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Π Ι .—  ΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΤΟΓ Φ Ρ Ο Γ Δ  ( Π α ν σ ε ξ ο υ α λ ι σ μ ό ς )
Ό  Φρόϋδ, μελετών διάφορα περιστατικά νευρωτικών πελατών του, τα όποια 

είχον ώς αίτια τήν άπώθησιν τοΰ σεξουαλικού ένστικτου, έκαμε τό έπιστημονικόν 
σφάλμα νά τα γενίκευση καί έθεώρησεν δτι ή κυριαρχούσα δρμή τής ψυχής είναι 
μόνον ή γενετήσιος. Έ τσι καθιέρωσε τό δόγμα τοΰ Πανσεξουαλισμοΰ. Μέ άλλας 
λέξεις, δλας τάς άνωτέρας, τάς πνευματικάς καί ήθικάς έκδηλώσεις τοΰ άνθρω- 
πίνου πολιτισμοΰ, τοΰ πνευματικοΰ, ώς είναι ή ήθική, τό δίκαιον, ή τέχνη, ή αισθη
τική, ή λογοτεχνία, αί Φυσικαί Έπιστήμαι κ.λ.π., τάς έθεώρησεν δτι δέν είναι τί
ποτε άλλο παρά αυταπάτη, διότι, κατ’ αύτόν, είς την έσχάτην των άνάλυσιν είναι 
μορφαί τής γενετησίου όρμής!!

Ό  Φρόϋδ μέ τόν Πανσεξουαλισμόν του έπλανήθη βαθύτατα, διότι δχι μόνον 
παρεγνώρισεν, άλλά καί ήγνόησε τελείως μερικάς βασικάς άληθείας' δτι τούτέστιν 
δ άνθρωπος, έκτός άπό τήν γενετήσιον δρμήν έχει καί άλλας άνεξαρτήτους όρμάς, 
καθαρώς πνευματικάς, πού άποτελοΰν καί τό κύριον χαρακτηριστικόν στοιχειον τοΰ 
άνθρώπου.

Δέν έλαβεν ύπ’ δψιν δτι τό ύγιές άτομον άπό σωματικής καί ήθικής άπόψεως, 
δέν κυριαρχείται, άλλά τούναντίον κυριαρχεί στά κατώτερά του ένστικτα καί όρμάς.

Δέν άντελήφθη δτι ή κυριώτερη αιτία τής ψυχικής άνισορροπίας τοΰ άνθρώ
που (τών ψυχογενών νευρώσεων) δέν είναι τόσον ή άπώθησις τής γενετησίου όρμής, 
δσον καί κυρίως στους ένήλικας, ή άπώθησις τής θρησκευτικής καί τής ήθικής του 
συνειδήσεως.

Συνεπώς, δ Φρόϋδ καί οί όπαδοί του ύπέπεσαν καί ύποπίπτουν συνεχώς είς 
βαρύτατον σφάλμα μέ δδυνηράς συνέπειας, μέ τό νά συμβουλεύουν είς τούς νευρω
τικούς τήν άπόλυτον έλευθερίαν πρός ίκανοποίησιν τών κατωτέρων των όρμών.

Καί τούτο διότι ή πείρα άπέδειξεν δτι τό φάρμακον τούτο είναι δχι μόνον άνω- 
φελές καί άχρηστον, άλλά κι’ έπικίνδυνον. Διότι αί νευρώσεις δχι μόνον δέν θερα
πεύονται, άλλά καί αύξάνονται ακόμη περισσότερον. Μάλιστα δέ έχουν παρατηρηθή 
καί συχναί αύτοκτονίαι ιατρών πού ήκολούθουν τήν διδασκαλίαν τοΰ Φρόϋδ.
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Ό  Φρόϋδ, έξ άλλου, δέν έλαβεν ύπ’ δψιν αυτό πού διεπίστωσεν δ συνάδελφός 
του Γιούγκ, δτι τοότέστιν εις τήν μεγαλυτέραν μερίδα των καλούμενων Χριστιανών 
καί μάλιστα τών μορφωμένων, έχει έκλείπει δ φόβος καί ή πίστις είς τδν θεόν, ώς 
καί ή πίστις είς τήν άθανασίαν τής ψυχής. Άντιθέτως μάλιστα, δτι έχει έπικρα- 
τήσει ή έντελώς υλιστική άποψις, κατά τήν δποίαν δ άνθρωπος είναι έλεύθερος νά 
κάμη τα πάντα καί δτι τίποτε δέν τον εμποδίζει νά ίκανοποιή άκωλύτως δλας του 
τάς βρέξεις, άφοΰ δέν πιστεύουν είς τίποτε άλλο, παρά είς τήν ύλην καί μόνον.

’Αναπόφευκτος δέ συνέπεια τής ψυχικής αυτής έκτροπής καί του ηθικού αυτού 
έκτροχιασμοΰ, είναι δτι τδ κενόν τής ψυχής τδ καταλαμβάνουν διάφορα ταραχοποιά 
πλάσματα τής φαντασίας πού προέρχονται άπδ τάς άναποφεύκτους ψυχικάς συγ
κρούσεις καί κάμνουν τήν ζωήν άβίωτον. Αυτός δέ είναι κυρίως δ λόγος τών αυτο
κτονιών προσώπων πού κατέχουν άνωτέραν κοινωνικήν θέσιν, πού είναι ευκατά
στατοι καί πολλάκις πλουσιώτατοι. Αισθάνονται τδ κενόν είς τήν ζωήν το>ν, 
υποφέρουν άπό άηδίαν καί κόρον, καί τερματίζουν κατά τόν πλέον τραγικόν καί 
άξιοθρήνητον τρόπον τήν ζωήν των. Θά έπαναλάβωμεν αύτό πού λέγει σχετικώς δ 
Γιούγκ: «ή άλαζονεία τού άνθρώπου νά νομίζη δτι ήμπορεΐ νά κάμη τά πάντα, δη
λαδή ή ήθική άσυδοσία, ή ύβρις αύτή, είναι πάντοτε ή συντομωτέρα δδός πρός τό 
φρενοκομεΐον».

Γ ΙΙΙ.— ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΕΩΝ

Τό συμπέρασμά μας έν σχέσει μέ τήν βασικήν αιτίαν τών ψυχονευρώσεων εί
ναι δτι πρέπει ν’ άναζητήται στήν άπώθησιν άπό τήν ψυχήν τών πνευματικών άξιών 
καί προ παντός τής πίστεως πρός τόν Θεόν καί τήν άθανασίαν τής ψυχής.

’Ιδού τί λέγει ώς πρός τό ζήτημα τούτο καί δ διάσημος βιολόγος Al. Carrel, είς 
τό περίφημον εργον του «Ό άνθρωπος, αύτό τό άγνωστον». Άποκαλεί τήν θρησκείαν 
ώς φυσικήν ψυχικήν λειτουργίαν υπό εύρεΐαν έννοιαν. Ή  θρησκεία, λέγει, ζητεί 
ν’ άνυψώση τό πνεύμα πρός ένα ”Ον τό όποιον είναι ή πηγή τού παντός καί τό κέν- 
τρον πάσης δυνάμεως. Είδικώτερον δέ διά τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, λέγει δ 
.Carrel δτι εκφράζει αϋτη τήν τελειοτέραν μορφήν τής θρησκευτικής ένεργείας. 
’Ίσως θά ξενίση μερικούς, λέγει δ Carrel, δτι δ άνθρωπος τών βιολογικών επιστη
μών, γράφει τ’ άνωτέρω. Ά λλ’ ή ’Επιστήμη τότε μόνον είναι σοβαρά δταν έξετάζη 
έξ δλοκλήρου τήν περιοχήν τής πραγματικότητος.

Καί τονίζει δτι ή άναζήτησις τού Θεού συνδέεται μέ τήν άνθρωπίνην προσω
πικότητα.

’Επί τού ζητήματος τούτου δ Γιούγκ, έπί τή βάσει τών έπιστημονικών παρα- 
τηρήσεών του, λέγει τά έξής μέ τήν άναγκαιότητα τού θρησκευτικού συναισθήματος 
διά τήν ψυχικήν υγείαν τού άνθρώπου: «Έξ δλων τών πελατών μου, δσοι ύπερέ- 
βησαν τήν μέσην ήλικίαν, δηλαδή τό 35ον έτος, ούτε ένας ύπάρχει, τού δποίου τό 
τελικόν πρόβλημα νά μήν είναι τό τής θρησκευτικής του διαθέσεως. Ό  καθείς είς 
τό τέλος νοσεί, διότι έχασεν έκεΐνο, τό όποιον αί ζωτικαί θρησκεΐαι είς κάθε εποχήν 
έδιδαν είς τούς πιστούς των. Κανείς δέ έκ τούτων δέν έθεραπεύθη, δ όποιος δέν άπέ- 
κτησε τήν θρησκευτικότητά του».

Είδικώς δέ ώς πρός τήν ίδέαν τής άθανασίας, δ αύτός ψυχίατρος τονίζει, με
ταξύ πολλών άλλων καί τά έξής:

«'Ως ιατρός είμαι πεπεισμένος δτι είναι ύγιεινότερον νά βλέπη τις είς τόν θά
νατον κάποιον σκοπόν πρός τόν όποιον νά τείνη, παρά νά έναντιώνεται πρός αυτόν. 
Τούτο είναι κάτι τό άνθυγιεινόν καί άνώμαλον, διότι άφαρπάζει άπό τό δεύ
τερον ήμισυ τής ζωής τού άνθρώπου τόν σκοπόν τούτον. “Ενεκα τούτου, εύρίσκω ύπό
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τήν έποψιν τής ψυχικής ύγείας, ότι αί θρησκεϊαι έκεΐναι, αί δποίαι θέτουν κάποιον 
σκοπόν πέραν τοϋ γήινου βίου είναι άκρως λογικαί!...».

’Αποτεινόμενος ό ψυχίατρος οδτος πρός τούς άναριθμήτους νευρωτικούς, οί ό
ποιοι- συρρέουν πρός αυτόν έξ όλων των σημείων τής γής, διά νά τούς θεραπεύση, 
έάν ύπερέβησαν τήν μέσην ηλικίαν, τούς λέγει τα έξής: «Ή είκών τήν όποιαν 
έχετε σχηματίσει περί τοΰ θεού, ή περί τής άθανασίας είναι άτροφική. Διά τούτο 
ή θρεπτική λειτουργία τής ψυχής σας είναι σάν έξαλλος. Τό πλέον λογικόν καί 
βαθύτερον φάρμακον είναι τό παλαιόν φάρμακον τής άθανασίας».

IX.—  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΎΧΟΝΕΓΡΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Π ΙΣΤΙΣ

Κατά τον αότόν ψυχίατρον Γιούγκ (5), τό πρόβλημα τής θεραπείας των ψυχι
κής νοσούντων, τών νευρωτικών, δηλαδή, οί όποιοι έχασαν τήν ένότητα τής προ
σωπικότητάς των, είναι καθαρής πνευματικής φύσεως, καί κυρίως θρησκευτικής, 
ήτοι ή Χριστιανική άγάπη καί ή Χριστιανική πίστις, θά προσθέσωμεν. Αυτό είναι 
τό μέσον διά ν’ άποκατασταθή ή ψυχική των ισορροπία.

"Ο,τι κάμνομεν άπό Χριστιανικήν πεποΕθησιν διά τήν ρύθμισιν τήν σχέσεων 
μας μέ τούς συνανθρώπους μας, διά τήν ειρηνικήν μετ’ αυτών συμβίωσιν, τό αύτό 
θά πρέπει νά εφαρμόζεται καί διά τό εσωτερικόν τοΰ άνθρώπού, ώς πρός τήν θερα
πείαν τών νευρώσεων.

Αύτό όμως τό όποιον διεπίστωσεν ή ψυχιατρική έπιστήμη ύστερ’ άπό μακράς 
καί έπιπόνους έρεύνας καί προσπάθειας, δ ’Απόστολος Παύλος τό είχε διαγνώσει 
πρό 2.000 περίπου έτών, καί τό είχε περιγράψει είς τό κεφάλαιον ζ ' τής πρός Ρω
μαίους έπιστολής του. Υπέδειξε δέ καί τό φάρμακον τής θεραπείας καί άποκατα- 
στάσεως καί ψυχικής ισορροπίας, τό όποιον είναι καθαρής πνευματικόν, δηλαδή 
όπως λέγει είς τό η ' κεφάλαιον τής αυτής επιστολής του, ό νόμος τοΰ πνεύματος 
τού Χριστού, ήτοι ή πίστις πρός τόν Χριστόν, ώς προσωπικόν Σωτήρα καί Λυτρω
τήν τού άνθρώπού.

Καί ή ψυχανάλυσις τοΰ Φρόϋδ μάς άποκαλύπτει τόν διχασμόν αυτόν τής προ- 
σωπικότητος τού άνθρώπού. ’Αλλά δεν προχωρεί περισσότερον. Άρκεΐται μόνον στήν 
διαπίστωσιν αυτήν. Δέν υποδεικνύει, άλλ’ ούτε καί προσφέρει τά μέσα τής ψυχικής 
θεραπείας. Άφίνει τόν άνθρωπον στάς ίδικάς του δυνάμεις διά νά θεραπευθή μόνος 
του, άφοΰ δέν πιστεύει είς τίποτε τό άνώτερον καί πνευματικόν. Καί λέγει ώς πρός 
τό ζήτημα τούτο δ Γιούγκ διά τόν Φρόϋδ:

«Δυστυχώς, δέν επρόσεξεν ό Φρόϋδ ότι ό άνθρωπος είς καμμίαν έποχήν δέν 
κατώρθωσε μόνος του νά ύπερνικήση τάς δυνάμεις τού υποκόσμου, δηλ. τού υπο
συνειδήτου (6).

»Ό Φρόϋδ, προσθέτει δ Γιούγκ, δέν άντελήφθη πόσον είναι άπαραίτητος διά 
τόν άσθενή ψυχικώς ή πνευματική βοήθεια τήν όποιαν τοΰ δίδει ή θρησκεία.

» Είς έκεΐνον πού πάσχει ήθικώς καί ψυχικώς δέν ώφελεΐ ποτέ έκεΐνο τό ό
ποιον μόνος του ό ίδιος έφευρίσκει, άλλά ή υπεράνθρωπος άλήθεια, έκείνη δηλαδή 
πού έχει άποκαλυφθή είς τόν άνθρωπον καί τόν άπαλλάσσει άπό τήν καταδυνάστευ
σή τών παθών καί τής αμαρτίας».

Τήν θεωρίαν τοΰ Φρόϋδ, όπως καί τοΰ "Αντλερ, λέγει δ Γιούγκ, δέν τήν κατη
γορεί κανείς, διότι είναι ψυχολογία τών όρμών, άλλά διότι είναι ψυχολογία μονό
πλευρος. Είναι ψυχολογία χωρίς ψυχήν, ή όποια παραγνωρίζει ότι 0 άνθρωπος έχει

5. Β. Π λ ο υ μ ί  δη,  *0 Jung για την ύπόστασι τοϋ ψυχικοϋ παράγοντος.
6. 'Ομοίως £νθ’ άνωτέρω.
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καί πνευματικάς αξιώσεις, δηλ. πνευματικάς άνάγκας. Καί δ Γιούγκ, προχωρεί 
άκόμη περισσότερον. Υποστηρίζει, πράγμα ίσως παράδοξον έκ πρώτης δψεως, άκό- 
μη δέ καί άπίστευτον διά τούς ιατρούς έκείνους, οί όποιοι είναι έμποτισμένοι άπό 
τάς ύλιστικάς αντιλήψεις, δτι «δ ψυχικώς άσθενής θά έπρεπε μάλλον ν’ άνήκη είς 
τήν δικαιοδοσίαν τού πνευματικού καθοδηγητοΰ, παρά τού ιατρού. Καί τούτο, διότι 
δ Ιατρός είς τά βασικώτερα προβλήματα τής ψυχής δεν γνωρίζει τίποτε νά είπή. 
Είς τά ζητήματα αύτά δ ψυχικώς άσθενής θά επρεπε νά περιμένη βοήθειαν οχι τό
σον άπδ τόν ιατρόν, άλλά άπό τδν άνθρωπον, δ όποιος έχει πραγματικήν πίστιν 
Χριστιανικήν».

Ό  διάσημος ιατρός Πώλ Τουρνιέ (7) έκθέτει είς συγγράμματά του τήν πολύ
τιμον πείραν τής ψυχοθεραπείας μέσω τής Χριστιανικής πίστεως.

Όμο.ίως καί δ διάσημος σύγχρονος ψυχίατρος Δρ A. Maeder (8), είς τό εργον 
του «Πρός τήν ψυχικήν θεραπείαν», πού έμελέτησε τάς πραγματικάς άπαιτήσεις 
τής ψυχικής σφαίρας, τάς έπιδράσεις τής ψυχικής ύγείας έπί τών σωμάτων, τάς αιτίας 
των νευρώσεων, τάς αίτιας τών άποτυχιών στήν ψυχοθεραπείαν, ύπογραμμίζει τήν 
δύναμιν τής Χριστιανικής πίστεως στάς συγκρούσεις τής έσωτερικής ζωής τού συγ
χρόνου άνθρώπου.

Οί άξιοι τού όνόματός των επιστήμονες, οί δποΐοι θέλουν νά είναι καί πρά
γματι είναι πνευματικοί καθοδηγηταί, άναγνωρίζουν τήν θεραπευτικήν ικανότητα 
τής Χριστιανικής πίστεως.

Είς τό σημεΐον τούτο επιθυμούμε νά παραθέσωμε ένα χαριτωμένον διάλογον, τόν 
όποιον περιλαμβάνει είς ένα άρθρον του δ Καθηγητής τής Φιλοσοφίας κ. Χό- 
κιγκ, (9) μεταξύ ένός ψυχιάτρου ύλιστικής νοοτροπίας, καί μιας άρρωστημένης ψυχής.

Κάτι θέλει νά είπή δ ψυχίατρος διά τήν άνάγκην τής δλοκληρώσεως τού άν
θρώπου καί ή ψυχή τού άπαντά:

— Καταλαβαίνω τήν άνάγκη. ’Αλλά δεν ήμπορώ νά δλοκληρωθώ. Προσπαθώ 
νά είμαι "μοντέρνα” , άλλά δ μοντερνισμός μοΰ φαίνεται σάν κάτι τό άντιφατικό καί 
τό ξεκάρφωτο. Πώς είναι δυνατόν ένα ραγισμ-ένο βάζο νά διορθωθή μόνο του;

— Νά καταφύγης στήν κοινωνία, άπαντά δ ψυχίατρος. Είσαι έπιφυλακτική 
ψυχή καί κλεισμένη στον έαυτό σου. Φανέρωσε αυτό πού κρύβεις, φανέρωσέ το σέ 
μένα, γιατί έγώ άντιπροσωπεύω τήν κοινωνία.

— Δέν είμαι βέβαιη, άπαντά ή ψυχή, δτι άξίζει τόσον σεβασμόν ή κοινωνία. 
Αυτή άκριβώς είναι ή δυσκολία μου, ή κοινωνία δέν ήξέύρει πού πηγαίνει.

— ’Ά ν έχης τέτοιες δυσκολίες, λέγει δ ψυχίατρος, τότε μή καταφεύγης ούτε 
στήν κοινωνίαν, ούτε καί στόν έαυτόν σου, άλλά στά ίδανικά σου. Βέβαια θά έχης 
ιδανικά. ’Αφιερώσου λοιπόν στό σύνολον αύτό καί θά έχης δλοκληρωθή. Θά ξανα- 
γίνης καί πάλιν ψυχή.

— Μ’ έδίδαξαν δτι τά ιδανικά είναι παραμύθια.
—Μά καί τά παραμύθια έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. ’Αφιερώσου λοιπόν σ’ 

ένα θεραπευτικό παραμύθι.
—Κατάλαβα, κατάλαβα, λέγει ή ψυχή. Δέν πιστεύεις σέ τίποτε. Καί δέν μπο

ρείς νά μέ θεραπεύσης, χωρίς πίστι. Τό παραμύθι ίσως νά μ’ εθεράπευεν, δν δέν 
ήξευρα δτι είναι παραμύθι. ’Αλλά άφού τό ξεύρω, δέν μπορώ ν’ άφιερωθώ σ’ αύτό.
Βλέπω πώς δέν μπορείς νά μέ βοηθήσης. Χαίρετε...***

7. P a u l  T o u r n i e r ,  «Medecine de la Personne». Gen6ve, 1941.
8. A. M a e d e r ,  «Vers la gu6rison de Γ &me». Neuchdtel, 1946.
9. W. E. H o c k i n g ,  « *0 άνθρωπος ξαναβρίσκει τόν έαυτόν του». Είς περιοδικόν For

tune. ( ’Ακτίνες 1948).
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Τδ συμπέρασμα τοϋ διαλόγου αύτοϋ είναι δτι ή Επιστήμη, πού ήρνήθη τήν 
ψυχήν τοϋ άνθρώπου, βλέπει καθαρά δτι δεν είναι είς θέσιν πλέον να βοηθήση τδν 
άνθρωπον.

X.—  ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ 
ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ά πδ τινων έτών παρατηρεΐται ευτυχώς μία πολύ ευοίωνος καμπή τής Επιστή
μης. Τά τελευταία ετη καταβάλλεται άξιέπαινος προσπάθεια διά τήν άποκάθαρσιν 
δλων των άξιων τοϋ πολιτισμού μας άπδ τήν μονομέρειαν καί τδν φανατισμδν τής 
υλιστικής άντιλήψεως. Έ γινε κατανοητδν δτι Ινας κόσμος χωρίς άνωτέρας ήθικάς 
καί πνευματικάς άξίας είναι κόσμος χωρίς σημασίαν. Έπείσθη πλέον ή Επιστήμη 
σήμερον δτι δεν είναι είς θέσιν αυτή καί μόνη νά δώση άπάντησιν είς τά μεγάλα προ
βλήματα τοϋ άνθρώπου. Άντελήφθη δτι ή έξέτασις τοϋ άνθρώπου μόνον άπδ τής 
μηχανιστικής του πλευράς δέν άρκεΐ διά νά έξηγήση τήν δλην πραγματικότητα.

'Ως έκ τούτου ήρχισε ν’ άντιμετωπίζη ή Επιστήμη τδν άνθρωπον ώς μίαν 
ένιαίαν ψυχοσωματικήν προσωπικότητα, ώς σώμα δηλ. καί ψυχήν ταύτοχρόνως, ώς 
κάτι ένιαΐον βιολογικόν σύνολον. "Οπως γράφει καί δ Καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου καί ’Ακαδημαϊκός κ. Γερουλάνος (10) «ή ένιαία έκδήλωσις τών λειτουργιών 
τοϋ ζώντος δργανισμοΰ άποτελεΐ αύτήν ταύτην τήν ζωήν. Μετά τής ζωής δμως τοϋ 
σώματος συνδέεται άδιασπάστως καί ή ψυχή. Τδ σώμα άποτελεΐ τδ οργανον διά 
τοϋ δποίου καθίστανται άντιληπταί αί ψυχικαί έκδηλώσεις. Ή  ψυχή δίδει είς τδ 
άψυχον σώμα τήν ζωήν καί έπιδρά άδιαλείπτως έπ’ αύτής».

Οί φωτισμένοι λοιπόν έπιστήμονες σήμερον άντιμετωπίζουν τδν άνθρωπον ώς 
μίαν δλότητα, ώς ενα σύνολον άδιάσπαστον, διότι διεπίστωσαν δτι τδ μέρος τοϋ 
άνθρώπου πού πάσχει περισσότερον δέν είναι τδ σώμα, άλλά ή ψυχή αύτοϋ.

Διεπίστωσαν προσέτι δτι ή εκβασις καί ή θεραπεία τών νόσων έξαρτάται ση- 
μαντικώς άπδ τήν θέσιν τήν δποίαν λαμβάνει έναντι αυτών δ άσθενής. Επίσης, δτι 
αί ψυχικαί άγωνίαι, αί θλίψεις, οί συνεχείς κλονισμοί τοϋ νευρικοΰ συστήματος, αί 
παραβιάσεις τοϋ ήθικοΰ νόμου καί αί έξ αίτιας αότών συγκρούσεις πού λαμβάνουν 
χώραν μέσα είς τήν συνείδησιν, τά ψυχικά τραύματα καί τά ήθικά προβλήματα πού 
βασανίζουν τόν άνθρωπον, δλ’ αότά καί πλεΐστα άλλα ζητήματα πού άνάγονται στδν 
έσωτερικδν κόσμον τοϋ άνθρώπου, δημιουργοΰν κατάστασιν έσωτερικής άναστατώ- 
σεως καί ψυχικής άνωμαλίας, πού έχει ώς άποτέλεσμα τήν έλάττωσιν τής άντιστά- 
σεως τοϋ δργανισμοΰ. Ή  ψυχική δέ αυτή άναταραχή έπηρεάζει δυσμενώς τάς σωμα- 
τικάς λειτουργίας, διότι ύπάρχει στενή καί μυστηριώδης, πλήν δμως πολύ πραγμα
τική συγγένεια καί άλληλεπίδρασις μεταξύ τοϋ ψυχικοϋ παράγοντος τοϋ άνθρώπου 
καί τοϋ σώματος αύτοϋ.

Κατενοήθη τέλος άπδ τήν ’Ιατρικήν ’Επιστήμην δλη ή τεραστία σημασία τοϋ 
ψυχικοϋ παράγοντος στήν ζωήν τοϋ άνθρώπου. Καί άνεγνωρίσθη δτι άποτελεΐ ίδιά- 
ζουσαν ψυχικήν δύναμιν, ή δποία έπηρεάζει τδ σώμα καί διαπλάσσει τδν χαρακτήρα.

Άλλά οί φωτισμένοι έπιστήμονες προχωρούν άκόμη περισσότερον. ’Αναγνωρί
ζουν δτι τδ καλύτερον φάρμακον διά τδν πάσχοντα ψυχικώς δέν είναι τά φυσικο
χημικά, είναι τά πνευματικά φάρμακα, τούτέστιν αί αιώνιοι πνευματικαί άλήθ=ιαι. 
Τοιαΰται δέ είναι δτι όπίσω άπδ τδ μυστήριον τής Δημιουργίας ύπάρχει δ Δημιουρ
γός, δ Κύριος τών Δυνάμεων, δ Θεός, δ δποΐος δίδει είς τήν υπαρξιν νόημα καί 
σημασίαν, δτι δ κόσμος αύτδς Ιχει σκοπόν, δτι δ άνθρωπος έχει ψ υ χ ή ν  ά θ ά ν α -  
τ ο ν, δτι δ ψυχικός παράγων άποτελεΐ μίαν ίδιάζουσαν δύναμιν ή δποία έπηρεάζει

10. Μ. Γ ε ρ ο υ λ ά ν ο υ ,  « Ψυχοσωματικοί! έπιδράσεις ώς νοσογόνος παράγων».
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τάς λειτουργίας τοϋ άνθρώπου καί φανερώνει Ικεΐνο τδ δποΐον λέγομεν χ  α ρ α κ τ ή- 
ρ α. Επίσης, δτι δ άνθρωπος έχει καί πνευματικάς άνάγκας, ή παραμέλησις τών 
δποίων προκαλεΐ τήν πνευματικήν του άποβιταμίνωσιν καί την ηθικήν κατάπτωσιν.

Αί άλήθειαι λοιπδν αύταί άποτελοΰν Απαραίτητον προύπόθεσιν όχι μόνον διά 
ν’ άντιληφθοΰμε όρθώς τήν ζωήν καί τά αινίγματα της, άλλά καί διά τήν Αντιμε- 
τώπισιν τών συγκεκριμένων προβλημάτων, πού απασχολούν τδν σύγχρονον άνθρωπον.

Είναι πολύ εΰκολον πράγματι στήν ψυχανάλυσιν νά δμιλή δι’ οιδιπόδεια συμ
πλέγματα, διά τδ άγχος, δι’ Απωθήσεις έπιθυμκδν καί δρμών, προκειμένου νά έξη- 
γήση διαφόρους ψυχικάς καταστάσεις.

’Αλλά τδ ούσιώδες είναι πώς πρέπει νά βοηθηθή δ άνθρωπος ώστε νά έπα- 
νεύρη τήν ψυχικήν του ισορροπίαν, νά έξυψωθή πνευματικώς καί ψυχικώς, νά γίνη 
άνθρωπος δλοκληρωμένος.

Ποιος θά τού δώση τήν ύπεράνθρωπον έκείνην δύναμιν ώστε νά ύπερνικήση 
τά ψυχικά συμπλέγματα πού Ανακαλύπτει ή ψυχανάλυσις; Ποιος θά τδν βοηθήση νά 
έξέλθη Απδ τάς ήθικάς καί ψυχικάς δυσκολίας του, ν’ Αντισταθή κατά τών κατωτέ
ρων του ένστικτων καί δρμών, νά ύπερνικήση τούς πειρασμούς του, νά πραγματο- 
ποιήση τδν ήθικδν νόμον, νά εύρη τέλος τδν δρθδν προσανατολισμδν τής ψυχικής 
του ζωής;

Μήπως θά εύρη τήν δύναμιν αυτήν είς τάς νεφελοειδείς καί «μοντέρνες» προσ
ταγές τής έλευθέρας ήθικής, ή είς τδ δόγμα τής πάλης τών τάξεων ή είς τήν άφηρη- 
μένην έννοιαν περί κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί ούμανισμοΰ, πού είναι Αδύνατον 
νά χαλιναγωγήσουν τά άγρια ένστικτα, ή τήν τρικυμίαν τών φοβερών παθών, δταν 
ξεσπάσουν στήν ψυχή τοϋ άνθρώπου σάν τά φοβερά καί μανιασμένα κύματα τού 
τρικυμισμένου ώκεανοΰ.

Πού λοιπόν θά εύρη τότε τήν δύναμιν δ άνθρωπος νά δαμάση τά ένστικτα καί 
τά πάθη του έάν ή ψυχή του είναι άδεια καί Αβοήθητη; ’Ή  δταν θά τού τεθή τδ 
δίλημμα νά θυσιάση τδ έγώ του καί τδ συμφέρον του δι’ ένα Ανώτερον σκοπόν, πού 
θά εύρη τήν ύπεράνθρωπον δύναμιν; Είναι ποτέ δυνατόν ή Αφηρημένη έννοια τής 
κοιωνικής δικαιοσύνης καί τής κοινωνικής Αλληλεγγύης, τδ μίγμα αυτό τής σκλη- 
ρότητος καί τής συμπόνιας, τής Αγνωμοσύνης καί τής χαιρεκακίας, αύτδ πού δνο- 
μάζεται Ανθρώπινη κοινωνία, πού ώς έπΐ τδ πλεΐστον είναι κοινωνία λύκων, νά 
έξαναγκάση τήν συνείδησιν νά ρίψη τδ βάρος της ύπέρ τού Αγαθού καί τού ήθικοΰ 
καλού καί μάλιστα παρά τδ Ατομικόν της συμφέρον;

"Ολα δμως αύτά τά Ανθρώπινα κατασκευάσματα μέ τά δποΐα προσπαθούν διά
φοροι δήθεν Αναμορφωταί τής κοινωνίας νά γεμίσουν τις άδειες ψυχές τών Ανθρώ
πων, δμοιάζουν μέ άχυρα πού σαρώνονται στδ πρώτον φύσημα τού Ανέμου τών έν
στικτων καί τών παθών.

