαδή τό θάνατο;

’Έτσι είναι, Περικλή, δ καταραμένος δ πόλεμος μάς έφερε αυτή την κατάστασι.
Καί τότε μέ μιάς, μ’ αυτά πού μοΰ είπε δ Περικλής, ήρθε στο νοΰ μου τό θλι

βερό έκεϊνο θέαμα, τό νεκρό κοριτσάκι πού τό θανάτωσε ό πυρετός, άκάμα καί κά
ποιοι σχετικοί ψίθυροι άπό γιατρούς, πώς εκτός άπό τούς θανάτους άπό πείνα είχαμε 
καί πολλούς άπό άρρώστειες καί πρό πάντων τήν έλονοσία, πού παρά τήν θεραπεία, 
οί άρρωστοι πέθαιναν, κΓ άπέδιδαν τήν αιτία στήν άβιταμίνωσι.



Οί αμπούλες” τοϋ θανάτου 994

Καί νά, οί πληροφορίες τοΰ Περικλή ερχόντουσαν νά ρίξουν φως στίς φήμες 
για παράξενους θανάτους καί μάλιστα άπό τήν πιδ απλή άρρώστεια.

—-Καί δέ μοΰ λες, Περικλή, τους θυμάσαι αυτούς τούς μαυραγορίτες πού μι
λούσαν γιά τις ενέσεις; τον ρώτησα μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

— Πώς, τούς έχω σταμπάρει καί τούς δυό. Κι’ ανάμεσα σ’ εκατομμύρια κεφά
λια θά τούς άνεγνώριζα.

— Έν τάξει, πρέπει όμως νά βιαστούμε καί γιά νά μπούμε από τήν άρχή σέ 
ίσιο δρόμο, καλά θά είναι νά έχουμε κανένα δείγμα άπ’ αύτές τίς ένέσεις. Ξέρω 
πώς θά τά καταφέρης. Βρές τους,. δώσε δσα σοΰ ζητήσουν κι’ αγόρασε μερικές. 
’Αφού βεβαιωθούμε γιά τήν άπάτη, θά πάμε νά μοΰ τούς δείξης κι’ ύστερα δική μας 
δουλειά νά ξετρυπώσουμε τη φωλιά τους. Πρέπει νά είναι ολόκληρη σπείρα, δπως 
ακόυσες καί τόν ίδιο νά λέη πώς είναι τρίτο χέρι. Τί λές, Περικλή, θά τό πετύχης;

— Άκοΰς νά μη τό πετύχω; ’Έγινε, καί θά τό δής.
Χτύπησα τόν Περικλή στό πιο εύαίσθητο σημείο, γιατί δπως άλλοτε έχω πή 

ήταν άνθρωπος σοβαρός, αξιοπρεπής καί άν είχε τό χόμπυ νά μάς δίνη πληρο
φορίες, ήταν γιατί μισούσε θανάσιμα τήν αδικία.

-—Γειά σου, λοιπόν, Περικλή, καί κάνε δπως νομίζεις.
Τήν άλλη ήμέρα, τό βραδάκι, ό Περικλής καθισμένος στό καφενείο τοΰ Τμή

ματος περίμενε νά γυρίσω άπό τήν ύπηρεσία μου. Καί πριν προλάβω νά τοΰ πώ τήν 
καλησπέρα νά καί μοΰ βάζη στό χέρι τρεις αμπούλες.

— Περικλή, είσαι καταπληκτικός, τοΰ είπα μέ θαυμασμό. Τόσο γρήγορα; Πό
σα έδωσες νά ζητήσω τά χρήματα άπό τόν προϊστάμενο καί λέγε μου πώς τά κατά- 
φερες.

— Στήν άρχή ό μάγκας μοΰ Ικανέ τό ζόρικο. Μοΰλεγε πώς δεν είχε. Τόν 
παρακάλεσα, τοΰ κλαύτηκα, τοΰ είπα πώς εχω παιδί πού πεθαίνει, πώς θά τοΰ δώ
σω περισσότερα καί μέ τά πολλά μοΰ είπε νά τόν περιμένω νά πάη νά πάρη άπό 
κάποιον φίλο του πού είχε. Σέ λίγη ώρα γύρισε μέ τίς ένέσεις.

— Περικλή σ’ εύχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θά σοΰ φέρω τά χρήματα, καί πότε 
μπορείς νά πάμε γιά τόν μαυραγορίτη;

— Θέλεις aupto; είπε πρόθυμα.
— ’Ό χ ι τόσο γρήγορα, θά τίς έξετάσουμε πρώτα. Σέ λίγες μέρες.
— Έ ν τάξει, κυρ-Γιώργη, σήμερα εχουμε Τρίτη, θέλεις τήν Παρασκευή;
— Σύμφωνοι, τοΰ είπα, καί χωρίσαμε ένθουσιασμένοι γιά τό πρώτο βήμα στήν 

ύπόθεσι.
’Έγραψα κατόπιν στά γρήγορα τό δελτίο μου καί μαζί μέ τίς άμποΰλες, πού 

στίς έτικέττες τους έγραφαν «ένέσεις κινίνης Χρωπεί», τά παρέδωσα στόν προϊστά
μενο τής δμάδος μου, ύπαστυνόμον Άριστ. Ράπτην, πού άφοΰ διάβασε μ’ ένδια- 
φέρον τό δελτίο καί περιεργάσθηκε τίς ένέσεις, μοΰ είπε:

— Γιώργο, άν πραγματικά είναι ψεύτικες, θά βγάλουμε μιά σπουδαία ύπόθεσι. 
Πρέπει νά ένεργήσουμε δσο μπορεί πιό γρήγορα νά ξεγλυτώσουμε τόν κόσμο άπό 
τά φαρμακερά φίδια πού τοΰ ρουφάνε τό αίμα καί τόν σκοτώνουν. Αύριο, πρωΐ-πρωΐ 
θά πάμε στά έργοστάσια Χρωπεί νά μάς τό διευκρινίσουν.

Τήν ίδια γνώμη διετύπωσε κΓ δ διοικητής μας (μακαρίτης) Θεόδ. Τασίνης, 
καί τήν άλλη μέρα τό πρωί βρισκόμαστε στήν δδό ’Αθηνών, στά έργοστάσια τής 
Χρω'πεί καί ζητούσαμε νά δούμε τόν διευθυντή. ’Αμέσως καί πρόθυμα δ θυρωρός 
μάς ώδήγησε στό πολυτελέστατο γραφείο τοΰ διευθυντοΰ, πού έκείνη τή στιγμή 
ύπέγραφε κάτι έγγραφα.

’Ήταν ένας μεσόκοπος καί σοβαρός κύριος, πού μάς υποδέχθηκε εύγενέστατα, 
μά λόγω τής ιδιότητάς μας ρώτησε κάπως άνήσυχα σέ τί ώφείλετο ή έπίσκεψίς 
μας. Ή  εποχή βλέπετε ήταν τέτοια πού κυριαρχούσε ή δυσπιστία καί δ φόβος.
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— Κύριε διευθυντά, τοΰ είπε δ ύπαστυνόμος, μάς συγχωρείτε γιά τήν ένόχλησι, 
δ σκοπός της έπισκέψεώς μας είναι νά σάς παρακαλέσουμε νά διευκρινίσετε αν 
οί ενέσεις αύτές είναι τοΰ έργοστασίου σας, καί τοΰ έδωσε τις άμποΰλες.

— Μάλιστα, δικές μας είναι, είπε μέ βεβαιότητα δ διευθυντής. Μά άπορώ ποΰ 
τις βρήκατε γιατί τδ Ιργοστάσιό μας εδώ καί δυδ χρόνια έχει διακόψει τήν παρα
γωγή τους άπό ελλειψι πρώτης ύλης.

— Κύριε διευθυντά, είπε πάλιν δ ύπαστυνόμος, οί ενέσεις αύτές πωλοΰνται 
στή μαύρη άγορά, at’ έχομε τήν πληροφορία πώς είναι ψεύτικες. Θά είχατε τήν 
καλωσύνη νά μάς βοηθήσετε νά τό έξακριβώσουμε;

— Βεβαίως, είπε με έκδηλον ενδιαφέρον δ διευθυντής.
’Έπιασε τό ακουστικό εσωτερικού τηλεφώνου καί κάλεσε έναν ειδικό χημικό 

από τά εργαστήρια παραγωγής φαρμάκων. Σέ λίγα λεπτά ένας νέος μέ κάτασπρη 
μπλούζα έμπαινε στο γραφείο καί ρωτούσε μέ σεβασμό τόν διευθυντή τί τόν ήθελε.

— Σέ παρακαλώ, πάρε μιά άπ’ αύτές τις άμποΰλες, ανάλυσε τό περιεχόμενό 
της καί φέρε μου αμέσως τό πόρισμα.

— Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Μά είναι δικές μας, τοΰ έργοστασίου μας.
— Αυτό τό ξέρουμε, αλλά εδώ οί κύριοι άστυνομικοί έχουν πληροφορίες πώς 

είναι ψεύτικες.
— Πολύ εύκολο νά διευκρινιστή άμέσιυς, είπε δ χημικός κι’ έφυγε.
Μέχρις δτου αναφέρουμε στο διευθυντή τις πληροφορίες μας καί τις φήμες 

πού κυκλοφορούσαν, γύρισε κατάπληκτος δ χημικός καί είπε:
—Κύριε διευθυντά, οί κύριοι δέν έχουν πέσει έξω στις πληροφορίες τους. ’Ί 

χνος κινίνης δέν περιέχουν. Είναι ιδιοσκεύασμα δμοιο μέ τή σύνθεσι τού Τονοζάν.
-—Πάλι καλά πού δέν είναι σκέτο νεράκι, είπε δ διευθυντής άγανακτισμένος. 

Κατόπιν έγραψε καί μάς παρέδωσε τό πόρισμα τής εξετάσεως μαζί μέ τις εύχές του 
γιά τήν καλή επιτυχία μας.

’Αφού τούς ευχαριστήσαμε, γυρίσαμε ικανοποιημένοι στήν ’Ασφάλεια. ’Αμέσως 
παρουσιασθήκαμε στόν διοικητή μας κι’ δ ύπαστυνόμος τού άνέφερε τό αποτέλεσμα. 
Μά όπως μάς είπε δ διοικητής, γιά νά θεμελιωθή γερά ή κατηγορία, δέν ήταν αρ
κετό τό πόρισμα τής έξετάσεως τοΰ χημείου Χρωπεί, έπρεπε νά έχωμε καί τήν έπί- 
σημη έξέτασι τού χημείου τοΰ Κράτους γιά νά προχωρήσωμε χωρίς δισταγμούς καί 
άμφιβολίες. Καί τήν ίδια μέρα δ διοικητής μας μέ τό ύπ’ άριθ. 6162 έγγραφο, έ
στειλε δείγμα τών ένέσεων στό Κρατικό Χημείο, μέ τήν παράκλησι δπως βγή τό 
πόρισμα δσο τό δυνατόν πιό γρήγορα γιά νά ένεργήσιομε κατάλληλα, καί σύντομα.

'Ωστόσο, μέχρι νά πάρωμε τήν άπάντησι, δέ μείναμε άδρανεΐς. Τήν άλλη 
μέρα ήταν τό ραντεβού μέ τόν Περικλή, γιά νά μοΰ δείξη τόν μαυραγορίτη.

’Από τό πρωί περίμενα νά κάνη τήν έμφάνισί του καί μόλις μετά τό μεσημέρι 
ήρθε φουριόζος στήν ’Ασφάλεια καί ξεκινήσαμε κουβεντιάζοντας γιά τά παλιατζί- 
δικα. Ώρες καί ώρες τριγυρίζαμε στήν πλατεία, μά πουθενά δέν τόν έπαιρνε τό μάτι 
του. Τότε άναγκαστικά τραβήξαμε γιά άλλα στέκια του, στόν "Αγιο Διονύσιο, ύστερα 
στά Ταμπούρια, τέλος στήν Κοκκινιά. ’Εκεί, μόλις είχαμε πλησιάσει στήν πλατεία 
'Αγίου Νικολάου, δ Περικλής κοντοστάθηκε, μέ σκούντησε καί μέ τό βλέμμα, μοΰ 
έδειξε ένα ξερακιανό νέο πού παρλάριζε ζωηρά ανάμεσα σ’ άλλους μαυραγορίτες.

— Έν τάξει, Περικλή, εσύ φύγε μή σέ προσέξη καί πονηρευτή.
— Γειά σου, καί καλή επιτυχία, είπε, κΓ έφυγε.
’Από έκείνη τή στιγμή, φέρνοντας βόλτα τήν πλατεία, πρόσεχα κάθε κίνησι 

τού μαυραγορίτη. Δέν έπρεπε νά τόν χάσω, γιά νά τόν παρακολουθήσω, νά δώ πού 
καθόταν καί νά μάθω ποιός ήταν.

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

Σειρά άρθρων τοϋ Ύπαστυνόμου Α' 
κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Δ'
ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜ Μ ΟΤΝΙΣΤΟΣΪΜ Μ ΟΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜ

ΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΤΟΥ 1948. — ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟ Τ Η Σ 
«ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ » ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 
Τ Η Σ  ΚΑΤΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ. — Η ΔΙΑ ΣΠ Α ΣΙΣ Τ Η Σ 
Η ΓΕΣΙΑ Σ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. — ΑΙ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡΗ Σ Ε ΙΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟ
ΠΩΡΟΥ ΤΟΥ 1948 ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΗΤΤΑΙ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΚΟΜ- 
ΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗ Ν  ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΤΣΙ.

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ τοϋ 1948 συνεχεντρώθησαν εις την ορεινήν περιοχήν Γράμμου- 
Σμόλικα - Βοίου, μέ τά νώτα των στηριζόμενα εις τήν ’Αλβανίαν, άπαντα τά 

ένοπλα σλαβοκομμουνιστικά συγκροτήματα πού μετά τήν ήττα των εις τήν Κόνι
τσαν ειχον καταφόγει εις τό άλβανικόν έδαφος. Ή  περιοχή Γράμμου - αλβανικών 
συνόρων, ως βάσις έξορμήσεως κατά τής Ελλάδος, παρείχε άφθονα στρατηγικά 
πλεονεκτήματα εις τούς κομμουνιστοσυμμορίτας. Θέσις ίσχυροτάτη φυσικώς, λόγω 
των υψηλών καί άποκρήμνων κορυφογραμμών της, είχε έκλεγή παρά τών ξένων 
Σλάβων στρατιωτικών καί επιτελών ώς γενικόν δρμητήριον τών σλαβοκομμουνιστι- 
κών ορδών εις τό εσωτερικόν τής Ελλάδος. ’Αλλά ό Γράμμος, ό όποιος από τοΰ 
’Απριλίου 1948 άπετέλει σοβαράν απειλήν εις τά βόρεια σύνορα τής Ελλάδος, 
έπρεπε νά έκκαθαρισθή κατά τό προηγούμενον τοΰ Νοεμβρίου 1940, δπότε είς τήν 
ιδίαν αύτήν περιοχήν καί επί τών κορυφών τής Πίνδου έξουδετεροΰτο δ κίνδυνος 
τών άλλων εισβολέων, τών φασιστών τοΰ Μουσολίνι, διά τής καταστροφής τής με
ραρχίας τών άλπινιστών «Τζούλια»...

Τήν 16ην ’Ιουνίου 1948 ήρχισεν ή μεγάλη μάχη τοΰ Γράμμου, ή όποια διήρ- 
κεσε μέχρι τής 23ης Αύγούστου καί κατέληξε είς συντριπτικήν ήτταν τών κομμου- 
νιστοσυμμοριτών. Υπήρξε λίαν σκληρά ή μάχη αυτή, διότι οί σλαβοκομμουνισταί 
συμμορΐται ειχον οργανώσει ίσχυρώς τά υψώματα καί τάς κορυφογραμμάς. Μέγας 
αριθμός πυροβολείων διατεταγμένων κατά βάθος (μέ δέκα, καί πλέον σειράς μεγά
λων κορμών δένδρων), ναρκοπέδια καί υπονομεύσεις τοΰ εδάφους, καθίστων τήν 
άμυναν τών σλαβοκομμουνιστικών θέσεων σχεδόν άπόρθητον. Τό ύψωμα 1433, μετ’ 
άλλεπαλλήλους νυκτερινάς έπιθέσεις υπό ισχυρών τμημάτων τοΰ Έλληνικοΰ στρα- 
τοΰ, κατελήφθη τήν 27ην ’Ιουνίου. *Ητο τό «άπαρτο κάστρο καί δ τάφος τοΰ μοναρ- 
χοφασισμοΰ», δπως έκραύγαζον τά σλαβοκομμουνιστικά ραδιόφωνα καί οί τηλεβόες 
τών συμμοριτών...

Ή  μάχη τοΰ Γράμμου προσέλαβε τήν μεγαλυτέραν της Ιντασιν μεταξύ τής 30ής 
’Ιουνίου καί 10ης ’Ιουλίου 1948. Ύπό τών ώχυρωμένων έρυθρών εισβολέων διεξή- 
γετο σφοδρός άγων καί διενηργοΰντο άντεπιθέσεις κατά τών Εθνικών δυνάμεων, έ- 
βοηθοΰντο δέ τά μέγιστα οί κομμουνιστοσυμμορΐται καί έκ τής προστασίας πού τούς 
παρειχετο έκ τών πυκνών δασών, τά όποια καθίστων δυσχερή τήν κίνησιν καί τήν 
όρασιν τών τεθωρακισμένων καί τοΰ πυροβολικοΰ. Παρά ταΰτα, τήν νύκτα τής 10ης 
πρός τήν 11ην ’Ιουλίου, έπίλεκτοι "Ελληνες στρατιώται έξώρμησαν μέ χειροβομβί
δας καί κατέλαβον α’ιφνιδιαστικώς τέσσαρα πολυβολεία επί τοΰ υψώματος τής κορυ
φογραμμής 1632. Οί έντός αύτών ευρισκόμενοι κομμουνιστοσυμμορΐται έφονεύθησαν 
άπαντες, μέ τήν έκκαθάρισιν δέ δλοκλήρου τοΰ ύψώματος 1632, ή δποία έγένετο
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τήν 11ην ’Ιουλίου, οί καταμετρηθέντες νεκροί σλαβοκομμουνισταί άνήλθον είς 304 
καί οί συλληφθέντες καί τραυματισθέντες ύπερέβησαν τούς πεντακοσίους.

Νέα έξόρμησις των Ελληνικών δυνάμεων Ιγένετο τήν 13ην ’Ιουλίου, πρός 
κατάληψιν των κορυφογραμμών Γούπατα - Κρουσίων. Αί επιθέσεις τοΰ πεζικού ύπε- 
στηρίζοντο ύπδ τοΰ πυροβολικού καί τής αεροπορίας, ή ύποστήριξις δμως αυτή πα- 
ρημποδίζετο αϊσθητώς ύπό τής βροχής καί τής πυκνής ομίχλης. Κατόπιν τούτου, 
τμήματα τού ’Εθνικού στρατού, έπροχώρησαν άνευ ύποστηρίξεως καί κατέλαβαν μέ 
τήν λόγχην τά κατά μήκος τής κορυφογραμμής 1637 -Γούπατα υψώματα, Ινώ τε
θωρακισμένα καί άρματα μάχης συνεπλήρωσαν τήν επιτυχίαν τής προχωρήσεις. 
Ή  έπιτυχία τών εκκαθαριστικών αυτών επιχειρήσεων ύπήρξεν οΰτω πλήρης καί 
καταστρεπτική διά τον εχθρόν, αφού αί «άπόρθητοι» όχυραί θέσεις κατελήφθησαν 
καί ή πανωλεθρία τών κομμουνιστοσυμμοριτών υπήρξε φοβερά. Τά πτώματα είχον 
έγκαταλειφθή είς μέγα βάθος, τά κρυπτογραφήματα δέ τοΰ αρχηγείου τών σλαβο- 
κομμουνιστ,ών, τά περιελθόντα είς γνώσιν τοΰ Ελληνικού στρατού, έξέφραζον τήν 
κατάπληξιν καί τήν οργήν τών ήττημένων. Πολλοί ήσαν έξ άλλου οι «καπεταναΐοι» 
πού περιέπεσαν είς δυσμένειαν έκ τής πανωλεθρίας τοΰ Γράμμου καί έξηφανίσθησαν 
μυστηριωδώς...

Τήν έσπέραν τής 23ης Αύγούστου, ημέραν κατά τήν οποίαν τιμάται είς πολλά 
σημεία τής χώρας ή μνήμη τής Παναγίας τής Ελευθερώτριας, εληγεν ούτως ό 
σκληρός άγων τής μάχης τού Γράμαου... Οί διασωθέντες σλαβοκομμουνισταί τής 
ορεινής αυτής συνοριακής περιοχής εσπευσαν έν αταξία καί πανικόβλητοι νά δια
φύγουν είς τήν ’Αλβανίαν. 'Ολόκληρος δ βαρύς οπλισμός των καί μεγάλαι ποσότη
τες πυρομαχικών εγκατελείφθησαν επί τοΰ «άπορθήτου φρουρίου», είς τον «άπαρτον 
Γράμμον» πού κατέστη δ τάφος τών ερυθρών εισβολέων...

Πρέπει νά σημειωθή δτι μέ τήν κατάληψιν τού Γράμμου —  τής ίσχυροτέρας 
αυτής δρεινής περιοχής (ύψος 2.520 μέτρα) έπί τών Έλληνοαλβανικών συνόρων, 
ή οποία από τού φθινοπώρου τοΰ 1947 κατείχετο άπό τούς σλαβοκομμουνιστάς —-  
εΐχεν έκλείψει ενα άπό τά σημαντικώτερα προγεφυρώματα τοΰ ρωσικού σλαβισμοΰ, 
τό όποιον θά ήδύνατο νά χρησιμοποιήση ένας οίοσοήποτε άπό τήν ’Αλβανίαν είσβο- 
λεύς. Τό κατόρθωμα αύτό τών Ελληνικών στρατιωτικών δυνάαεων, υπήρξε άπό τά 
μεγαλύτερα καί σπουδαιότερα. Αί μεγάλης άμυντικής σημασίας όρειναί τοποθεσίαι 
τοΰ Γράμμου, καθίστων τό θρυλικόν τοΰτο δρος άπαραβίαστον. Οί σλαβοσυμμορΐται 
είχον έγκαταστήσει έπάνω είς αύτάς τό «Κράτος» των, μέ έξησφαλισμένα τά νώτα 
των άπό τήν ’Αλβανίαν. Είς τόν Γράμμον οί κομμουνιστοσυμμορΐται παρέταξαν τάς 
ίσχυροτέρας, μέχρι τής εποχής έκείνης, δυνάμεις των, ήτοι 32 τάγματα ένόπλων, 
18 πυροβόλα ορειβατικά, δέκα πυροβόλα τών 20,2, πυροβόλα τών 37, άφθονα αύτό- 
ματα δπλα καί πολυβόλα. Ύπήρξεν ώς έκ τούτου περιφανής ή νίκη τοΰ Έλληνικοΰ 
στρατού είς τόν Γράμμον κατά τήν πρώτην αυτήν φάσιν, διότι εκεί συνετρίβη ό κύ
ριος δγκος τών ένόπλων κομμουνιστών καί έκεΐ έθραύσθη ή σπονδυλική στήλη τοΰ 
κατ’ ευφημισμόν «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας». Μέ τήν κατάληψιν τοΰ Γράμ
μου κατελύθη καί ή «ψευδοκυβέρνησις» τοΰ άρχισυμμορίτου Μάρκου Βαφειάδη, δέν 
,άπέμειναν δέ άπό τό διατυμπανιζόμενον Σλαβικόν Κράτος του παρά δέκα τετραγω
νικά χιλιόμετρα, τά όποια έχρησίμευσαν έπί έλαχίστας ώρας διά νά διαρρεύσουν 
οί καταδιωκόμενοι συμμορϊται είς τήν ’Αλβανίαν, άπό τήν έσοχήν Σλεμνίτσης, καί 
νά διαπεραιωθοΰν είς τό δρος Βίτσι. Έάν, διά λόγους γενικωτέρας πολιτικής, δέν 
άπηγορεύετο κατά τήν φάσιν αυτήν είς τόν Ελληνικόν στρατόν ή κατάληώις τής 
Σλεμνίτσης, έπί τών άλβανικών συνόρων, θά είχε κλεισθή καί τό μικρόν τοΰτο 
τμήμα τής Έλληνοαλβανικής μεθορίου καί θά άπεκόπτοντο τά διαφεύγοντα ύπο- 
λείμματα τοΰ σλαβικού συμμοριτισμού, τά όποια όπισθοχώρουν πανικόβλητα διά νά 
είσέλθουν είς τό άλβανικόν έδαφος.