Δέν πρέπει ν’ αύταπατώμεθα. "Οταν δ άνθρωπος δέν έχη ψυχικόν βάθος, δταν 
δέν έχη ύψηλά ιδανικά, δταν δέν τρέφη τήν ψυχήν του μέ τίς αιώνιες ήθικές Αξίες, 
δηλαδή μέ τήν πίστιν είς τδν Θεδν καί τδν Χριστόν καί μέ τδν Λόγον τού Θεού, 
δταν δέν πιστεύη δτι έχει ψυχήν Αθάνατον καί δτι έχει μίαν Ανώτερη Αποστολή 
νά πραγματοποιήση στδν κόσμον αυτόν, δταν δέν συνδέεται καί δέν έπικοινωνή μέ 
τήν Πηγήν τής Ζωής, είναι πολύ φυσικόν ν’ Αφίνη τδν έαυτόν του νά κυβερνάται 
Απδ τά ένστικτα καί τά πάθη του. Καί είναι έπόμενον νά κυριαρχήται Απδ τάς κα- 
τωτέρας του δρμάς καί νά ζητή νά ίκανοποιή μόνον τδ έγώ του.

"Οσοι λοιπόν νομίζουν δτι δ άνθρωπος δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία τέλεια 
μηχανή χωρίς ψυχή καί τίποτε περισσότερον καί θεωρούν άχρηστη τήν Χριστιανικήν 
’Ηθικήν, άς μή φαντάζωνται δτι είναι δυναΐδν μέ τά ύποκατάστατά των νά κατορ- 
θώση νά συγκρατήση δ σύγχρονος άνθρωπος τάς κατωτέρας του δρμάς καί τά έν-
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στικτά του. Διά τούτο ή σημερινή κοινωνία παραπαίει ήθικώς καί εύρίσκεται είς 
τόσον μεγάλην ήθικήν κατάπτωσιν.

Ή  σημερινή δμως Επιστήμη διά των κορυφαίων της εκπροσώπων, άναγνω- 
ρίζει δτι δ σύγχρονος άνθρωπος άπέτυχεν ηθικώς διότι ήγνόησε καί παρημέλησε 
τόν πνευματικόν καί ψυχικόν του κόσμον καί τάς έπιτακτικάς του άνάγκας. Χωρίς 
δέ νά θέλουν οδτοι ν’ άναμιχθοΰν στό πεδίον τής Χριστιανικής πίστεως, άναγκάζον- 
ται έκ των πραγμάτων νά παραδεχθούν τήν άξίαν τοΰ χριστιανικού βιώματος καί 
των νόμων οί όποιοι τό διέπουν. Καί δχι μόνον τούτο, άλλά καί χρησιμοποιούν τήν 
χριστιανικήν πίστιν διά τήν θεραπείαν των ψυχικώς νοσούντων. Καί τοιουτοτρόπως 
ήρχισε νά χρησιμοποιήται άπό τήν σύγχρονον ψυχιατρικήν καί ψυχοσωματικήν ύγι- 
εινήν ένα στοιχεΐον καθαρώς μεταφυσικόν καί πνευματικόν διά νά δώση πνοήν στόν 
ψυχικόν οργανισμόν τοΰ άνθρώπου, διά νά τόν τονώση, διά νά τόν ένισχύση καί νά 
τόν θεραπεύση.

Θ’ άναφέρωμεν ένα μόνον έκ τών διαπρεπών συγχρόνων ψυχιάτρων, τόν Καθη
γητήν κ. Baruk, ό όποιος είς έκδοθέν τελευταίως σύγγραμμά του δμολογεΐ, δτι «τάς 
πηγάς τών κανόνων τής φυχικής υγιεινής τάς άνευρίσκει δ έπιστήμων είς τήν 
'Αγίαν Γραφήν».

’Επίσης θ’ άναφέρωμεν δτι τό Ίνστιτοΰτον ψυχικής υγιεινής τής Ν. Ύόρκης 
διεκήρυξεν άπεριφράστως δτι ή ζωή τοΰ Εύαγγελίου είναι σύμφωνος με τά νεώτερα 
διδάγματα τής ψυχικής ’Επιστήμης. Θά σημειώσωμεν έπίσης δτι τά συνελθόντα με- 
ταπολεμικώς διεθνή ’Ιατρικά Συνέδρια άπησχολήθησαν διά μακρών με τήν έπίδρα- 
σιν τού πνευματικού παράγοντος έπί τών ψυχικώς νοσούντων. Είς έν έκ τούτων 
έτονίσθη δτι «ή ύγεία σημαίνει κάτι περισσότερον άπό τήν απουσίαν τής άσθενείας, 
δτι συνίσταται αδτη είς τήν αρμονίαν μεταξύ σώματος, ψυχής καί πνεύματος, δτι 
άπαιτεΐ αυτή στάσιν άνωτερότητος, ιδιαιτέρως δέ άπαλλαγήν άπό τό έγώ μας. "Οτι 
άπαιτεΐται πρός τούτο έσωτερική έλευθερία, άγάπη, καί μέ μίαν λέξιν πλήρης 
άποδοχή τής τάξεως ή δποία καθιερώθη άπό τόν Θεόν»...

’Ιδού λοιπόν δτι καί ή σύγχρονος ’Ιατρική ’Επιστήμη έρχεται τώρα κατά 
τρόπον πολύ πανηγυρικόν νά παραδεχθή τήν βασικήν σημασίαν τοΰ ψυχικοΰ παρά
γοντος, είς τόν άνθρωπον καί ν’ άναγνωρίση τόν νέον θεραπευτικόν παράγοντα, τού- 
τέστιν τήν ψυχοθεραπείαν διά τής Χριστιανικής πίστεως.

"Ηρχισε λοιπόν στήν έποχήν μας ή άνθρωπίνη ψυχή νά έπανακτά καί πάλιν 
τήν άξίαν τη ς. Ή  δέ σύγχρονος ’Επιστήμη ήρχισε νά γίνεται βοηθός της. Έπείσθη 
έκ τών πραγμάτων δτι νοΰς ύγιής έξαρταται δχι μόνον άπό σώμα ύγιές, άλλά καί 
άπό ψυχήν ύγιά.

Τό δ’ έ'τι σπουδαιότερου, ή σύγχρονος ’Ιατρική ’Επιστήμη κατενόησεν δτι ή 
πίστις, ή οποία είναι ή βάσις τοΰ Χριστιανισμού, είναι ύψίστη δύναμις πού δύνα- 
ται ν’ άναμορφώση τήν ψυχήν καί ν’ άπελευθερώση τόν άνθρωπον άπό τήν δουλείαν 
τών ενστίκτων καί τών παθών καί νά τόν μεταβάλη είς προσωπικότητα ίσορροπη- 
μένην καί όλοκληρωμένην, είς ένα «καινόν κττσμα» άξιον καί ικανόν νά πραγμα
τοποίηση τόν ύψηλόν προορισμόν του έπί τής γής.

ΔΗΜ. I. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ
'Υπό τοϋ Φιλολόγου καθηγητοϋ 
κ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΥ

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Τδ συντελούμενον έν τοΐς σχολείοις Ιργον, πρέπει νά, Ιχη συνέχειαν Ιν ταΐς 
οίκίαις των μαθητών, διότι, ώς λέγει δ Πατριάρχης τής παιδαγωγικής Πεσταλότσι, 
δ πατήρ διδάσκει, ή μήτηρ διδάσκει, δ παππούς διδάσκει... καί δλον τδ οίκογενεια- 
κδν περιβάλλον διδάσκει. Τήν άγάπην δέ τής μητρός, μέσου δραστικωτάτου καί 
παιδαγωγικού, δέν δύναται ν’ άναπληρώση ή μάθησις, ούτε τοϋ διδάσκειν ή έμ- 
πειρία (Ν. Έξαρχόπουλος). Δημιουργήσατε λοιπόν καί είς τάς οίκίας ευνοϊκόν περι
βάλλον, κατάλληλον, άποβάλλοντες καί άπομακρύνοντες, κάθε κακόν, διότι δ,τι ά- 
κούουν καί δ,τι βλέπουν, πράττουν οί μικροί μαθηταί. 'Ωσαύτως πρέπει κατάλληλον 
τροφήν, ύπνον, καθαριότητα είς τδ σπίτι όπδ τήν άμεσον έπίβλεψιν καί επίδρασιν, 
ιδία τής μητρός, συντελεΐται ή γλωσσική έξέλιξις τοΰ παιδιού, άναπτύσσονται αί 
διάφοροι νοητικαί αυτού δεξιότητες. 'Ωσαύτως διαμορφοΰται ή βούλησις καί καθί
σταται ήθικδς δ χαρακτήρ του, διότι κατά τήν ήλικίαν ταύτην, δ παΐς είναι εϋ- 
πλαστος, ώς δ κηρός, σωματικώς καί ψυχικώς (Άδαμ. Κοραής), δλίγον ώφελεΐται 
άπδ τάς μετέπειτα διδασκαλίας εκείνος οδ τά πάθη δέν εδαμάσθησαν είς τήν παι
δικήν ήλικίαν. Τδ σπίτι λοιπδν τοΰ παιδιού, κέκτηται τδ προτέρημα, δτι έπιδρά 
έπί τδν παΐδα, κατά τρόπον φυσικόν καί άβίαστον, χωρίς καταναγκασμόν, παίζον
τας δ παΐς αύξάνει τάς γνώσεις του, πλουτίζει τδ Ισωτερικόν του διά τής άμέσου 
έποπτείας τού παραδείγματος καί τής έφαρμογής. Οδτω στδ σπίτι άναπτύσσονται 
τρόποι εύγενεΐς, ίδέαι ύψηλαί, χρηστά ήθη καί τ’ άναντία αυτών. Καθώς δ άθλη- 
τής διά νά εύδοκιμή, γυμνάζεται παιδιόθεν, δμοίως καί ή ένάρετος τοΰ βίου άγωγή 
είς έκείνους άνθεΐ καί λάμπει, δσοι άνετράφησαν μέ αύτήν καί τήν έθήλασαν μέ τδ 
μητρικόν γάλα.

Επίσης, ή ’Εκκλησία, είς ήν πρέπει νά προσερχώμεθα μέ καθαράν καρδίαν, 
ειρηνικά, άπηλλαγμένοι τού καθημερινού βόμβου, αμαρτίας τής ζωής, ίνα χριστια- 
νικώτεροι έξέλθωμεν αύτής. Έ ν τή έκκλησίαλώς είς οασιν tv μέσω έρήμω καθηδύ- 
νεται ή ψυχή, ούτω καί έδώ θά καθοδηγηθή δ μικρός παΐς, διά τοΰ άνελλιποΰς έκ- 
κλησιασμοΰ, δηλ. θ’ άναπτυχθή τδ θρησκευτικόν συναίσθημα. Θά λάβη σαφείς παρα
στάσεις περί Θεού, πρδς δν θά δεικνύη περισσοτέραν εύλάβειαν καί σεβασμόν, πρδ 
τού θείου μεγαλείου, πίστιν καί έλπίδα, είς άγάπην καί μακροθυμίαν τής άγαθότητος 
τού Θεού, μετάνοιαν έπί τοΐς σφάλμασιν, είς ταπείνωσιν καί ενθουσιαστικήν χαράν 
καί είς θειον φωτισμόν, είς ώρας έκστάσεως, ΐνα δέ δλα αυτά συντελεσθώσιν άπαι- 
τοΰνται: 1) ΘρησκευτικαΙ γνώσεις, άς μανθάνουν είς τά σχολεία. 2) ’Έξεις εύσε- 
βοΰς διαγωγής τών γονέων καί τού δλου περιβάλλοντος. 3) Φοίτησις Ιν τή έκκλη- 
σία, Θεία Μετάληψις. Έ ξ Ιρεύνης τού Γ. Σακελλαρίου εύρέθη δτι τά κορίτσια είναι 
θρησκευτικώτερα τών άγοριών είς ήλικίαν 15— 20 έτών. Προϊούσης τής ήλικίας 
δλοι γίνονται δλιγώτερον θρησκευτικοί καί δ άριθμδς τών άπιστων αυξάνει. 4) Με- 
γάλην έπίδρασιν, έπί τήν θρησκευτικήν ζωήν, άσκούν ή μήτηρ, δ πατήρ, τδ σχο- 
λεΐον, ή έκκλησία, οί άδελφοί, οί συγγενείς. 5) Τά θήλεα ύπερέχουσι τών άρρένων, 
κατά τήν έλεημοσύνην, δικαιοσύνην, νηστείαν. 6) Πάντες προτιμούν τήν διδασκα
λίαν τών θρησκευτικών, διότι ταΰτα καθιστούν τδν άνθρωπον περισσότερον Χρι
στιανόν, ήθικόν, δδηγοΰν είς τήν άλήθειαν, έξυψώνουν, παρηγορούν. 7) Άμφι- 
βολίαι τινές τών έφήβων δφείλονται είς τάς συναναστροφάς μετ’ άπιστων, είς τδ μή 
ύγιές περιβάλλον των, είς τήν προπαγάνδαν, ξένην καί έντοπίαν. 8) Κλονισμός καί
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διατάραξις τής ψυχικής ένότητος καί ισορροπίας παρατηρεΐται είς τό βάθος τών 
παιδιών, ίδια έπί τή έμφανίσει τής ήβης. Ό  κλονισμός αυτός δέν πρέπει να έξη- 
γηθή ώς θρησκευτική άδυναμία, ώς ένδειξις διαφέροντος πρός γνώσιν πληρεστέραν 
τοΰ Θεοΰ, ώς έκφρασις αιτήματος πρός άνοικοδόμησιν τοΰ θρυματιζομένου καί μή 
ήνωμένου εσωτερικού του κόσμου.

Διδάσκαλοι, ιερείς καί πατέρες, εύθυνόμεθα, διό πρέπει να καθοδηγώμεν τούς 
μικρούς είς τόν δρόμον τής άρετής καί τής άνδρείας. Πρέπει ήμεΐς νά γινώμεθα 
παραδείγματα πρός μίμησιν, διότι, ώς λέγει πάλιν δ Πεσταλότσι, δ μεγάλος παιδα
γωγός, δέν είναι έκεΐνος πού διδάσκει τό καλόν μέ ώραΐα λόγια, άλλ’ έκεινος πού 
διδάσκει μέ τό παράδειγμά του. Ή  πίστις διδάσκεται μέ πίστιν, ή άγάπη μέ άγά- 
πην, ή ευσέβεια μέ τήν ευσέβειαν, ή αυτό θυσία μέ τήν αύτοθυσίαν, ό δέ Locke, λέγει 
δτι «οί λόγοι όσονδήποτε συγκινητικοί καί άν είναι, ποτέ δέν θά μπορέσουν νά δώ
σουν στά παιδιά νά καταλάβουν, τί είναι άρετή καί τί κακία, δσον αί πράξεις τών 
άλλων άνθρώπων». "Οποιος δέ πατέρας δέν θέλει ή δέν δύναται νά έκτελή τά καθή
κοντα τοΰ πατρός, δέν έχει δικαίωμα νά γίνεται πατέρας, λέγει ό Ρουσσώ.

Ήμεΐς λοιπόν θά γινώμεθα παραδείγματα πρός μίμησιν έναρέτων πράξεων καί 
προτύπων αρετών καί ί’να άναστυλωθή τό γόητρον καί ή ευλάβεια τής πατρίδος μας.

Τάς συμβουλάς τών γονέων, τών διδασκάλων, καί τών ιερέων, άγαπητοί μα- 
θηταί, νά έκτελήτε τυφλώς, ϊνα μή πάθητε δ,τι έπαθεν δ Τελαμώνιος Αίας, πρός δν 
ό πατήρ είπεν τά έξής: «Τέκνον, δόρει βούλου κρατειν μέν, (Σοφοκλέους Αίας) σύν 
θεψ δ’ άεί κρατειν», «παιδί μου νά κυττάζης νά νικάς μέ τό κοντάρι, άλλά νά πε- 
τυχαίνης κάθε νίκη μέ τήν βοήθειαν τών θεών». Καί τό παιδί, δ Αίας, ψηλοπερή- 
φανα, ώς κάνουν οί περισότεροι νέοι σήμερα, πού χαρτοπαίζουν καί καπνίζουν, ίνα 
μή λεχθή δτι ύστεροΰν, καί δμοτράπεζοι μετά τών γονέων, μερικοί γίνονται, άπήν- 
τησε: «δ δ’ ύψικόμπως κάφρόνως ήμείψατο». «Πάτερ, θεοΐς μέν καν δ μηδέν ών 
όμοΰ κράτος κατακτήσαι τ’», «πατέρα, μέ τήν βοήθειαν τών θεών καί δ μηδαμινός 
μπορεί νά γίνη νικητής», «έγώ δέ καί δίχα κείνων πέποιθα τοΰτ’ έπισπάσειν κλέος», 
«έγώ έχω τήν πεποίθησιν, δτι καί δίχως τούς θεούς, θά πάρω αύτήν τήν δόξαν». 
«Τοσόν δ’ έκάμπει μύθον»' «αυτά τά άνόητα λόγια έλεγε». Καί άλλαχοΰ δ ίδιος. 
Ένώ ή θεά Άθηνά, ήτις τόν προστάτευε καί «ηύδάτο δτρύνουσα τοέπειν φοινίαν 
χεΐρα έπ’ έχθροΐς», καί τοΰ έλεγε παροτρύνουσα αύτόν νά στρέψη τό φονικόν χέρι 
κατά τών έχθρών, τότε «άντιφωνεΐ, έπος δεινόν άρρητον», τότε λέγει λόγον φοβερόν 
κι’ άνείπωτον, βλασφήμησε καί είπε: «"Ανασσα Άθάνα, πέλας ίστω τοΐς άλλοισιν 
Άργείων»' «θεά Άθηνά, νά στέκεσαι κοντά στούς άλλους "Ελληνες, καί νά τούς 
βοηθάς, γιατί στό μέρος πού είμαστε έμεΐς, ποτέ δέν θά σπάση ή γραμμή στήν 
μάχην». Δι’ αύτό άπέκτησε τήν βαρειά δργήν τής θεάς, καί ετύφλωσεν αύτόν, τρέ- 
ψασα είς τά παράλια τής Τροίας, πρός αυτοκτονίαν, καί στό τέλος παρεκάλει νά 
βγή ή ψυχή του γρήγορα.

"Ετσι θά πάθουν κι’ δσοι βλασφημοΰν τά θεία, δσοι ψευδορκίζονται, δσοι συκο
φαντούν καί δέν μετανοήσουν έδώ, δσοι κάνουν άνωνύμους άναφοράς ή έπιστολάς, 
διότι έδώ ύπάρχει μετάνοια, συγχωροΰνται δέ οί μετανοοΰντες. Τιμωροΰνται δέ οί 
κακοί άνθρωποι καί έδώ καί είς τήν άλλην ζωήν, ώς έτιμωρήθη, ό Ξέρξης (Αισχύ
λου Πέρσαι) καί οί στρατιώται του, «οί γήν μολόντες Ελλάδα», «οί όποιοι, σάν 
ήρθαν στήν χώρα τήν Ελληνικήν», «ού ήδοΰντο συλάν βρέτη θεών», «δέν έντρέποντο 
νά ξεγυμνώσουν τ’ άγάλματα τών θεών», «ουδέ νεώς πιμπράναι», «καί τούς ναούς νά 
κάψουν». «Καί οί βωμοί άφανισμένοι καί τών θεών τά ιερά είναι άπό ρίζα, άνά- 
κατα, άναποδογυρισμένα άπό θεμέλια. Κακά έκαμαν δι’ αύτό τιμωροΰνται καί άλλα 
χειρότερα, είς τό μέλλον παθαίνουν».

Τοΰτο, άκόμη, άποδεικνύεται είς τούς Πέρσας τοΰ Αισχύλου, έκεΐ βλέπομεν δτι, 
δ θεός τιμωρεί τούς βεβήλους πάντοτε, «νυκτί δ’ έν ταύτη θεός», «κατ’ αύτήν τήν
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νύκτα κάποιος θεός», «χειμών, άωρον ώρσε», «πρώιμο χειμώνα σήκωσε», «πήγνυσιν 
δέ παν οέεθον άγνοΰ Στρυμόνος» καί «παγώνει τοΰ Στρυμόνος τό καθαρό ρεύμα», «δέ 
τις τό πρίν ούδαμοΰ νομίζων θεούς», «καί κάποιος πού πρίν δεν έπίστευεν σέ θεούς 
καθ’ ολου», «τότε ηύχετο λιταΐσι», «τότε μέ προσευχές παρακαλούσε», «προσκυνών 
γαΐαν ούρανόν τε», «προσκυνώντας γήν καί ουρανόν», δσον ήτο τό ρεΰμ,α παγωμένον 
διήρχοντο, δταν δμως έφάνησαν αί πρώται άκτΐνες τοΰ ήλιου, καί έλυωσεν δ πάγος, 
ό εις έπί τοΰ άλλου έπιπτεν, κι’ ευτυχισμένος ήτο έκεΐνος πού ή πνοή τής ζωής γρη- 
γορώτερον έφευγεν. Οί Έλληνες γνωρίζουν τα σοφά λόγια τοΰ Ήρακλέους πρός 
τόν Φιλοκτήτην, έν τώ δμωνύμω εργω τοΰ Σοφοκλέους, «τούτο δ’ έννοεϊθ’», «τούτο 
νά έχετε στό νοΰ σας», «δταν παρθήτε γαΐαν», «δταν έρημώνετε τήν χώραν», «εύσε- 
βεΐν τά πρός θεούς», «νά δείχνετε τόν όφειλόμενον σεβασμόν πρός τούς θεούς καί 
πρός τούς άνθρώπους». Ό  θεός υψηλά ίστάμενος, ουλος δρά, ούλος άκούει καί τι
μωρεί καί έτιμώρησεν τούς Τούρκους διά τάς φρικαλεότητας πού διέπραξαν καί διά 
τά άνοσιουργήματα πού έξετέλεσαν, καί διά τά παλαιότερα, ώς μάς πληροφορεί δ 
έθνικός μας ποιητής, στροφή 98... Αυτός λέγει, δηλ. δ Θεός άφουκρασθήτε, έγώ 
είμ’ Α, Ω έγώ. Πέστε ποΰ θ’ άποκρυφθήτε, έσεΐς δλοι, δν δργισθή, στροφή 99... 
φλόγα άκοίμητον σάς βρέχω, πού μ’ αυτήν άν συγκριθώ ’κείνη ή κάτω όπου σάς 
έχω, σάν δροσιά θέλει βρεθή, στροφή 100. Κατατρώγει ώσάν τήν σχίζα, τόπους 
άμετρα υψηλούς, χώρες, όρη από τη ρίζα, ζώα καί δένδρα καί θνητούς, στροφή 101. 
Καί τό πάν τό κατακαίει καί δέν σώζεται πνοή, πάρεξ τοΰ άνέμου πού πνέει, μέσ’ 
στή στάχτη τη λεπτή (άποκάλυψις ’Ιωάν. Κ. 21) καί άπό τήν Χριστιανικήν άνα- 
τροφήν καί παιδείαν πού έλαβεν δ Διον. Σολωμός) καί διά τούς βανδαλισμούς τής 
6ης Σεπτεμβρίου 1955. Δέν έσεβάσθησαν οί άθλιοι ούτε τάς έκκλησίας, ουδέ τά 
σχολεία, ούτε τά 'Ιερά, ουδέ τά όστά τών κεκοιμημένων άγιων καί τά άψυχα άγάλ- 
ματα. Οί Τοΰρκοι άξεστοι, άμόρφωτοι καί βάρβαροι δντες, δέν έπαυσαν νά ύποδαυ- 
λίζουν τό μίσος κατά τών Ελλήνων καί κατά παντός έλληνικοΰ έργου πολιτισμού. 
Είναι προικισμένοι μέ τά πλέον βάρβαρα καί κτηνώδη ένστικτα τών τατάρων τής 
στέππας καί μέ αύτά γράφουν τήν ιστορίαν των, μισθοφοροΰντες. Θά τιμωρηθούν, 
οσον τούς άξίζει.

Τοιαύτην τιμωρίαν, ίδέτε, ύπέστησαν οί κομμουνισταί, οί κατασπιλώσαντες τά 
ιερά καί τά δσια, οί κατακαύσαντες ιερούς ναούς καί άμαυρώσαντες τήν δόξαν καί 
τήν αίγλην τής Ελληνικής ιστορίας. Οί διαλύσαντες τήν οικογένειαν.

«Καί έάν είχον 100 γλώσσες, 100 στόματα καί σιδερένια φωνή, δέν θά ήδυ- 
νάμην νά δνομάσω καί ν’ άπαριθμήσω καί νά διεξέλθω δλα τά κακουργήματα καί 
τάς ποινάς τάς δποίας διέπραξαν» (Αινειάς) .

Έν δλίγοις πρέπει ν’ άναφέρωμεν, διά παραδειγματισμόν. Δέν πρέπει κανείς 
νά λησμονήση τά λυπηρά γεγονότα τοΰ Δεκεμβρίου 1944, κατά τά δποία, οί κομ- 
μουνισταί έσφαξαν, έρήμωσαν, έλεηλάτησαν καί γενικά ένέσπειραν τόν δλεθρον καί 
τήν καταστροφήν, σέ δλην τήν χώραν. 3 Δεκεμβρίου 1944 οί κομμουνισταί έξαπο- 
λύουν τήν Δεκεμβριανήν έπανάστασιν, σφάζοντας άθώους "Ελληνας, 11 Δεκεμβρίου 
1948 καταστροφή Καρδίτσης - ’Εδέσσης - Ναούσης. 24 Δεκεμβρίου 1947 οί κομ- 
μουνισταί προσπαθοΰν νά κάνουν τήν Κόνιτσαν πρωτεύουσάν των, κατατροπώνονται 
δμως άπό τόν ’Εθνικόν Στρατόν.

Οί θεοί τιμωροΰν τούς ασεβείς. Ποιοι είναι δμως οί άσεβείς; Οί Κομμουνισταί 
ο'ίτινες, ύπακούσαντες εις τήν διαταγήν τής Κομινφόρμ, άρπαξαν 28 χιλιάδες Ε λλη
νόπουλα, γιά νά τά σώσουν τάχα άπό τά άεροπλάνα τοΰ Τροΰμαν. Υπάρχει άγριώ- 
τερο έγκλημα άπ’ αυτό, ν’ άρπαχτοΰν παιδάκια άπό 1— 15 έτών καί σήμερα άν- 
δρες, ποτισμένοι μέ τό κομμουνιστικό φαρμάκι, θά έπιτεθοΰν έν καιρώ έναντίον τής 
Ελλάδος. Συγκλονιστικά! λεπτομέρειαι άνεγράφησαν εις πλείστας έφημερίδας καί
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Ιπιστημονικά περιοδικά, άπό τόν μετανοήσαντα καί έπαναπατρισθέντα Ιπιθεωρητήν 
τοΰ παιδομαζώματος, Γ.Μ. Οδτος δέν ήδυνήθη, ώς λέγει, να παραμείνη περισσότε
ρον Ικεΐ, διότι έπανεστάτησεν ή συνείδησίς του, πρό τοΰ συντελουμένου κακουργή
ματος, κατά τοΰ “Εθνους. Τέσσερα χρόνια μετά τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον, ή νι
κήτρια Ελλάς έκινδύνευσε νά ίσοπεδωθή από τούς Κομμουνιστάς, πού ύπήκουσαν 
στό πανσλαυιστικό ρεΰμα, άφησαν στις πόλεις καί την ύπαιθρον άνάγλυφον τήν ει
κόνα τής καταστροφής. Κι’ δταν ό ’Εθνικός στρατός ένίκησε τόν σλαυόδουλον κομ- 
μουνιστοσυμμορίτη, ένας νέος έχθρός - κίνδυνος έφάνη διά τό ’Έθνος. Ό  άφανισμός 
τής φυλής, τό παιδομάζωμα. Τό σχέδιον δέν Ιπέτυχεν, διότι Λαός καί Στρατός μέ 
έπικεφαλής τήν Βασίλισσα Φρειδερίκην, έδημιούργησαν τό έθνικόν παιδοφύλαγμα, 
τις πασίγνωστες παιδοπόλεις, ΐνα προφυλαχθοΰν τά Ελληνόπουλα. ’Εκεί βρήκαν 
τήν χαράν, τήν στοργήν, τήν ζεστασιά καί έκλεισαν στήν ψυχήν των τήν Ελλάδα. 
Τά άρπαγέντα όμως τ£ άπέγιναν; Τά άρπαξαν "Ελληνες καί τά παρέδωσαν στούς 
Σλαύους, γιά νά τραφούν με τις θεωρίες τοΰ Λένιν καί μέ τά συνθήματα τοΰ Ζαχα- 
ριάδη. Ό  Γ.Μ. τό 1941 έγινε μέλος τοΰ ΕΑΜ, νομίζοντας δτι υπηρετεί τό ’Έθνος, 
άναλαβών τήν άρμοδιότητα τής Λαϊκής Παιδείας, ίδρύσας 140 κομμουνιστικά σχο
λεία, άπό τά όποια έβγαζε κομμουνιστάς δασκάλους.

Τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1947 ό «Υπουργός» τής λεγομένης προσωρινής «Δημο
κρατικής Κυβέρνησης», γιατρός Πέτρος Κόκκαλης, τόν διέτασσε ν’ άναστείλη τήν 
έκπαίδευσιν. Είχον λάβει διαταγήν γιά τό παιδομάζωμα. Καί τότε ό Φίλιππος ΙΙα- 
παδόπουλος τοΰ λέγει δτι τά παιδιά θά φύγουν. ’Έτσι διέταξεν ή Καμινφάρμ. ’Έτσι 
ή Κομμουνιστική Κυβέρνησις των ληστών διέτασσεν τήν μεταφοράν τών άθώων παι
διών, άπό τίς άνταρτοκρατούμενες περιφέρειες, στήν ’Αλβανία - Βουλγαρία - Σερ
βία - Ρουμανία. Έ τσι ό Μάρκος - ληστής έξετέλει διαταγήν τής Κομινφόρμ άδιαμαρ- 
τυρήτως. θά  ήταν ή 15η Φεβρουάριου 1948, δπου άμολύθηκαν τά τσακάλια, οί Κομ- 
μουνισταί, στήν ύπαιθρον, διαφωτίζοντες, οί τυφλοί, δτι τάχα τά παιδιά κινδυνεύ
ουν, άπό τίς πολεμικές ένέργειες, άπό τούς μοναρχοφασίστες, γ ι’ αυτό πρέπει νά 
σώσουμε τά παιδιά, θά  τά στείλουμε στις γειτονικές χώρες, πού τά περιμένουν μ’ 
άνοιχτή άγκαλιά. Έκει θά φάνε, θά μορφωθούν, θά ντυθούν, κι’ δταν τελειώση ό 
πόλεμος θά ξαναγυρίσουν. Σατανικοί καθώς είναι, έλεγαν πώς οί μανάδες ζήτησαν 
νά φύγουν τά παιδιά των, γιά νά σωθοΰν. ’Έτσι, μέ τό καλό ή τήν βία, μάζεψαν δλα 
τά παιδιά, οί κινήσεις έγίνοντο νύκτα καί μέχρι τά σύνορα τά βυζανιάρικα κυρίως 
συνοδεύτηκαν άπ’ τίς μανάδες τους. Έδώ δμως οί μάνες άφιναν τά μωρά των, θρή
νοι καί κλάματα ήκούοντο. Σπρωξίματα καί βρισιές καί μοιρολόι άτέλειωτο. Ή  κομ- 
κουνιστική προπαγάνδα φρόντιζε νά στεγνώνη τά δάκρυα, λέγουσα: «Τί κλαΐτε, 
συναγωνίστριες, τά παιδιά θά σωθοΰν, θά μορφωθούν. “Αν φοβάσθε διά τήν ζωήν 
των, θά τά συνοδεύση ή τάδε κοπέλλα άπό τό χωριό σας». Καί διάλεγαν μία.

Καί έτσι τά παιδάκια μετεφέροντο, σέ παλιούς, μισογκρεμισμένους στρατώνας, 
καπναποθήκες, στριμωγμένα τό ένα δίπλα στό άλλο, στά ύγρά άνήλια καί μή θερ
μαινόμενα ύπόγεια. Φωτιά δέν όπήρχε, τό κρύο περόνιαζε καί τά μωρά προσπα
θούσαν νά ζεστάνουν τά ξυλιασμένα χεράκια των μέ τήν άναπνοούλα των. Τά με
γάλα κυττοΰσαν μέ φόβο τούς Σέρβους καί τούς Βουλγάρους φρουρούς μή Ιννοοΰν- 
τες τήν γλώσσα των, τά μικρά ζητούσαν τίς μάνες των. Στάς 15 - 20 Μαρτίου είχαν 
άρπάξει 15.000 Ελληνόπουλα. Ή  άρπαγή έξακολουθοΰσε.

Τί γινόταν δμως, ή τάδε κοπέλλα - συνοδός, πού τίς περισσότερες φορές τήν 
διάλεγαν οί ίδιες οί μητέρες; “Επαιρνε στήν άγκαλιά της ένα συζανιάρικο 18 μη
νών, μάζευε γύρω της τά κουτσούβελα 4— 5 έτών καί μετά τά άναφυλλητά καί τίς 
δδηγίες, άρχιζαν τά: «Στό καλό, Κωνσταντίνα, στό καλό καί ό θεός μαζί σας. Νά 
προσέχης τό Γιωργάκη, νά κυττας τή Σοφίτσα».

Μόλις έφταναν στό τέρμ,α, ή συνοδός - Κωνσταντίνα πήγαινε στά μαγειρεία καί
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τά παιδιά έδιδάσκοντο κομμουνιστικά άπδ τήν έπίσης κομμουνιστικήν κλίκα. Εκτός 
άπό τις βαρειές άγγαρεΐες ,αί συνοδοί έκτελούσαν καί χρέη έρωμένων. Πολλά παι
διά, 15— 18, έδραπέτευσαν φθάσαντα σώα ή τραυματισμένα στην Ελλάδα. Πολλά 
δραπετεύσαντα συνελήφθησαν έκ νέου από τούς ληστοσυμμορίτας. Πολλαί μητέρες 
έκρυβαν τά παιδιά των, άπό τήν κομμουνιστική λαίλαπα, μέ κίνδυνο τής ζωής των. 
Μιά μητέρα έκρυψε τό παιδί της μέσα στό στάβλο. Κάθε βράδυ ταΐζοντας τά ζώα 
έδινε φαΐ καί νερό στό παιδί. Τήν ήμέρα έκλαιγε τάχα καί κτυπιόταν δτι τής έφυ
γε τό παιδί. Στό παχνί είχε ένα σανίδι καί τό βράδυ τό άνασήκωνε. ’Αλλά καί οί 
ινστρούχτορες είχαν τά δικά τους σχέδια. Τά ίδια τά παιδιά, Ιπεστρατεύοντο σέ ήλι- 
κία 15-—16 έτών καί πολεμούσαν δίπλα στους άντάρτας. Αύτά λοιπόν τά παιδάκια 
εύρίσκονται εκεί, έργαζόμενα στις γεωργικές έργασίες, έκπαιδευόμενα στρατιωτικούς 
καί κομμουνιστικώς, ί'να δταν σημάνη τό κομμουνιστικό χωνί, έπιτεθοΰν εναντίον 
τής Ελλάδος.

Οί θεοί δμως τιμωρούν τούς άσεβεΐς. «Έστιν δίκης δφθαλμός δς τά πάνθ’ όρά». 
Υπάρχει δ δφθαλμός δικαιοσύνης δστις τά πάντα βλέπει. Καί είδεν καί έρράπισεν 
καί έξηφάνισεν άπό τού προσώπου τής γής τούς ληστάς αυτούς, τούς Κομμουνιστάς 
καί τούς άθλιους Ναζί. Σάς είναι γνωστόν τό τέλος των. Ημείς δμως έχομεν καθή
κον νά Ιργασθώμεν δ καθείς εις τόν τομέα του. Ό  διδάσκαλος έν τώ σχολείω, δ ίε- 
ρεύς έν τώ ίερώ Ναώ, ή μήτηρ έν τή οικία. Εϊπομεν δέ πώς. Στις Έλληνίδες δέ 
μητέρες έναπόκεινται τό καθήκον αύτό περισσότερον καί τό χρέος. Δεν πρέπει νά 
καμφθήτε άπό τίποτε. Νά πορεύεσθε έμπρός. Κέκτησθε προσόντα φυσικά. ’Ό χ ι 
έπίκτητα, έχετε τήν ΑΓΑΠΗΝ. Έμπρός, έχομεν παραδείγματα πολλά. Μητέρα, 
γυναίκα ήτο ή άναθρέψασα τόν Μ. ’Αλέξανδρον, ή Όλυμ,πιάς. Όμοίως ή άναθρέ- 
ψασα τόν Μ. Κωνσταντίνον, ή 'Αγία Ελένη. 'Απλαΐ γυναίκες δέν ήσαν αί άναθρέ- 
ψασαι καί άναδείξασαι τούς 3 πατέρας τής έκκλησί ας, τόν Μέγαν Βα
σίλειον, Γρηγόριον τόν Θεολόγον, καί Ίωάννην Χρυσόστομον, αί Μακρινή καί Έμ- 
μέλεια, Νόνα καί ’Ανθούσα; Γυναίκα μητέρα δέν ήτο καί ή άναθρέψασα τόν "Αγιον 
Ελευθέριον, ή Άνθία; Τούς Γράγχους ή Γράκχους Τιβέριον καί Γάϊον, ποιος δέν 
τούς άνέθρεψαν. Γυναίκα κι’ αύτούς, ή Κορνηλία.

Καί τότε, τό οί θεοί τιμωρούν τούς άσεβεΐς, θά γίνη, οί θεοί άμείβουν καί προσ
τατεύουν τούς ευσεβείς καί έναρέτους.

X. ΧΑΤΖΑΚΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ζ Ι Ζ
Οϊ ένδιαφερόμενοι έκ τών κ.κ. συνδρομητών μας, διά τήν βιβλιο

δεσίαν των τευχών τοϋ περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», δΰναν- 
ται νά άηευθύνωνται εις τό έπΐ τής όδοϋ Χαριλάου Τρικούπη, άριθμός 
53 (τηλέφωνον 615.191) βιβλιοδετεϊον τού κ. Σ. Γιατρό. Τιμή κατά 
τόμον, κατόπιν συμφωνίας τής 'Υπηρεσίας ήμών μετά τοϋ βιβλιοδε
τείου, δραχμαΐ (20) είκοσι διά τόν πανόδετον καί δραχμαί (30) τρι
άκοντα διά τόν δερματόδετον.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤ ΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

_____________________ Τοϋ κ. Ν . Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ο Υ __________________________
Άρχηγοϋ έν συντάξει ’Αστυνομίας Πόλεων

Ή  επιστολή τοΰ στελέχους των «Λαμπράκηδων» Ήλία Κατσούλη (πτυχιού- 
χου Πολιτικών Επιστημών καί κατόχου δοκτοράτου τής Φιλοσοφίας στο Πανεπι
στήμιο τοΰ Δυτικοΰ Βερολίνου) , πού βρέθηκε στα κατασχεθέντα άρχεΐα τής ΕΔΑ, 
έξέπληξε πολλούς για τήν κομμουνιστική ήθική καί τά οργιά πού περιγράφει ρεα- 
λιστικώτατα.

Γράφει, λοιπόν, εις τήν έπιστολήν του πρός τήν ήγεσίαν τής ΕΔΑ, δ Κα- 
τσούλης :

« . . .  Έγώ θά έπαναλάβω γιά μια άκόμη φορά αυτά τά δποΐα έχουν καταγ- 
γελθή στον κ. Παρασκευόπουλον, διευθυντήν τοΰ δημοσιογραφικοΰ σας όργάνου, 
άπδ τδν περασμένο Δεκέμβρη, καί θά προσθέσω Ικεΐνα πού μοΰ κατηγγέλθησαν στο 
έν τώ μεταξύ, έλπίζω δέ αύτά νά μή ριφθοΰν στδ καλάθι των άχρηστων, όπως φο
βούμαι δτι συνέβη καί μέ τά προηγούμενα. Σάς είναι φυσικά γνωστοί δύο άπό τούς 
εμπίστους άνθρώπους σας στή Δ. Γερμανία, οί Πέτρος Κουναλάκης καί Μανώλης 
Άναστασιάδης. Ξέρετε τις μεθόδους πού χρησιμοποιούν καί ξέρετε πώς μεταχει
ρίζονται τούς νεαρούς καί νεαρές Λαμπράκισσες πού τυχαίνει νά πέφτουν στά χέ
ρια τους.

» Πριν δυο χρόνια έμφανίσθηκε στό Αμβούργο μιά κοπέλλα συγγενής τοΰ κ. 
Παρασκευοπούλου, ή όποια συμμετείχε στήν τότε ίδρυθεισα δμάδα Ααμπράκη τοΰ 
'Αμβούργου. Τήν ήμέρα τής Χιροσίμα, μετά τήν τελετήν, Ιπακολούθησε γλέντι. Ή  
κοπέλλα αυτή ήπιε περισσότερο άπό έκεΐνο πού οί δυνάμεις της τής επιτρέπουν νά 
πιή, μέ άποτέλεσμα νά περιέλθη σέ κατάσταση μέθης, χάνοντας κυριολεκτικά τήν 
έπαφή μέ δσα συνέβαιναν γύρω της.

» Ή  μεθυσμένη ξάπλωσε νά κοιμηθή, ένώ δ Κουναλάκης, τοΰ δποίου ή γυ
ναίκα έλειπε στήν Ελλάδα, άσχολήθηκε μέ τήν φοιτήτρια!! Τήν κατάσταση τής 
μεθυσμένης κοπέλλας, ή δποία εκειτο μέ χαμένας τάς αισθήσεις, τήν έκμεταλλεύ- 
θηκε δ ’Αναστασιάδης καί τήν έβίασε μπροστά στά μάτια τών άλλων, οί όποιοι άπε- 
λάμβαναν τό θέαμα.

» Ό  Άναστασιάδης —  δ άνθρωπος τής ΕΔΑ στδ συνδικαλιστικό φοιτητικό κί
νημα —  Ιδίασε ένα πτώμα, μέ τις ευλογίες τοΰ Κουναλάκη, τοΰ κυρίου πρωταγω
νιστή κάθε βρώμικης ιστορίας πού λαμβάνει χώρα στή Γερμανία... Μοΰ προξενεί 
δμως κατάπληξι —  συνεχίζει δ επιστολογράφος —  ή στάσις τοΰ κ. Παρασκευο
πούλου, δ δποϊος καίτοι γνωρίζει αύτό, έδώ καί ένα χρόνο, τό άπεσιώπησε. Τό 
θΰμα κατήγγειλε σέ γράμμα της, μέ ήμερομηνία 11.12.65 τό γεγονός αύτό στόν 
κ. Παρασκευόπουλο.

» Μετά άπό κάμποσο καιρό ήλθε στήν Γερμανία δ κ. Θεοδωράκης. Μιά παρέα 
άπό τό Αμβοΰργο πήγε νά τόν ύποδεχθή στό Άννόβερο. Μετά τό γλέντι μιά Αα- 
πράκισσα προθυμοποιήθηκε νά φιλοξενήση στό μικρό δωμάτιό της 5 άτομα. Μεταξύ 
αυτών εύρίσκετο δ Κουναλάκης, ή κοπέλλα πού σάς άνάφερα πάρα πάνω καί ή 
ερωμένη τοΰ Κουναλάκη! Μόλις ή κοπέλλα ξάπλωσε νά κοιμηθή τήν πλησίασε δ 
Κουναλάκης καί τής έζήτησε νά κοιμηθή μέ έναν άγνωστο άπό τήν Στουτγάρδη...».

Ό  Κατσούλης καταγγέλλει στήν έπιστολή του καί πλήθος άλλων ήθικών 
σκανδάλων, μεταξύ τών δποίων :
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1) Μιας νέας Ααμπράκισσας, 17 έτών σήμερον, ή δποία διεφθάρη άπδ τδν 
άρχιλαμπράκη Κουναλάκη, καί τήν όποιαν ώδήγησεν ούτος εις τό δωμάτιον κά
ποιας εμπειρικής νοσοκόμου διά νά τήν άπαλλάξη άπό τδ παιδί πού Ιφερε στά 
σπλάγχνα της.

2) Μιας άλλης Λαμπράκισσας, ή δποία, έπειδή δεν έδέχθη νά κυλισθή στδ 
βούρκο τής διαφθοράς, οί Κουναλάκης καί Άναστασιάδης τήν είσήγαγον εις... 
λαμπρακικήν δίκην καί τήν έξεδίωξαν άπδ τήν όργάνωσίν των... δι’ άνάρμοστον 
συμπεριφοράν!

Προφανώς ή ηθική ήτο συμπεριφορά ανάρμοστος διά τούς Λαμπράκηδες.
"Οπως δέ άναφέρει δ Κατσούλης εις τήν συνέχειαν των καταγγελιών του, δ 

Κουναλάκης ώργίαζε μέ τήν... οικοδέσποινα, παρουσία τής... ερωμένης του, ή 
δποία δμως περιέπεσε τελικώς εις τήν δυσμένειάν του, διότι δεν τού έκαμε τδ 
χατήρι νά είναι αύτόπτης μάρτυς τών δργίιον του, τήν στιγμήν πού άλλες Λαμπρά- 
κισσες τού τδ έκαμναν. Καί άπευθυνάμενος δ Κατσούλης εις τούς ήγέτας τής ΕΔΑ 
γράφει : «Ό καθένας άπδ σάς μπορεί νά κρίνη τούς άνθρώπους σας».

Καί δ καταγγέλλων κομμουνιστής τών Λαμπράκηδων τής Δ. Γερμανίας, το
νίζει δτι οί άποκαλύψεις του αυτές καί άλλες πολλές βασίζονται σέ πραγματικά 
στοιχεία, τά όποια μπορεί νά θέση στή διάθεσι τής ήγεσίας τής ΕΔΑ.

Καί καταλήγει στήν συνταρακτική έπιστολή :
«’Εκείνο πού θά ήθελα νά τονίσω είναι δτι οί κοπέλλες αυτές έγκαταλείπουν 

μετά άπδ δλα αυτά πού ζοΰν, δχι μόνο τήν παράταξίν σας. Δέν άπογοητεύονται 
μόνον γιατί πίστεψαν σέ κάτι καί γελάστηκαν, άλλά έγκαταλείπουν τήν έργασία 
τους, τις σπουδές τους καί κάθε τί πού θά μπορούσε άργότερα νά τούς φτιάξη τή 
ζωή. Άναλογισθήτε τήν ευθύνη τήν δική σας άπέναντι στους νέους καί τις νέες 
αυτές».

Αυτή είναι ή κομμουνιστική ήθική σέ δλη τήν μεγαλοπρεπή δυσοσμία της.
Συνταρακτική ή άποκάλυψις γιά δσους έστελναν τά παιδιά τους στδ έκπορνευ- 

τικδν άντρον τών Λαμπράκηδων. ’Αλλά καί συνταρακτική επίσης γιά δλους τούς 
Έλληνες, οί όποιοι διαπιστώνουν μέσα άπδ τά ίδια τά κείμενα τών κομμουνιστών, 
δτι ή ήθική κατάπτωσις τής άκρα» Άριστεράς δέν περιωρίζετο μόνον στούς κακο
ποιούς τύπου Άναστασιάδη καί Κουναλάκη, άλλά καί στήν ήγεσία της, τύπου Πα- 
ρασκευοπούλου.

Αύτά δλα έγιναν κατά τήν περίοδο τής παπανδρεϊκής συνοδοιπορίας μέ τήν 
ΕΔΑ καί τούς Λαμπράκηδες, τών όποιων ό άρχηγδς Μ. θεοδωράκης δέν έκρυβε 
δτι είναι κομμουνιστής, άλλά καί ύπερηφανεύετο γ ι’ αύτό.

Άλλά δλη αυτή ή άνάγλυφος κομμουνιστική ήθική δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά συνέχεια καί συνέπεια τής κομμουνιστικής ηθικής, πού έγκαινίασεν δ Μάρξ 
μέ τήν θεωρίαν του περί τού ιστορικού ύλισμοΰ, καί μέ τήν πρακτικήν έφαρμογήν 
άπδ τά πρώτα χρόνια τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως στή Ρωσία.

Άπδ τδ έτος 1937, δταν μοΰ άνετέθη στις Αστυνομικές Σχολές καί σέ άλλες 
σχολές ή διδασκαλία τού μαθήματος «Περί κομμουνισμού», έγραψα ένα έγχειρίδιον, 
ύπδ τδν τίτλον «Κοινωνικά Συστήματα».

Στδ κεφάλαιον περί τού κοινωνικού τομέως τού κομμουνισμού (μαρξισμού), 
γράφω τά άκόλουθα :

«Ή απόλυτος ελευθερία τών κοινωνικών σχέσεων είναι τδ χαρακτηριστικδ 
γνώρισμα της κομμουνιστικής κοινωνικής ζωής. Τί σημαίνει δμως έλευθερία τών 
κοινωνικών σχέσεων; Σημαίνει δτι δταν δ κομμουνισμός άρνήται πώς υπάρχουν 
ιδανικά στή ζωή, καί δταν μάλιστα πολεμάη τά ιδανικά αύτά, τά δποία θεωρεί 
άστικές προλήψεις, άφήνει ελεύθερο τδν άνθρωπο νά δημιουργήση καί νά ρυθμίση 
τις κοινωνικές του σχέσεις μέ μοναδικό σκοπό τήν ύλική άπόλαυσι.

» Οί ήθικές έντολές τής θρησκείας, τής άδελφότητος καί τής άγάπης, οί έν-
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νοιες τής πατρίδος, τής έννόμου τάξεως και του δικαίου, είναι γ ι’ αυτούς περιττές 
καί μονάχα οί έντολές τής ύλης, οί σαρκικές δηλαδή απολαύσεις καί κάθε τί πού 
τις εύκολύνει θεωρούνται άναγκαΐες.

» Είναι πολύ χτυπητά τά λόγια καί οί συλλογισμοί τού Μάρξ, δταν προσπαθή 
να δικαιολογήση τον πόλεμο, τδν όποιο κάνει δ κομμουνισμός σέ κάθε όργάνωσι 
πού στηρίζεται σέ ιδανικά ή έκπηγάζει άπό αύτά.

» Ή  άστική οικογένεια, ό αστικός γάμος, οί άστικές σχέσεις των γονέων πρός 
τά παιδιά τους, ή άστική τάξι πρέπει νά έξαφανισθοΰν καί τή θέσι τους νά πάρουν 
ό έλεύθερος γάμος, ή ελευθερία των σαρκικών σχέσεων (ελεύθερος έρωτας), ή άπο- 
ξένωσις τέλος των γονέων άπό τά παιδιά τους.

» Έ τσι, ή οικογένεια, ή βάσις τής κοινωνίας μας, παίρνει στήν κομμουνιστική 
κοινωνία μορφή δουλείας. Ή  γυναίκα δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά έχη ιδανικά 
καί αισθήματα γιά τίποτε, μήτε γιά τά παιδιά της. ’Ανήκει ατό σύνολο καί σ’ αύτό 
μονάχα πρέπει νά έργάζωνται σάν μιά μηχανή. Αύτό τό καθώρισε καί τό ψήφισμα 
τού Διεθνούς Συνεδρίου τών κομμουνιστριών, πού έγινε στό Παρίσι, στίς 16 Νοεμ
βρίου 1924, τό όποιο γράφει τά έξής: "Τή γυναίκα πρέπει νά τή βγάλουμε έξω άπό 
τό σπίτι κι’ άπό τήν οίκογένειά της. Πρέπει νά καταστρέψουμε μέσα της τό εγωι
στικό αίσθημα τής μητρικής αγάπης. Ή  γυναίκα, δταν άγαπάη τά παιδιά της, 
μοιάζει μέ σκύλα, μοιάζει μέ θηλυκό” ».

Ό  καθένας βέβαια καταλαβαίνει τί συνέπειες έχει μιά τέτοια άντίληψι τής 
κοινωνίας γιά τήν οικογένεια. ’Αλλά καί τό γάμο, ό όποιος στήν άστική κοινωνία 
άποτελεΐ τό θεμέλιο γιά τήν οικογένεια, τόν θεωρεί πρόληψι.

Δέν υπάρχει λόγος, ύποστηρίζουν οί κομμουνισταί, νά περιορίσουμε τις φυσι
κές επιθυμίες σέ ηθική, ή δποία δέν ύπάρχει, στήν ήθική δηλαδή πού δημιούρ
γησε ή άστική κοινωνία.

Ό  έλεύθερος έρωτας, δ πολιτικός γάμος ή καί ακόμη δ γάμος τόν όποιο βε
βαιώνουν δύο μάρτυρες, αρκεί γιά νά είναι κοινωνικός. Μέ τήν ίδια εύκολία πού 
γίνονται οί γάμοι στήν κομμουνιστική κοινωνία, δίνονται καί τά διαζύγια.

Δηλαδή σκοπός τών σχέσεων μεταξύ άνδρός καί γυναικός δέν είναι νά δη
μιουργήσουν οικογένεια, άλλά μονάχα νά γεννήσουν παιδιά καί νά ικανοποιήσουν 
τις σαρκικές έπιθυμίες.

Συμβαίνει συχνά, γράφει ή έφημερίδα «Ίσβέστια» τής κομμουνιστικής Ρω
σίας (φύλλον 239) 1925) , ένας άντρας νά έχη πάρει καμμιά εικοσαριά γυναίκες. 
Μιά βδομάδα τή μιά, δυο βδομάδες τήν άλλη, κλπ. "Ενας τέτοιος άνθρωπος δέν 
μπορεί βέβαια ν’ άναθρέψη τά παιδιά, πού θά κάνη άπό τόσες γυναίκες. Άλλά καί 
νά τά πνίξη δέν μπορεί. ’’Ετσι τά παιδιά έγκαταλείπονται στό δρόμο.

Επίσης, στό φύλλο 24, τού Μάρτη 1935, τής κομ,μουνιστικής έφημερίδος 
«Πράβδα», ή δποία έκδίδεται στή Μόσχα, ή κομμουνίστρια Ίλίνσκυ γράφει τά 
έξής: «Ή νέα κατάστασι φαίνεται πώς εύνοεΐ πολύ τούς γυναικοθήρες, έκαμε 
δμως άσχημη τήν τύχη στίς γυναίκες. Τά άνώτερα δικαστήρια τής Μόσχας μάς 
βεβαιώνουν δτι δ άριθμός τών γυναικών πού ζητούν βοήθεια ύστερα άπό τρία - τέσ- 
σαρα διαζύγια, είναι τεράστιος».

Βέβαια, σήμερα τό ρωσικό κομμουνιστικό κράτος έχει καθιερώσει τή μονογα
μία, άλλά έχει δώσει τόση έλευθερία στό ζήτημα τής διαλύσεως τού γάμου, ώστε 
στήν ούσία ισχύει ή πολυγαμία, δπως άντιλαμβάνεται κανείς άπό τις περικοπές δη
μοσιευμάτων έπισήμων εφημερίδων τού σοβιετικού κράτους πού παρέθεσα πιο πάνω.

Σήμερα δ έπίσημος σοβιετικός κώδιξ καθιερώνει καί άναγνωρίζει τόν πολιτικό 
μόνον γάμο. Άλλά καί ή άπλή συμβίωσις θεωρείται άπό τό νόμο ώς γεγονός νο
μικόν.

Μέ ένα λόγο δ γάμος ύπάρχει, είτε καταχωρήθηκε είτε δέν καταχωρήθηκε στό 
ληξιαρχικό βιβλίο.
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Ή  διαφορά μεταξύ τοΰ καταχωρημένου στα ληξιαρχικά βιβλία καί τοΰ μή 
καταχωρημένου γάμου, είναι δτι δημιουργεΐται το λεγόμενο τεκμήριο των συζυγι
κών σχέσεων' π.χ. δταν κατά την διάρκεια τοΰ γάμου γεννηθή ένα παιδί, δεν εί
ναι ύποχρεωμένη άπό τδ νόμο ή μητέρα ν’ απόδειξη την πατρότητα τοΰ παιδιοΰ 
αύτοΰ. ’Αλλά άν δ σύζυγος, παρά την υπαρξι τοΰ πολιτικού γάμου, άμφισβητήση 
δτι είναι πατέρας του παιδιού αύτοΰ, όφείλει μόνος αυτός νά άποδείξη τούς ισχυ
ρισμούς του.

Στην περίπτωσι δμως τοΰ γάμου πού δεν έχει καταχωρηθή στά ληξιαρχικά 
βιβλία, τό βάρος γιά την άπόδειξι τής πατρότητος μετατίθεται στη μητέρα.

θά  παραθέσω έδώ καί μερικά χαρακτηριστικά άρθρα τοΰ σοβιετικού κώδι- 
κος τών νόμων ερί οικογένειας καί δικαίου τοΰ γάμου, ήτοι :

”Α ρ θ ρ ο ν 5 2. Μόνον ό πολιτικός (λαϊκός) γάμος, δ καταχωρημένος στά 
ληξιαρχικά βιβλία, παρέχει τά δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις μεταξύ τών συζύ
γων πού πραγματεύεται δ κώδιξ αυτός. Ή  καταχώρησις τοΰ γάμου στά ληξιαρ
χικά βιβλία γίνεται γιά νά εύκολύνωνται ή προστασία τών προσωπικών καί περιου
σιακών δικαιωμάτων, καθώς καί ή προστασία τών κοινών συμφερόντων τών συζύ
γων καί τέκνων.

"Α ρ θ ρ ο ν 5 8 . Τά πρόσωπα πού έπιθυμοΰν νά νυμφευθοΰν δηλώνουν προ- 
φορικώς ή γραπτώς την έπιθυμία τους αυτή στο ληξιαρχείο τοΰ τόπου, δπου δια
μένουν.

"Α ρ θ ρ ο ν 8 7. Ό  γάμος ήμπορεΐ νά λυθή μέ διαζύγιο, άν συμφωνήσουν 
καί οί δύο σύζυγοι ή άν δ ένας μόνον τό θελήση.

(Παρατήρησις). Πάντως, δπως ή καταχώρησις τοΰ γάμου είναι άποδεικτικό 
στοιχείο καί δχι συστατικό, έτσι καί ή καταχώρησις τοΰ διαζυγίου δέν δημιουργεί 
τήν λύσιν τοΰ γάμου, άλλά τήν άποδεικνύει μόνον. Ό  γάμος λύεται καί άν άκόμη 
γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο δέν έχει καταχωρηθή τό διαζύγιο, δηλαδή ή θέλησις 
τών διαδίκων.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 1 4  0. Ή  άνύπαντρη γυναίκα πού άντελήφθη δτι είναι έγκυος, 
προβαίνει, τρεις μήνες πρό τοΰ τοκετοΰ, σέ δήλωσι προς τόν τοπικό ληξίαρχο τής 
κατοικίας της, άναφέροντας τη στιγμή τής συλλήψεως τοΰ παιδιού, τό δνομα καί 
τήν κατοικία τοΰ πατρός. Παρόμοια δήλωσι ήμπορεΐ νά γίνη καί άπό παντρεμένη 
γυναίκα, άν τό παιδί πού συνέλαβε δέν είναι άπό τόν άνδρα πού συνδέεται μ’ αυ
τήν μέ καταχωρημένο στά ληξιαρχικά βιβλία γάμο.

’Από αυτά καταλαβαίνει κανείς τί είδους κοινωνία μπορεί νά δημιουργηθή μέ 
τό κομμουνιστικό σύστημα.

Δέν πρέπει λοιπόν νά μάς έκπλήσση ή προσφάτως άποκαλυφθεΐσα περίπτωσις 
τών δργάνων τής κομμουνιστικής νεολαίας Λαμπράκη, πού άποκαλύπτει στην Επι
στολή του τό μέλος αυτής Ήλίας Κατσούλης. ’Έχουμε διαπιστώσει άπειρες τέτοιες 
περιπτώσεις. ’Αναφέρουμε μονάχα τοΰ Κ.Μ., έτών 29, φοιτητοΰ τής φιλοσοφικής 
σχολής τοΰ Πανεπιστημίου κατά τό 1928, δ όποιος είχεν υποβάλει αυθόρμητα δή
λωσι μετάνοιας είλικρινεστάτη, δπου, άφοΰ περιγράφη πώς έμπλεξε στόν κομμου
νισμό, άναφέρει καί τά έξής :

«Τό χρήμα, πού συνελέγετο έκ τοΰ υστερήματος τών εργατών, έχρησίμευε νά 
καλοζούν μερικά έλεεινά παράσιτα. Τό ζήτημα αυτό καί πολλά άλλα, ώς τοΰ Ρο- 
μποτή κλπ., στάθηκαν άργότερα άφετηρία διά νά άνανήψω.