*
*  *
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Τ ΗΝ ΔΙΑΦΥΓΗΝ των ήττημένων κομμουνιστοσυμμοριτών είς το άλβανικόν 
έδαφος, υπό τήν προστασίαν τοΰ άλβανικοΰ στρατού, διεπίστωσεν έπί τόπου 

καί ή Βαλκανική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ή δποία άμέσως μετά έθεσε 
τό ζήτημα τοΰ κλεισίματος των πρδς τήν ’Αλβανίαν συνόρων. Έγραφον τότε οί 
«Κυριακάτικοι Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου:

«Ή νίκη τοΰ Έλληνικοΰ στρατοΰ είς τόν Γράμμον δέν θά έχη καμμίαν γενι- 
κωτέραν σημασίαν, έάν δέν λυθή τό πρόβλημα τής σφραγίσεως των Έλληνοαλβα- 
νικών συνόρων. Ή  ’Αλβανία άπροκαλύπτως παρέχει τό Ιδαφός της είς τούς ένό- 
πλους σλαβοκομμουνιστάς, τούς οργανώνει καί τούς εξοπλίζει διά νά τούς προώθηση 
είς τό ελληνικόν έδαφος, διά τήν νέαν τους εισβολήν. Τά ύπολείμματα των συμμο
ριτών τοΰ Γράμμου ταχέως θά έξοπλισθοΰν από τούς ’Αλβανούς, διά νά έπανεισέλ- 
θουν είς τό ελληνικόν έδαφος»...

'Ολόκληρον τό ιστορικόν τής έπιβουλής των βορείων γειτόνων, έναντίον τής 
Ελλάδος, περιέχεται είς δύο λίαν άποκαλυπτικάς εκθέσεις τής Βαλκανικής Επιτρο
πής κατά τήν εποχήν εκείνην άκριβώς. Ή  πρώτη συνετάγη τήν 30ήν ’Ιουνίου 1948, 
Ινώ έμαίνετο ή μάχη τοΰ Γράμμου, καί άπηυθύνθη άμέσως διά τοΰ γενικοΰ γραμμα- 
τέως Τρύκβε Αή προς τήν γενικήν συνέλευσιν τών Ηνωμένων Εθνών. Ή  δευτέρα 
συνετάγη τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1948, όλίγας δηλαδή ήμέοας μετά τήν συντριβήν 
τών κομμουνιστοσυμμοριτών είς τόν Γράμμον καί άπεστάλη άμέσως, ώς συμπληρω
ματική τής πρώτης. Καί αί δύο αυταί εκθέσεις άποτελοΰν σημαντικά καί αυτόχρημα 
ιστορικά έγγραφα, τά όποια έκθέτουν διά μακρών καί επί τή βάσει συγκεκριμένων 
άποδείξεων, πώς αί έπαναστατικαί συμμορίαι συνεκροτοΰντο ή άνασυνεκροτοΰντο έπί 
τοΰ έδάφους τών βορείων γειτόνων τής Ελλάδος, πώς άνεφωδιάζοντο συνεχώς είς 
όπλα, πυρομαχικά καί πολεμεφόδια άπό τάς γειτονικάς αύτάς χώρας, πώς κατέφευ- 
γον εις τό Ιδαφός των κάθε φοράν πού έπιέζοντο άπό τόν Ελληνικόν στρατόν, πώς 
οί τραυματίαι των ένοσηλεύοντο είς ειδικούς σταθμούς έπιδέσεως καί νοσοκομεία 
Ιγκατεστημένα είς τήν ’Αλβανίαν, Βουλγαρίαν καί Γιουγκοσλαβίαν, πώς έπανήρ- 
χοντο μετά τήν άποθεραπείαν των οί τραυματίαι αυτοί είς τόν σλαβοκομμουνιστικόν 
στρατόν, πώς έλειτούργουν τά Ιπί τών γειτονικών βορείων έδαφών στρατόπεδα άνα- 
συγκροτήσεως καί τά εμπεδα τών συμμοριτών, πώς έχρησιμοποιειτο τό έδαφος τών 
χωρών αύτών διά τούς στρατηγικούς ελιγμούς τών συμμοριτών είς τά νώτα τοΰ 
Έλληνικοΰ στρατοΰ καί τήν μεταφοράν των άπό τοΰ ένός είς τό άλλο σημεΐον τοΰ 
μετώπου... Επίσης είς τάς εκθέσεις αύτάς άναπτύσσεται, δτι κατ’ έπανάληψιν αί 
μεθοριακαί φρουραί ’Αλβανίας, Βουλγαρίας καί Γιουγκοσλαβίας έβαλλον κατά τών 
Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων διά βαρέων πολυβόλων, δλμοβόλων καί πυροβόλων 
άκόμη τοποθετημένων είς ύψώματα έκεΐθεν τών συνόρων, δτι καί ό Επαναστατικός 
ραδιοφωνικός σταθμός εύρίσκετο Ιπί τοΰ γιουγκοσλαβικοΰ Ιδάφους καί μάλιστα είς 
τήν άμεσον γειτνίασιν τοΰ Βελιγραδιού κ.λ.π.

** *

Ε ΙΣ ΤΗΝ υπόλοιπον Ελλάδα έν τώ μεταξύ, ή κατάστασις είχεν έπιδεινωθή 
άπό τής άνοίξεως τοΰ 1948, ιδία είς τήν Παρνασσίδα καί τήν Ναυπακτίαν, 

δπου ή κομμουνιστοσυμμοριτική δράσις είχεν Ινταθή Ιπικινδύνως. Άρχομένου δμως 
τοΰ θέρους, αί έθνικαί δυνάμεις κατήγαγον άλλας σημαντικάς νίκας κατά τών σλα- 
βοκομμουνιστών εισβολέων. Ούτω τήν 24ην ’Ιουνίου συνετρίβη, διά συνδεδυασμένης 
ένεργείας Στρατοΰ καί Χωροφυλακής, ισχυρά κομμουνιστική έπίθεσις κατά τής Ζα- 
χάρως. Είς τάς 4 ’Ιουλίου, αί Έθνικαί δυνάμεις έξεδίωξαν τούς κομμουνιστοσυμμο- 
ρίτας έκ τής Χαλανδρίτσης Πατρών. Ούτοι είχον Ιξοντώσει, κατόπιν ένέδρας, δύ- 
ναμιν ύπερεξήκοντα χωροφυλάκων ύπό τόν άνθυπομοίραρχον Παπαδόπουλον, είχον 
δέ έκτελέσει έπί τόπου τούς συλληφθέντας 31 αιχμαλώτους. Τήν 2αν Αύγούστου 
ό Εθνικός στρατός, έπειτα άπό σκληρόν άγώνα διαρκέσαντα υπέρ τόν μήνα, κατέ
λαβε δΓ έφόδου τήν βραχώδη κορυφήν «Κλέφτης» Ιπί τοΰ Σμόλικα, ή όποια κατεί-
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χετο υπό των κομμουνιστοσυμμοριτών. Ή  πανωλεθρία των έρυθρών εισβολέων υπήρ
ξε καί έδώ τεραστία, άφοΰ φεύγοντες έγκατέλειψαν ύπέρ τούς 100 νεκρούς, πολλούς 
τραυματίας καί μεγάλον αριθμόν οπλών καί πυρομαχικών.

Παρά τήν Έλληνοαλβανικήν μεθόριον έξ άλλου, ή μεγάλη μάχη των συνόρων 
δέν διεκόπη μετά τήν νίκην τού Γράμμου. Ή  έκκαθάρισις τής περιοχής συνεχίσθη 
άπό τάς Έλληνικάς δυνάμεις, αί όποίαι κατεδίωξαν τά άποπειρώμενα νά διαφύγουν 
υπολείμματα τοΰ σλαβοκομμουνιστικοΰ συμμοριτισμού, μέσω ’Αλβανίας, εις τό Βί
τσι, τήν Μουργκάναν, τήν ΙΙρέσπαν καί τό Καϊμακτσαλάν. Παντού έπίθεσις έναντίον 
των, τόσον άπό ξηράς δσον καί άπό άέρος, καί παντού δ όλεθρός καί ή καταστροφή.

Άρχομένου τοΰ φθινοπώρου 1948, τό πνεύμα τοΰ Γράμμου κυριαρχεί δπως καί 
τό πνεύμα τής Πίνδου τό 1940- 1941. Δύο χιλιάδες συμμορΐται, πού είχον είσέλθει 
άπό τήν ’Αλβανίαν καί είχον όχυρωθή εις τήν όρεινήν περιοχήν Μάλο, βορειοδυτι
κούς τής Καστοριάς, έξωλοθρεύθησαν. Παρ’ δλα αυτά, δμως, οί σλαβοκομμ,ουνισταί 
έπανήλθον έπιθετικώτεροι άπό τού Σεπτεμβρίου καί μέχρι τού χειμώνος τοΰ 1948. 
Κατώρθωσαν, άφ’ ένός μέν νά διαπεραιώσουν σημαντικάς δυνάμεις εις τήν περιο
χήν τού ορούς Βίτσιου, ή οποία παρουσίαζε δΓ αυτούς έξαιρετικώς εύνοικάς προϋ
ποθέσεις, λόγω τής εις αυτήν καταλήξεως οδικών αρτηριών άπό τήν ’Αλβανίαν καί 
τήν Γιουγκοσλαβίαν, άφ’ έτέρου δέ νά έγκατασταθοΰν πάλιν βαθμιαίως εις τήν Δυ
τικήν καί Βορειοδυτικήν Ελλάδα, φθάσαντες καί μέχρι τής Ρούμελης, ή οποία εν 
τούτοις είχεν έκκαθαρισθή κατά τάς προηγουμένας έπιχειρήσεις. Άποθρασυνθέντες 
άπό τήν έξέλιξιν αυτήν ή οποία τούς έδημιούργει τήν αυταπάτην δτι οίαδήποτε 
προσπάθεια καί άν κατεβάλλετο άπό τον Ελληνικόν στρατόν δέν ήτο δυνατή διά νά 
συντρίψη τήν δλην συμμοριακήν των δργάνωσιν, οί κομμουνιστοσυμμορΐται άπέβλε- 
πον εις πολύ περισσοτέραν άκόμη δραστηριότητα, φθάσαντες καί μέχρι τού νά έλ- 
πίζουν δτι θά ήδύναντο, κατά τούς έναπομένοντας μήνας τοΰ 1948 καί κατά τό επό
μενον έτος 1949, νά έπιτύχουν καί «όριστικά άποτελέσματα»...

* *

Σ ΗΜΕΙΩΤΕΟΝ δτι άπό τής εποχής έκείνης, φθινοπώρου τού 1948, είχεν άρ- 
χίσει νά έκδηλοΰται εις τάς τάξεις τών σλαβοκομμουνιστικών συμμοριών σο

βαρά διάστασις, όφειλομένη κυρίως εις τήν έντολήν τού διεθνούς κομμουνιστικού 
κέντρου, δπως τό Ιν Έλλάδι συμμοριακόν κίνημα λάβη ενεργόν μέρος εις τόν άνα- 
πτυχθέντα έν τώ μεταξύ άγώνα μεταξύ τής Κόμινφορμ καί τού καθεστώτος τού Τίτο 
εις τήν Γιουγκοσλαβίαν. Ή  άξίωσις αύτή προεκάλεσε σοβαράς άντεγκλήσεις μεταξύ 
τών ήγετικών στελεχών τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, πολλά τών όποιων, ώς έκ- 
παιδευθέντα εις τό Μποΰλκες τής Γιουγκοσλαβίας, δέν ήδύναντο νά λησμονήσουν 
ποιαν πρωταρχικήν ένίσχυσιν ή κομμουνιστική αύτή δύναμις παρέσχεν εις τήν συμ- 
μοριακήν έναντίον τής Ελλάδος έπίθεσιν. Τά στελέχη αυτά συνεσπειρώθησαν γύρω 
άπό τόν «άρχιστράτηγον» καπνεργάτην κομμουνιστήν Μάρκον Βαφειάδην, ενώ άν- 
τιθέτως δ Ν. Ζαχαριάδης καί οί πιστοί εις αυτόν κομμουνισταί ύπετάχθησαν άπο- 
λύτως είς τάς έπιταγάς τής Κόμινφορμ καί έκήρυξαν άμείλικτον πόλεμον έναντίον 
τού Μ. Βαφειάδου. Ή  διαμάχη αύτή είχεν ήδη κριθή κατά τόν Σεπτέμβριον τού 
1948, ή έπίσημος δμως έκδήλωσις τής έξουδετερώσεως τού μέχρι τής στιγμής έκεί
νης πανισχύρου «άρχιστρατήγου», δέν έγινε παρά μόνον τήν 30ήν ’Ιανουάριου 1949, 
δπότε, ώς θά ίδωμεν έν συνεχεία, συνήλθεν είς τό Βίτσι ή λεγομένη «5η 'Ολομέ
λεια» τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.

** *

Ο ΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ή προέλασις τού Ελληνικού στρατού, άρχομένου τού φθινο
πώρου 1948, συνεχίσθη είς τά σύνορα μέ ταχύτητα καί άποτελεσματικότητα. 

Αί Έθνικαί μας δυνάμεις περιέσφιξαν τάς ίσχυράς έχθρικάς σλαβοκομμουνιστικάς 
φωλεάς καί έβάδισαν κατά τών δύο έναπομεινάντων προγεφυρωμάτων: τής Μουρ- 
γκάνας έπί τής ’Ηπείρου καί τοΰ Βίτσιου, πού έκτείνεται άπό τήν Φλώριναν έως 
τήν Καστοριά. Καί τά δύο αυτά σλαβοκομμουνιστικά προγεφυρώματα ένισχύθησαν
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μεγάλως από τά έπανεξοπλισθέντα εις την ’Αλβανίαν ύπολείμματα της νίκης τοΰ 
Ελληνικού στρατού εις τόν Γράμμον, δ ήττημένος δέ «αρχιστράτηγος» Μάρκος Βα- 
φειάδης, προ τοΰ κινδύνου έζήτησε καί την βοήθειαν τών Βουλγάρων κομιτατζήδων 
τής Ν.Ο.Φ., ή όποια τοΰ παρεσχέθη προθυμότατα βεβαίως...

’Από τής 8ης Σεπτεμβρίου 1948, αί έπιθετικαί έπιχειρήσεις τού Ελληνικού 
στρατού, επί τών Έλληνοαλβανικών συνόριον, ένετάθησαν εις τό ορεινόν συγκρό
τημα τής Μουργκάνας. Οί σλαβοκομμουνισταί εισβολείς είχον κατασκευάσει ισχυρά 
όχυριυματικά έργα, από τά όποια ήμύνοντο κατά τών επιτιθεμένων Ελληνικών 
τμημάτων, πέραν δέ τούτου ύπεστηρίζοντο άπό ισχυρόν αλβανικόν πυροβολικόν έκ 
τού άλβανικοΰ εδάφους. Παρ’ δλα αυτά αί κομμουνιστικά! θέσεις άνετράπησαν, συνε- 
τρίβησαν αί κομμουνιστικά! αντεπιθέσεις κα! τήν 17ην Σεπτεμβρίου 1948 ενα άλλο 
«άπαρτο κάστρο», ή Μουργκάνα, έπιπτεν εις χεϊρας τοΰ Ελληνικού στρατού. Οι 
ήρωες 'Έλληνες πολεμιστα! έστησαν ουτω τήν έλληνικήν σημαίαν έπ! τής κορυφής 
τού υψώματος 1806. 0! σλαβοκομμουνισταί συμμορΐται, κατισχυμένοι καί πάλιν έρ- 
οιψαν τά δπλα καί είσήλθον δρομαίως εις τήν ’Αλβανίαν, έλευθέρως καί ύποστηρι- 
ζόμενοι άπό τό έκ τοΰ αλβανικού έδάφους σφοδρόν πΰρ. Ή  υ,εγαλυτέρα πύλη έπι- 
κοινωνίας καί ανεφοδιασμού τών κομμουνιστοσυμμοριτών έκλεισθη τότε, ή έλληνική 
άεροπορία δέ, μέ συνεχείς έπιδρομάς συνέτριψε κυριολεκτικώς τούς φεύγοντας. Μα- 
ταίως οί ’Αλβανοί άπό τοΰ έδάφους των ήγωνίζοντο διά νά τούς διασώσουν. Είναι 
χαρακτηριστικόν τής άλβανικής βοήθειας πρός τούς κομμουνιστοσυμμορίτας, κατά 
τήν φάσιν αυτήν, τό λακωνικόν άνακοινωθέν τού Ελληνικού Επιτελείου έπί τών 
έπιχειρήσεων τών Έλληνοαλβανικών συνόρων ’Έλεγεν:

«Τά ήμέτερα τμήματα, δρώντα πρός τήν κορυφήν τής Μουργκάνας, έβάλλοντο 
συνεχώς διά πυρών πυροβολικού καί πεζικού έκ τοΰ άλβανικοΰ έδάφους...».

Μέ τήν συντριβήν τών κομμουνιστικών δρδών εις τόν όρεινόν δγκον τής Μουρ
γκάνας, κατά τήν περίοδον αυτήν τών έπιχειρήσεων, έπετεύχθη σχεδόν ή όλοκλη- 
ρωτική σωτηρία τής ’Ηπείρου άπό τόν έρυθρόν κίνδυνον. Ή  Μουργκάνα άπετέλει 
τόν χώρον διελεύσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών, έξ ’Αλβανίας πρός τήν δημοσίαν 
άρτηρίαν Ίωαννίνων - Φιλιατών, ή πρός Φιλιάτες. Μέσω Μουργκάνας έπραγματο- 
ποιείτο δ πάσης φύσεως άνεφοδιασμός τών κομμουνιστοσυμμοριτών ’Ηπείρου καί Ά - 
γράφων, άπό τήν ’Αλβανίαν. Διά τής περιοχής αύτής ήλέγχοντο, ύπό τών έρυθρών 
εισβολέων, δλαι αί περιφέρειαι Φιλιατών καί ΙΙωγωνίου, πού καθίστων δυνατόν εις 
τούς κομμουνιστοσυμμορίτας τό νά έκχυθοΰν προς Ιωάννινα. Ή  ήττα τών συμμορι
τών καί ή έκδίωξίς των συνεπώς, έκ τοΰ ορεινού συγκροτήματος τής Μουργκάνας, 
άπέτρεψε δλας τάς άπειλάς καί ή ’Ήπειρος διεσώθη έκ βεβαίου κινδύνου.

ΕΤΑ τήν πανωλεθρίαν τού Γράμμου καί τής Μουργκάνας καί τήν κατάλυσιν
τού «ψευδοκράτους» των, οί σλαβοκομμουνισταί εισβολείς έκινήθησαν διά νά 

άντιδράσουν. Άπεσκόπουν νά άποκατασταθοΰν είς τά δμ,ματα τών αύθεντών των 
καί υποκινητών τής Κόμινφορμ τής Μόσχας, διά τόν μέγαν έξευτελισμόν τόν όποιον 
ύπέστησαν. Εξέλεξαν ούτω τήν περιοχήν μεταξύ Φλωρίνης καί Καστοριάς, δπου 
ύψοΰται τό δρος Βέρνον μέ τό ιστορικόν Βίτσι, ή κωνοειδής αυτή κορυφή τής όποιας 
τό ύψος φθάνει είς τά 2.065 μέτρα. Όπως άπεκαλύφθη άπό τά κομμουνιστικά άρ- 
χεία, τά όποια βραδύτερον έπεσαν είς χεϊρας τού Ελληνικού στρατού, ή διαταγή 
τής Κόμινφορμ πρός τήν ψευδοκυβέρνησιν τών συμμοριτών ήτο: «Κρατήσατε πάση 
θυσία ενα οίονδήποτε μικρόν προγεφύρωμα έπί Ελληνικού έδάφους». Καί τό «προ
γεφύρωμα» αύτό έπρεπε, κατά τήν κομμουνιστικήν ήγεσίαν καί έναντι πάσης θυ
σίας, νά είναι τό ιστορικόν Βίτσι...

Τό έπιτελικόν σχέδιον τής έπιχειρήσεως είς τό Βίτσι είχε καταρτισθή καί άπο- 
σταλή έκ Μόσχας. Άπέβλεπε, άφ’ ένός μέν είς τόν αυτόν σκοπόν πού άπέβλεπε καί 
ή έπίθεσις κατά τής Κονίτσης τόν Δεκέμβριον τού 1947, δηλαδή είς τήν έπιτυχίαν 
μιας νίκης τήν όποιαν θά έξεμεταλλεύετο δ σλαβικός συνασπισμός διά προπαγανδι
στικούς λόγους διεθνώς, άφ’ έτέρου δέ είς τήν κατάληψιν τών ζωτικών χώρων καί 
σπουδαίων συγκοινωνιακών κόμβων Καστοριάς καί Φλωρίνης. Τό Κ.Κ.Ε. καί οί
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ξένοι αύθένται του έζήτουν έναγωνίως στρατιωτικά επιχειρήματα, Ιδίως διά τήν 
κατ’ εκείνην τήν έποχήν άκριβώς συνερχομένην γενικήν συνέλευσιν τοΰ Ο.Η.Ε.

Βάσει τοΰ σχεδίου αύτοΰ, οί κομμουνιστοσυμμορϊται συνεκέντρωσαν επί άλβα- 
νικοΰ εδάφους δλας τάς ενόπλους δυνάμεις των έκ των παραμεθορίων περιοχών τής 
’Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης, ως καί τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες. Αί 
δυνάμεις αύταί καί μόνον, άνήλθον εις τέσσαρας περίπου μεραρχίας, συνολικής δυνά- 
μεως 3.500 συμμοριτών. Ό  Ελληνικός στρατός τούς άνέμενε. Καί τούς ύπεχρέωσε 
νά δεχθούν τήν μάχην, πού ύπήρξε ή πλέον αιματηρά μέχρι τής εποχής Ικείνης.

Ή  πρώτη σύγκρουσις έγένετο τήν 20ήν Σεπτεμβρίου 1948, έπί τοΰ ύψώματος 
1186. Ή  έπίθεσις άπέβλεπεν εις τήν έκ νώτων προσβολήν τοΰ Ελληνικού στρατού, 
άλλά πριν φθάσουν εις τον άντικειμενικόν των σκοπόν οί σλαβοκομμουνισταί συμ- 
μορϊται είχον περικυκλωθή άπό τάς Έλληνικάς δυνάμεις, μέ ενα αιφνιδιαστικόν 
στρατιωτικόν έλιγμόν. ’Ήρχισε τότε έ'να άνηλεές σφυροκόπημα άπό συντονισμένα 
πυρά πεζικού, πυροβολικού καί αεροπορίας, δπότε οίαδήποτε προσπάθεια διαφυγής 
τών συμμοριτών προσέκρουεν εις τό άδιάσπαστον πΰρ. Άπό δύο τάγματα σλαβο- 
κομμουνιστών, ούδείς διεσώθη κατά τήν πρώτην αύτήν σύγκρουσιν. Έπηκολούθησεν 
άπόπειρα άντεπιθέσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών Ιξ άλλης πλευράς τοΰ Βίτσιου, 
άλλά καί αύτή είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άνατροπήν καί τήν καταδίωξίν των ύπό 
τών ’Εθνικών δυνάμεων.

Τό έκδοθέν άνακοινωθέν τοΰ Ελληνικού ’Επιτελείου κατά τάς ήμέρας έκείνας, 
άνέφερεν δτι «οι διεισδύσαντες εις τό Βίτσι σλαβοκομμουνισταί έξουδετερώθησαν». 
Τό σχέδιον τής καταλήψεως τής_ Καστοριάς, διά προκλήσεως ρήγματος εις τάς έθνι- 
κάς δυνάμεις καί άποκοπής τής οδού Νεστορίου - Καστοριάς, ή όποια θά καθίστα 
δυσχερέστατον τόν άνεφοδιασμόν τών εις Γράμμον εύρισκομένων δυνάμεων τοΰ ’Ε
θνικού στρατού, είχε ματαιωθή άμα τή ένάρξει τής έκτελέσεώς του. Μίαν νέαν 
συντριπτικήν ήτταν είχον ύποστή οί κομμουνιστοσυμμορϊται, τών όποιων τό ήθικόν 
κατερρίφθη εις τό μηδέν. Αί άπώλειαί των άνήλθον είς 566 καταμετρηθέντας νε
κρούς, είς 700 τραυματίας καί είς 127 συλληφθέντας αιχμαλώτους.