» Τό παραθέτω τό ζήτημα αυτό τοΰ Ρομποτή, γιά  νά καταδείξω τί έλεεινά 
ύποκείμενα, ή καλύτερον αισχρά υποκείμενα, ήσαν οί άνθρωποι αυτοί πού έκό- 
πτοντο ύπέρ τής ήθικής άνωτερότητος τοΰ άτόμου. Ό  άνθρωπος αύτός, πρόεδρος 
τών κουρέων, είχε κατορθώσει νά τυλίξη μιάν άφελή φοιτήτρια καί μέ τό γόητρον 
τοΰ μεγάλου έπαναστάτου, συνέζων. ’Αλλά δταν τό 1931 δ Ρομποτής πήγε δι’ δλί-
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χους μήνας φυλακή, παρουσιάσθη μπροστά στην φτωχή κοπέλλα άλλος φοβερός 
ίδεολόγος, ό Άνέστης, άπό τό Πολύγωνο. "Οταν ό Ρομποτής βγήκε από τή φυλακή, 
ματαίως άνεζήτει τήν σύζυγόν του καί έζητοΰσε άπό τήν όργάνωσιν να διατάξη 
τόν Άνέστη να τοΰ τήν ξαναδώση. Ό  Άνέστης όμως ήτο άνένδοτος.

» "Οταν διά τό ζήτημα τούτο κατάπληκτος καί άγανακτισμένος έμίλησα εις 
τόν Καπετανάκην, ούτος μοΰ άπάντησεν δτι έκαστος ήδύνατο νά διάθεση τό άτομόν 
του κατά βούλησιν. Αύτοδιάθεσις τοΰ ατόμου είναι τό κάλυμμα, κάτω άπό τό όποιον 
έκρύπτοντο τά μισαρά ένστικτα, ή καπατσωσύνη καί ή αίσχρότης των Λενινιστών 
μπολσεβίκων».

Κατόπιν γράφει πώς βρέθηκε έξω άπό τό κόμμα καί συνεχίζει :
«Ή παραμονή μου έκτός τής όργανώσεως μοΰ μετέβαλε άρδην τήν κατάστα- 

σιν. Συχνά ήρχόμην εις διαλογικάς διαμάχας μέ τόν εκτελεστικόν έπίτροπον Τριαν- 
τάφυλλον Καπετανάκην, ως πρός τό ζήτημα τής θρησκείας καί τής οικογένειας. 
Διά τό πρώτον διετήρουν άμφιβολίας, ώς πρός τό δεύτερον διεφώνουν. Ή  συζήτη- 
σις μοΰ άπεκάλυπτε τήν θλιβεράν διανοητικήν ρηχότητα τοΰ άνθρώπου, δστις, άλ- 
λοίμονον, προωρίζετο γιά νά συγκυβερνήση τήν Ελλάδα. Πώς ήτο δυνατόν ή άν- 
θρωπότης νά μεταβληθή εις άγέλην κτηνών, δπου δ άδελφός θά παρεγνώριζε τόν 
άδελφόν καί δ πατήρ τήν κόρην;

» Αί άντιλήψεις αΰται έχαρακτηρίζοντο ώς μικροαστικές, πρέπει δέ νά ση
μειώσω δτι, οι διανοούμενοι είς τήν όργάνωσιν δεν είχαν καί μεγάλην έκτίμησιν, 
έν άντιθέσει πρός τούς έργάτας, τούς γενναίους προλετάριους».

Καί άφοΰ έπείσθη περί τής πλάνης του, γράφει :
«"Οταν σκέπτωμαι πώς ήτο δυνατόν νά πιστεύω είς τοιαύτας χίμαιρας καί 

είς τόσον άνόητα πράγματα, διερωτώμην αν δεν ήμουν τρελλάς. θά  ήθελα λοιπόν 
νά φωνάξω σέ κάθε νέο :

» * Ακούσε, νέε μου. Ποτέ νά μή φαντασθής πολύ δυνατό τόν έαυτό σου καί τόν 
νοΰ σου πολύ ισχυρό. Περίμενε καί μέ τόν καιρό θά καταλάβης πώς ύπάρχουν πιό 
δυνατοί καί πιό ισχυροί άπό σένα καί στή ρώμη καί στο νοΰ. Καί πώς οί άλήθειες 
πού σοΰ δίδαξαν στό σπίτι σου καί στο σχολείο σου έχουν ζωήν αιώνων, ζωήν χιλιά
δων έτών κατά τό πέρασμα τών όποιων άπετέλεσαν τήν βάσιν τών κοινωνιών καί 
τήν έξέλιξιν τοΰ πολιτισμού. Καί πώς ή σοφία τοΰ κόσμου δέν περιέχεται είς δλί- 
γας μπροσούρας τοΰ Μπουχάριν καί τοΰ Κροντότκιν.

» Μάθε νά περιμένης καί περίμενε γιατί θά μάθης. Μή καταστρέφης, μή 
χαλάς τίποτε, γιατί ίσως δέν θά μπορέσης νά ξαναφτιάξης δ,τι κατέστρεψες».

’Έτσι τελειώνει ή άποκαλυπτική γιά τήν κομμουνιστική ήθική εκθεσις τοΰ 
κομμουνιστοΰ Κ.Μ.

"Ωστε, πρέπει νά μή μάς έκπλήσσουν τά σεξουαλικά οργιά τών κομμουνιστών, 
γιατί είναι σύμφωνα μέ τήν κομμουνιστική ήθική, μέ τά ήθη καί έθιμα, τά όποια 
καθιερώνει τό σύστημα τοΰ κομμουνισμού, σύμφωνα άλλωστε μέ τή θεωρία του, 
τοΰ ίστορικοΰ υλισμού, τής καταργήσεως δηλαδή κάθε ίδανικοΰ καί τής ίκανοποιή- 
σεως μόνον τής ύλης, διά παντός τρόπου.

Κατά τις έξαλλες κομμουνιστικές διαδηλώσεις, πρό τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1944, 
ήκούοντο τά συνθήματα «κάτω ή παρθενιά», πού τά έφώναζαν νέες, οί όποιες άπό 
δλες τις άρετές τής Νεολαίας δέν βρήκαν άλλη γιά νά διαδηλώσουν, παρά μόνον 
τόν «ελεύθερο έρωτα», τις σαρκικές δηλαδή άπολαύσεις.

Αύτή ύπήρξεν ή κομμουνιστική ήθική, καί αυτή θά παραμένη ώς σύμβολον σ’ 
δλες τις κομμουνιστικές νεολαίες τοΰ κόσμου.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  
( 1 9 4 6  -  1 9 4 9 )

Σειρά άρθρων τοϋ 'ϊπαστυνόμου Α' 
κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

ΣΤ '
ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ Π Ε ΡΙ Τ Η Σ Μ ΕΓΙΣΤΗ Σ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Τ Η Σ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΟΛΕΩΝ Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
1948. — Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 1948.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τόν άντισυμμοριακδν άγώ- 
να, κατά τό Ιτος 1948, δέν έξαντλείται μέ τά δσα μέχρι τοϋδε άνεφέρθησαν. 

Είναι άναγκαΐον νά ίδωμεν ώρισμένα ακόμη έκ των μεγάλων καί άλλεπαλλήλων 
πληγμάτων των ’Αστυνομιών ’Αθηνών καί Πειραιώς, εναντίον τών παρανόμων συνω
μοτικών μηχανισμών, τούτο δέ έν πάση δυνατή συντομία, ινα διέλθωμεν άκολούθως 
διεξοδικώτερον τάς συντριπτικάς επιχειρήσεις καί τά κεραυνοβόλα πλήγματα τοϋ 
έθνικοϋ μας στρατού κατά τοϋ ξενοκινήτου σλαβοκομμουνιστικοΰ συμμοριτισμού.

Ή  ’Αστυνομία ’Αθηνών, κατά τό 1947, ώς είδωμεν, καθήλωσε καί διέλυσεν 
άστραπιαίως τούς παρανόμους μηχανισμούς καί είδικώτερον τάς όμάδας «Αύτοά- 
μυνας» τοϋ Κ.Κ.Ε. Άρχομένου τοϋ έτους 1948, δμως, δτε δ συμμοριτοπόλεμος 
προσέλαβε μεγαλυτέρας καί πλέον δραματικάς διαστάσεις, ή ’Αστυνομία τής πρω- 
τευούσης κατέφερε σειράν· αλλεπαλλήλων καί συντριπτικών, πράγματι, πληγμά
των, τά όποια προσείλκυσαν τόν θαυμασμόν καί τόν έπαινον δχι μόνον τών αρμο
δίων έλληνικών παραγόντων καί τοϋ έλληνικοΰ κοινού, άλλά καί τοϋ διεθνούς ύγιοΰς 
κοινού. Έ κ τών καίριων καί σοβαρωτάτων τούτων πληγμάτων άπαριθμοΰμεν τά

1) Τήν 15ην— 16ην ’Ιανουάριου 1948, κατόπιν έπιπόνων παρακολουθήσεων, 
έξηρθρώθησαν οί παράνομοι μηχανισμοί «Αότοάμυνας» Καισαριανής, Βύρωνος καί 
Κολωνοΰ καί κατεσχέθη όλόκληρον όπλοστάσιον περιστρόφων, τυφεκίων καί αύτο- 
μάτων Τόμιγκαν (ιδίως πλησίον τής γεφύρας 'Αγίου Ίωάννου Καισαριανής) . Αί 
κομμουνιστικαί όμάδες τών συνοικισμών αύτών Ιπρόκειτο, έντός ολίγων ήμερών άπό 
τής έξαρθρώσεώς των, νά διαπράξουν σειράν δολοφονιών πολιτικών καί στρατιωτι
κών προσωπικοτήτων, ώς καί σαμποτάζ ευρείας έκτάσεως είς νευραλγικά σημεία 
τοϋ λεκανοπεδίου ’Αθηνών, Πειραιώς καί Περιχώρων. Διενηργήθησαν άθρόαι συλ
λήψεις.

2) Τήν 23ην— 24ην Ίανουαρίου άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν 4 άκρως 
έπικίνδυνα κομμουνιστικά στελέχη, πρώην άνώτεροι άξιωματικοί τού Στρατεύμα
τος, οί όποιοι είχον άποταχθή διά τήν κομμουνιστικήν των δράσιν. "Απαντες οί 
συλληφθέντες έβαρύνοντο μέ ένα σκοτεινόν καί πλήρες αίματος παρελθόν, μέ κα
τασκοπείαν καί σαμποτάζ είς βάρος τής Ελλάδος. Έπρόκειτο περί τών Ι.Π., άπο- 
τάκτου συνταγματάρχου καί έκ τών σημαινόντων κομμουνιστικών στελεχών, συνερ
γάτου τού «Ριζοσπάστου», Θ.Μ., άποτάκτου ταγματάρχου διά τήν επαναστατικήν 
του δράσιν, Χ.Α., άποτάκτου ταγματάρχου, ειδικού επί τών στρατιωτικών ζητη
μάτων τού Συμμοριτοπολέμου καί συνεργάτου τού «Ριζοσπάστου», καί Μ.Μ., άπο
τάκτου καί έκ τών δρώντων έπικινδύνως στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. Οδτοι έτύγχανον 
καί άνώτεροι άξιωματικοί τούΕ.Λ.Α.Σ.
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3) Συνδεδυασμέναι άστυνομικαί ένέργειαι άπό των αρχών τοΰ Δεκεμβρίου 
1947, δτε έφονεύθη, παρά τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου δ άστυφύλαξ Δ. Δουβής, 
έκ καιροφυλακτούντων διά τήν δολοφονίαν τοΰ Στυλ. Γόνατά αύτοαμυνιτών, έφε
ραν εις τά έδώλια τοΰ Εκτάκτου Στρατοδικείου ’Αθηνών, κατά τδ δεύτερον δεκαή
μερον τοΰ Φεβρουάριου 1948, περί τούς 62 επικινδύνους αύτοαμυνίτας. Έ κ  τού
των, τήν 17ην Φεβρουάριου, οί 10 κατεδικάσθησαν εις θάνατον (δ φονεύς τοΰ άστυ- 
φύλακος Δουβή, Σ.Μ., πεντάκις εις θάνατον) , οί 11 εις ισόβια δεσμά καί οί ύπό- 
λοιποι εις άλλας βαρείας ποινάς.

4) Τήν 3ην Μαρτίου 1948 άνεκαλύφθη καί έξηρθρώθη πολυμελής κομμουνι
στική σπείρα, στρατολογούσα συμμορίτας. Ή  κομμουνιστική αυτή σπείρα κατεσκό- 
πευε τάς κινήσεις τών ’Αστυνομικών ’Αρχών πρωτευούσης καί τών μελών τών 
ξένων Στρατιωτικών ’Αποστολών, σοβαρωτάτη δέ καί δλως επικίνδυνος ύπήρξεν ή 
δράσις της εις ’Αθήνας, Πειραιά καί Προάστια, άναφορικώς μέ τήν στρατολογίαν 
κομμουνιστοσυμμοριτών καί τήν έξεύρεσιν πολεμοφοδίων διά τδν «Δημοκρατικόν 
Στρατόν Ελλάδας». Συνολικώς συνελήφθησαν 16 έπίλεκτα στελέχη καί άρκετά 
άπλά μέλη.

5) Τήν 28ην ’Απριλίου 1948 άπεκαλύφθη καί έξηρθρώθη άλλη πολυμελής 
καί έπικίνδυνος κομμουνιστική συμμορία, ή όποια έστρατολόγει κομμουνιστοσυμμο- 
ρίτας διά τήν Πελοπόννησον. ’Αρχηγός τής συμμορίας αύτής ήτο ένας παλαιοημε
ρολογίτης... ’Αρχιμανδρίτης, γνωστός εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών ώς «καπετάν Παπαφλέσσας». ’Άνω τών 300 κομμουνιστοσυμμορΐται είχον 
στρατολογηθή ύπό τής συμμορίας αύτής, έκ τής δποίας συνελήφθησαν 13 στελέχη 
καί δεκάδες μελών.

6) Τήν 2αν ’Απριλίου κατεφέρθη καίριον πλήγμα καί ώς έκ τούτου έπήλθε 
πλήρης έκμηδένισις τής «Αυτοάμυνας» ’Αθηνών, διά τής άνακαλύψεως καί συλ- 
λήψεως 37 στελεχών τών κομμουνιστικών συνωμοτικών μηχανισμών. Τά στελέχη 
αύτά ένήργουν στρατολογίαν καί έράνους καί συνέλεγον πάσης μορφής πληροφο
ρίας, έν σχέσει μέ τάς κινήσεις τοΰ Στρατού καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

7) Ή  δολοφονία τοΰ άειμνήστου ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά, 
τήν Ιην Μαίου 1948, ήμέραν τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, έφερε τήν δλοκληρωτικήν 
κινητοποίησιν τών άστυνομικών δυνάμεων διά τήν άνακάλυψιν τών όπισθεν τοΰ 
φυσικού αυτουργού κρυπτομένων συνωμοτικών κομμουνιστικών μηχανισμών. Χάρις 
λοιπόν είς μίαν άνευ προηγουμένου έργώδη προσπάθειαν τών άστυνομικών, καί ίδι
ους χάρις είς τό έπίμοχθον άνακριτικόν έργον τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών, συνετρίβη, μέχρι 
τής 16ης Μαίου, ή όλη δργάνωσις τής «Αύτοάμυνας» ’Αθηνών μέ τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τοΰ άρχηγοΰ τών δολοφόνων, 10 έπιλέκτων κομμουνιστικών στελε
χών καί i5 0  σκληροπυρηνικών τοΰ Κ.Κ.Ε. "Οπως άπεκαλύφθη ύπό τής μεγάλης 
αύτής «στρατιάς» άμετανοήτων κομμουνιστών, άπεσκοποΰντο, πλήν τής δολοφονίας 
τοΰ ύπουργοΰ X. Λαδά, ή όποια έπραγματοποιήθη, καί αί δολοφονίαι τών Στυλ. 
Γόνατά, Ναπολέοντος Ζέρβα καί άλλων πολιτικών προσωπικοτήτων, ώς καί αί 
δολοφονίαι διακεκριμένων προσώπων τών Γραμμάτων καί τής ’Επιστήμης καί έρ- 
γατικών στελεχών. Γενική ύπήρξεν ή άναγνώρισις, ότι διά τοΰ άστυνομικοΰ τούτου 
καίριου πλήγματος άπηλλάγησαν αί Άθήναι καί δ Πειραιεύς άπδ τόν έφιάλτην τής 
αιματοχυσίας.

8) Τήν 3ην ’Ιουνίου κατεφέρθη άλλο σοβαρώτατον πλήγμα κατά τών συνω
μοτικών παρανόμων μηχανισμών, διά τής έξαρθρώσεως τής μυστικής άστυνομίας 
τοΰ Κ.ΚΈ., τής γνωστής «’Επαγρύπνησης». Πράκτορες τής μυστικής αυτής άστυ
νομίας τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος Ελλάδος ήσαν καθηγηταί, δημόσιοι ύπάλλη- 
λοι, όδηγοί αυτοκινήτων, σερβιτόροι, ύπηρεσίαι κ.λ., ύπό τών όποιων κατεσκοπεύοντο 
αί. κρατικαί ύπηρεσίαι καί είδικώτερον αί στρατιωτικά! καί άστυνομικαί άρχαί,
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άλλα καί τά... μέλη τού Κ.Κ.Ε. Συνελήφθησαν 44 έπιφανή στελέχη καί δεκάδες 
απλών «Ιπαγρυπνητών».

9) Τήν 17ην Ιουνίου άνεκαλύφθη καί έξηρθρώθη καί τό «Άρχηγεΐον» της 
«Αυτοάμυνας» ’Αθηνών. Συνελήφθησαν, πλήν τών ηγετικών στελεχών τοΰ «’Αρ
χηγείου», 26 σημαίνοντα μέλη τής «Αυτοάμυνας» ’Αθηνών καί διελύθησαν άπαντες 
σχεδόν οί τομείς ’Αθηνών καί Περιχώρων.

10) Ίσχυρότατον πλήγμα κατεφέρθη κατά τών έπιλέκτων στελεχών τοΰ κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοΰ τήν 17ην— 18ην ’Ιουλίου 1948, δτε άνεκαλύφθησαν τά μυ
στικά τυπογραφεία τοΰ Κ.Κ.Ε. καί αί κρΰπται, δπου κατέφευγον τά καταδιωκόμενα 
στελέχη του. Εις τό σημεΐον τοΰτο ή Γ.Γ.Α. ’Αθηνών έφήρμοσε εύφυέστατον σχέ- 
διον, έκ τών άκρως απορρήτων, μέ αποτέλεσμα νά συντριβή τό σατανικόν σχέδιον 
τοΰ Κ.Κ.Ε. προς άπόκρυψιν τών διωκομένων στελεχών του, νά άποκαλυφθή πλή
ρως ή δράσις 21 σημαινόντων στελεχών, τά όποια χϊυνελήφθησαν, καί νά συγκεν
τρωθούν πληροφορίαι όψίστης έθνικής σπουδαιότητος έκ τών γενομένων άποκαλύ- 
ψεων. Σημειωτέον δτι συνεπεία τής έπιτυχίας αυτής άνεκαλύφθησαν κρΰπται, πιε
στήρια καί όπλισμός εις πλεΐστα σημεία τών ’Αθηνών καί γενικώτερον τοΰ λεκανο
πεδίου ’Αττικής.

11) Τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1948 άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν τά κυριώ- 
τερα στελέχη καί πλεΐστα μέλη τής κομμουνιστικής όργανώσεως «Προπαγάνδα καί 
διαφώτιση», γνωστής ώς «ΑΓΚίΤ-ΠΡΟΠ».

Ή  όργάνωσις αΰτη μετέδιδε κυρίως πρός τό έξωτερικόν πληροφορίας, τοΰτο δέ πρός 
κατασυκοφάντησή τής άγωνιζομένης κατά τοΰ σλαβοκομμουνιστικοΰ κινδύνου Ε λ 
λάδος. "Εδρα τής όργανώσεως ήτο τό επί τής Τέρας Όδοΰ 20 χαρτοπωλείον, τό 
όποιον διηύθυνον δύο παλαιά καί μέ πλουσίαν δράσιν στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε., άνή- 
κοντα εις τό άνώτερον προσωπικόν τοΰ «Ριζοσπάστου». Οί 24 συνολικώς συλληφθέν- 
τες παρεπέμφθησαν άπαντες εις τό Στρατοδικεΐον καί κατεδικάσθησαν εις βαρείας 
ποινάς.

12) Μέγιστον άστυνομικόν πλήγμα κατεφέρθη καί κατά τό πρώτον δεκαήμε
ρον τοΰ ’Οκτωβρίου, δτε άπεκαλύφθησαν καί έξηρθρώθησαν αί «άχτΐδες» 3ης καί 
6ης περιφέρειας ’Αθηνών καί αί «Κ.Ο.Β.» τών άνατολικών συνοικισμών. Αί «άχτΐ
δες» αύταί, ώς καί αί «Κ.Ο.Β.» (Κομμουνιστικαί ’Οργανώσεις Βάσεως» τών άνα
τολικών συνοικισμών, είχον διαλυθή κατ’ έπανάληψιν υπό τής Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών διά τής συλλήψεως τών κυριωτέρων στελεχών των, μετά δέ τήν διάλυσιν 
καί τής «’Επιτροπής Πόλης ’Αθηνών», τής όποιας ή Γ.Γ.Α. ’Αθηνών συνέλαβεν 
άλληλοδιαδόχως τούς γενικούς γραμματείς, αί έν λόγω κομμουνιστικαί οργανώσεις, 
άπορφανισθείσαι, άποσυνετέθησαν τελείους. Αί έπιτυχίαι αύταί είχον ώς άποτέλεσμα 
τήν άποκήρυξιν, έκ μέρους τής ψευδοκυβερνήσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών, τής 
κομμουνιστικής ηγεσίας τών μετόπισθεν, διά τής καταργήσεως τής «’Επιτροπής 
Πόλης», ώς είδομεν, μετά ταΰτα δέ δ ραδιοφωνικός σταθμός τών κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών διέτασσε τά μέλη τών κομμουνιστικών τούτων δργανώσεων νά καταφύγουν 
εις τά βουνά. Ένώ δμως τοιαΰται ήσαν αί έντολαί αί μεταδιδόμεναι διά τοΰ ραδιο
φωνικού σταθμού, τό στρατηγείον τών συμμοριτών ένήργει άντιθέτως καί άπέστελ- 
λεν είς τάς ’Αθήνας —  καί είς άλλας μεγαλουπόλεις τής Ελλάδος —  έμπιστους 
συμμορίτας καί στελέχη, μέ τήν έντολήν νά άνασυγκροτήσουν τήν Κ.Ο.Α. (Κομ
μουνιστικήν Όργάνωσιν ’Αθηνών) καί νά διενεργήσουν, διά τών «Επιτροπών Πό
λης», εύρείας έκτάσεως στρατολογίαν, σαμποτάζ, συλλογήν πληροφοριών, πολεμο
φοδίων καί χρημάτων κ.λ., είς βάρος τής άγωνιζομένης Ελλάδος. Οϋτω, μετά τήν 
έπανασύστασιν τών διαφόρων όμάδων τής Κ.Ο.Α., δεδοκιμασμένα στελέχη τοΰ Κ. 
Κ.Ε. άνέλαβον νά άνασυγκροτήσουν καί τάς διαλυθείσας «άχτίδας», 3ην καί 6ην, 
ώς καί τάς Κ.Ο.Β., καί νά όργανώσουν νέας δμάδας «Αυτοάμυνας», σαμποτάζ, κα
τασκοπείας καί έκτελεστών πολιτικών καί στρατιωτικών προσωπικοτήτων. ’Αλλά
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περί χών ένεργειών αύτών είχεν άκριβεΐς πληροφορίας ή Γ.ΓΛ . ’Αθηνών, δτε είς 
την κατάλληλον στιγμήν έπενέβη καί συνέλαβε 28 έπικίνδυνα στελέχη καί 60 
σημαίνοντα μέλη, τά δποΐα είχον στρατολογηθή διά την έπάνδρωσιν τών διαφόρων 
κομμουνιστικών μηχανισμών. Σημειωτέον δτι μεταξύ τών συλληφθέντων συγκατ: 
λέγετο καί ή «περιβόητος» Λουΐζα Τζήμα, σύζυγος τού Άνδρέου Τζήμα ή Σαμαρι- 
νιώτου, γνωστού αύτονομιστοΰ καί έπιλέκτου στελέχους τού Κ.Κ.Ε. καί άντιπρο- 
σώπου τής ψευδοκυβερνήσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών είς Μποΰλκες τής Γιου
γκοσλαβίας. Πέραν δέ αύτών τών συλλήψεων άνεκαλύφθη καί κατεσχέθη είς κρύ
πτην καί έντός φρεατίων, παρά τήν Έλιούπολιν, μέγα δπλοστάσιον τού Κ.Κ.Ε., 
ώς καί πιεστήρια, πολύγραφοι, γραφομηχαναί καί μέγας άοιθμδς κομμουνιστικών 
εντύπων.

13) Νέον ίσχυρότατον πλήγμα κατεφέρθη ύπδ τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών τήν 22αν 
Δεκεμβρίου 1948, δτε άνεκαλύφθησαν καί έξηρθρώθησαν αί 6η, 7η καί 10η «άχτΐ- 
δες» καί συνελήφθησαν 38 έπικίνδυνα στελέχη τού Κ.Κ.Ε., ώς καί περί τά 20 
«σκληροπυρηνικά» μέλη. Διά τής έξαρθρώσεως αυτής τών κομμουνιστικών μηχανι
σμών τών μετόπισθεν, άπηλλάγησαν αί περιοχαί άνατολικών καί βορείων συνοικι
ών τής πρωτευούσης καί αί περιοχαί Κυψέλης, Γαλατσίου, Πατησίων, Άχαρνών, 
Πλατείας ’Αττικής, μέχρις 'Αγίων ’Αναργύρων, ’Αμπελοκήπων, Γκύζη, Έξαρχείων, 
Νεαπόλεως καί Κολωνακίου.

14) Τήν 27ην— 28ην Δεκεμβρίου άπεκαλύφθη καί έξηρθρώθη άλλος συνω
μοτικός κομμουνιστικός μηχανισμός, έργαζόμενος πρδς έξάρθρωσιν τών στρατιωτι
κών μονάδων. Τδ σοβαρώτατον τούτο πλήγμα κατεφέρθη κατόπιν πληροφοριών, αΐ- 
τινες, διαβιβασθεΐσαι ύπδ τής Άνωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Στερεάς Ε λ 
λάδος πρδς τήν Γ.Γ.Α. ’Αθηνών, ώμίλουν περί ένδς στρατιώτου, ύπηρετοδντος είς 
μονάδα τής 7ης Μεραρχίας, δ δποΐος εύρίσκετο είς έπαφήν μέ κλιμάκιον στρατιω
τικής κομμουνιστικής όργανώσεως. Κατόπιν τούτου διενηργήθη εύρεια παρακο- 
λούθησις καί διεπιστώθη ή δράσις τού στρατιώτου τούτου, ώς καί πλειάδος άλλων 
συναδέλφων του, οί όποιοι άλληλογράφουν συνθηματικώς μέ πλείστους δπλΐτας καί 
προσεπάθουν τδ μέν νά διαβρώσουν τδ ήθικόν των, τδ δέ νά άρυσθοΰν πληροφορίας 
στρατιωτικής φύσεως πρδς έκμετάλλευσιν ύπδ τού συμμοριακοΰ στρατού. Έ κ  τών 
διενεργηθεισών συλλήψεων εύρείας έκτάσεως καί έκ τών κατασχεθέντων έπιστο- 
λών, σημειωμάτων, τηλεγραφημάτων καί συνθηματικών κωδίκων, προέκυψεν δτι 
σοβαραί πληροφορίαι έπί τών κινήσεων καί τών σχεδίων τού στρατού διεβιβάζοντο 
είς τούς παρανόμους κομμουνιστικούς μηχανισμούς, καί είδικώτερον είς τήν διαβρω- 
τικήν δμάδα τών 18 έπιλέκτων στελεχών τού Κ.Κ.Ε., τά δποΐα άπεκαλύφθησαν 
άπαντα καί συνελήφθησαν. ”Ας σημειωθή δτι μεταξύ τών πολλών κατασχεθέντων, 
πάσης φύσεως έντύπων καί σημαντικού άριθμοΰ δπλων, συγκατελέγοντο άρκεταί 
συνθηματικαί έκθέσεις έπί τής δράσεως ένδς έκάστου τών στελεχών καί μελών. 
Είς μίαν άπδ αύτάς άνεγράφοντο καί τά κάτωθι :

«'Η δουλειά μας στδ πλησίασμα τού Στρατού είναι δύσκολη. Τδ Νταχάου 
(δηλαδή ή Μακρόνησος), μάς τά χαλά δλα. Υπάρχει πλέρια άπροθυμία καί φόβος. 

Τδ Γενικδ ’Αρχηγείο κατάργησε τήν Κ.Ο.Α. καί τήν άναδιοργανώνει σέ καινούρ
γιες βάσεις. Πολύ σωστά δέ δ ’Αρχηγός μας (δηλαδή δ Ν. Ζαχαριάδης) παρατηρεί 
πώς ούτε μιά μύτη χαφιέ, παρ’ δλη τήν έξοντωτική δράση τής ’Αστυνομίας 
δέν μπόρεσε νά σπάση...».

Καί είς μίαν άπδ τάς πολλάς κατασχεθείσας έπιστολάς, είς στρατιώτης κομ
μουνιστής έγραφε χαρακτηριστικώς πρδς τδν καθοδηγητήν του :

«Ξέρω τί θά κάμω ύπηρετώντας ρτον μοναρχοφασιστικδ στρατό. Ξέρω ποιούς 
θά χτυπήσω δταν θά είναι καιρός. Τήν "γραμμή” τήν ξέρω καλά...».
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Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκ παραλλήλου, κατέφερεν άλλην σειράν άλ- 
λεπαλλήλων πληγμάτων κατά των συνωμοτικών μηχανισμών τοΰ έπινείου. 