Έ ν τούτοις, ένα μήνα περίπου μετά τήν φονικήν ήτταν των είς τό βόρειον Βί
τσι, οί κομμουνιστοσυμμορϊται, άναδιοργανωθέντες έπί τοΰ άλβανικού έδάφους, έπε- 
χείρησαν νά έξορμήσουν άπό τόν έναπομείναντα θύλακά των εις τήν περιοχήν Πρε- 
σπών τού Βέρνου (Βίτσιου). Έπεδίωξαν κατ’ αυτήν τήν φάσιν νά έγκαταστήσουν 
τό «Κράτος - προγεφύρωμα», ώς όρμητήριον, είς τήν ύψηλοτέραν κορυφήν τού Βί
τσι. Δέν ύπελόγισαν δμως τούς άνδρας τών Λόχων ’Ορεινών Καταδρομών τοΰ Ε λ 
ληνικού Στρατού, οί όποιοι τήν αυγήν τής 18ης ’Οκτωβρίου 1948, κατόπιν νυκτε
ρινής προσπελάσεως, κατελάμβανον τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τού Βίτσι, 2128 καί 
1863 μέτρων, είς ένα έκ τοΰ συστάδην άγώνα μέ τήν λόγχην καί τάς χειροβομβί
δας. Ά πό τής φάσεως αυτής τών έπιχειρήσεων τοΰ Ελληνικού Στρατού, άπασαι αί 
κατόπιν άπόπειραι τών Σλαβοκομμουνιστών, δπως άνακαταλάβουν τά ύψώματα, κατέ
ληξαν είς συμφοράν των, μέ τρομακτικάς άπωλείας είς έμψυχον καί άψυχον υλικόν.

Αί έπιχειρήσεις είς τό Βίτσι συνεχίσθησαν καθ’ δλον τόν ’Οκτώβριον τού 1948. 
Είς τάς 20 ’Οκτωβρίου, τμήματα τοΰ ’Εθνικού Στρατού προσέβαλλον σλαβοκομμου- 
νιστικά συγκροτήματα είς τό τριγωνομετρικόν σημεϊον Πλατύ (ύψόμετρον 1759 μ.), 
δπου κατέφεραν άλλεπάλληλα πλήγματα μέ βαρυτάτας άπωλείας διά τούς ’Ερυθρούς 
εισβολείς. Ά λλα  σοβαρά πλήγματα έδέχθησαν οί Σλαβοκομμουνισταί άπό δυνάμεις 
τών Λ.Ο.Κ. είς τάς κορυφογραμμάς 2125 καί 1505. Ή  ήττα των, κατά τήν περίο
δον αύτήν τών έπιχειρήσεων, ώλοκληρώθη μέ τήν έπιτυχή άντεπίθεσιν τών έθνικών 
δυνάμεων τής 9ης— 14ης Νοεμβρίου, είς τά ύψώματα Μπίκοβικ, Κοζάνι, Λιαμπλά- 
να, τά όποια καλύπτουν άπό βορρά τήν Καστοριάν, καθώς καί εις τά ύψώματα πού 
άσφαλίζουν πλήρως τήν Φλώριναν άπό νότου καί δυσμών. Ύπήρξε λίαν συντριπτική 
ή ήττα αύτή τής 9ης— 14ης Νοεμβρίου 1948, άφού οί νεκροί κομμουνιστοσυμμορϊται 
άνήλθον είς τούς 901 καί οί συλληφθέντες ή παραδοθέντες ύπερέβησαν τούς 310.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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—  01 ΛΑΘΕΜΠΟΡΟΙ χασίς Ν. Σκορδίλης, Δ. Φιλιππαΐος, Ν. Τάγκαρης, Μ. 
Γεωργίου, Ε. Κελίδης, Παρασκευή Κελίδου σύζυγος Εύαγγέλου, Μ. Κισσαμιτάκης, 
Ε. Φατουργιάκης καί I. Κατσίκης, συνελήφθησαν από τήν Γενική ’Ασφάλεια Πει
ραιώς.

—  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΓΧΗΣ κατεδικάσθη σέ φυλάκιση 4 έτών καί 8 μη
νών, δ άπατεών Β. Θεοδοσίου, δ δποΐος παρουσιάσθηκε σέ δύο άτομα σαν άρχιφύλα- 
κας τής Γενικής ’Ασφαλείας καί τούς άπέσπασε (800) δραχμές για να μή τούς δίω
ξη για φανταστικό άδίκημα, τό όποιο διέπραξαν.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Ε. Θώμάκος συνελήφθη καί κατεδικάσθη σέ φυ
λάκιση 3 ετών, γιατί άποπειράθηκε νά άρπάξη τσάντα άπό τά χέρια γυναικός.

—  ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ νέας ανηλίκου συνελήφθη, στήν Έλευθερούπολη, δ 
Α. Δεγαίτης.

—  ΟΙ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΕΣ Ν. Μουστάκης, Ε. Καπάνταης καί Κ. Ίωάννου συνε
λήφθησαν από τήν Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς.

—  ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟ συνελήφθη δ Στ. Ροΰσσος. Άφοϋ έφαγε ένα παγωτό σέ 
ζαχαροπλαστείο, μετέβη κατόπιν στον παρασκευαστή παγωτών Α. Βρέτα, στόν όποιο 
άνέφερε δτι μέσα στό παγωτό βρήκε μία ξυριστική λεπίδα καί τού ζήτησε (2.000) 
δραχμές για νά μή καταγγείλη τό περιστατικό στήν Αστυνομία.

—  ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συνελήφθησαν οι πλοίαρχος καί άνθυποπλοίαρχος 
του Πολωνικού φορτηγού «Γκοργίτσε», γιατί άπεπειράθησαν νά βγάλουν άπό τό πλοίο 
50 ρολόγια, πού βρέθηκαν σέ Πολωνίδα, διερχομένην «Τράνζιτο» άπό τόν λιμένα 
Πειραιώς. Τά είχε κρυμμένα στήν ζώνη της καί τήν συνόδευαν οι δύο άξιωματικοί, 
τήν στιγμή πού έπιχειρούσε νά περάση άπό τό Τελωνείο.

—  ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ συνελήφθη ή Στεφανία ή Νίτσα ή Ουρανία Κοτζιά, γιατί 
πήγε σάν υπηρέτρια μέ ψεύτικο όνοματεπώνυμο στό σπίτι τού Δ. Μπελημέρη, όδός 
Άριστοτέλους, άριθ. 7, άπό τό όποιο άφήρεσε διάφορα είδη άξίας 80.000 δραχμών.

-—ΨΕΓΔΟΓΙΑΤΡΟΣ συνελήφθη στόν Πειραιά όνομαζόμενος Ί .  Σινιόσογλου, 
γιατί έξασκοΰσε τό έπάγγελμα τού ιατρού - βοτανολόγου χωρίς άδεια.

— ΕΠΕΤΕΘΗ καί έγρονθοκόπησε τόν είσπράκτορα Νικ. Μητσάκον, προκαλέ- 
σας τύφλωσιν αύτού κατά τό ένα μάτι, δ ναύτης Χρ. Σεβαστιανός. Αιτία δτι ό είσ- 
πράκτωρ τού έζήτησε τό είσιτήριον καί έκεΐνος έδειξε άλλο.

— ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ πιστοποιητικών τής Κοινής ’Αγοράς μέ τά όποια έγέ- 
νετο εισαγωγή άπό τήν Γερμανία άφορολογήτων αύτοκινήτων, άπεκαλύφθη άπό τήν 
υπηρεσίαν διώξεως λαθρεμπορίου τού 6ου Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 
οί εισαγωγείς αύτοκινήτων Θ. Ταρμαντζής, Τ. Άναστασιάδης καί Π. Παπαδόπου- 
λος, καί οί έκτελωνισταί Δ. Κοσμίδης, Κολτής καί X. Πίτης.

—ΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΝ συνελήφθη δ Δ. Τσεγκίνης, ύπάλληλος ΟΤΕ, 
γιατί Ιξέδιδε νέαν 22 έτών.

-—ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ τόν Σπ. Σωτήρχον, έτών 35, πατέρα 5 τέκνων, λατόμον 
στήν Πεντέλη, δ συνάδελφός του Τ. Χάλαρης, πού έπυροβόλησε τό θύμα τετράκις
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μέ κυνηγετικό δπλο. Ό  δολοφόνος έτράπη είς φυγήν, άλλα συνελήφθη άργότερα, 
άπό τήν Β. Χωροφυλακή.

—ΕΣΚΟΤΩΣΕ τήν Ευδοξία, χήρα ’Ιωάν. Πέτρου στά Γιάννενα ό πατέρας της 
Άλέξ. ’Αλεξίου, πυροβολήσας αυτήν μέ κυνηγετικόν δπλον. Οι λόγοι είναι οικογε
νειακοί.

-—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Χρηστός Λαγγούσης ή Τσιριπής ή Στραβοπόδης συνε
λήφθη στήν Πάτρα, για σωρεία διαρρήξεων πού είχε διαπράξει, μεταξύ των οποίων 
των καταστημάτων Χρ. Άγγελοπούλου, Κ. Άνδρεαδάκη, Φ. ΙΙατματζή κ.ά.

— ΓΙΑ ΓΠΕΞΑΙΡΕΣΙ 21.300 δρχ. έμηνύθη ό ίδ. υπάλληλος Κ. Φαρρός, άπό 
τόν προϊστάμενόν του Σ. Μπερούμπην. Ό  μηνυθείς έξηφανίσθη.

— ΟΙ ΚΛΕΠΤΑΙ άδελφοί Γεώργ. καί Χαράλ. Π. Σταθάκος συνελήφθησαν άπό 
τό ΙΓ ' Παράρτημα ’Ασφαλείας, γιατί είχαν διαπράξει 35 κλοπές ειδών αυτοκινήτων.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ σουγιά στο λαιμό τόν Κυρ. Στρογγυλή δ Γ. Καρατζα- 
φέρης στο καφενείο τής δδοΰ Ά γ . Κωνσταντίνου καί Κουμουνδούρου, έπειδή τό θΰμα 
συνέστησε στό δράστη νά δμιλή χαμηλοφώνως.

— ΕΓΡΟΝΘΟΚΟΠΗΣΕ μάρτυρα μέσα στό Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ό 
μουσολμάνος Όσμάν Σερέφογλου, γιατί κατέθεσε στό δικαστήριο εναντίον του σχε
τικά μέ μιά κλοπή.

— ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ περί μεσαζόντων παρέβησαν οί συλληφθέντες Ί .  Μπίτας, 
Άθαν. Πανταζής καί Γ. Παραβατός, γιατί άπέσπασαν άπό τόν Άνδρ. Στεργίου δρχ. 
369.000 καί τόν έφωδίασαν κατόπιν μεσολαβήσεως στό Ύπ. Συγκοινωνιών επί έπο- 
χής Κυβερνήσεως Κέντρου, μέ άδειαν κυκλοφορίας φορτηγού Δ.Χ.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΩΝ Γ. Ίωαννίδης συνελήφθη γιατί άπεπει- 
ράθη νά κλέψη τό πορτοφόλι τοΰ Γ. Κουφού στήν έκκλησία τού Αγίου Φανουρίου. 
Κατεδικάσθη σέ ΙΟμηνο φυλάκισι.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΩΝ Ν. Μεταλίδης συνελήφθη γιατί άφήρεσε 
τήν τσάντα τής κ. Παπαδά, ή όποια περίμενε στήν σειρά τών λεωφορείων γραμμής 
Πετραλώνων. Κατεδικάσθη είς Ιίμηνον φυλάκισιν.

— ΑΠΑΤΗ μέ έπιταγές άνευ άντικρύσματος διέπραξε δ Γ. Κουτσούδης, δ 
όποιος συνελήφθη άπό τήν Γεν. ’Ασφάλεια γιατί είχε έκδόσει έπιταγές 220.000 δρχ.

— ΑΠΕΙΙΕΙΡΑΘΗ νά δολοφονήση τήν Πασχαλιάν Κάπου, έτών 23, σπουδά- 
στριαν, δ Στέφανος Άσπρογίτης, έτών 30, πλασιέ, χτυπήσας αυτήν μέ στιλέττο σέ 
πολλά μέρη τοΰ σώματός της στήν διασταύρωσι τών όδών Ίπποκράτους καί Σόλω- 
νος. Ό  δράστης, δ όποιος έδήλωσεν δτι διέπραξε τό έγκλημα διά λόγους έρωτικής 
έκδικήσεως, συνελήφθη.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤίΣΑΝ τόν Σπΰρον Γρισπον στήν ταβέρνα Μαρίας Βαγενά έπί 
τής δδοΰ Λιοσίων 172, οί Γ. Παντελιδάκης καί Ζ. Ζαχαριουδάκης. Αιτία, έλληνική 
παρεξήγησι.

— ΔΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ χασίς καί άρχαιοκαπηλίαν συνελήφθησαν άπό τήν 
άστυνομίαν προαστίων οί Α. Μουλής καί Ί .  Δημάκης, κάτοικοι Ανδραβίδας, δπου 
έκαλλιεργοΰσαν χασίς καί θερίσαντες τούτο τό είχον στείλει στήν ’Αθήνα δπου 
συνελήφθησαν καί οί Δ. Βλάχος καί Ά ν. Βαλάσης, καταζητείται δέ καί ό Κ. Άν- 
δριωτάκης. Οδτοι έπώλουν τά ναρκωτικά στά προάστια τών ’Αθηνών καί ιδιαιτέρως 
στόν Περισσό καί τήν Νεάπολι. Άπό τήν έρευνα διεπιστώθη δτι ό Μουλής καί δ 
Δημάκης βρήκαν πρό καιρού στήν περιοχή τής Ανδραβίδας θησαυρό άρχαίων νομι
σμάτων χρυσών καί άρχυρών τής έποχής Θηρεσίας καί τών Σταυροφοριών, τά δποΐα 
έπώλουν.

— ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ χασίς συνελήφθησαν στήν Ν. Ιω νία  οί Γ. 
Φίλος, Ν. Κονταριανός καί Γ. Νέζος. Κατεσχέθησαν 500 γραμμάρια χασίς.

Ν. Α.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ρ'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.

Τ α ύρου .
Πάροδος της όδοΰ Εύφράτου 10, κοντά στην πλατεία «Τζιρακοπούλου» του 

Βύρωνος.
Ταύρος (τουρκιστί Toros Da^Iari) , όνομάζεται τό μεγαλύτερον ορεινόν συγ

κρότημα της Μ. ’Ασίας πού διατρέχει ολόκληρο, σχεδόν, τό μήκος της νοτιάς πα
ραλίας της. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν όμώνυμο Δήμο καί στην Ν. ’Ιω νία).

Τ ε γ έ α ς .
Πάροδος της όδοΰ Κεφαλληνίας 30, κοντά στην στάση «Κεφαλληνίας» των 

λεωφορείων «Πατήσια».
Ή  Τεγέα, άρχαιοτάτη καί σημαντική πόλις τής ’Αρκαδίας, ιδρύθηκε υπό τού 

Άρκάδος Άφείδου κατόπιν συνενώσεως εννέα δήμων. Ή  Τεγέα μετέσχε τού Τρωι
κού πολέμου καί διετέλεσε μέλος τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας. Σ’ αυτήν υπήρχε 
περίφημος ναός τής Άλέας ’Αθήνας πού ιδρύθηκε, κατά τήν παοάδοσιν, υπό τού 
Άλέου. Ό  ναός αυτός καταστράφηκε άπό πυρκαϊά τό 395 π.Χ. Τό 390 άνακαινί- 
σθηκε καί έκοσμήθηκε άπό τόν Σκόπα με αξιόλογα γλυπτά έργα τέχνης. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει στό Περιστέρι καί στο Χαϊδάρι) .

Τ ελ α μ ώ νο ς.
Πάροδος τής οδού Β. Λάσκου 5, κοντά στό νέο τέρμα των λεωφορείων «Παγ- 

κράτι».
Ό  Τελαμών, γυιός τού Αιακού καί τής Ένδηΐδος, αδελφός τού ΙΙηλέους καί 

τού Φώκου, νυμφεύθηκε τήν Γλαύκη, κόρην τού βασιλέως τής Σαλαμΐνος Κυχρέως 
καί έβασίλευσε μετά τόν θάνατον αυτού. ’Αργότερα συνεζεύχθη τήν Περιβοία. κό
ρην τού Άλκάθου, άπό τήν όποιαν άπέκτησε τόν Αίαντα τόν Τελαμώνιο, τόν γνω
στόν δμηρικόν ηρώα. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Καλλιθέα).

Τ ελεσ ίλλ η ς.
Συνέχεια τής όδοΰ ’Αθανασίας, άπέναντι στήν πλατεία «Πλαστήρα» τού Παγ

κρατίου.
Ή  Τελέσιλλα, άρχαία ποιήτρια άπό τό ’Άογος, σύγχρονος τού Βακχυλίδου, 

ήταν δνομαστή δχι μόνον γιά τά μελικά της ποιήματα, άλλά καί γιά τό ηρωικό



1008 L ΡάΙκου : 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών

της θάρρος. Τό 510 π.Χ., μετά τήν πανωλεθρία των Άργείων, ή Τελέσιλλα Ισωσε 
τό "Άργος άπό τήν έπιδρομή τοΰ Κλεομένους, συναθροίσασα καί όπλίσασα τις νεώ- 
τερες καί Ισχυρότερες γυναίκες τις όποιες καί παρέταξε έναντι τοΰ έχθροΰ.

Τ ελεσ ίο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Ένδυμίωνος 11, στή συνοικία «Προμπονά».
Ό  Βερναρδΐνος Τελέσιος (1609— 1588)’ ’Ιταλός φιλόσοφος, είναι ό κύριος 

έκπρόσωπος τοΰ φυσικοϊστορικοΰ ύλισμοΰ τής ’Αναγεννήσεως. Ή  ιδρυθεΐσα ύπ’ αό- 
τοΰ στή Νεάπολι έταιρία ερευνών τής φύσεως, διατηρείται μέχρι σήμερα, καλου- 
μένη Τελεσιανή ’Ακαδημία.

Τ ελ έσ το υ .
Πάροδος τής όδοΰ Εφέσου 7, κοντά στή στάσι «Καμέλια» των λεωφορείων 

«Άχαρνών».
Ό  Τελέστης, τελευταίος των Βακχιδών καί βασιλεύς τής Κορίνθου (758— 

747 π.Χ .), ήταν γυιός τοΰ ’Αριστοδήμου, "Οταν δ Τελέστης εφονεύθη ύπό των 
Άριέως καί Βεράντα, κατελύθη ή βασιλεία στήν Κόρινθο καί Ιξελέγοντο Ικτοτε 
πρυτάνεις.

Τ έλ λ ο υ .
Ό  Τέλλος, ’Αθηναίος πολίτης, άναφέρεται στήν άπάντησι τοΰ σοφοΰ Σόλωνος 

πρός τόν βασιλέα τής Λυδίας Κροΐσον, ώς άνθρωπος ευτυχής, γιατί Ιζησε καλά 
καί άπέθανε καλά, μαχόμενος ύπέρ τής πατρίδος του.

Τ ε μ π ώ ν .
Πάροδος τής όδοΰ ’Ισμήνης 70, στις υπώρειες τοΰ λόφου τοΰ Σκουζέ (Κο- 

λωνός).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή γραφικώτατη κοιλάδα τής Β.Α. Θεσσαλίας, πού 

Ιχει μήκος 7— 8 χιλ. ’Από αυτήν διέρχονται, παράλληλα, ή σιδηροδρομική καί ή 
Εθνική δδός πρός Θεσσαλονίκην. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Α
θηνών) .

Τ ενέδου .
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 174, απέναντι στήν πλατεία «’Αμερικής».
Ή  Τένεδος (τουρκιστί Μποζκααντά), τουρκική νήσος στό ΒΑ Αιγαίο, απέχει 

τρία μίλια άπό τήν τρωική παραλία καί δώδεκα άπό τήν είσοδο τοΰ Ελλησπόντου. 
Έ χ ε ι Ικτασι 40 τετρ. χιλ. καί περί τούς 1.700 κατοίκους, δλους 'Έλληνες, Ικτός 
μερικών ύπαλλήλων τής τουρκικής διοικήσεως.

Κατά τούς Μηδικούς πολέμους ή Τένεδος κατελήφθη άπό τούς Πέρσες, άργό- 
τερα δέ ύπήχθη στους ’Αθηναίους καί έθεωρεΐτο σημαντικός ναυτικός σταθμός. Μετά 
τό 1453 περιήλθε στούςΈνετούς καί άργότερα στους Τούρκους. Τό 1912 ελευθερώ
θηκε άπό τόν έλληνικό στρατό, άλλά τό 1923, υστέρα άπό τήν Συνθήκη τής Λωζά- 
νης, περιήλθε ξανά στους Τούρκους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Α
θηνών) .

Τ ερπάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Δεινοκράτους 22, κοντά στήν πλατεία «Κυνοσάργους».
Ό  Τέρπανδρος, επιφανής μουσικός καί λυρικός ποιητής, άπό τήν Λέσβο (Η '— 

Ζ ' αιών π.Χ .), θεωρείται ώς θεμελιωτής τής λυρικής ποιήσεως. Σ’ αύτόν άποδί- 
δεται καί ή εδρεσις τής έπταχόρδου λύρας, καθώς καί ή έπινόησις τών κιθαρωδικών 
νόμων.

(  Συνεχίζεται)
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ΤΡ ΟΧΑΙΑΣ!

"Υπό τοΟ κ. Ν. Α.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ Ά λ. Λαφαγιάννης, δδηγδς ̂ μοτοποδηλάτου, 
πού συνεκρούσθη μέ φορτηγδ καί δ Ί .  Παλαβεζίδης, δδηγδς φορτηγού, ,πού μετέ
φερε τον προηγουμένως τραυματισθέντα καί έπεσε πάνω σέ δεύτερο. Τδ δυστύχημα 
έγινε στην Θεσσαλονίκη.

-—ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ I. Καζάκης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί δ έπιβάτης τούτου 
Σεβ. Καβανώζης, δταν τδ μοτοποδήλατο προσέκρουσε σέ σταθμεΰον όχημα φορτηγό, 
στδ Σουφλί.

— ΝΕΚΡΟΣ ό πεζδς Ί .  Θεοφανίδης, τδν δποΐον παρέσυρε στή Λεωφ. Κηφισού 
άγνωστο αύτοκίνητο. Ό  δράστης Ιγκατέλειψε τδ θύμα καί έτράπη είς φυγήν κα
ταζητούμενος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Γκίκας, τδν δποΐον παρέσυοε στή Λεωφ. Μεσογείο>ν τδ Ι.Χ. 
14432 φορτηγό, μέ όδηγό τδν Γρ. Άναγνωστόπουλον.

— ΝΕΚΡΟΣ δ X. Άγγελίδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη στδ 
24 χιλμ. δδού Κομοτηνής μέ άντιθέτως ερχόμενο λεωφορείο.

— ΝΕΚΡΟΙ 11, οί Εύστρ. Εύθυμιάδης, Β. Δαβιτίδης, ° Αν. Δαβιτίδου, Έλ. 
Μαυρίδου, Παναγ. Δαμιανίδου, Γ. Σιάρκας, Εύαγγελία Σιάρκα, Κυρ. Βελέντζα, 
Εύαγγ. Εύθυμιάδου, Γεσθημανή Σιάρκα καί Εύστ. Εύθυμιάδης καί τραυματισμένοι 
σοβαρως 7, οί Ί .  Σιάρκας, Β. Μαυρίδης, Γ. Πασατζής, Ζωγρ. Τσαμουρίδου, X. 
Σιάρκα, Έ λ. Δελησάββας καί Ήσ. Μουρατιδης. "Ολοι ήσαν έπιβάτες πλατφόρμας, 
πού έσύρετο άπδ γεωργικόν ελκυστήρα. Στήν πλατφόρμα αύτή προσέκρουσε τδ Δ.Χ. 
190959 βυτιοφόρο πού έτρεχε μέ υπερβολική ταχύτητα, μέ δδηγδ τδν Ί .  Κουκου- 
ράκη, δ δποΐος, δπως έξακριβώθηκε, είχε καταληφθή άπδ όπνηλία. ’Αφού έπεσε 
στην πλατφόρμα, τήν άνέτρεψε, κατόπιν άνέτρεψε Ιππήλατο κάρρο καί κατόπιν έπε
σε σέ στύλο τη ΔΕΗ, τδν δποΐον κατέστρεφε. Τδ δυστύχημα έγινε στδ 67 χιλ. δδού 
Θεσσαλονίκης— Βερροίας.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Δ. Άρβαντής, δδηγδς μοτοποδηλάτου^ δταν συν
εκρούσθη μέ Ι.Χ. αύτοκίνητο στον Πειραιά.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Συλβέστρος Άλαμπέης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρού
σθη μέ τδ 189758 φορτηγδ στήν Πετρούπολι.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Γιαννούσης, ιατρός, δδηγδς τού Ι.Χ. 141425, τδ δποΐον άνε- 
τράπη λόγω ύπερβολικής ταχύτητος έξω άπδ τα Μέγαρα.