Οΰτω :
1) Τήν 8ην ’Απριλίου 1948 άπεκάλυψε καί συνέλαβε άπαντα τά μέλη εύρυ- 

τάτου δικτύου κατασκοπείας, σαμποτάζ καί στρατολογίας κομμουνιστοσυμμοριτών. 
Είδικώς ώς πρός τήν διενεργουμένην στρατολογίαν, ιδία μεταξύ τών ναυτικών, άνε- 
καλύφθησαν πλήθος πολυγραφημένων έπιστολών, συνθηματικών τηλεγραφημάτων 
καί σημειωμάτων. Ή  έξάρθρωσις τοΰ συνωμοτικού τούτου δικτύου δφείλεται είς 
ένα ευφυές τέχνασμα τών άστυνομικών τοΰ Πειραιώς, άναφορικώς μέ τήν άνακάλυ- 
ψιν τών συνθημάτων άναγνωρίσεώς στελεχών καί μελών τών κομμουνιστικών μη
χανισμών τής γείτονος.

2) Τήν 5ην— 6ην ’Ιουνίου άνεκαλύφθη εύρυτάτη όργάνωσις στρατολογίας με
λών καί διενεργείας έράνων διά τάς άνάγκας τοΰ συμμοριτοπολέμου. Συνελήφθη- 
σαν 25 στελέχη καί περί τά 50 μέλη άμφοτέρων τών φύλων.

3) Είς τάς 14— 15 ’Ιουλίου 1948 άπεκαλύφθη μέγα συνωμοτικόν δίκτυον τής 
«Αυτοάμυνας» Πειραιώς, τό όποιον άπό τοΰ 1946 είχε προβή είς σειράν δολοφο
νιών έθνικοφρόνων πολιτών, άποπείρας σαμποτάζ, στρατολογίας μελών τοΰ κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοΰ, διανομάς κομμουνιστικών έντύπων καί προκηρύξεων, έρά- 
νους κ.λ. Συνελήφθησαν άνω τών 30 κομμουνισταί.

4) Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1948 άνεκαλύφθη καί έξηρθρώθη παράνομος γυναι
κείος μηχανισμός είς Νέαν Κοκκινιάν καί άλλα προάστια τοΰ Πειραιώς. Διενηρ- 
γήθησαν άθρόαι συλλήψεις καί έγένοντο σοβαραί άποκαλύψεις περί διενεργείας έρά
νων καί στρατολογίας μελών τών κομμουνιστοσυμμοριτικών ομάδων Πελοποννήσου.

5) Σημαντικώτατον πλήγμα, κατά τών κομμουνιστικών συνωμοτικών μηχα
νισμών τοΰ Πειραιώς, κατεφέρθη διά κοινής καί συνδεδυασμένης ένεργείας τών 
’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραιώς, περί τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ 
’Οκτωβρίου 1948. Τό πλήγμα τοΰτο, κατά τό όποιον έξηρθρώθη ή «’Επιτροπή 
Πόλης» καί πλεΐστοι άλλοι συνωμοτικοί μηχανισμοί τοΰ Πειραιώς διά τής άνακα- 
λύψεως καί συλλήψεως 46 έπιλ.έκτων κομμουνιστικών στελεχών, κρίνεται εν έκ 
τών σημαντικωτέρων τής περιόδου τοΰ συμμοριτοπολέμου έκ μέρους τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, διότι διά τών γενομένων συλ,λήψεων διελύθη κυριολεκτικώς ή «Κ.Ο. 
Π.» (Κομμουνιστική Όργάνωσις Πειραιώς) δλίγους μήνας μετά τήν άνασυγκρό- 
τησίν της υπό τών άπεσταλμένων τής ήγεσίας τοΰ συμμοριτισμού.

Ή  έξάρθρωσις τών κομμουνιστικών μηχανισμών τοΰ Πειραιώς, τών όποιων 
ή δράσις άνεφέρετο ώς υποδειγματική είς δλα τά παράνομα έντυπα, έγένετο ύπό 
τάς έξής συνθήκας: Μετά τήν έπιτυχή δράσιν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Πατρών, αί κομμουνιστικαί Οργανώσεις άπορφανισθεΐσαι, διελύθησαν καί έπί 
πολλούς μήνας δέν κατώρθωσαν νά άνασυγκροτηθοΰν ούτε καν μερικώς. Τοΰτο 
ήνάγκασε τό άρχηγεΐον τών κομμουνιστοσυμμοριτών νά άποστείλη τά πλέον δεδο- 
κιμασμένα στελέχη τοΰ κόμματος είς τά μετόπισθεν, μέ τήν έντολήν νά άπομα- 
κρύνουν τάς «Έπιτροπάς Πόλεων» —  άνυπάρκτους έν τή ουσία κατόπιν τών πλη
γμάτων τής ’Αστυνομίας —  καί νά έγκαθιδρύσουν νέας μέ άλλα δυναμικά στε
λέχη, άλλά καί μέλη τοΰ κόμματος, έχοντα άξιόλογον δράσιν κατά τό παρελθόν. 
Οί άπεσταλμένοι, όμως, παρ’ δλας τάς προσπάθειας των, δέν κατώρθωσαν νά άνεύ- 
ρουν παρά μόνον ένα ήγετικόν στέλεχος, είς τό όποιον άνέθεσαν έν λευκώ νά άνεύρη 
καί τούς λοιπούς συνεργάτας του, ώς καί τά μέλη διά τών όποιων θά έπετύγχανε 
τήν έπάνδρωσιν τών άνασυγκροτουμένων «άχτίδων», «Κ.Ο.Β.», όμάδων σαμποτέρ, 
έκτελεστών καί άλλων. 'Ως πρώτοι συνεργάται έπελέγησαν 4 έπίλεκτα στελέχη 
τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., έκπαιδευθέντα είς τό Μποΰλκες τής Γιουγκοσλαβίας, τά 
όποια καί έτοποθετήθησαν είς τάς πλέον καίριας θέσεις τής «Κομμουνιστικής Όρ-
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γάνωσης Πειραιώς», έντός βραχύτατου δέ χρονικού διαστήματος κατώρθωσαν νά 
ανασυγκροτήσουν τήν δλην δργάνωσιν Πειραιώς και να λειτουργή αυτή «κατά τον 
πλέον υποδειγματικόν τρόπον», δπως Ιτονίζετο εις τα κομμουνιστικά έντυπα καί 
τάς οδηγίας. ’Αλλά τά δραστικά μέτρα τής ’Ασφαλείας Πειραιώς κατέστησαν δυσ
χερείς τάς κινήσεις τών μελών καί στελεχών τής δργανώσεως, τόσον δέ ώστε νά 
άναγκασθή ή ήγεσία τής δργανώσεως νά δρίση ώς τόπον συναντήσεως τών συνδέ
σμων μετά τών στελεχών τάς ’Αθήνας.

Καί είς τάς ’Αθήνας, δμως, δέν έφάνησαν περισσότερον «τυχεροί», καθ’ δτι 
ή Γ.Γ.Α. ’Αθηνών Ιπεσήμανεν άμέσως τάς κινήσεις των καί Ιθεσεν είς παρακολού
θησή δλα σχεδόν τά μέλη τής κομμουνιστικής δργανώσεως Πειραιώς. Έ ν συνερ
γασία, λοιπόν, μετά τής Γ.Γ.Α. Πειραιώς, οι συνωμόται κομμουνισταί άπεκαλύφθη- 
σαν άπαντες καί συνελήφθησαν, κατά γενομένην δέ ερευνάν είς τήν έν 'Ηλιουπόλει 
«γιάφκαν» τού παρανόμου έκδοτικοΰ μηχανισμού των άνεκαλύφθη σατανική κρύ
πτη, ή δποία είχε κατασκευασθή ύπό έμπιστων τεχνικών τού κόμματος είς τον δρνι- 
θώνα τής οικίας Α.Α. Είς τήν κρύπτην αύτήν, πλάτους 3 μέτρων καί μήκους 3,5 
μέτρων, μέ πλήρη έγκατάστασιν άερισμαΰ καί ήλεκτροφωτισμού, άνευρέθησαν καί 
κατεσχέθησαν δύο πολύγραφοι, δύο γραφομηχαναί, μέγας άριθμός μεμβρανών καί 
κομμουνιστικών έντύπων, ιός καί περίστροφα καί αυτόματα «Τόμιγκαν». Έ κ  τών 
γενομένων συλλήψεων καί τών περαιτέρω άνακριτικών ένεργειών άπεκαλύφθησαν 
καί συνελήφθησαν τά σπουδαιότερα στελέχη τών κομμουνιστικών παρανόμων μη
χανισμών τού Πειραιώς, άνελθόντα, ώς προελέχθη, είς 46. 'Ομοίως συνελήφθη καί 
σημαντικός άριθμός απλών μελών.

6) Τήν 17ην Νοεμβρίου έπήλθεν ή πλήρης έξάρθρωσις τών γυναικείων κομ
μουνιστικών οργανώσεων είς τούς συνοικισμούς Πειραιώς, ιδίως τής Δραπετσώνας, 
Ευγενίας, Άμφιάλης, Ταμπουρίων καί 'Αγίου Δημητρίου. Αί όργανώσεις αυταί, 
ύπό τό πρόσχημα φιλανθρωπικής ή φεμινιστικής δράσεως έπεδίδοντο είς άθρόαν 
διενέργειαν εράνων, διάδοσιν τού παρανόμου τύπου, άποστολάς τροφίμων καί δε
μάτων είς συμμορίτας, ώς καί είς παρότρυνσιν προς ένταξιν είς τάς συμμοριακάς 
δυνάμεις. ΑΕ συλληφθεΐσαι διά τήν ύπόθεσιν ταύτην ύπερέβησαν τάς τριάκοντα.

7) Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού Δεκεμβρίου καί ύστερα άπό δίμηνον πε
ρίπου παρακολούθησιν, άπεκαλύφθη καί έξηρθρώθη πλήρως δ παράνομος μηχανι
σμός τής Ε.Π.Ο.Ν. Πειραιώς καί πολλών προαστίων τών ’Αθηνών. Μέ τήν τερά
στιας σημασίας έπιτυχίαν αύτήν τής Γ.Γ.Α. Πειραιώς συνελήφθησαν 50 στελέχη 
καί ισάριθμοι ένισχυταί τής Ε.Π.Ο.Ν., άνεκαλύφθησαν δέ έντός μυστικών κρυ
πτών, είς οικίας μελών τής δργανώσεως, δλα τά παράνομα τυπογραφεία, τά όποια 
έχρησιμοποιοΰντο διά τήν έκτύπωσιν προκηρύξεων καί τού παρανόμου περιοδικού 
«Νέα Γενιά». 'Ομοίως κατεσχέθη άπαν τό «διαφωτιστικόν» ύλικόν τής δργανώσεως, 
πλήθος παντοειδών κομμουνιστικών έντύπων καί σημαντικός άριθμός δπλων. Δέον 
νά σημειωθή, δτι ούδέν έκ τών μελών τού Συμβουλίου τής Ε.Π.Ο.Ν. διέφυγε τήν 
σύλληψιν, άπαντες δέ οΕ συλληφθέντες κατηύθυνον δλόκληρον τόν παράνομον μη
χανισμόν τής Ε.Π.Ο.Ν. Πειραιώς καί πολλών άθηναϊκών προαστίων. Διά τού παρα
νόμου τούτου μηχανισμού τό Κ.Κ.Ε. έξεύρισκε τά νέα του στελέχη καί έστρατολόγει 
μέλη διά τάςμαχομένας συμμορίας του, προσέτι δέ δι’ αυτού άπεσκόπει είς τήν 
έναρξιν τού ένόπλου άγώνος διά τήν πόλιν τού Πειραιώς. Τό τελευταΐον τούτο 
είχε διακηρύξει καί δ ραδιοφωνικός σταθμός τών κομμουνιστοσυμμοριτών, μέ προ- 
κήρυξιν πού ύπέγραφον οΕ Βέττας, Γιαννακόπουλος καί Τραϊφόρος.

8) Τήν 11ην Δεκεμβρίου, ή ’Αστυνομία Πειραιώς κατέφερεν άλλο σοβαρώτα- 
τον πλήγμα κατά τών κομμουνιστικών συνωμοτικών μηχανισμών, διά τής 
άνακαλύψεως τού παρανόμου οικονομικού δικτύου τού άνασυσταθέντος Ε.Α.Μ. έπαγ- 
γελματιών καί τής συλλήψεως άνω τών 30 στελεχών του. Τούτο έπετεύχθη κατό-
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πιν μακράς καί συστηματικής παρακολουθήσεως, άπεκαλύφθη δέ δτι δ μηχανισμός 
οδτος, πλήν τής συγκεντρώσεως σοβαρών χρηματικών ποσών δΓ έράνων καί μηνιαί
ων συνδρομών εις διάφορα κομμουνιστικά έντυπα, ήσχολειτο καί μέ την διανομήν 
του «Ριζοσπάστου» καί στρατολογίαν μελών τοΰ μαχομένου κομμουνιστοσυμμοριτι- 
σμοΰ.

9) Μία άκόμη μεγάλη έπιτυχία τής ’Αστυνομίας Πειραιώς έσημειώθη την 
21ην Δεκεμβρίου 1948, διά τής άνακαλύψεως δικτύου ένεργουμένης κατασκοπείας 
εις τό Βασιλικόν Ναυτικόν καί διά τής έξαρθρώσεως παρανόμων δργανώσεων οικο
νομικής ένισχύσεως τοΰ συμμοριτοπόλεμου. Ή  σοβαρωτάτη αύτή επιτυχία Ιχει τάς 
ρίζας της εις παρακολουθήσεις άπό τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 1948, δτε έπεσημάνθη- 
σαν ύποπτοι συναντήσεις ύπαξιωματικών τοΰ Β.Ν. μετά σημαινόντων κομμουνιστών. 
Διενηργήθησαν συλλήψεις άνω τών 20 στελεχών καί δεκάδων μελών τοΰ Κ.Κ.Ε., 
είς δέ εκ τών στελεχών τούτων, διά νά μή προβή εις δμολογίας, ηύτοκτόνησεν, ρι- 
φθείς έκ τοΰ παραθύρου τοΰ ΙΑ ' Άστυνομικοΰ Τμήματος Πειραιώς...

** *

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ τοΰ συμμοριτοπολέμου, λήγοντος τοΰ 1948, χαρα
κτηρίζεται άπό τήν άναμφισβήτητον πίστιν είς τήν νίκην άπό πλευράς τών 

μαχομένων εθνικών δυνάμεων καί τοΰ Ιλληνικοΰ λαοΰ, άλλ’ Ιν ταυτώ καί άπό 
σοβαράν έπιδείνωσιν τής καταστάσεως, όφειλομένην είς τάς καταστρεπτικάς έπι- 
δρομάς έναντίον τής Καρδίτσης καί άλλων πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων, «1>ς 
καί είς τήν εύρυτάτην βιαίαν στρατολογίαν μελών τοΰ συμμοριτοπολέμου. Χαρα
κτηρίζεται έπίσης άπό τήν πείσμονα άντίδρασιν τών ήγετών τοΰ σλαβοκομμουνιστι- 
κοΰ συμμοριτισμοΰ καί τήν πάση θυσία άνάκτησιν τοΰ άπολεσθέντος «γοήτρου», 
συνεπεία τών άλλεπαλλήλων πληγμάτων πού ύπέστησαν είς τό έσωτερικόν τής 
Ελλάδος, άλλά καί διεθνώς έκ τής καταδίκης τοΰ σλαβοκομμουνιστικοΰ συνασπι
σμού. Ή  άντίδρασις αύτή έξεδηλώθη, πλήν τής εύρυτάτης βιαίας στρατολογίας καί 
τής έξαπολύσεως αιφνιδιαστικών καταστρεπτικών έπιδρομών έναντίον πόλεων καί 
χωρίων, διά σειράς έκτελέσεων ήγετικών στελεχών καί άπλών συμμοριτών, μέ τόν 
σκοπόν δπως κατατρομοκρατηθούν αί σλαβοκομμουνιστικαί όρδαί καί μεταβληθοΰν 
είς «τάγματα θανάτου» ή «αύτοκτονίας» πρός έπίτευξιν τοΰ άντικειμενικοΰ σκοπού. 
Ή  σειρά αΰτη τών άθρόων έκτελέσεων ήρχισε μέ τήν πτώσιν τοΰ «άπαρτου κά
στρου», τοΰ Γράμμου, καί συνεχίσθη μέχρι καί τής τελικής συντριβής τοΰ κομμου- 
νιστοσυμμοριτισμοΰ κατά τό 1949, είναι δέ άληθές δτι ένέσπειρε τόν τρόμον μετα
ξύ τών συμμοριτών καί έδημιουργήθη ουτω άφ’ ένός έξαρσις τής μαχητικότητός 
των, άφ’ έτέρου σοβαρά μείωσις τών άλλεπαλλήλων κρουσμάτων άπειθαρχίας, τών 
άποδράσεων καί τής παραδόσεως μεγάλων τμημάτων τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ 
είς τόν ’Εθνικόν Στρατόν.

Ή  πρώτη καί σπουδαιοτέρα έκτέλεσις έπιφανοΰς ήγετικοΰ στελέχους τοΰ 
κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ έγένετο τήν 20ήν Αύγούστου 1948, δπως άπεκαλύφθη 
άπό τά περιελθόντα είς χειρας τοΰ έθνικοΰ στρατοΰ άπόρρητα έγγραφα καί δια- 
ταγάς τοΰ κομμουνιστικού άρχηγείου. Πρόκειται περί τοΰ πρώην άντισυνταγμα- 
τάρχου τοΰ «Δημοκρατικού Στρατοΰ» Γ. Γιαννούλη, ένός έκ τών πλέον φανατικών 
καί έμπιστων άρχισυμμοριτών τοΰ Μ. Βαφειάδη καί δλοκλήρου τής κομμουνιστικής 
ήγεσίας. Ή  έκτέλεσις αΰτη διετυμπανίσθη ευρύτατα είς τάς τάξεις τών κομμουνι- 
στοσυμμοριτών καί έγνωστοποιήθη έπισήμως είς άπάσας τάς συμμορίας δΓ «ήμε- 
ρησίας διαταγής» τής 6ης Σεπτεμβρίου 1948, τής όποιας τό κείμενον έχει ώς άκο- 
λούθως :
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«ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 6 ΤΟΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1948

«Κοινοποιούμε άνακοίνωση του Γενικού μας "Αρχηγείου, σχετική μέ παρα
πομπή σέ στρατοδικείο κα’ι καταδίκη σέ θάνατο τού πρώην άντισυνταγματάρχη τού 
Δ.Σ. Γιαννούλη :

«Τό Γενικό ’Αρχηγείο τού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας άνακοινώνει στους 
μαχητές καί άξιωματικούς τού Δ.Σ.Ε. τά παρακάτω :

» Στις 20 Θύγούστου καταδικάστηκε σέ θάνατο καί έκτελέστηκε ό πρώην 
άντισυνταγματάρχης τού Δ.Σ.Ε. Γεώργιος Γιαννούλης. Ό  Γιαννούλης είναι ύπεύ- 
θυνος γιά τόν αιφνιδιασμό καί τήν άπώλεια τού Κάμενικ, για τήν άπώλεια τού Γκό- 
λιου καί τήν άπώλεια τής Μπάτρας, πράγμα πού είχε γιά συνέπεια νά γίνη άναδί- 
πλωση όλων των δυνάμεών μας στό Γράμμο. Ό  Γιαννούλης φέρνει μεγάλη στρα
τιωτική ευθύνη γιά τις απώλειες αυτές καί γΡ αυτό καταδικάστηκε σέ θάνατο καί 
έκτελέστηκε. Ό  Γιαννούλης παραδέχτηκε μπροστά στό στρατοδικείο τήν ευθύνη 
του. Ό  Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας πολλές φορές βοήθησε τόν Γιαννούλη γιά 
νά διορθώση τις άδυναμίες του. Αυτός όμως συνέχισε τά λάθη του καί έφτασε μέχρι 
τις παραπάνω πράξεις πού αποτελούνε πραγματική προδοσία. Στό Δ.Σ.Ε. κάθε στέ
λεχος καί κάθε μαχητής εύθύνεται γιά δλες τις πράξεις του καί δίνει λόγο γ ι’ 
αυτές. Κάθε παράλειψη ή μή έφαρμογή διαταγής τιμωρείται σύμφωνα μέ τούς 
νόμους μας. Αύτό ισχύει γιά δλους, άπό τά πάνω μέχρι τά κάτω. Ό  Δ.Σ.Ε. δέν 
μπορεί νά δεχτή παραλείψεις καθήκοντος, μή εκτέλεση διαταγών, αιφνιδιασμούς, 
σύμπτυξη χωρίς διαταγή άπό κανένα.

» Μέ τήν ευκαιρία τής καταδίκης τού Γιαννούλη, τό Γενικό μας ’Αρχηγείο 
καλεΐ τούς μαχητές καί τά στελέχη τού Δ.Σ.Ε. νά δυναμώσουνε τήν πειθαρχία καί 
τήν έπαγρύπνησή τους καί νά Ιφαρμόζουν άμέσως, χωρίς καμμιά συζήτηση, τις 
διαταγές.

» Σ.Δ. Γ ΙΙΙ Μεραρχίας, 6.9.48. ΠΑΓΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ».

Τήν έκτέλεσιν τού άρχκσυμμορίτου Γιαννούλη ήκολούθησεν όλόκληρος σειρά 
άλλεπαλλήλων άλλων έκτελέσεων, διά νά συγκρατηθοΰν οί δπαδοί τού λησταρχείου 
τού Μάρκου Βαφειάδη καί οί βιαίως στρατολογηθέντες κομμουνιστοσυμμορΐται. Πα
ρά ταΰτα δμως, καί Ιδίως παρά τήν τόσον διατυμπανισθεΐσαν έκτέλεσιν τού Γιαν
νούλη, αί άποδράσεις τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί ή παράδοσις αυτών εις τόν 
Εθνικόν Στρατόν δέν κατήλθον εις τό έπίπεδον πού έπεδίωκεν ή κομματική ήγεσία. 
Ουτω, έλαχίστας μόλις ήμέρας άπό τής άνακοινώσεως τής «ήμερησίας διαταγής» 
τής κομμουνιστοσυμμοριτικής ήγεσίας, παρεδίδοντο είς τόν ’Εθνικόν Στρατόν Αρ
κετοί συμμορΐται, οί όποιοι μάλιστα προέβαινον καί είς σοβαρωτάτας άποκαλύψεις. 
Ό  παραδοθείς λ.χ. περί τά τέλη Σεπτεμβρίου συμμορίτης Συναμίδης ’Ιορδάνης, 
κατέθεσεν δτι είσήλθεν είς τήν Ελλάδα τήν 26ην Σεπτεμβρίου μετά έτέρων 60 
συμμοριτών, έξ ών 28 γυναίκες, άπάντων προερχομένων έκ τού στρατοπέδου Μπερ- 
κοβίτσης. "Άλλος παραδοθείς συμμορίτης κατά τάς ήμέρας έκείνας, ό ΙΙαχούτης 
Δημήτριος, κατέθεσεν δτι είσήλθεν εις Ελλάδα έκ Γιουγκοσλαβίας, τήν 27ην Σε
πτεμβρίου καί μετά 78 άλλων κομμουνιστοσυμμοριτών. Καί άλλος παραδοθείς συμ
μορίτης, τών ιδίων εκείνων ήμερών, κατέθεσεν δτι προήρχετο έκ τού Έλβασάν καί 
δτι είς τά έκεί νοσοκομεία εύρίσκοντο περί τούς 1.200 τραυματίαι κομμουνιστοσυμ- 
μορΐται. “Οσοι δέ έκ τούτων έθεραπεύοντο προωθούντο είς Ελλάδα διά τού δρομο
λογίου Κορυτσάς —  Πρέσπας.

*
*  *
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Γ ΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ή κατάστασής, λήγοντος τοΰ 1948, παρουσιάζει τήν έξης ει
κόνα άπό πλευράς των Ιπιχειρήσεων:

1) Κατ’ άρχήν αί επιχειρήσεις εις Ρούμελην, εις τήν όποιαν άπό ’Ιανουάριου 
έως Μαΐου 1948 δεν υπήρχε σχεδόν χωρίον πού νά μή θρηνή θύματα άπό τάς πρω
τοφανείς θηριωδίας των κομμουνιστοσυμμοριτών, άπέδωσαν έργον τεράστιον διότι 
άπετράπη ή σταθεροποίησις έκεί έλεγχομένης ύπό των συμμοριτών περιοχής, ίδίφ 
είς Παρνασσίδα, Δωρίδα καί Ναυπακτίαν, ένθα ή δράσις των συμμοριτών μέχρι 
τοΰ Μαΐου είχεν έπικινδύνως έπιδεινωθή. Έξηρθρώθη κατά μέγα μέρος ή «Αότοά- 
μυνα», ή όποια διηυκόλυνε παντοιοτρόπως τόν συμμοριακόν άγώνα, ή δύναμις δέ 
τών συμμοριτών, άνερχομένη κατά Μάϊον είς 2.500 μαχητάς, περιωρίσθη είς 900 
περίπου καί δ ’Εθνικός Στρατός ήδυνήθη νά παραδώση τήν έντολήν του είς τήν 
’Εθνοφρουράν, ή όποια συνέχισε τό εργον τής έκκαθαρίσεως άποτελεσματικώς. Ου- 
τω, δ είς Στερεάν Ελλάδα άγων, μέ τούς 1.100 νεκρούς κομμουνιστοσυμμορίτας 
καί τάς οκατοντάδας τών συλληφθέντων ή παραδοθέντων, λήγοντος τοΰ 1948, πα- 
ρουσιάζετο μάλλον ύπό τήν μορφήν τοΰ ληστοεγκληματικοΰ άγώνος.

2) Αί έπιχειρήσεις είς τά βόρεια σύνορα τής χώρας καί ίδια είς τήν δρόσειράν 
τοΰ Γράμμου, έσχισαν τόν πέπλον ό όποιος εκάλυπτεν δπισθέν του τό θεωρούμενον 
δυναμικώς «άπαραβίαστον κράτος τών συμμοριτών», δΓ αυτών δέ περιήλθεν ύπό 
τόν έλεγχον τοΰ Έθνικοΰ Στρατοΰ ή περισσότερον πάσης άλλης φύσει όχυρά αυτή 
περιοχή τών βορείων μας συνόρων. Διά τών επιχειρήσεων αύτών κατεδείχθη πόσον 
μεγάλη ήτο ή είς υλικόν βοήθεια έκ μέρους τών βαλκανικών κομμουνιστικών χωρών 
πρός τούς κομμουνιστοσυμμορίτας, ώστε νά άντιτάξωσιν οδτοι είς τήν περιοχήν Γράμ
μου προοδευτικώς καί μέχρι τέλους ’Ιουλίου 32 τάγματα (έναντι τών 88 άτινα 
διέθετον συνολικώς), 18 όρειβατικά πυροβόλα (έναντι 34 διαφόρων διαμετρημά
των) , 10 άντιαρματικά πυροβόλα τών 20 χλμ., 2 άντιαρματικά πυροβόλα τών 37 
χλμ. καί νά χρησιμοποιήσουν μεγάλας ποσότητας ναρκών, ίδίως κατά προσωπικού, 
καί έν άφθονία αυτόματα δπλα καί πολυβόλα. 'Ως πρός τήν Ιπί τοΰ Γράμμου κομ- 
μουνιστοσυμμοριακήν δύναμιν είς έμψυχον υλικόν, αυτή, ως προελέχθη, άνήρχετο 
κατά ’Οκτώβριον 1948 είς 25.000 μαχητάς, λήγοντος δμως τοΰ έτους τούτου, αυτή 
ηυξήθη έτι περισσότερον, ύπολογιζομένη είς 30.000 περίπου.

3) Αί επιχειρήσεις είς Βίτσι - Μουργκάναν έκ παραλλήλου, είχον ώς άποτέ- 
λεσμα τήν μή δριστικήν έγκατάστασιν τών κομμουνιστοσυμμοριτών είς τό σπουδαιό- 
τατον άπό στρατηγικής σημασίας τοΰτον χώρον καί κυρίως νά άποτραπή ή κατά- 
ληψις τής Καστοριάς καί τής Φλωρίνης, περί τών όποιων ή ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. 
είχε κατ’ έπανάληψιν διακηρύξει τό: «"Ολα γιά τήν Καστοριά καί τήν Φλώρινα». 
Άπεφεύχθη, κατά συνέπειαν, δ μέγιστος κίνδυνος κατά τής ’Ηπείρου καί τής Δυτι
κής Μακεδονίας, παρά δέ τό γεγονός δτι οί κομμουνιστοσυμμορΐται άνασυνεκροτήθη- 
σαν καί κατέλαβον άρκετά στρατηγικά σημεία Ιπί τής περιοχής αυτής, δ κίνδυνος 
μεγάλης έξορμήσεως πρός νότον είχεν έκλείψει σχεδόν.

4) "Οσον άφορά είς τήν Θεσσαλίαν, τά γεγονότα τής Καρδίτσης είχον κατα- 
δείξει τήν σοβαρωτάτην έπιδείνωσιν τής καταστάσεως είς τήν περιοχήν αύτήν. Ή  
Πελοπόννησος, έξ άλλου, είναι άληθές δτι λήγοντος τοΰ 1948 παρουσίασε δλως άνη- 
συχητικήν κατάστασιν.

Άναφορικώς πρός τόν δπλισμόν τών κομμουνιστοσυμμοριτών, δύναται νά λεχθή 
δτι ή δύναμις πυρός τούτων είς αυτόματα δπλα καί πολυβόλα, μέχρι τοΰ Δεκεμ
βρίου 1948, ήτο μεγαλυτέρα, κατ’ άναλογίαν, έκείνης τήν όποιαν διέθετον αί Έθνι- 
καί Δυνάμεις. Ό  σλαβοκομμουνιστικός συμμοριτισμός δέν περιωρίζετο είς τόν προ- 
βλεπόμενον ύπό τοΰ κανονισμού τής συνθέσεως τών Μονάδων άριθμόν δπλων, άλλά 
έχρησιμοποίει πολύ περισσότερα αυτόματα δπλα καί πολυβόλα. Διά τοΰ τρόπου αύ-
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τοΰ, είς ώρισμένας περιπτώσεις, είχε την ευχέρειαν νά έξοικονομή έπαρκεΐς δυνάμεις 
διά τήν διενέργειαν των άντεπιθέσεων.