— ΝΈΚΡΑ ή Ιωάννα, σύζ. Δ. Γαλανοπούλου, έπιβαίνουσα τού μοτοποδηλάτου 
τού συζύγου της (όδηγοΰ), δταν τούτο συνεκρούσθη μέ φορτηγδ δδηγούμενον άπδ 
Αυστριακήν στήν δόόν Κορίνθου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ X. Καραμπότσος, τδν δποΐον παρέσυρε στή Λεωφ. Μεσογείων 
τδ Ι.Χ. 243884 μέ δδηγδ τδν Β. Νικολάου, δ δποΐος συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Λελούδης, τδν δποΐον παρέσυρε στδ Βόλο φορτηγδ αύτοκί
νητο. Ό  δδηγδς έξηφανίσθη.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 18 άτομα, οί Ά γγελ. Ντούσκα, Άνθούλα Ντούσκα, 
Μαρία Μυλωνά κ.λ.π., δταν στδ 40 χιλ. δδού Πρεβέζης— Ήγουμενίτσης άνετράπη 
γεωργικός έλκυστήρας πού έσυρε πλατφόρμα, τής δποίας έπέβαινον 20 έργάτριες
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βαμβακοφυτειών. Ή  άνατροπή έσημειώθη συνεπεία άδεξίου χειρισμού τοΰ δδηγοΰ 
Φωτ. Πάνου, δ όποιος έτράπη εις φυγήν.

-—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρώς δ Πολ. Κακαμπούρας, οδηγός μοτοποδη
λάτου, δταν αύτδ άνετράπη, στην Μυτιλήνη.

— ΝΕΚΡΑ ή Κυριακή Φαρμάκη, την δποία παρέσυρε φορτηγό με δδηγό τδν 
Γ. Μαραγκό, στην διασταύρωσι δδών Ίουλιανοΰ καί Άριστοτέλους.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Σαφαρίκας, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν στην δδών Τυονά- 
βου— Δελερίων συνεκρούσθη μέ φορτηγό, τό όποιον ώδηγοΰσε δ Ί .  Κωτάκης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ί .  Μιχούδης, δδηγδς γεωργικού έλκυστήρος, δταν στην δδό 
Πετρωτών "Εβρου, έπεσεν άπδ τον έλκυστήρα και παρεσύρθη από τούς τροχούς τής 
πλατφόρμας.

— ΝΕΚΡΟΝ νήπιον 3 ετών, υιός τοϋ Παν. Σιδηροπούλου, δταν γεωργικός έλ- 
κυστήρας άνετράπη στό χωριό Βάθη. Έτραυματίσθη οέ δ ίδιος καί ή σύζυγός του.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Κ. Κασιλούρης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί δ Ί .  Σκοΰλος 
έπιβάτης Ι.Χ. καί τραυματισμένοι δ δδηγδς τοΰ Ι.Χ. Γ. Σκοΰλος καί ή συνεπιβαί- 
νουσα Γ. Γιώτη. Τό δυστύχημα έγινε στή θέσι 'Αγ. ’Αναργύρων "Αρτης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Λαμπράκης, δδηγδς βυτιοφόρου, δταν τοΰτο άνετράπη κοντά 
στό χωριό Άσπρόβαλτο, έπΐ τής δδοΰ Θεσσαλονίκης— Καβάλας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, δ Γ. Νάκος, δδηγδς Ι.Χ., ή σύζυγός του Φω
τεινή καί τό 12χρονο άγόρι τους Γεώργιος, δταν τό Ι.Χ. συνεκρούσθη μέ τό 77814 
φορτηγό, κοντά στή θέσι Γλυκά Νερά τοΰ Λιοπεσίου.

— ΝΕΚΡΕΣ δύο, οι Φλωρίντα καί Μαρία Φωτοπούλου, έπιβάτιδες καί τραυ
ματισμένοι σοβαρά δύο, οι Π. Τσέτας δδηγδς Ι.Χ. καί Δ. Άγγελής έπιβάτης, δταν 
τό Ι.Χ. συνεκρούσθη σέ άφύλακτη σιδηροδρομική διάβασι τής ’Εθνικής δδοΰ Τρι
κάλων— Ίωαννίνων μέ την ύπ’ άριθ. 42 αμαξοστοιχία Καλαμπάκας— Τρικάλων, 
την όποιαν ώδηγοΰσε δ Ί .  Στάμος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αμερικανός II. Ρότζερ, δδηγδς τοΰ ΞΑ 4343 καί τραυματι
σμένος δ συνεπιβάτης Φρ. Χάραλντ, δταν τό αυτοκίνητό τους τρέχοντας μέ ίλιγγιώ
δη ταχύτητα, συνεκρούσθη στή Λεωφ. Γεωργίου Πειραιώς μέ λεωφορείο, τό όποιον 
ώδηγοΰσε δ Ν. Τσουρουφλής.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Άντωνιάδης, τον όποιον παρέσυρε καί διεμέλισεν ή εμπορι
κή άμαξοστοιχία Κοζάνης— Θεσσαλονίκης, στήν ισόπεδο διάβασι Τρεις Γέφυρες, 
έξω άπό τήν πόλι.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Ί .  Άποσπόρης, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί δ συνεπιβάτης 
Π. Μαγιόγλου, δταν τό μοτοποδήλατο συνεκρούσθη καί παρεσύρθη στήν ισόπεδο 
διασταύρωσι τής σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς— Πατρών καί μικρής χωμάτι
νης δδοΰ κοντά στά Μέγαρα, άπό τήν ύπ’ άριθ. 105 αυτοκινητάμαξαν.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Άθ. Γιαννέλης, έτών 11, δδηγδς ποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη 
μέ μοτοποδήλατο, τό όποιον ώδηγοΰσε δ Χρ. Πανταζής, στό 25 χιλ. δδοΰ Σερρών-— 
Κούλης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Θωμ. ΙΙάντζιαλος, έπιβάτης φορτηγοΰ μέ δδηγό τόν Γ. Φω- 
καΐδην, δταν τοΰτο στό 78 χιλ. δδοΰ Θεσσαλονίκης —  Κατερίνης, έπεσε πάνω σέ 
δένδρο.

—ΝΕΚΡΟΣ δ X. Τζοάνος, δδηγδς σκοΰτερ, δταν τοΰτο συνεκρούσθη στό Βόλο 
μέ Ι.Χ. έπιβατικό.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Άρσένης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν στή θέσι Λιθάρι Κερ- 
κύρας άνετράπη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Γαλάτης, τόν δποΐον παρέσυρε φορτηγό αύτοκίνητο στήν 
περιοχή έργων ’Αχελώου.

Ν. A
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Ό  ’Αρχηγός του Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων. Τασιγιώργος έν μέσω 
του δί,οικητοΰ των ’Αστυνομικών Σχολών, άστυνομικοΰ διευθυντοΰ Α' κ. Β. Γιαννο- 
πούλου, του άστυνόμου Α' κ. Α. Ντουφεξή καί τών όρκισθέντων νέων άστυφυλάκων.

Ό  διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Βα
σίλειος Γιαννόπαυλος, άπεχαιρέτισε τούς όρκισθέντας, διά τής κάτωθι εμπνευσμένης 
διαταγής του.

«Νέοι ’Αστυφύλακες,
Μέ τον ιερόν δρκον πίστεως πρός τήν Πατρίδα καί τόν Βασιλέα, τόν όποιον 

έδώσατε πρό όλίγου, άναλαμβάνετε τά καθήκοντα τοΰ νέου βαθμού σας καί είσέρ- 
χεσθε άπό σήμερον εις τήν άστυνομικήν οικογένειαν μετ’ αίσθημάτιον χαράς, συγ- 
κινήσεως, υπερηφάνειας, έθνικής έξάρσεως, μέ όνειρα καί εύγενή ιδανικά καί πρό 
παντός μέ άνωτέραν άντίληψιν περί τής έθνικής καί κοινωνικής άποστολής σας.

Καλεΐσθε άπό αδριον νά γίνετε ιερουργοί ένός υψηλού λειτουργήματος, τό 
όποιον είναι μεστόν υποχρεώσεων, άλλά καί κατ’ έξοχήν άναγκαΐον διά τήν κοινω
νίαν. Ή  αλήθεια αύτη σάς ύποχρεοΐ νά άσκήσητε τά καθήκοντα σας, έχοντες ως 
έμβλημα τήν άγάπην, μετά φιλαλλήλου προαιρέσεως καί συμφώνως πρός τούς κανό-

' ϊπ ό  τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. ΠΑΝ. ΒΛΑΧΑΚΗ

Τήν 20.10.1967, ένώπιον τού διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυ
νομικού Διευθυντού Α ' κ. Βασιλείου Γιαννοπούλου, έδωσαν τόν νενομισμένον δρκον 
24 δόκιμοι αστυφύλακες τοΰ 226ου έκπαιδευτικοΰ τμήματος.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής παρουσίας των δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κωνσταντίνος Τασιγιώργος, οι ’Αστυνομικοί Διευθυνταί ’Αθηνών καί Πει
ραιώς κ.κ. Σακελλαρίου Βασίλειος καί Τσιοΰγκος Κωνσταντίνος, ως καί αντιπρο
σωπεία έκ τριών Αστυνομικών Διευθυντών Β ' τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθη
νών.
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νας καί τάς άρχάς τής Χριστιανικής θρησκείας καί τάς άπαιτήσεις τής επαγγελμα
τικής ηθικής. Λ

Ή  τιμή ή δποία σάς προσγίνεται-είναι μεγάλη. ’Από σάς τώρα έξαρτάται νά 
άποδείξητε έμπράκτως, δτι είσθε άξιοι νά διαχειρισθήτε τήν έξουσίαν, την όποιαν 
άπ’ αυτήν τήν στιγμήν σάς εμπιστεύεται ή Πολιτεία. Εκκινήσατε λοιπόν μέ τήν 
καρδίαν πλημμυρισμένην από πίστιν προς τά ιδανικά καί τούς σκοπούς τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, από πίστιν πρός τάς ύψηλάς ήθικάς άποστολάς της καί έργασθήτε 
μέ δλας σας τάς δυνάμεις σωματικάς καί ψυχικάς, διά νά έξυψώσωμεν τό γόητρόν 
της καί διά νά δδηγήσωμεν τό ’Αστυνομικόν Σώμα εις ύψηλότερον έπίπεδον ποιο
τικής έπιδόσεως καί εθνικής καί κοινωνικής χρησιμότητος.

Νέοι ’Αστυφύλακες,
Ποια είναι τά αστυνομικά καθήκοντά σας τά γνιυρίζετε καλώς. Σάς τά έδί- 

δαξαν κατά τήν φοίτησίν σας έν τή Σχολή, έκλεκτοί καί πεπειραμένοι αξιωματικοί 
του Σώματος, ώς καί διακεκριμένοι ίδιώται καθηγηταί. Εφαρμόσατε έν τή πράξει, 
δσα θεωρητικώς έδιδάχθητε καί έργασθήτε μέ πίστιν, άφοσίωσιν, ένθουσιασμόν καί 
αισιοδοξίαν πρός έκτέλεσιν τοΰ υψηλού προορισμού σας. /

Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας νά συμπεριφέοεσθε πρός τόν πολί
την λίαν εύγενώς καί κατά τρόπον υποχρεωτικόν. Θεμέλιον τής ’Αστυνομίας υπήρξε 
πάντοτε ή ευγένεια καί ή καλή συμπεριφορά. Μή λησμονήτε δτι ή καλή συμπερι
φορά, είναι τό κυριώτερον γνώρισμα τού πολιτισμένου ανθρώπου καί δτι ή κακή 
τοιαύτη τοΰ αστυνομικού έκθέτει τόν πολιτισμόν τής Πατρίδος μας, επιφέρει δέ τε- 
ραστίαν ηθικήν ζημίαν εις βάρος τού Κράτους καί είναι άντίθετος πρός τάς άρχάς. 
καί παραδόσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων. "Εκαστος άστυνομικός εις τόν τομέα τής 
καθόλου δράσεώς του, άναλόγως τής διαγωγής καί συμπεριφοράς του, δημιουργεί 
φίλους ή έχθρούς δχι μόνον διά τήν ’Αστυνομίαν, αλλά καί διά τήν Πολιτείαν.