*
*  *

Α ΠΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ πλευράς, εις τήν Βορειοδυτικήν Μακεδονίαν καί ’Ή πει
ρον δ κομμουνιστοσυμμοριτισμδς παρουσιάζετο ώργανωμένος εις μεγάλας μο

νάδας καί καλώς ώπλισμένας, δ άγων δέ έκεΐ διηυθύνετο καθαρώς βάσει των στρα
τιωτικών κανονισμών. Έ φ’ 'όσον δμως βαίνομεν προς νότον, επί τοσοΰτον δ συμμο- 
ριακδς αγών, λήγοντος τοΰ 1948, λαμβάνει μορφήν ληστοσυμμοριακήν καί αί μονά
δες τυγχάνουν άνταρτικής δργανώσεως. Ή  διαφορά αδτη ώφείλετο εις τδ δτι δ 
έπιδιωκόμενος ύπδ τών βορείων μας γειτόνων σκοπός διά τάς παραμεθορίους πε- 
ριοχάς, ήτο διάφορος άπό έκεΐνον δ όποιος άφεώρα εις τδ έσωτερικδν τής Χώρας. 
Οι λόγοι είναι ευνόητος άφοΰ έπιδίωξις τών αύθεντών τών συμμοριτών ήτο δπως 

'δ δγκος τών δυνάμεών των δρά εις τά βόρεια διαμερίσματα τής χώρας καί μάλιστα 
εις τδν κορμδν τής Ελλάδος, διότι ή έκεΐ δρασις των έξυπηρέτει στρατηγικούς σκο
πούς τών βορείων γειτόνων πρός άπόσπασιν τών γνωστών ελληνικών έβαφών, κατ’ 
άρχήν, ένώ ή τοιαύτη εις τδ εσωτερικόν τής χώρας έξυπηρέτει τήν άπαθλίωσιν τών 
πληθυσμών καί τήν έξέγερσίν των κατά τοΰ νομίμου καθεστώτος, πρός διευκόλυνσιν 
πάντοτε τοΰ στρατηγικοΰ σκοποΰ τοΰ συνησπισμενου σλαβοκομμουνιστικοΰ μετώπου.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή εις μεγάλας μονάδας όργάνωσις τών συμμορι
τών, ή όποια πέραν τοΰ συγκροτήματος τοΰ Γράμμου παρουσιάζεται ώς έξής περί 
τά τέλη τοΰ 1948:

I '  Μεραρχία (Θεσσαλίας) : Ύπό άρχισυμμορίτην Γιώτην 3 ταξιαρχίαι καί 10 
τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 250, είς τήν Μεραρχίαν δέ δύναμις 1.500 
μαχητών.

I I '  Μεραρχία (Ρούμελη) : Ύπδ άρχισυμμορίτην Διαμαντήν 3 ταξιαρχίαι καί 
5 τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 150—200 μαχηταί.

Είς ’Όρθρυν ύπήρχον δύο άνεξάρτητα τάγματα, δυνάμεως 150 μαχητών έ
καστον.

I I I '  Μεραρχία (Πελοπόννησος) : Ύπδ Σαράφην 5 άρχηγεϊα καί 9 τάγματα. 
Δύναμις έκάστου άρχηγείου 600 περίπου, δύναμις έκάστου τάγματος 200.

V II ' Μεραχία (περιοχής Σερρών καί Στρυμόνος) : Ύπδ άρχισυμμορίτην
Λασσάνην 2 ταξιαρχίαι καί 6 τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 25θ μαχηταί.

Μονάς Ξάνθης: Ύπδ άρχισυμμορίτην «Λάκην» δύο οιλοχίαμ συνολικής δυνά
μεως 500 μαχητών.

Μονάς "Εβρου: 2 τάγματα καί εμπεδα δυνάμεως 600 μαχητών περίπου.
\  I I I '  Μεραρχία (’Ήπειρος) : Ύπδ άρχισυμμορίτην ’Αρβανίτην 5 τάγματα, 

δυνάμεως 200 έκάστου.
IX ' Μεραρχία (Βέρνο”) : Ύπδ άρχισυμμορίτην Παλαιολόγον 2 ταξιαρχίαι καί 

6 τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 300 μαχηταί.
X ' Μεραρχία (Βέρνον) : Ύπδ άρχισυμμορίτην Ύψηλάντην 2 ταξιαρχίαι καί 

6 τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 250.
X I' Μεραρχία (Βέρνον) : Ύπδ άρχι συμμορίτην Σκοτίδαν 2 ταξιαρχίαι καί 6 

τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 300 μαχηταί.
Άρχηγεΐον Καϊμακτσαλάν - Παΐκου: Ύπδ άρχισυμμορίτην Φωτεινόν 3 τάγμα

τα, συνολικής δυνάμεως 650 μαχητών.
Άρχηγεΐον Βερμίου: Ύπδ άρχισυμμορίτην Λευτεριάν 1 τάγμα δυνάμεως 200 

μαχητών.
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Άρχηγεΐον Όλυμπου - Πιερίων: Τπό άρχισυμμορίτην Ζαχαρίαν 5 λόχοι καί 
Ιμπεδα δυνάμεως 750 μαχητών.

Άρχηγεΐον Μπέλλες, Κρουσίων: 1 τάγμα καί 4 λόχοι άνεξάρτητοι, δυνάμεως 
700 μαχητών, έν συνόλω.

Άρχηγεΐον Χαλκιδικής, Νιγρίτης: Τ πό άρχισυμμορίτην Πετρήν 1 ταξιαρχία 
καί 4 τάγματα. Δύναμις έκάστου τάγματος 200 μαχηταί.

Έμπεδα: Περιοχής Άγράφων 1.500, Βίτσιου 800, Κρουσίων 500, “Εβρου 
300, Κ. Όλυμπου 200, Χασίων 200, Νήσων (Σάμος, Κρήτη, Εύβοια 400, 2 τά
γματα ήμιονηγών, 1 τάγμα τραυματιοφορέων έξ 600 άτόμων. Σύνολον έμπέδων 
4.500 μαχηταί.

Πυροβολικόν: 30 όρειβατικά τών 75 χλμ., 2 ορειβατικά τών 65 χλμ., 2 πεδι
νά τών 105 χλμ., 8 αντιαρματικά τών 37 χλμ. καί 34 αντιαρματικά τών 20 χλμ.

Τά ανωτέρω στοιχεία άφοροΰν την παρατακτήν δύναμιν τών κομμουνιστοσυμ- 
μοριτών καί οχι καί την τοιαύτην τών άνηκάντων είς τάς πάσης φύσεως ύπηρεσίας 
καί τήν αυτοάμυναν. Κατά συνέπειαν, έπειδή ή άναλογία τών καθαρώς μαχητών έ
ναντι τοΰ συνόλου τής συμμοριακής δυνάμεως έφθανε μέχρι 40%, ή δλη δύναμις 
τών παντοιοτρόπως δρώντων υπέρ τού Κ.Κ.Ε. είς τάς άνωτέρω περιοχάς δέν πρέ
πει νά ήτο κάτω τών 70.000...

*
* Φ

Δ ΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1948 σημειωτέα καί τά κάτωθι :
Ά πδ τής 30ής ’Οκτωβρίου καί έν δψει τής έπιδεινώσεως τής καταστά- 

σεως, δ στρατιωτικός νόμος έπεξετάθη είς δλόκληρον τήν χώραν. Είς τάς 18 Νο
εμβρίου, συμμορία κομμουνιστοσυμμοριτών ένεφανίσθη καί παρά τήν Μάνδραν Έλευ- 
σΐνος. Ή  συμμορία αυτή έφερε στολάς καί πηλήκια τοΰ ’Εθνικού Στρατού, προέβη 
δέ είς τήν πυρπόλησιν δύο φορτηγών αυτοκινήτων μετά τοΰ φορτίου των καί συνέ
λαβε στρατιωτικόν ιατρόν (Λοχαγόν), συνοδεύοντα βαρέως τραυματισμένους συμ- 
μορίτας έκ τής περιοχής τής Ρούμελης.

’Επιδρομή κατά τών Σερρών, περί τάς άρχάς Δεκεμβρίου, εΐχεν ώς άποτέλε- 
σμα τήν συντριβήν τών έπιτεθέντων. Κατεμετρήθησαν 250 νεκροί κομμουνιστοσυμ- 
μορΐται καί οί παραδοθέντες άνήλθον είς τούς 150.

Ά πδ άρχών τοΰ Δεκεμβρίου ένετάθη δλως έπικινδύνως ή κομμουνιστική δρά- 
σις είς τήν Πελοπόννησον, ή δποία διαρκοΰντος τοΰ 1948 είχε κυριολεκτικώς δει- 
νοπαθήσει καί σχεδόν έρημωθή. Πρδς τούτο, καί λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής γενι
κής έπιδεινώσεως τής καταστάσεως καθ’ άπασαν τήν χώραν, τήν 8ην Δεκεμβρίου, 
έπραγματοποιεΐτο σύγκλησις τοΰ Άνωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου καί εύρεία 
σύσκεψις τών Αρχηγών τών ξένων Στρατιωτικών Αποστολών καί τών Διοικητών 
Σωμάτων Στρατοΰ.

Τήν 21ην Δεκεμβρίου ήρχισαν αί έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις Πελοποννήσου, 
περί τών δποίων θά άσχοληθώμεν έκτενέστερον είς τήν συνέχειαν τής έν άδραΐς 
γραμμαΐς έξιστορήσεως ταύτης τοΰ Συμμοριτοπολέμου. Τήν έπομένην, 22αν Δεκεμ
βρίου 1948, μεγάλαι συμμοριακαί δυνάμεις έπετίθεντο κατά τής Ναούσης καί τής 
Εδέσσης, άποκρουσθεΐσαι έπιτυχώς. Τό λακωνικόν ανακοινωθέν τοΰ Γενικοΰ Ε π ι
τελείου Στρατοΰ άνέφερεν έπ’ αύτοΰ τήν 22.12.1948:

«Άπό τής 4ης πρωινής, 800 συμμορΐται έπετέθησαν κατά τής Ναούσης, ένώ 
1200 έπετέθησαν καί κατά τής ’Εδέσσης. Οί έπιδρομεΐς δέν κατώρθωσαν νά είσέλ- 
θουν είς τάς πόλεις».

Είς τάς 24 Δεκεμβρίου, οί έπιτεθέντες κατά τής Ναούσης καί τής Εδέσσης 
ύφίσταντο συντριπτικά πλήγματα υπό τοΰ Έθνικοΰ Στρατοΰ, ένώ συμμοριακά πυρο-
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βόλα έβαλλον κατά τής πόλεως τής Φλωρίνης. Καί εις τάς 30 Δεκεμβρίου, άλλα 
συντριπτικά πλήγματα κατεφέροντο κατά τών Ιπιτεθέντων εναντίον τής Άροέας, 
υπό τον άρχισυμμορίτην Βαγενάν, οί όποιοι άνατραπέντες συνεπτύσσοντο πρός Καϊ- 
μακτσαλάν καταδιωκόμενοι. Εκατόν δύο πτώματα κομμουνιστοσυμμοριτών διεκομί- 
σθησαν εις Άρδέαν, ένώ έκυριεύθη καί άφθονον πολεμικόν υλικόν.

Τάς ιδίας ημέρας, 29 - 3θ Δεκεμβρίου, ύπέστησαν εξοντωτικά πλήγματα καί 
ο! έπιτεθέντες εις Μπίκοβικ καί Παπάσκοβο. Ή  έπίθεσις αύτή έστοίγισεν εις τούς 
κομμουνιστοσυμμορίτας 160 νεκρούς, μή υπολογιζόμενων έκείνων τούς όποιους άπε- 
κόμισαν φεύγοντες.

Καί έν άκόμη στοιχείου διά τό έτος 1948: Την 27ην Δεκεμβρίου, διά πρώτην 
φοράν δ Στρατάρχης Τίτο κατήγγειλεν έπισήμως τόν οικονομικόν άποκλεισμόν, τόν 
όποιον έφήρμοσαν έναντίον τής Γιουγκοσλαβίας, τά κράτη τής Κόμινφορμ...

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

'Ο πάντοτε καιροφυλακτών τυπογραφικός δαίμων, εις τό προηγούμενου άρθρον 
τοϋ κ. X. Σταμάτη διέπραξε τρία τινά : 1) Κατεβίβασε τούς έκ του Συμμοριτο- 
πολέμου πρόσφυγας, μέχρι Νοεμβρίου 1948, άπό 7 0 0 . 0 0 0  εις 1 0 0 . 0 0  0, ήτοι 
μετέτρεψε τό « 7»  εις « 1 » .  . . (βλ. σελ. 1028, σειρά 19η). 2) Ήθέλησε να έπα- 
ναληφθοϋν αί διακοπεΐσαι, τήν 13ην Δεκεμβρίου 1948, προσπάθειαι διευθετήσεως 
τών Έλληνοσλαβικών διαφορών « κ α τ ά  τ ό ν  ’Α π ρ ί λ ι ο ν  τ ο ΰ  1 9 4 8 » ,  αντί 
τοϋ όρθοΰ « κ α τ ά  τ ό ν  ’Α π ρ ί λ ι ο ν  τ ο ϋ  1 9 4 9 »  (βλ. σελ. 1029, σειρά 36η). 
Καί, 3) μετέβαλε εις « ΰ π ο λ ο γ  ι σ μ ο ύ ς » τό ορθόν « ύ π ο λ ο γ ι ζ ο μ έ ν ο υ ς »  
(σελ. 1030, σειρά 28η).

'Ομοίως, εις τήν «Βιβλιοκρισίαν» μετέβαλε τήν « σ υ ν τ ή ρ η σ ι ν »  τοΰ περι
στρόφου εις τό... άνατριχιαστικόν « σ υ ν τ η ρ η σ ι ό »  (!!) (σελ. 1056, σειρά 24η). 
Δ ι’ όλους αυτούς τούς «αύθαδιασμούς» τοΰ τυπογραφικοΰ δαιμόνιου ζητοΰμεν τήν 
συγγνώμην τών άναγνωστών μας.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
Επιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατΕ- 
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κών,οί  όποιοι ΕνδιαφΕρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α
ΓΗ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
—  'Υπό τοϋ δημοσιογράφου κ. ΕΜΜΑΝ. ΤΣΑΚΑΜΗ _

Στις 23 ’Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν 11 χρόνια άπό τήν έκρηξι της μεγά
λης ούγγρικής άντικομμουνιστικής έπαναστάσεως τοΰ 1956 καί ισάριθμα άπό τις 
4 Νοεμβρίου, άπό τήν άπρόκλητη κι’ άνομη ρωσική εισβολή πού έπνιξε στό αίμα 
της τή νικηφόρο έπανάστασι του ούγγρικοϋ λαοΰ, άνέτρεψε τή νέα πολιτική και 
κοινωνική δημοκρατία πού βλάστησε Ιπάνω στα έρείπια τοΰ άνατραπέντος κομμου
νισμού καί νεκρανέστησε στή δύστυχη εκείνη χώρα τήν τυραννία τοΰ δουλοκτητι- 
κοΰ καί Ρωσοστήρικτου κομμουνισμού.

Μέ τήν ευκαιρία αύτή τής ιστορικής επετείου, χρήσιμο είναι ή σκέψις μας, 
κάνοντας μιά άναδρομή στό παρελθόν, στή ζωή των εθνών πού οι σταθμοί των σαν 
’Όλυμποι πανύψηλοι καί πανίεροι δρθώνονται στήν ιστορία των λαών, να θυμη
θούμε τά χαρακτηριστικά λόγια κορυφαίων τοΰ πνεύματος διεθνοΰς προβολής, γιά 
τήν ήρωϊκή άντίστασι τοΰ γενναίου ουγγρικού λαού, πού κατόρθωσε νά δώση έστω 
καί μιά όλιγοήμερη ζωή στήν πρώτη μετακομμουνιστική Δημοκρατία τής γής. Θ’ 
άναφέρωμε μερικά χαρακτηριστικά άπό τό μέγεθος εκείνο τής ανθρώπινης θυσίας 
δπως τήν ένοιωσαν οί έπί κεφαλής τοΰ λαοΰ.

ΖΓΛ ΡΟΜΑΙΝΣ, Γάλλος συγγαρφεύς: «Ό τελευταίος στεναγμός τής Οΰγγα- 
ρίας, πριν τήν συντρίψουν τά ρωσικά κανόνια, μάς ξύπνησε άπότομα. "Οσο φρικτό 
κι’ άν ήταν τό μάθημα πού μάς έδωσε, ώστόσο είχε καί κάποιο κέρδος. Μάς έδειξε 
δτι είναι άδύνατο νά συμβιβασθοΰν οί έννοιες «Κομμουνισμός» καί «’Ελευθερία». Μάς 
δίδαξε δτι δεν πρέπει ποτέ νά πάψωμε νά πολεμοΰμε τήν υποκρισία. Τέλος μάς 
έδειξε ποιοι είναι οί συνοδοιπόροι πού έπεκρότησαν τή σφαγή τής Ούγγαρίας ή 
σιώπησαν ένοχα».

Ρ. ΒΑΓΙΑΝ, Γάλλοος κομμουνιστής συγγραφεύς, δημοσιογράφος: «Μετά άπό 
τά Ούγγρικά άποχωρώ άπό τό Κ.Κ. Γαλλίας».

X. ΦΑΣΤ, ’Αμερικανός κομμουνιστής συγγραφεύς, βραβειον Στάλιν: «Ό κομ
μουνισμός είναι ή μεγαλύτερη άπάτη τής ιστορίας. Τό έδειξε στήν Ούγγαρία».

Μήνυμα τών Ελβετών συγγραφέων: «Δυστυχισμένα άδέλφια μας τής Ούγγα
ρίας, είμαστε περήφανοι γιά σάς. Ή  συνείδησίς μας έπαναστατεΐ κατά τής τυραν
νίας πού σάς έπιβάλλουν. Σάς ευχαριστούμε γ ι’ αύτό πού κάνατε γιά τόν κόσμο 
καί σάς υποσχόμαστε: ’Ό χ ι, αύτό πού κάνατε δεν θά χαθή».

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Έλλην συγγραφεύς: «'Ως "Ελληνας έννοώ καλύτερα 
άπό κάθε άλλον τόν άγώνα τοΰ Ουγγρικού λαοΰ γιά τήν έλευθερία καί συμμετέ
χω σ’ αυτόν. Τά μεγάλα λόγια, Δικαιοσύνη, Έλευθερία, Δικαιώματα τοΰ άνθρώ- 
που, μάς τά λένε γιά νά κρύψουν τήν άτιμία καί τήν αδικία».

Β. ΖΑΤΤΣΕΦ , πρόεδρος τών έξορίστων Ρώσων συγγραφέων: «Είναι πικρή 
γιά μάς ή διαπίστωσι δτι οί δήμιοι πού ντροπιάζουν τήν Ρωσία, μιλοΰν τήν γλώσ
σα μας. Ή  τραγωδία τής Ούγγαρίας είναι καί δική μας. "Ενοχος δέν είναι δ λαός 
μας. "Ενοχος είναι δ κομμουνισμός».

Α. ΚΑΜΓ, Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφεύς, βραβειον Νόμπελ: «Οί Ούγγροι 
μαχητές πέθαναν γιά τήν Ευρώπη. Γιά νά μήν πάη χαμένη ή θυσία τους, πρέπει 
νά μείνωμε πιστοί καί νά μεταδίνουμε δλο καί πιό μακρυά τό μήνυμα τής Βουδα
πέστης».

Στή θλιβερή αύτή έπέτειο, πού 68.000 Ούγγροι βρήκαν τόν θάνατο ύπερασπί-



ΕΙΝΑΙ  Γ Α Λ Α Ζ Ι Ο Σ  Ο Δ Ο Υ Ν Α Β Ι Σ ;
------------------- Ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου Β' κ. Σ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ------------------

Χλωμό, λυπημένο, θαρρείς μαυροφορεμένο, ήλθε κι’ έφέχος τό φθινόπωρο, στην 
μακρινή ytoi μας, τήν μαρτυρική Ούγγαρία.

Χρόνια τώρα, αυτός δ ευγενικός λαός, 6 διάδοχος των παλαιών Μαγγιάρων, 
στενάζει κάτω από τήν μπότα τοΰ κόκκινου φασισμού. Χρόνια και χρόνια, οί ορδές 
τοΰ Βόλγα, πηγαίνουν κι’ έρχονται άπό τις απέραντες ουγγρικές πεδιάδες. Χρόνια 
καί χρόνια, οί μηχανές τοΰ κόκκινου διαβόλου, περνούν αγέρωχες, υπερήφανες τούς 
δρόμους τής Βουδαπέστης. Κι’ δλα στό πέρασμά τους σκυθρωπάζουν. Σκυθρωπά- 
ζουν, κι’ άνήμπορα νά κάνουν τίποτ’ άλλο, υπομένουν στή μοίρα τους, τήν τραγική 
τους μοίρα.

Χλωμό λοιπόν καί λυπημένο καί τό έφετεινό φθινόπωρο. Τώρα, πού τά φύλλα 
πέφτουν, χιλιάδες Μαγγιάροι στή Βουδαπέστη, μά καί σ’ άλλα σημεία τής Ουγ
γαρίας, τρέχουν κρυφά σάν χτυπημένα άπ’ τά φθινοπωρινά πρωτοβρόχια πουλιά, 
νά άφήσουν μαζί μέ τά κιτρινισμένα φύλλα, ενα δάκρυ πόνου πάνω στους τάφους 
των θυμάτων τής κομμουνιστικής θηριωδίας.

’Αλλά, άς άφήσουμε τούς κονεμένους Ούγγρους στον πόνο τους κι’ άς γυρί
σουμε μερικά χρόνια πίσω. Στό φθινόπωρο τοΰ 1956. Τότε, ένα πρωϊνό τοΰ Νοεμ
βρίου, ό λαός τής Βουδαπέστης, ανήμπορος νά κράτηση πλειότερο στό βάρος τής 
σκλαβιάς, πήρε τή μεγάλη άπόφασι. Τήν άπόφασι τοΰ νά ζήση ελεύθερος. Χιλιά
δες Ούγγροι, κατέβηκαν ατούς δρόμους, γιά νά φωνάξουν ως τά πέρατα τής οικου
μένης, πώς δίκαιο είναι, νά ζήσουν έλεύθεροι. Ό  λαός τής Ουγγαρίας ζήτησε τά 
δίκαια, τά πανανθρώπινα δικαιώματα. Τήν πολιτική έλευθερία, τήν ισότητα, τήν 
κοινωνική δικαιοσύνη. Οί υπερήφανοι Μαγγιάροι, πίστεψαν γιά λίγο, πώς αυτή 
ή οργή τοΰ λαοΰ, θάφερνε ίσως στήν πολύπαθη χώρα, τήν ποθητή έλευθερία. 
Κι’ δλα γέλασαν γιά λίγο. Καί τό φθινόπωρο ακόμα τό σκυθρωπό καί κείνο τίναξε 
τά φύλλα άπ’ τις φιλύρες τοΰ ποταμοΰ, πλειότερο χαρούμενα, πλειότερο παιχνιδιά
ρικα.

Ό  ήλιος τής Ουγγαρίας, φάνηκε δειλά - δειλά, πίσω άπό τή βαρειά δμίχλη. 
Καί ή φωνή τοΰ λαοΰ τής Βουδαπέστης, ή φωνή τής εργατιάς καί τοΰ φοιτητικοΰ 
κόσμου, πέρασε τά σύνορα τής χώρας κι’ έφθασε ως τά πέρατα τής γής. Τήν ακόυ
σαν οί έλεύθεροι άνθρωποι καί δόξασαν καί τίμησαν τούς σκλάβους τής Ουγγαρίας, 
πού μόνοι, κατάμονοι, ξεσηκώθηκαν νά χτυπήσουν τον κατακτητή.

Τήν άκουσαν, ίσως πολύ πιό καλά, οί γείτονες τής Ουγγαρίας. Οί Βούλγαροι, 
οί Ρουμάνοι, οί Γιουγκοσλάβοι, οί Πολωνοί. "Ολοι αυτοί, πού νοιώθουν τό ζυγό 
τής κομμουνιστικής τυραννίας. Χάρηκαν κι’ αύτοί!... ’Έλπισαν!... Μά σέ λίγο, νά 
τό κόκκινο θηρίο, ξεπροβάλλει άπό τίς λόχμες τής στέππας... Τόν ένώχλησαν οί 
παιάνες τής λευτεριάς... ΚΓ άπονα, άπάνθρωπα, παράγγειλε άπό τό άντρο του, 
στις μηχανοκίνητες δρβές του: «Πνίξτε στό αίμα τήν Ουγγαρία!»...

Καί σέ λίγο, τά τάνκς σάρωναν ξερνώντας φωτιά καί σίδερο, τούς δρόμους

ζοντας τήν έλευθερία τους, δ έλληνικός λαός πού παρηκολούθησε μέ φρίκη τήν 
συγκλονιστική τραγωδία τους, στέκει μ’ εύλάβεια μπροστά στούς άναρίθμητους τά
φους τών ήρώων καί μαρτύρων τής αίματοποτισμένης Ουγγρικής γής, άποτίοντας 
φόρο τιμής στούς γενναίους άγωνιστάς π’ έστησαν τά τίμια κορμιά τους δρόσημα 
στήν άνοδική μεγαλειώδη πορεία τών έλ.ευθέρων λαών.

ΕΜΜ. ΤΣΑΚΑΜΗΣ



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ Μ ΙΣΟΥ Α ΙΩ ΝΑ

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
------------- 'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Εις δλες τις ημερήσιες έφημερίδες τής άλλης ημέρας, κατά παράκλησιν τοΰ κ. 
Κουτσουμάρη, έδημοσιεύσαμεν τήν παρακάτω άνακοίνωσιν τής Γενικής Ασφαλείας 
Αθηνών μέ τά λεπτομερή χαρακτηριστικά τοΰ θύματος τό όποιον, κατ’ αυτήν «Είχεν 

ήλικίαν 30— 40 ετών, ήτο αναστήματος 1,72— 1,75 (κατά συμπερασμόν έφ’ όσον 
έπρόκειτο περί μετρήσεως τών τεμαχίων τοΰ πτώματός του). Έπρόκειτο περί άνδρός 
μάλλον εύσωμου, στρογγυλοπρόσωπου, μέ σιτόχρουν χροιάν δέρματος. Μύσταξ κα
στανός ψαλιδισμένος. Κόμη καστανή μέ άρχομένην φαλάκραν, ώτα μικρά σχήματος 
κανονικοΰ. Όδόντες μικροί κανονικοί χωρίς νά έλλείπη κανείς έξ αυτών. ’Ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά: Ό  δνυξ τοΰ μεγάλου δακτύλου ενός τών ποδών είχεν άποσπα- 
σθή προ καιροΰ καί είχεν έξέλθει άλλος παχύτερος, ολίγον λοξός καί ύπομέλας».

Καί ή άνακοίνωσις έξηκολούθει:
«Τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας παρακαλεΐ πάντα γνωρίζοντα άτομον έξαφα- 

νισθέν πρό δεκαημέρου μέ τοιαΰτα χαρακτηριστικά ή άλλο τι σχετικόν μέ τό έγ
κλημα νά προσέλθη εις αυτήν, ίνα καταθέση. ’Επίσης παρακαλοΰνται ο'ι διευθυνταί 
ξενοδοχείων νά άναφέρουν αν κανείς πελάτης των έξηφανίσθη, Ιγκαταλείψας τάς 
άποσκευάς του».

Ή  έν έκτάσει καταχώρησις τών λεπτομερειών ήτς άνακαλύψεως τών πακέττων 
μέ τό μακάβριον περιεχόμενον τών τεμαχίων τοΰ κατακερματισθέντος πτώματος καί 
ή δημοσίευσις τής κεφαλής τοΰ θύματος έφερεν αμέσως τό αποτέλεσμά της καί διά 
μίαν άκόμη φοράν άπεδείχθη πόσον μεγάλη είναι ή συμπαράστασις καί ή βοήθεια 
τοΰ Τύπου εις μυστηριώδη εγκλήματα. ’Έτσι τό σκοτεινόν μυστήριον πού έκάλυπτε 
μέ τόν μελανόν πέπλον του τό άνακαλυφθέν εις τήν κοίτην τοΰ Κηφισοΰ τεμαχι- 
σμένον πτώμα άνδρός έφωτίσθη μερικώς, διότι τάς πρωϊνάς ώρας τής έπομένης,

τής Βουδαπέστης. Χιλιάδες ήταν τά θύματα τής θυσίας στόν Μολώχ τοΰ Μαρξι
σμού. Χιλιάδες άπό έκείνους πού ζήτησαν λίγη καλωσύνη, λίγη άνθρωπιά!... Φοι
τητές, γυναίκες καί παιδιά, έργάτες πάσης φύσεως. Καημένο προλεταριάτο!... Πόσο 
οίκτράσέ ξεγέλασαν!...

Τό αίμα, άργά, νωχελικά, κύλισε στούς δρόμους τής Πέστης καί τής Βούδας, 
τραβώντας κατά τά νερά τοΰ μεγάλου ποταμοΰ. Ό  Δούναβης!... Είναι άλήθεια 
γαλάζιος; - ’Αλλοίμονο, δ χ ι!... Κόκκινος, κατακόκκινος. Κάθε φθινόπωρο, τυλίγει 
στά νερά του τό αίμα καί τά δάκρυα τών Μαγγιάρων. Καί τά φέρνει μακριά, στή 
Μαύρη Θάλασσα. Τ ’ άπιθώνει έκεΐ, στ’ άκρογιάλια τής Κριμαίας, γιά νά τά δσφραϊ- 
νεται δ Μόσκοβος, νά τά νοιώθη δ αφέντης τοΰ Κρεμλίνου, κΓ έτσι, μεθυσμένος άπ· 
αύτή τήν Ικατόμβη τοΰ αίματος, νά κηρύσση πρός τούς λαούς τής οικουμένης : 
«Παλεύουμε γιά τή λευτεριά, τήν ειρήνη, τήν ισότητα καί τή δικαιοσύνη». Μά 
δμως, δ μουζίκος τοΰ βορρά, δ άρχοντας τής στέππας, λησμόνησε πώς άστείρευτος 
δ Δούναβης, περνώντας άπό τή μαρτυρική Ουγγαρία, φέρνει μαζί του τό μήνυμα 
τής λευτεριάς. Τό μήνυμα τοΰ λαοΰ τής Βουδαπέστης: Μαγγιάροι έγερθήτε!...

Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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δηλαδή τής Τετάρτης 7 ’Ιανουάριου, άνεγνωρίσθη ή ταυτότης τοΰ τεμαχισθέντος.
ΙΙρός στιγμήν ύπετέθη μήπως τό θϋμα ήταν ένας παπουτσής Καρανικόλας, 

όποιος είχεν έξαφανισθή εκείνες τΙς ήμερες. Ή  γυναίκα του μόλις εφθασε καί είδε 
τά κομμάτια τοΰ πτώματος έξέβαλε μίαν κραυγήν: «Άντρούλη μου, άντρούλη μου», 
καί επεσεν άναίσθητος. Ένομίσθη λοιπόν δτι είχεν άναγνωρίσει τό πτώμα, άλλά όταν 
συνήλθεν είπεν δτι ό σκοτωμένος δεν ήταν δ άνδρας την, άλλ’ δτι Ιλιποθύμησεν άπό 
τήν ταραχήν της. Μάλιστα προσέθεσεν δτι δ ύπ’ αυτής άναζητούμενος σύζυγός της 
ήταν ψηλός και λεπτός.

Άργότερον είδε τό πτώμα μια οικογένεια Κανάκη, ύποθέτουσα δτι τοΰτο άνή- 
κεν εις έξαφανισθέντα συγγενή της. Κατόπιν δμως διεπιστώθη δτι δέν ήταν ούτε 
αυτός δ Κανάκης, γιατί δ Κανάκης πού είχε έξαφανισθή δέν είχε σχεδόν καθόλου 
δόντια στό κάτω σαγόνι, ενώ ό «άγνωστος κομματιασμένος» άντρας είχε όλα τά 
δόντια του καί στα δυό σαγόνια.

Κατά τις 11 τό πρωί, παρουσιάσθηκε στό Νεκροτομείο καί δ τότε γραμματεύς 
τής «Ειδικής ’Ασφαλείας», άνθυπομοίραρχος Νίκος Ταμπακόπουλος καί έζήτησε νά 
δή τό κομματιασμένο πτώμα καί μόλις είδε τό κεφάλι του είπε δτι νομίζει πώς δ 
σκοτωμένος ήταν δ πρό τριημέρου έξαφανισθείς φίλος του Δημήτριος Άθανασόπου- 
λος, έργολάβος. Δέν ήταν δμως καί άπολύτως βέβαιος. "Γστερα άπό λίγο θυμήθηκε 
δτι δ Άθανασόπουλος αυτός είχε στό λαιμό του δυό σημάδια καμωμένα κάποτε άπό 
ξυράφι. Καί πραγματικά δυό τέτοια σημάδια φαινόντουσαν καί στό κεφάλι τοΰ θύ
ματος, άκριβώς στό μέρος τοΰ λαιμοΰ. Πρός πλήρη διαπίστωσιν δ Ταμπακόπουλος 
αυτός, μακαρίτης πιά σήμερα, ζήτησε νά κ,ληθή στό νεκροτομεΐον ένας έξάδελφος 
τοΰ έξαφανισθέντος έργολάβου Άθανασοπούλου, ιατρός Καρτσώνης, πού ήταν στόν 
«Εύαγγελισμό», δ όποιος, έκεΐνες τις μέρες είχε άνοίξει δική του κλινική. Κατά τον 
Ταμπακόπουλο, δ γιατρός Καρτσώνης θά ήταν σέ θέσι καλλίτερα άπό αυτόν τον 
ίδιο νά ξέρη τά χαρακτηριστικά τοΰ έξαφανισθέντος Δημητρίου Άθανασοπούλου, 
γιατί δέν ήταν μόνον έξάδελφος του, άλλά καί οικογενειακός του γιατρός.

Καί πραγματικά δ Ταμπακόπουλος, συνοδευόμενος άπό τόν τότε ύπηρετοΰντα 
στή Γενική Ασφάλεια ύπαστυνόμον Τσιμπιδάρο, πού τόν είχε αφήσει δ κ. Κουτσου- 
μάρης γιά νά τόν ειδοποιήση αμέσως σέ περίπτωσι άναγνωρίσεως τοΰ θύματος, πή
γαν στόν «Ευαγγελισμό» καί μετά στήν κλινική Καρτσώνη, άπό δπου έφεραν τόν 
γιατρό. Καί θυμάμαι, σάν νά είναι τούτη ή ώρα, δτι δταν μπήκε μέσα στό Νεκρο
τομείο μαζί μέ τόν Τσιμπιδάρο καί είδε τούς μακαρίτες Γεωργιάδη, καθηγητή, καί 
Κάτσα, έπιμελητή - ύφηγητή πού κουβεντιάζανε μαζί μου έκείνη τήν ώρα, μάς είπε 
πριν μπή μέσα στό θάλαμο δπου ήταν τό κομματιασμένο πτώμα καί τό κεφάλι :

— Ά ν , πραγματικά, πρόκειται γιά τόν έξάδελφό μου τόν Άθανασόπουλο, πρέ
πει νά Ιχη δυό ουλές στό λαιμό άπό ξυράφι. ’Επίσης πρέπει νά εχη ίχνη άπό κατά
γματα στήν άριστερή κνήμη καί στό δεξί πόδι άλλα κατάγματα έξ αφορμής μιάς 
πτώσεως. Πραγματικά, μάς είπε, δτι πριν άπό ενα χρόνο, είχε πέσει στήν λεωφόρο 
’Όλγας, άπό τήν γέφυρα πού ήταν τότε στό παλιό κέντρο «Μέτς», πού σωζότανε 
άκόμη στήν κατάξερη κοίτη τοΰ Ίλισοΰ καί είχε τραυματισθή στά πόδια. Μάς είπε 
δτι τόν είχαν πάει στόν «Ευαγγελισμό» καί δτι δ ίδιος τοΰ είχε περιποιηθή τά κα
τάγματα καί τοΰ είχε ράψει τά τραύματα.

Μπήκαμε δλοι στήν υαλόφρακτη μικρή αίθουσα τοΰ παλιοΰ Νεκροτομείου καί δ 
γιατρός Καρτσώνης μόλις είδε άπάνω στό μικρό σιδερένιο τρίποδα τό κομμένο κε
φάλι καί τό άντίκρυσε πλαισιωμένο άπάνω στό νεκροτομικό τραπέζι άπό τά κομμά
τια τοΰ κορμοΰ καί τών ποδιών, του, κατελήφθη άπό μιά έξαιρετική συγκίνήσι. "Ο
λοι είδαμε δτι άρχισε κάπως yk  τρέμη. Ύστερά πήρε άπό τά έργαλεία τοΰ έργα- 
.στηρ,ίου-κάποιο μεγάλο νυστέρι καί άφοΰ έξυσε λιγάκι τήν άριστερή κνήμη καί τό 
δεξί πόδι μάς έδειξε κατάγματα πού είχαν άπό χρόνο άρκετό έπουλωθή. Έπί-
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σης μας έδειξε στό λαιμό δυό έπίσης παλιές ούλές. Καί μέ δακρυσμένα μάτια μας 
είπε :

— Πραγματικά δ έξάδελφός μου δ Μίμης ό Άθανασόπουλος, δ Ιργολάβος, είναι. 
Βρε τδν φουκαρά... Ποιοι τον σκοτώσανε καί ποιοι τόν κάνανε τόσα κομμάτια;... Εί
χε τρεις - τέσσαρες μέρες πού χάθηκε...

’Επί τέλους! Τό θύμα τοΰ έγκλήματος, πού είχε πετσοκοπή κατά τδν άγριο 
έκεΐνο τρόπο σέ τόσα κομμάτια ήταν δ Δημήτριος ή Μίμης Άθανασόπουλος, έργο- 
λάβος οικοδομών, έτών 42, άπό την Καρύταινα, έγγαμος καί κατοίκων μέ την οί- 
κογένειάν του εις τήν συνοικίαν Χαροκόπου καί είς τήν δδόν Θησέως 101.

Ή  Γενική ’Ασφάλεια, μόλις έμαθε ποιός ήταν δ σκοτωμένος άπό τόν είς τό Νε- 
κροτομεΐον παραμένοντα ύπαστυνόμον τότε κ. Τσιμπιδάρον έτέθη άμέσως σέ συνα
γερμό. Καί έτσι μόλις άκουσα ποιός ήταν ό σκοτωμένος, μέ τρόπο έφυγα άπό 
τό Νεκροτομείο γιά νά τρέξω μ’ ένα ταξί στοΰ Χαροκόπου, γιά νά πάω στό σπίτι 
τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανασόπουλου. Βρήκα έκει δλόκληρο τή μικρή, έκείνη τήν 
εποχή, δύναμι τοΰ ΙΑ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας νά έχη περιζώσει τό διώροφο 
κτίριο δπου έμενε ό μακαρίτης Άθανασόπουλος, ένώ μέσα σ’ αυτό είχεν έγκατασταθή 
ισχυρά δύναμι άστυνομικών τοΰ Κεντρικοΰ, ύπό τόν μακαρίτη άστυνόμο Ντιντή 
Λαμπρινόπουλο, μέ τήν έντολή νά άπομονώση τήν πενθερά τοΰ Άθανασόπουλου Άρ- 
τέμιδα Κάστρου, τήν γυναίκα του Φούλα Άθανασοπούλου, τήν ύπηρέτριά της Γιαν- 
νούλα Πέρου καί νά τούς άπαγορεύση κάθε έπαφή καί συνεννόησι μεταξύ τους καί 
μέ άλλους.

Τό καλό τό παλικάρι, δμως, ήξερε κΓ άλλο μονοπάτι. Καί άφοΰ δέν μπόρεσα νά 
μπώ μέσα στό σπίτι τοΰ Άθανασόπουλου καί νά πάρω συνέντευξι μέ τήν γυναίκα 
του καί τήν πενθερά του, γιά νά μάθω ποιόν αυτές θεωρούσαν δράστη τοΰ ώς έκεί
νη τή στιγμή θηριώδους καί μυστηριώδους κακουργήματος, άφοΰ κατατοπίσθηκα 
άπό τή γειτονιά καί πήρα μερικές πληροφορίες γιά τούς ένοικους τοΰ διωρόφου 
έκείνου σπιτιοΰ, έκανα τόν άδιάφορο καί πήγα καί κτύπησα τό κουδούνι τοΰ έπάνω 
πατώματος πού καθότανε δ σπιτονοικοκύρης Έμ. Παπαδάκης, δικηγόρος. Μοΰ άνοι
ξαν καί κατάπληκτη, ή σπιτονοικοκυρά, έμάθαινε άπό μένα ποιός ήταν ό λόγος πού 
πριν λίγη ώρα «άστυνομικοί μέ πολιτικά» είχαν κάνει μπλόκο στό κάτω πάτωμα καί 
είχαν άπομονώσει μάννα, κόρη καί ύπηρέτριά. Είπα στην κ. Παπαδάκη δτι δ σκο
τωμένος καί κατακομματιασμένος άνθρωπος, πού παιδευότανε ή Αστυνομία νά μάθη 
ποιός ήτανε καί ποιός τόν έσκότωσε, ήταν δ νοικάρης της έργολάβος Άθανασόπου
λος καί —  είχα δηλώσει μπαίνοντας τήν ταυτότητά μου —  τή ρώτησα τί μπορούσε 
νά μοΰ πή γιά τό έγκλημα.

Ή  κ. Παπαδάκη έκανε τό σταυρό της μαθαίνοντας τό συνταρακτικό νέο. Ά ρ 
χισε νά μοΰ λέη δτι δ μακαρίτης δ νοικάρης της δέν τά πήγαινε καί τόσο καλά καί 
μέ τήν πενθερά του καί μέ τήν γυναίκα του καί δτι τσακωνότανε τακτικά μαζί τους.

-—Φαίνεται μάλιστα δτι καί πριν άρκετές μέρες είχανε πάλι τσακωθή μεταξύ 
τους γιατί πάλι έφυγε καί κάθησε σέ κάποιο ξενοδοχείο, άλλά έστελνε φίλους του 
καί έφερναν τά άπλυτα έσώρουχά του γιά νά τοΰ τά πλύνουνε καί έπαιρνε καθαρά, 
πλυμένα καί σιδερωμένα.

— “Εχετε ιδέαν γιά τό ποιός μποροΰσε νά τόν έχη σκοτώσει, καί μάλιστα κατά 
τέτοιον φοβερό τρόπο, δπως γράφουμε στις έφημερίδες; τή ρώτησα.

— ’Ό χ ι, ποΰ νά ξέρω; άπάντησε. Ποιός ξέρει μέ ποιόν είχε νταραβέρια καί 
τόν καθάρισε.

Παρεκάλεσα τήν κυρία Παπαδάκη νά μέ άφήση νά ρίξω καμμιά ματιά στό 
κάτω πάτωμα τοΰ σπιτιού πού καθότανε δ Άθανασόπουλος μέ τήν οίκογένειά του 
άπό τήν πρός τά πίσω τοΰ σπιτιού πόρτα καί πρόθυμα σέ συνώδευσε. Άλλά μόλις 
κατέβηκα νά σου μπρός μου δ άξέχαστος φίλος μου Ντιντής Λαμπρινόπουλος.
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-—Βρέ καλώς τδ ΣπΟρο μας! Τόμαθες τδ μυστικό καί μάς ήλθες, βλέπω...
—  Ναι, καθώς βλέπεις, τοΰ είπα.
— Έ ...  Καί τώρα άφησέ μας καί φύγε.
—  Τί, χαμένος θα πάη δ κόπος μου; “Αφησέ με νά δώ καί νά μιλήσω στή 

χήρα καί στή μάνα της.
—  Δεν είμαστε καλά, καθώς βλέπω, είπε, θές νά τούς μιλήσης έσύ, Ινώ δέν 

τούς μίλησα έγώ άκόμη;
“Αρπαξα τήν εύκαιρία καί ρώτησα:
— Καλά, δέν τούς είπες δτι δ σκοτωμένος πού βρέθηκε είναι δ Άθανασόπουλος;
—  Τρελλδς είσαι; Δέν τούς είπα άπολύτως τίποτε.
—  Καί καλά, πώς τούς έδικαιολόγησες τήν έπιδρομή σας στδ σπίτι τους;
—  Βρήκα πρόφασι δτι κάνουμε έρευνες γιά νά βρούμε τδ χαμένο έργολάβο 

καί δτι ήλθαμε στδ σπίτι του γιά νά έξετάσουμε καί τή γυναίκα του, τή μάνα της 
καί τήν ύπηρέτρια. Τις έχουμε άπομονώσει.

—  Καί τά παιδιά;
—  Είναι μέσα άκόμα. Νά δούμε ποΰ θά τά βολέψουμε κι’ αυτά δταν πάρουμε 

τις τρεις γυναίκες γιά άνάκριση στην ’Ασφάλεια.
—  θέλο) μιά χάρη νά μοΰ κάνης, τοΰ είπα. Νά μοΰ οίκονομήσης τίποτε φω

τογραφίες τοΰ σκοτωμένου καί δλης τής φαμίλιας.
—  Καί τδ θεωρείς εύκολο; μοΰ είπε δ Ααμπρινόπουλος.
— Έ λα  καϋμένε, τοΰ είπα. ’Άσε με έμένα νά μπω μιά στιγμή καί νά σουφρώ

σω καμμιά στδ Πΐ καί στδ Φΐ.
—  Καί νά σ’ άφήσω δέν θά μπορέσης νά τήν πάρης.
—  Δέν ύπάρχουν φωτογραφίες;
—  Νά σοΰ πω τήν άλήθεια, γιά μικρές φωτογραφίες δέν ξέρω, γιατί δέν ψά

ξαμε άκόμη. Μεγάλες ύπάρχουν. Πελώριες μεγεθύνσεις. Κάδρα δλόκληρα μέ τις κορ
νίζες τους. Είναι άδύνατον νά τις πάρης.

— “Αφησέ μας νά μπω καί νά φέρω ένα φωτογράφο καί νά βγάλω άντίγραφα. 
’Άλλως τε οι φωτογραφίες θά έξυπηρετήσουν καί σάς.

Ό  μακαρίτης δ Ααμπρινόπουλος, πανέξυπνος άστυνομικός, καταλάβαινε πολύ 
καλά δτι έφ’ δσον δέν είχε διαλευκανθή άκόμη τδ έγκλημα, ή ’Αστυνομία είχε κάθε 
συμφέρον νά διευκολύνη τή δημοσιογραφία νά δημιουργή θόρυβο καί νά γράφη δσα 
μποροΰσε γ ι’ αύτδ μέ φωτογραφίες καί μέ ένα σωρό λεπτομέρειες γιά νά κρατάη 
ανοικτό τδ ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης καί νά ψαρέψη μάρτυρες καί νά βγάζη 
ένδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Καί γ ι’ αύτδ δέν άπέκρουσε τήν πρότασή μου, άλλά 
μοΰ είπε:

—  Κάτσε έδώ στήν αόλή καί περίμενε. θά  τηλεφωνήσω στδν άφέντη (ύπο- 
νοώντας τδν κ. Κουτσουμάρη). Γιατί καθώς καταλαβαίνεις, έχει άφέντη μας άφέν
τη καί ή κυρά μας άλλον άντρα.

Μά είχα φύγει άπδ τδ Νεκροτομείο τόσο ξαφνικά, ώστε δέν είχα πάρει φωτο
ρεπόρτερ μαζί μου, έλπίζοντας νά βρω μικρές φωτογραφίες καί γ ι’ αύτδ μόλις δ 
Ααμπρινόπουλος μοΰ έδωσε έλπίδες, πετάχτηκα κι’ έγώ γιά μιά στιγμή έξω καί 
τηλεφώνησα στδν τότε πρύτανι των φωτορεπόρτερς Δημήτρη Γιάνκογλου καί τδν 
βοηθό του κ. Εύριπίδη Μάρκογλου νά έλθουν άμέσως στοΰ Χαροκόπου, Όρφέως 
101, γιά νά άντιγράψουν φωτογραφίες τοΰ σκοτωμένου πού είχε άνακαλυφθή ή ταυ- 
τότης του. Καί έκεΐνοι οί δύο έβαλαν κυριολεκτικώς φτερά στά πόδια τους. Μέ ένα 
ταξί έφθασαν σέ δέκα λεπτά τής ώρας καί άφοΰ τούς περίμενα έξω άπδ τδ σπίτι, 
διά τοΰ διαμερίσματος Παπαδάκη, τούς κατέβασα άπδ τήν έσωτερική σκάλα τής 
ύπηρεσίας στήν αύλή καί περιμέναμε τά άποτελέσματα τοΰ διαβήματος γιά τις 
φωτογραφίες.
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Σέ λίγο ξανάρθε 6 μακαρίτης ό άξέχαστος φίλος μου, πού καθώς Ιχω ξανα
γράψει, έπεσε θύμα αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος ένώ συνώδευε σέ περιοδεία τον 
έπίσης προσωπικό του φίλο, πρωθυπουργό Γιάννη Μεταξά. Ό  Λαμπρινόπουλος γε
λούσε δλόκληρος γιατί ή τόσο έξυπηρετική γιά τόν Τύπο πρότασή του είχε γίνει 
εύμενέστατα δεκτή από τόν έπίσης πολιτισμένο διοικητή τής ’Ασφαλείας Κουτσου- 
μάρη, δ όποιος εδωσεν έντολή νά πάρω αντίγραφα τής φωτογραφίας τού θύματος 
σέ' διάφορες στάσεις, καθώς καί δλων των οικείων του, χωρίς νά επικοινωνήσω ή 
νά ανταλλάξω έστω καί μια μόνο λέξη μέ τή χήρα, τήν πενθερά ή τήν ύπηρέτρια. 
Γιά τό τελευταίο τόν κατέστησε προσωπικώς ύπεύθυνο καί δ άείμνηστος φίλος μου 
μοΰ τό είπε καθαρά:

—  Πρόσεξε, Σπΰρο. Δέν θέλω καμμιά άτιμία. “Εχω τό λόγο σου; Γιατί θά δής 
τις γυναίκες. Δέν θά άνοιξης τό στόμα σου καί σέ δτι καί αν σέ ρωτήσουνε δέν θά 
άπαντήσης. Σύμφωνοι;

-— Συμφωνότατοι, άπάντησα γεμάτος χαρά γιά τήν επιτυχία πού θά έκανε δ 
Τύπος, δημοσιεύοντας τή φωτογραφία τού θύματος Δημήτρη Άθανασόπουλου.

’Έτσι, μέ τούς φωτορεπόρτερς καί μέ τό μακαρίτη τόν Λαμπρινόπουλο από 
τήν αυλή μπήκα στο διαμέρισμα τού Άθανασόπουλου καί πρωτοεΐδα τις τρεις γυ
ναίκες. Τή Φούλα, γιά μιά στιγμή μονάχα, γιατί ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, 
σ’ αυτό τό ίδιο κρεβάτι δπου σκοτώθηκε δ άντρας της. "Εκανε ή πραγματικά ήτανε 
αδιάθετη καί δέν μάς έδωσε καμμιά άπολύτως σημασία. Μέ μιά ματιά πού τής έρ- 
ριξα μοΰ φάνηκε μιά πολύ δμορφη γυναίκα. Πάντως, μοΰ έδωσε τήν έντύπωση δτι 
τό μυαλό της κάπου άλλοΰ ήτανε καί παράδερνε γιατί δέν έδειξε καμμιά αντίδραση 
γιά τό πώς βρεθήκαμε τέσσερις - πέντε άνθρωποι στήν κρεβατοκάμαρα μιάς κυρίας 
καί δέν μάς ρώτησε τί θέλαμε καί τί ζητούσαμε έκεΐ μέσα. Στά μέσα καί στά έξω 
στο σπίτι, δπου ήταν άρκετοί άστυνομικοί μέ πολιτικά, ήταν ή μητέρα τής Φούλας 
Άθανασοπούλου, μιά κοντούλα γυναικούλα, μέ κανονικά χαρακτηριστικά, μέ μιά 
κρεατοεληά μεγάλη στό μάγουλο, μάλλον ασυμπαθής, άλλά μέ πανέξυπνα καί παμ
πόνηρα μάτια. ’Επίσης γυρόφερνε άπό τήν κουζίνα στήν τραπεζαρία καί στήν κρε
βατοκάμαρα, ή ύπηρέτρια, πολύ φουριόζα. Μοΰ έδωσε τήν έντύπωση δτι αν μπο
ρούσε νά μάς κατασπαράξη θά μάς έπνιγε καί θά μάς κατασπάραζε μέ τά χέρια 
της γιατί είχαμε καταπατήσει τά οικόπεδα τής οικογένειας Άθανασοπούλου καί εί
χαμε μπή καί άλωνίζαμε μέσα στό σπίτι τής κυράς της χωρίς νά ζητήσουμε άδεια 
καί χωρίς νά δίνουμε σημασία σέ κανένα. Καί νά ποΰμε τού στραβοΰ τό δίκηο. Δέν 
είχανε άδικο καθόλου σ’ αυτό τό ζήτημα.

Καί δμως, οί τρεις γυναίκες δέν έδειξαν καμμιά άπολύτως άντίδραση ούτε 
δταν είδαν τόν μακαρίτη τόν Λαμπρινόπουλο, πού ήταν δ έπί κεφαλής των άστυνο- 
μικών πού φρουρούσαν τό σπίτι, νά μπαίνη μέσα στό σαλόνι καί στήν κρεβατοκά
μαρα καί νά κατεβάζη άπό τούς τοίχους τά κάδρα μέ τις πελώριες φωτογραφικές 
μεγεθύνσεις τοΰ Άθανασόπουλου, τής γυναικός του, νά τις άκουμπάη επάνω στις 
καρέκλες καί νά προτρέπη, τόν Γιάνκογλου καί τόν Μάρκογλου, τούς δύο; φωτορε
πόρτερς, νά τραβούν δσες φωτογραφίες ήθελαν.1

Φωτογραφίες τής ύπηρέτριας δέν βρήκαμε, άλλά σέ ένα νόημά μου, δ μακα
ρίτης δ Γιάνκογλου μέ μιά μικρή, τόση δά φωτογραφική μηχανή, τής πήρε κάνα- 
δυό ένσταντανέ. Έτελειώσαμε τή δουλειά μας καί φύγαμε άμέσως. Μοΰ έκανε κα
τάπληξη πάντως δτι δέν έξεδηλώθη καμμιά άπολύτως άντίδραση καί δέν άκούσθηκε 
καμμιά διαμαρτυρία άπολύτως άπό τήν οικογένεια τοΰ σκοτωμένου γιά τό πώς καί 
μέ ποιό δικαίωμα τραβήξαμε καί άντιγράψαμε φωτογραφίες τών άνθρώπων τοΰ 
σπιτιού άπό εκεί μέσα. Καί φυσικά δέν θέλησα καί πολύ γιά ν’ άρχίσω νά ύπο- 
ψιάζωμαι δτι κάτι λάκκο είχε ή φάβα καί δτι στό έγκλημα έκεΐνο πού είχε άνα- 
στατώσει καί τήν άστυνομία καί τήν κοινή γνώμη είχε παίξει σπουδαίο ρόλο τό 
σπιτικό τοΰ θύματος.

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

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο καί τέλος)

— ’Έλα, Γιώργο, σέ ζητούν άπό τό Τμήμα Μεταγωγών.
Έτρεξα στό τηλέφωνο, εύνόητο ήταν δ ανθυπομοίραρχος φίλος μου.
— Ά ν  μπορής Ιλα, Γιώργο, έμαθα ήδη άρκετά.
Σέ λίγα λεπτά βρισκόμουν μαζί του καί μου Ιλεγε πώς ή κυρά Παγώνα, ή 

καθαρίστρια τους, ήταν έρωμένη ένός άλλου μαυραγορίτη, τοϋ Βακέκου, φίλου καί 
συνεργάτου τοϋ Στέκα, μέ τον όποιον συζή καί συγκατοικεί στήν δδό Βαλεντίας, πίσω 
άπό τό Ζάννειο νοσοκομείο. ’Ακόμα καί πώς τό σπίτι τους είχαν σάν Ιντευκτήριο 
δλοι οι συνεργαζόμενοι μέ τόν φίλο της Βακέκον.

Ευχαρίστησα τό φίλο μου κ. Καραγκούνη γιά τις θετικές πληροφορίες του καί 
τράβηξα ενθουσιασμένος γιά τήν ’Ασφάλεια νά γράψω καί νά παραδώσω δελτίο.

Άπό τήν ίδια μέρα στόχος παρακολουθήσεως τό σπίτι τής κυρά Παγώνας, στήν 
όδό Βαλεντίας. Μέ άλλαγές κάθε λίγη ώρα γινόταν ή παρακολούθησι άπό τήν όμάδα 
δπου διαπιστώσαμε πώς σέ κείνη τήν λυκοφωλιά τρύπωναν ένα σωρό άγνωστα πρό
σωπα, μά οί πιό τακτικοί ένας μανάβης τό έπάγγελμα, δ Ματιός ’Αθανάσιος, καί 
μιά μικρή μοδιστρούλα, ή ’Ασημίνα Χάνου.

Κατά τή γνώμη τοϋ διοικητοΰ καί τοϋ προϊσταμένου καιρός ή^αν νά ένεργή- 
σωμε συλλήψεις. "Ομως μέ τήν πονηράδα πού τούς διέκρινε καί γιά νά μν τυχόν 
καί μάς διαφύγουν μερικοί, πού θά μάς ταλαιπωρούσαν, σκεφθήκαμε γιΛ· 
χειροπιαστή άπόδειξι νά τούς παίξωμε ένα κόλπο. Μέ τή βοήθεια τοϋ πράκτορά 
μου Περικλή, θά πιάναμε έπ’ αύτοφώρω στήν άγοραπιολησία τών ένέσεων τόν Σκουρ- 
μπίνη, καί ταυτόχρονα θά είχαν συλληφθή κι’ δλοι οί άλλοι, έτσι ούτε θά μάς ξέ- 
φευγαν, ούτε καί τήν ένοχή τους θά μπορούσαν νά άρνηθοΰν. Ειδοποιήθηκε δ Πε
ρικλής, δέχθηκε εύχαρίστως, διατεθειμένος πάντοτε νά μάς έξυπηρετή καί τήν 
άλλη μέρα τό πρωί 24 ’Ιουλίου 1943 οί συνάδελφοι Χατζίνης καί Γυφτόπουλος 
παρακολουθούσαν άπό μακριά τόν πράκτορά μου στά παλιατζίδικα. Γύριζε άπ’ εδώ 
γύριζε άπ’ έκεΐ δ Περικλής μά τίποτε, δέν πλησίαζε κανένα, δέν έβλεπε πουθενά 
τόν Σκουρμπίνη, κΓ έτσι τράβηξε γιά τόν "Αγιο Διονύσιο, άπ’ έκεΐ στήν Κοκκι- 
νιά. Έ κεΐ γύρισε μιά δυό φορές τήν πλατεία, περίμενε λίγο, τέλος άπελπισμένο κΓ 
άνήσυχο τόν είδαν νά τραβά πίσω γιά τά παλιατζίδικα.

Ξωπίσω του οί συνάδελφοι. Έ κεΐ στάθηκαν λίγο. Ό  δύστυχος Περικλής, κα
τάκοπος, καταϊδρωμένος, σκούπιζε κάθε τόσο τό μέτωπό του, μά δέν άπελπιζόταν. 
Ά ρχισε νά παίρνη βόλτα τήν πλατεία καί νά ψάχνη άνάμεσα στά γκρούπ τών 
μαυραγοριτών. Τέλος κάποια στιγμή τόν βλέπουν νά σταματά μπροστά σ’ ένα 
χειραμαξάκι καί νά μιλά στον έναν άπό τούς τρεις κού καθόντουσαν έπάνω. ΤΗταν 
δ Σκουρμπίνης, πού σηκώθηκε τεμπέλικα, πήρε παράμερα τόν Περικλή καί άρχι
σαν νά σιγοκουβεντιάζουν.

■ Μέ τήν ίδια τακτική, δπως καί τήν προηγούμενη φορά, άφησε τόν Περικλή νά 
τόν περιμένη γιά νά πάη νά τού φέρη τις ένέσεις. Καί μόλις δ Σκουρμπίνης άπομα- 
κρύνθηκε δ πράκτοράς μας άρχισε μέ τή ματιά του νά ψάχνη νά βρή τούς'συναδέλ- 
φους. "Οταν τούς είδε κούνησε χαμογελαστός τό κεφάλι του σάν νά,τούς έλεγε:
< Έτοιμασθήτε». Καί νά, ύστερα άπό λίγο είδαν τόν Σκουρμπίνη νά ίΐλησιάζη τόν 
Περικλή μ’ άργό βήμα καί τή στιγμή πού τού έβαζε στήν παλάμη τό πακεττάκι 
μέ τις ένέσεις δυό άλλα χέρια.έπεσαν βαρειά έπάνω τους.
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— Στόπ, είπε δ Χατζίνης, καί πήρε άπδ τά χέρια τους τδ πακεττάκι .
Ό  Σκουρμπίνης δέν τά Ιχασε. "Οπως ήταν λεπτδς καί σβέλτος θέλησε νά τδ 

σκάση, μά ήταν δυνατδν νά ξεφύγη άπδ τδν κλοιδ τών συναδέλφων μαζί καί τοϋ 
Περικλή;

— Εμπρός, έμπρός, τους είπε αύστηρά δ Χατζίνης, χωρίς φασαρία κι’ οί δυδ 
γιά τήν ’Ασφάλεια.