Γενικώς παρέχετε τόν εαυτόν σας ζωντανόν καί άκτινοβόλον παράδειγμα εις 
όλας τάς έκδηλώσεις τής δημοσίας καί ιδιωτικής σας ζωής. Τό παράδειγμα είναι 
ή πλέον ζωντανή καί αποτελεσματική διδασκαλία καί συμβουλή. Ούοέν διδάσκει 
δσον τό παράδειγμα καί ούδέν επιβάλλει δσον ή ευπρέπεια, έδίδαξε καί έφήρμοσεν 
δ έξοχος έκεΐνος άνήρ, οργανωτής καί πρώτος ’Αρχηγός τού Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων σέρ Φρειδερίκος Χαλίνταιη.

Καλλιεργήσατε εις τόν χαρακτήρα σας τάς ήθικάς αξίας καί άρχάς, αιτινες 
πρέπει νά κοσμούν ένα τέλειον αστυνομικόν. Τοιουτοτρόπως ένισχύετε τό κύρος 
σας ώς κρατικών οργάνων, έξυψώνετε τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί άποκτάτε τήν 
έμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν τού Κοινού, ήτις συγχάνει άπαραίτητος διά τήν 
έπιτυχίαν τοΰ έργου σας.

Νά ένθυμήσθε διαρκώς δτι θεμελιώδες καθήκον σας είναι ή έξυπηρέτησις τών 
πολιτών καί δτι ώς έφαρμοσταί τών νόμων πρέπει νά δίδετε πρώτοι τό παράδειγμα 
τής ύπακοής καί συμμορφώσεως πρός αυτούς. ’Εφαρμόσατε τόν νόμον όμοιομόρ- 
φως καί άμερολήπτως, μέ λογικήν, σύνεσιν καί σωφροσύνην καί πλήξατε πάσαν 
άντεθνικήν έκδήλωσιν στρεφομένην αμέσως ή έμμέσως κατά τής ύποστάσεως τής 
Πατρίδος καί τών έθνικών παραδόσεων. Ένστερνισθήτε τάς άρχάς τής Έπαναστά- 
σεως τής 21ης ’Απριλίου, ήτις Ισωσε τήν Ελλάδα τήν ύστάτην στιγμήν. Αί ένο
πλοι δυνάμεις τής Χώρας, αί όποΐαι είχον πάντοτε τήν ευθύνην τής σωτηρίας τής 
Πατρίδος κατά τούς πολέμους, άνέλαβον καί πάλιν τήν ευθύνην τής διασώσεώς της 
τήν έσχάτην ώραν.

Νέοι ’Αστυφύλακες,
Καλεΐσθε νά άναλάβετε τά καθήκοντά σας εις μίαν έποχήν έθνικής άναδημι- 

ουργίας καί άναπλάσεως, εις μίαν έποχήν έθνικής άναγεννήσεως. Ή  Εθνική Κυ- 
βέρνησις έχει έπιδοθή μέ φλογερόν πατριωτισμόν, μέ άδάμαστον θέλησιν καί άκρά-
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Ύπδ τοϋ ’Αστυνόμου Α' χ. ΒΑΣ ■ ΚΡΥΟΥ

'■ m
’Από 1— 10 ’Οκτωβρίου 1967 διεξήχθησαν είς τό ένταΰθα Εθνικόν Σκοπευ-

τήριον Καισαριανής οΕ Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες. Εις τούς αγώνας έλα- 
βον μέρος αΕ ομάδες ’Αστυνομίας Πόλεων, Στρατού Ξηράς, Π.Σ.Ε., Π.Α.Ο., ’Ολυμ
πιακού, Σ.Σ. Βόλου καί ΙΙ.Γ.Σ.

ΑΕ Ε.Δ., τα Σωματεία καί οΕ Σύλλογοι, κατόπιν Ιντατικής προπαρασκευής καί 
προπονήσεως, παρέταξαν τούς καλυτέρους σκοπευτάς διά νά διεκδικήσουν τδν 
τίτλον τοΰ πρωταθλητοΰ Ελλάδος.

Είς τούς εν λόγω άγώνας, ώς καί κατά τό παρελθόν, ή ’Αστυνομική Όμάς 
επέτυχε τάς περισσοτέρας δμαδικάς καί άτομικάς νίκας, άναδειχθεΤσα καί πάλιν 
Πρωταθλήτρια Ελλάδος 1967.

Άναλυτικώτερον τά αποτελέσματα έχουν ό)ς έξης :

, Τυφέκιον πρηνηδόν 40 βολαί 
1) Άρχιφύλαξ Καλφακάκος Δημ. (A.U.) 394)400
2) Στρατιώτης ’Αποστόλου Παν. (Σ.Ξ.) 394)400
3) Άνθ) στής Μάνθος Εύλ. (Σ.Ξ.) 390)400

Τυφέκιον γονυπετώς 
Ά  τ ο μ ι κ ώ ς
1) Άστυφ. Σκαραφίγκας ’Ιωάν. (Α.Π.) 379)400
2) Τπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος Ν.
3) Λοχαγός Τζαμαλούκας Ν.

(Α.Π.) 369)400
(Σ·Ξ.) 367)400

Ό  μ α δ ι κ ώ ς 
1η Όμάς Άστυν. Πόλεων 1453)1600
2α » Στρατοΰ Ξηράς 1413)1600
3η » Π.Σ.Ε. 1392)1600

οαντον πίστιν είς την άναδιοργάνωσιν τοΰ Κρατικού Μηχανισμού επί υγιών έθνι- 
κών βάσεων, εις την άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν καί έξουδετέρωσιν τής κομ
μουνιστικής άπειλής καί εις τήν κατάργησιν καί έξαφάνισιν πάσης φαυλοκρατικής 
μεθόδου, διά τό καλόν δλων τών Ελλήνων, διά τήν ευημερίαν τής Πατρίδος μας. 
Εις τήν φάσιν αύτήν καλούμεθα νά συμβάλωμεν, με δλας μας τάς δυνάμεις, πάντες, 
μέ πίστιν, θάρρος καί αυταπάρνησιν, έργατικότητα καί μαχητικότητα, μέ πλήρη 
προσήλωσιν εις τά εθνικά καί τά ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, πρός δόξαν τοΰ άθα- 
νάτου ήμών ’Έθνους καί τοΰ ευγενοΰς έλληνικοΰ λαοΰ.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά φανήτε άντάξιοι τών προσδοκιών τής Υπηρεσίας καί 
τής Πατρίδος καί μέ τάς δλοψύχους εύχάς μου δι’ Ιν λαμπρόν μέλλον, σάς χαιρετώ 
καί σάς προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν:

Ζήτω τό ’Έθνος!
Ζήτω δ Βασιλεύς!
Ζήτω ή ’Εθνική Κυβέρνησις!
Ζήτω ό ήρωϊκός Εθνικός μας Στρατός!
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων!».

ΠΑΝ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ
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Γ. Τυφέκιον όρθίως
Ά  τ ο μ ι κ ώ ς
1) Λιβέρης Γεώργιος (Π.Λ.Ο.) 344)400
2) Άρχιφ. Καλφακάκος Δημ. (Α.Π.) 336)400

3) Πολίτης Γεώργιος (Π.Α.Ο.) 335)400
Ό  μ α 5 ι κ ώ ς
1η Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 1289
2α » Στρατού Ξηρας 1288
3η » ΙΙ.Σ.Ε. 1238

Ή  θριαμβεύσασα κατά τούς Πανελληνίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας 1967 όμάς 
τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δ. Τυφέκιον 0,22 τρεις στάσεις '

1) Λιβέρης Γεώργιος (ΙΙ.Α.Ο.) 1085
2) Ύπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος Ν. (Α.Π.) 1081
3) Λοχαγός Τζαμαλούκας Ν. (Σ.Ξ.) 1071

Ό  μ α δ ι κ ώ ς
1η Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων 4287)4800
2α » Στρατού Ξηράς 4253)4800
3η » ΙΙ.Σ.Ε. 4137)4800

Πιστόλιον ταχυβολίας (88— 6 " — 4 '1 τής ώρας)
τ ο μ ι κ ώ ς
1) Άστυφύλαξ Σιώμος Δημ. (Α.Π.) 579
2) ’Λοχαγός Παπαγεωργόπουλος Ά λ. (Σ.Ξ.) 578
4) Άνθ) γός Μαρμαρίδης Γεώργ. (Π.Α.Ο.) 575



Ό  μ α δ ι κ ώ ς 
1η Όμας Στρατού Ξηρας 
2α » ’Αστυνομίας Πόλεων 
3η » Π.Σ.Ε.

ΣΤ. Τυφέκιον 0,22 πρηνηδόν 60 βολαί 
Ά  τ ο μ ι κ ώ ς
1) Άνθ) στής Μάνθος Στυλ.
2) Λοχαγός Τζαμαλούκας Ν.
3) Ύπασ. Δαλιάνης Π.
Ό  μ α δ ι κ ώ ς
1η Όμας Στρατού Ξηρας 
2α » ’Αστυνομίας Πόλεων
3η » Π.Α.Ο.

Ζ. Πιστόλιον άκριβείας 50 μ.
Ά  τ ο μ t κ ώ ς
1) Λοχαγός Παπαγεωργόπουλος Ά λ.
2) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθ.
3) ’Ανθ) στής Πραπαβέσης Θεοφ.
Ό  μ α δ ι κ ώ ς
1η Όμας Στρατού Ξηρας 
2α » Αστυνομίας Πόλεων

Η. Περίστροφον 0,38 άκριβείας ταχείας 
Ά  τ ο μ ι κ ώ ς
1) Άστυφύλαξ Ευαγγελίου Εύάγγ.
2) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθ.
3) Δόκ. Ύπαστ. Κιτσάκης Δημ.
Ό  μ α δ ι κ ώ ς
1η Όμας Αστυνομίας Πόλεων 
2α » Στρατού Ξηρας

2191)2400 
2185)2400 
2168)2400

(Σ.Ξ.) 586
(Σ.Ξ.) 584
(Α.ΙΙ.) 583

2318)2400 
2306)2400
2288)2400 *

(Σ.Ξ.) 530)600
(Α.ΙΙ.) 523)600
(Σ.Ξ.) 523)600

2066
2059

(Α.Π.) 290— 284=574
(Α.Π.) 285— 288=573
(Α.Π.) 290— 281=571

2261)2400 
2251)2400

Ή  άπονομή των επάθλων έπραγματοποιήθη είς τό ’Εθνικόν Σκοπευτήριον Και- 
σαριανής ύπό τού έ.ά. Στρατηγού κ. Παπαρόδου Νικ., Αντιπροέδρου τής Σκοπευ
τικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν οί Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Μπιτούνης Νικόλαος 
καί Τσατούχας Γεώργιος, ώς έκπρόσωποι τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, 
πολλοί επίσημοι, αξιωματικοί των "Οπλων καί Σωμάτων, ώς καί πλήθος φιλάθλων, 
οί όποιοι έχειροκρότησαν μετ’ ένθουσιασμού τήν πρωταθλήτριαν Ελλάδος 1967 
Σκοπευτικήν 'Ομάδα τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τήν Αστυνομικήν 'Ομάδα άπετέλεσαν οί κάτωθι :
1) Αστυνόμος Α ' Κρύος Βασίλειος, έπικεφαλής, προπονητής ομάδων, 2) 

Ύπαστυνόμος Α ' Ραυτόπουλος Παναγιώτης, 3) Ύπαστυνόμος Β ' Δαλιάνης Πανα
γιώτης, 4) Δόκιμος Ύπαστυνόμος Κιτσάκης Δημήτριος, 5) Άρχιφύλαξ Καλφακά- 
κος Δημήτριος, 6) Άρχιφύλαξ Ρεντζής Δημήτριος, 7) Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλ- 
λόπουλος Νικόλαος, 8) Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος, 9) Άστυφύλαξ Φω- 
τόπουλος Γεώργιος, 10) Άστυφύλαξ Σκαραφίγκας ’Ιωάννης, 11) Άστυφύλαξ Σκου- 
τέλας Σταύρος, 12) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Ευθύμιος, 13) Άστυφύλαξ Νικάκης 
Παναγιώτης, 14) Άστυφύλαξ Ευαγγελίου Ευάγγελος, 15) Άστυφύλαξ Σιώμος Δη- 
μήτριος, 16) Άστυφύλαξ Χρηστάκης Χρήστος καί 17) Άστυφύλαξ Τροΰγκος Βασί- 
λειοε.

Β. ΚΡΥΟΣ



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30' -21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της 'Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία Έκπομττή χρήσιμη γιά κάθε 'Ελληνικό 

σπίτι.