— Κι’ οί δυδ είπατε; ρώτησε δ Περικλής μισοκακόμοιρα.
— Βέβαια κι’ οί δύο, εόθύνη έχεις καί τοϋ λόγου σου.
Καί τράβηξαν γιά τήν ’Ασφάλεια μέ άπτήν τήν άπόδειξιν τής παρανομίας.
Σχεδόν τήν ίδια στιγμή είχαμε γυρίσει κι’ έμεΐς άπδ τά Ταμπούρια, άπδ τδ 

φαρμακείο, μέ τδν γέρο Τζοβέτη, τούς βοηθούς του, Φίλιππο Δάκο καί Έ φ η 
Άλιώτη καί σ’ ένα καρρότσι δυδ πελώριες βαλίτσες γεμάτες μέ τίς άμποΰλες τοϋ 
θανάτου.

Είναι άλήθεια πώς άν δέν γινόταν έρευνα στδ φαρμακείο μέ τήν άπαιτούμενη 
σχολαστικότητα πού έπιβάλλεται σ’ αυτές τίς περιπτώσεις, ίσως νά μή έπεφτε στά 
χέρια μας τδ τόσο μεγάλο άποδεικτικδ ύλικδ πού κατέστησε άδύνατον τήν διαφυγήν 
τών ένοχων.

Στδ φαρμακείο είχαμε φθάσει μόλις άρχισε ή κυκλοφορία. Καί τή στιγμή πού 
είδαμε τδν φαρμακοποιό Τζοβέτη καί τούς βοηθούς του νά άνοίγουν καί νά μπαί
νουν, ξωπίσω τους μπήκαμε κι’ έμεΐς. ’Ανύποπτος δ Δάκος γύρισε καί ρώτησε:

— Τί ζητάτε, παρακαλώ;
— ’Εσάς κ. Δάκο, δπως καί δλοι σας είσθε ύπδ κράτησιν, είπε δ ύπαστυνόμος.
— Μά δέν κατάλαβα καλά, τί θέλετε νά πήτε. Γιατί; Τί κάναμε;
— θ ά  καταλάβετε σέ λίγο.

Καί τότε ζητήσαμε άπδ τδν φαρμακοποιό τδν γέρο Τζοβέτη, πού είχε μείνει άναυ
δος μέ δσα άκουσε, νά μάς παραδώση δσες ένέσεις κινίνης ύπήρχαν στδ φαρμα
κείο του.

— Ευχαρίστως, είπε δ φουκαράς, πού δέν είχε Ιδέα τί γινόταν μέσα στδ μαγαζί 
του. Όρΐστε, κοιτάξτε καί μόνοι σας, κι’ άνοιξε βιτρίνες καί ντουλάπες. Ούτε μία 
δέν ύπάρχει. Πρδ πολλοΰ έχουν έξαντληθή καί δέν βρίσκομε νά τίς άντικαταστή- 
σωμε. Μά γιά πέστε μου τί συμβαίνει; Οί βοηθοί μου είναι καλά παιδιά, καί καλοί 
στή δουλειά τους.

— Βέβαια, πολύ καλοί, τδν διέκοψε δ ύπαστυνόμος. Καί έπειδή φάνηκε πώς δ 
γέρο Τζοβέτης ήταν άμέτοχος στή βρωμιά, τοϋ είπε έν δλίγοις τί ζητούσαμε καί 
πώς θά κάνωμε έπισταμένη έρευνα γιατί είμαστε πλέον βέβαιοι πώς άπδ τδ φαρμα
κείο του έφευγαν οί ένοχες ένέσεις γιά τή μαύρη άγορά.

— Ψάξτε δπου θέλετε, παιδιά μου, είπε μέ τρεμάμενη φωνή δ φαρμακοποιός 
καί ρίχτηκε σ’ ένα κάθισμα.

Πραγματικά δπου κι’ άν ψάξαμε ίχνος άπδ τίς ένέσεις έκείνες δέν βρέθηκε. 
ΚΓ δ Δάκος μέ τή μνηστή του ώς έκείνη τή στιγμή παρακολουθούσαν άπαθεΐς τήν 
έρευνα, δταν δμως ρωτήσαμε πώς θά άνεβούμε στήν έσωχή —  πατάρι πού ήταν 
κλεισμένο μέ μεγάλα κουτιά, φανερά άνήσυχος δ βοηθός είπε:

— "Αδικα θά κάνετε τδν κόπο, έκεί πάνω είναι μόνον άδεια κουτιά καί άδεια 
δοχεία πού στοπάραμε άλλοτε φάρμακα. "Ετσι δέν είναι κ. Τζοβέτη; είπε σάν νά 
ζητούσε τή βοήθεια τού άφεντικοΰ του.

— Μάλιστα, έτσι είναι, άπάντησε δ φαρμακοποιός.
—Μά δέν χάνομε τίποτα νά ρίξουμε μιά ματιά. Πώς άνεβαίνετε;
— Φίλιππα, δώσε τή σκαλίτσα, είπε πρόθυμα δ γέρο Τζοβέτης.
ΚΓ δ Δάκος, πού δέν μπορούσε πιά νά κάνη άλλιώς, τρέμοντας άπδ τδ κακό
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του καί τδ φόβο του, Ιβγαλε πίσω άπδ τήν κουρτίνα πού έκλεινε τδ Ιδιαίτερο τοϋ 
φαρμακείου μιά σκαλίτσα.

’Αμέσως άνέβηκα, παραμέρισα τ’ άδεια κουτιά καί τΙς γυάλες, σύρθηκα σχε- 
δδν γιατί ήταν πολύ χαμηλοτάβανο καί νά, στδ βάθος, πίσω άπδ κάποια μεγαλύ
τερα άδεια κουτιά, ήταν τοποθετημένες δυδ μεγάλες βαλίτσες. ΤΙς τράβηξα καί τΙς 
έφερα μπροστά στδ άνοιγμα. ΤΗταν κλειδωμένες καί βαρύτατες πού καί μέ τή 
βοήθεια τού ύπαστυνόμου τρόμαξα νά τίς κατεβάσω.

— Τίνος είναι οί βαλίτσες καί τί περιέχουν; ρώτησε ό ύπαστυνόμος.
— Δέν ξέρω, δέν είναι δικές μου, είπε δ γέρο Τζοβέτης θορυβημένος. Βρέ 

Φίλιππα, μπας καί είναι δικές σου;
— ’Ό χι, κι’ έγώ δέν ξέρω τίνος είναι καί τί έχουν μέσα.
—Καί πώς βρέθηκαν κρυμμένες έκεΐ έπάνω; Μόνες τους άνέβηκαν; Δέν τ’ 

άφήνεις αύτά, Δάκο, κι’ άνοιξέ τες γρήγορα, τοϋ είπε δ προϊστάμενος.
— Μά δέν είναι δικές μου, μέ τί κλειδιά; έλεγε μέ φωνή πού μόλις άκουγό-

ταν.
Τοϋ είπαμε πώς θά μάς άναγκάση νά τίς διαρρήξωμε και θά ήταν γ ι’ αύτόν 

χειρότερο, καί τότε έβγαλε μέ κόπο τά κλειδιά του καί τρέμοντας προσπάθησε νά 
τίς άνοιξη.

Τότε κι’ ή Άλιώτη, πού στεκόταν άφωνη σέ μιά γωνιά, βρήκε τήν ευκαιρία 
νά τδ σκάση. *Ετρεξε πρδς τήν πόρτα, μά σκόνταψε πάνω στδ φρουρδ συνάδελφο 
Παπανικολάου, πού στεκόταν άθέατος άπ’ έξω καί τήν έμπάδισε. Κι’ δταν άνοίχτη- 
καν οί βαλίτσες, δ ύπαστυνόμος, δ γέρο-Τζοβέτης κι’ έγώ μείναμε μέ τδ στόμα 
άνοιχτό. Φίσκα κι’ οί δυδ μέ διάφορες ένέσεις καί ρολδ άπδ έτικέττες γιά νά έπι- 
κολληθοΰν, νά ριχτούν στή μαύρη άγορά καί νά σκορπίσουν τδν θάνατο.

"Γστερα πιά δέν έμενε άλλο. Βρήκαμε ένα καρρότσι, φορτώσαμε τίς βαλίτσες, 
κλειδώσαμε τδ φαρμακείο καί τραβήξαμε γιά τδ Τμήμα.

Στήν ’Ασφάλεια, άξιωματικοί καί άστυφύλακες, άκόμα καί δ Περικλής, περί- 
μεναν μέ άδημονία τήν έπιστροφή μας. Φαντασθήτε τί έγινε δταν μάς είδαν φορ
τωμένους τίς βαλίτσες γεμάτες μέ τίς άμποϋλες τοϋ θανάτου, τδν φερόμενον ώς 
άρχηγδν τής σπείρας Φίλιππον Δάκον, τήν μνηστή του ”Εφη Άλιώτη καί τδν φαρ- 
μακοποιδ Τζοβέτη.

Σέ λίγο έφευγε δ Περικλής άπδ τήν ’Ασφάλεια, ικανοποιημένος άπδ τήν Ιπι- 
τυχία, άφοΰ άπέσπασε τίς ευχαριστίες καί τά συγχαρητήρια τοϋ βιοικητοϋ, τοϋ προϊ
σταμένου καί τά δικά μου, γιά τή βοήθειά του.

Στδ μεταξύ δ άρχιφύλαξ Άναγνωστόπουλος μέ τδν Βαρβουχάκη, μέσα σέ λί
γες ώρες είχαν κουβαλήσει κι’ δλους τούς άλλους συνενόχους. Τδν Βακέκον, τούς 
Λαβάκην, Στέκαν, Άθηνά Άλιώτη, Ασημίνα Χάνου, Αθανάσιο Ματιδν καί τήν 
καθαρίστρια Παγώνα.

Ά πδ τήν έρευνα στά σπίτια τους δέν βρέθηκε τίποτε, μόνο στοΰ Λαβάκη τδ 
σπίτι καί τοϋ Βακέκου τδ μπαούλο στδ σπίτι τής φίλης του κυρά Παγώνας βρέθη
καν μερικά δέματα άπδ τίς ίδιες ένέσεις.

Τδ άπόγευμα κιόλας δ προϊστάμενος άρχισε τήν άνάκρισι άπδ τδν Δάκον, ώς 
αρχηγόν. Ό  Δάκος στήν άρχή ήρνεΐτο μέ πείσμα, τήν ένοχή του, προσπάθησε 
νά φορτώση τήν ύπόθεσι σέ άνύπαρκτα πρόσωπα, πού τοϋ είχαν έμπιστευθή τίς 
βαλίτσες, μά ύστερα άπδ τδ σχετικδ ζόρισμα, άρχισε νά δμολογή.

— Κανείς δέν είναι δ άρχηγός, είπε, δλοι δουλεύαμε τδ ίδιο καί δ καθένας μέ 
τδν τρόπο του.

— Καλά καί τή σατανική αύτή ιδέα ποιός τή συνέλαβε, καί τήν έφήρμοσε; 
Φυσικά έσύ σάν φαρμακοποιός, τοϋ είπε δ ύπαστυνόμος.

— Ναί, έγώ, άπάντησε δειλά δ Δάκος.
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— ’Από πότε; ρώτησε αυστηρά δ προϊστάμενος.
— Σ ’ αυτό δεν μπορώ νά πώ ακριβώς, μά τότε, άρχές Κατοχής, πού πήγαινα 

στις Ιπαρχίες yea τρόφιμα. Πρόσεξα τή μεγάλη έλλειψι φαρμάκων, τη μεγάλη 
ζήτησι τής κινίνης, κι’ δταν ερχόμουν πίσω μάζευα δσες ένέσεις ευρισκα, τις πή
γαινα στα χωριά καϊ τίς Ικανα «μαύρη», πότε μέ άντάλλαγμα τροφίμων και πότε 
μέ λεφτά. Μά ήρθε μέρα πού δεν ευρισκα άπ’ αυτές στην ’Αθήνα καί στον Πειραιά 
ούτε γιά δείγμα. Καί τότε μοΰ ήρθε ή ιδέα. Τό σκεπτόμουνα μέρες καί βρήκα ποιές 
ήταν οί κατάλληλες γιά την παραποίησι. ’Ενέσεις διάφορες καί γιά διάφορες άρ- 
ρώστειες. Πήρα μερικές καί έκανα τή δοκιμή. ’Έσβησα μέ χημική ουσία τά γράμ
ματα άπδ τίς άμποϋλες, κόλλησα έπάνω έτικέττες ένέσεων κινίνης Χρωπεί, τίς 
έδωσα γιά πούλημα καί έγιναν ανάρπαστες. Ή  δουλειά είχε πετύχει πέρα γιά πέρα. 
Μάζεψα άπ’ δλες τίς φαρμακαποθήκες δσες ένέσεις παρόμοιες βρήκα, κΓ έβαλα 
μπροστά. Δέν μ’ ένοιαζε γιά ποιά άρρώστεια θά τίς άγόραζαν, μιας καί ήξερα πώς 
δέν ήταν καί δηλητήριο.

—Βέβαια δέν ήταν δηλητήριο, μά γιά τήν άρρώστεια πού τίς παραποίησες καί 
τίς πουλούσες στή μαύρη άγορά, τούς έστελνες κατ’ εύθεΐαν στδν άλλο κόσμο. Λέγε 
τί έκανες κατόπιν; τδν ρώτησε ό προϊστάμενος.

— Άφοΰ προμηθεύθηκα άρκετή ποσότητα άπβ τίς διάφορες ενέσεις, έβαλα τήν 
κουνιάδα μου τήν Άθηνά, πού είχε τόν άπαιτούμενο καιρό καί τήν έπιτηδειότητα 
μέ τή χημική ούσία, έσβηνε τά γράμματα, κολλούσε τίς έτικέττες κινίνης Χρωπεί, 
πού είχα τυπώσει στό τυπογραφείο τού Σέμπου, έδώ στον Πειραιά.

—Καί πώς δικαιολογήθηκες στον τυπογράφο; τόν διέκοψε δ ύπαστυνόμος.
—Είπα πώς ήμουν υπάλληλος τών έργοστασίων «ΧΡΩΠΕΙ», καί συνέχισε. 

Κι’ δταν πιά έτοιμάστηκαν άρκετές, βρήκα τούς πιό άτσίδες μαυραγορίτες γιά συνερ
γάτες καί τίς έρριξα στή μαύρη άγορά.

— Καί γιά σιγουριά σου, Δάκο, έκρυψες τίς βαλίτσες μέ τό ένοχο στόκ στό 
πατάρι τού φαρμακείου. Καί είπες μέ τό νοΰ σου: Ποιός μπορεί νά μέ ύποπτευθή; 
έστω καί άν τίς ευρισκαν θά τίς έπαιρναν γιά έμπάρευμα τού φαρμακείου. Λογά
ριαζες δμως χωρίς τόν ξενοδόχο, Δάκο, τού είπε δ ύπαστυνόμος.

’Από κείνη τή στιγμή δ Δάκος έσκυψε τό κεφάλι καί βυθίστηκε στή σιωπή. 
Κατόπιν πέρασαν μέ τή σειρά τους οί άλλοι συνεργάτες του στην άνάκρισι. "Αλλοι 
προσπάθησαν νά ξεφύγουν καί έλεγαν πώς δέν ήξεραν δτι οί ένέσεις ήταν ψεύτικες, 
κΓ άλλοι είπαν άμέσως τήν άλήθεια κι’ έρριχναν δλο τό βάρος στόν Δάκον, πού τούς 
«πήρε δλους στό λαιμό του».

ΚΓ άφοΰ πέρασε κι’ δ τελευταίος άπό τήν προανάκρισι, ή δικογραφία έκλεισε 
εις βαθμόν κακουργήματος καί άπό τούς συλληφθέντας οί Δάκος, Βακέκος, Σκουρ- 
μπίνης, Λαβάκης, Στέκας, καί ή Άθηνά Άλιώτη στάλθηκαν στόν Εισαγγελέα καί 
προφυλακίσθηκαν, οί δέ λοιποί άφέθησαν- έλεύθεροι, γιατί δέν τούς βάραιναν στοι
χεία ένοχης.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ



— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ περίστροφο τδν Κ. Λιώση καί χήν γυναίκα του Σοφία, δ 
Χρ. Σερέτης, στο σπίτι των θυμάτων. Αιτία τδ οτι τά θύματα δεν ήθελαν δ δράστης 
να παντρευτή συγγενή τους.

,—ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ περίστροφο τήν Πολύανθη Κολώνη, έτών 28 καί τήν 
πεθερά του ’Αθανασία Τσακιρίδου, στή Θεσσαλονίκη, δ Γ. Κολώνης, σύζυγος τοΰ 
θύματος, έργάτης στή Γερμανία καί κατόπιν άπεπειράθη να αύτοκτονήση. Αιτία 
οικογενειακές προστριβές.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι τδ παιδί του Πύργιο Δεμερτζή, δ Ν. Δεμερ- 
τζής, γιά οικογενειακούς λόγους, στδ χωριδ Βασιλικά Χαλκίδος.

—ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ θανάσιμα μέ μαχαίρι τδν Ν. Γαλανό, έτών 33, piaa σέ 
καφενείο τοΰ Καστελιού Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς αιτία, δ X. Καρασταμάτης, δ 
όποιος συνελήφθη.

' — ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ λαχείου συνελήφθη, στην δδδ Πανεπιστημίου δ 
X. Χριστόπουλος, πλασιέ, δίδοντας τδ πλαστδ λαϊκδ λαχείο πού κέρδιζε 2.000 δρχ. 
στδ* λαχειοπώλη I. Λιακοπάνο, δ δποιος όμως άντελήφθη τήν πλαστογραφία καί 
ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία.

 ̂ -—ΕΚΛΕΨΕ δύο κουμπαράδες μέ 14.000 δρχ. άπδ τδ σπίτι τής Μαρίας καί 
τής; Ευδοξίας Παπαδοπούλου, δ Δ. Παπαδοπούλας, έτών 20, πλασιέν,δ δποιος καί 
συνελήφθη. ,,

— Ο ΑΠΑΤΕΩΝ Κέλλο Μάτζι, συνελήφθη γιατί, παρουσιαζόμενος ώς διευθυν
τής αμερικανικής έταιρίας, άπέσπασε άπδ διάφορα άτομα 60.000 δραχμές.

_— Ο ΑΠΑΤΕΩΝ ’'Αγγ. Ξηντάρης συνελήφθη, διότι διέπραξε πέντε άπάτες, 
παρουσιαζόμενος ώς καρδιοχειρουργός.

—ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ φόνου τής συζύγου του διέπραξε, στδ χωριδ Μάρμαρα Τω- 
αννΘών, δ Έμ. Γουλιάδης.

Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ν. Σκουλίκης συνελήφθη, γιατί διέπραξε κλοπές άπδ 
παγκάρια ιερών ναών.

-i—ΒΙΑΣΜΟΝ ΙΟέτιδος άνηλίκου κορασίδας διέπραξεν δ έπίσης άνήλικος δεκα- 
τετραετής Α.Ε.Κ., στδ Βελεστΐνο. Ό  δράστης μπήκε κρυφά στδ σπί'τι τής κορα- 
σίδος-Ίνώ άπουσίαζον οί γονείς της, τήν έβίασε, τήν έγκατέλειψε καί έξηφανίσθη. 
Ό  άνήλικος συνελήφθη.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ ποτήρι στδ κεφάλι τδν Ιγνάτιο Τσίμπαση, δ Μ. Κων- 
σταντινίδης, στδ έπί τής δδοΰ ’Αγίας Σοφίας 125 (Ν. Σμύρνη) καφενείο, γιά άσή- 
μαντο άφορμή. Ό  δράστης καταζητείται.

— ΓΙΑ ΓΠΕΞΑΙΡΕΣΙ 12.000 δραχμών έμήνυσε δ Γ.Δ. Κωτούλας, διατηρών 
πρατήριον σιγαρέττων στήν δδδν ’Ακαδημίας 25, τδν υπάλληλό του Ήλ. Κατσα- 
βούνη, έτών 19.

— ΑΠΑΤΗΝ 2,5 εκατομμυρίων δραχμών, εις βάρος σιτοπαραγωγών Τυρνά·· 
βου, διέπραξεν δ Μενέλαος Μοένης, δ δποιος παρέλαβε σιτάρι άπδ τούς καλλιερ- 
γητάς μέ τήν ύπόσχεσιν οτι θά τούς καταβάλη τδ άντίτιμο μόλις θά τδ μετεπώλει.
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’Αντί τούτοι», μετά τήν μεταπώλησι σέ τιμή κάτω τοΰ κόστους, πήρε τά χρήματα καί 
έξηφανίσθη, κατά πάσαν πιθανότητα στό Εξωτερικό.

— ΣΕ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ έτραυματίσθη σοβαρά στήν καρδιακή χώρα δ Σωτ. Πα- 
παλέξης, ναυτικός, άπδ τδν Παναγιώτη Πλατουρνήν, γιατί δ τελευταίος Ινώχλησε 
τήν Α. Πρενεπούλου, μέ τήν δποία είχε συνάψει σχέσεις. Ή  μονομαχία μέ μαχαί
ρια Ιγινε σ’ Ινα οικόπεδο τής περιοχής 'Αγ. Μελετίου.

—ΕΣΚΟΤΩΣΕ μέ δίκαννο 2πλο, στήν πλατεία τοΰ χωριού ΆμοργιανοΙ Βάλτου 
τδν θεοχ. Βαπέραν, δ Παν. Δρούγκας, γιά κτηματικές διαφορές.

—Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Βάγκ. Μπούκα συνελήφθη, γιατί έκλεψε άπδ κομμωτή
ριο, δπου είχε μεταβή, 1.000 δραχμές.

-—Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Β. Χατζηγεωργίου συνελήφθη, γιατί άφήρεσε άπδ τδ σπίτι 
τού φίλου του I. Χόνδρου 20.000 δραχμές.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ —  ΙΕΡΟΣΓΑΟΣ Γ. Τσιπανάς συνελήφθη στδ Μενίδι, 
γιατί είχε διαρρήξει στά προάστια καί τήν έπαρχία 6 έκκλησίας, άπ’ δπου έκλεψε 
χρήματα καί άφιερώματα.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Γ. Κονκούλιας συνελήφθη στίς Σέρρες, κατόπιν σήμα
τος τής ’Ασφαλείας Προαστίων καί ώμολόγησεν δτι μαζί μέ άλλους διέρρηξε τήν 
έπί τής δδοΰ Άνθέων 14 βίλλαν τοΰ Γ. Λαιμού, τήν έπί τής δδοΰ Προμηθέως 31 
οικίαν στδ Αιγάλεω καί μίαν οικίαν στήν ’Αθήνα, άπ’ δπου άφήρεσε χρήματα καί 
τιμαλφή.

— ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙ τοΰ νόμου «περί προστασίας τού έθνικοΰ νομίσματος» συνε- 
λήφθησαν καί κατεδικάσθησαν οί Θ. Τώνης καί Δ. Σαβουλίδης, σέ 7μηνο φυλάκισι.

— ΚΛΟΠΗ κενών φιαλών μπύρας έκαναν οί δδηγοί φορτηγού αυτοκινήτου 
Ν. Λεχουρίτης καί Ν. Μπουζιώτης, πού κατεδικάσθησαν άπδ τδ αύτόφωρο πλημμε
λειοδικείο είς φυλάκισιν 4 μηνών.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ τρεις μαχαιριές τδν Δ. Γραλή, σερβιτόρο, δ Κ. Χριστο- 
φοράτος, μικροπωλητής, μέσα στδ καφενείο Δάφνη έπί τής δδοΰ Άχιλλέως. ’Αφορ
μή άσήμαντος παρεξήγησις καί ή μέθη άμφοτέρων. Ό  δράστης συνελήφθη άπδ 
περιπολικδ τής ’Αστυνομίας.

— ΤΓΧΗΡΑ παίγνια (ζάρια) έπαιζαν 11 άτομα πού συνελήφθησαν άπδ τούς 
άστυνομικούς τής ’Αμέσου Δράσεως στήν ταράτσα τής έπί τής δδοΰ ’Αποστόλου 
Παύλου 31 (θησείον) κατοικίας.

— ΕΛΗΣΤΕΦΈ τδν Κ. Γράτσον, έτών 22, δ Σπ. Πέτας, έτών 19, στιλβωτής 
έπίπλων, άφαιρέσας άπδ τδ θύμα, ύπδ τήν άπειλήν μαχαίρας, 400 δραχμές, τδ ρο- 
λόγι του καί ένα δαχτυλίδι. Ό  δράστης συνελήφθη άπδ τήν ’Ασφάλεια Προαστίων 
καί εύρέθησαν έπ’ αύτοΰ τδ δαχτυλίδι καί τδ ρολόγι. Είναι άπόφοιτος τών φυλακών 
καί βγήκε στίς 4 Σεπτεμβρίου, άφοΰ έξέτισε ποινήν 10 μηνών γιά έκβίασι.

— ΔΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ συνελήφθησαν στδ τελωνεΐον ’Αλεξανδρουπόλεως 
οί τουρϊσται Σαμπίν Γιοσμάν, 21 έτών, καί δ Ίρακινδς Έμπαχίμ Κούκπαρι.

Ν. Δ.



( Συνέχεια άπό τδ  προηγούμενο)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Τζώρτζ Ριχάρδου.
Πάροδος της πλατείας «Κάνιγγος» (Ύπουργειον Βιομηχανίας).
Ό  Ριχάρδος Τζώρτζ, ’Ιρλανδός στρατιωτικός καί φιλέλλην, έλαβε μέρος στήν 

ελληνική Έπανάστασι τού 1821 καί διακρίθηκε για τον ήρωϊσμό του.

Τηλεμάχου.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιδρομίου 10, κοντά στήν διασταύοωσι τών όδών Ίππο

κράτους —  Καλλιδρομίου.
Ό  Τηλέμαχος, ό γνωστός γυιός τοΰ Όδυσσέως καί τής Πηνελόπης, άνεζήτησε 

γιά πολύ καιρό τόν πατέρα του άνά τήν Πύλο, τήν Σπάρτη καί τις Φαρές καί τόν 
έβοήθησεν άργότερα στόν φόνο τών μνηστήρων τής μητέρας του. Φεύγοντας άπό τήν 
Ιθάκη ένυμφεύθη τήν Κίρκη, άπό τήν δποι'α, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, άπέκτησε 
γυιό, τόν Ρώμον, ιδρυτήν τής Ρώμης ή θυγατέρα όνόματι Ρώμην. Κατ’ άλλην έκδο- 
χήν, ένυμφεύθη τήν Ναυσικά, κόρην τοΰ βασιλέως τών Φαιάκων ’Αλκινόου, άπό 
τήν όποιαν άπέκτησε τόν Περσέπολιν. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει σέ προάστια τών 
’Αθηνών).

Τηλεφάνους.
Πάροδος τής όδοΰ Λένορμαν 165, κοντά στόν κιν) φο «Αρμονία»;
Ό  Τηλεφάνης, Έ λλην γλύπτης καί δή χαλκοπλάστης άπό τήν Φωκαία τής 

Μ. ’Ασίας, Ιζησε άπό τοΰ τέλους τοΰ Σ Τ ' μέχρι τών μέσων τοΰ Ε ' π.Χ. αίώνος. 
Ό  Πλίνιος θεωρεί τόν Τηλεφάνην, κατά τήν τέχνην, έφάμιλλον τών Πολυκλείτου, 
Μύρωνος καί Πυθαγόρα καί λέγει οτι αύτός δέν άπέκτησε τήν πανελλήνιο δόξα 
εκείνων, γιατί έργάσθηκε σέ άπομακρυσμένα, άπό τό κέντρον τοΰ έλληνικοΰ κόσμου, 
μέρη. Ό  Τηλεφάνης διεκόσμησε τά άνάκτορα τής Περσεπόλεως.

Τημένους.
Πάροδος τής όδοΰ Ένδυμίωνος 30, στήν Ριζόπολι.
Ό  Τήμενοβ, Ήρακλείδης, ήταν γυιός τοΰ Άριστομάχου, βασιλέως τοΰ “Αργους 

καί γενάρχης τοΰ οίκου τών Τημενιδών.
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1 Τηνίων. - *  X  '  \. 1
■ Πάροδος- τ^ςΓδδβΟ ΣαΛφοΟς 173, κοντά στην «'Αγία Ελεούσα». της Καλλιθέας.

"Ελαβε τήν όνομάσία αυτή πρός τιμήν των κατοίκωνΆήσ γνωστής νήσου των 
άνατολικών Κυκλάδων, τής ■Τήνου,’ τβ εν τρίτον περίπίου τών οποίων είναι ρωμαιο
καθολικοί. Συνολικά' οί κάτοικοι.τής Τήνου είναι περίπου 9 χιλιάδες.

! Τ ή ν ο υ ;
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 130, κοντά στον κιν) φον «Έλληνίς». ν'1 

γίΟφείλει τήν όνομασία στήν γνωστή νήσο τών Ανατολικών Κυκλάδων πού εύ- 
ρίσκεται μεταξύ των νήσων ’Άνδρου καί Μυκόνου, εχει εκτασι 193 τετρ. χλμ .ίία ί 
9 περίπου χιλιάδες κατοίκους, έκ· των όποιων οί 3 περίπου χιλιάδες είναι Ρωμαιο
καθολικοί. * ' ' *■ ή

Ή  Τήνος, άπωκίσθη ύπό Ίώνων έξ Αθηνών, κατά δέ τούς άρχαιοτάτους χρό
νους ήταν διηρημένη σέ εννέα φυλές. Τήν έποχή τών περσικών πολέμων οι κάτοικοι 
τής Τήνου, αν καί ύπετάγησαν άρχικά στούς Πέρσες, έπολέμησαν κατ’ αύτών.-στίς 
Πλαταιές. Μετά τά Μηδικά, ή νήσος ύπήχθη στήν άθηναϊκήν ήγεμονίαν, αργότερα 
στούς Μακεδόνες (423 π.Χ.) καί τέλος στούς Ρωμαίους.

Στήν Τήνο, τήν όμώνυμη πρωτεύουσα τής νήσου, ύπάρχει δ περίφημος ναός 
τοϋ Ευαγγελισμού, τδ γνωστό πανελλήνιο χριστιανικό προσκύνημα. (Συνώνυμη 
όδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).

Τίγρητος.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιπόλεως 46, κοντά στήν πλατεία «Τζιρακοπούλου» τού 

Βύρωνος.
Ό  Τίγρης, ποταμός τής Ν.Α. Τουρκίας καί τού ’Ιράκ, πηγάζει άπό τά δρη 

τού Κουρδιστάν, εχει μήκος 1.770 περίπου χιλ., έκβάλλει στόν Περσικό κόλπο. 
Στις βχθες τού Τίγρητος εύρίσκονται τά έρείπια τής Νινευί, πρωτευούσης τής άρ- 
χαίας ’Ασσυρίας. Κοντά στις όχθες τού Τίγρητος εύρίσκονται έπίσης τά έρείπια 
τής'Σελεύκειας καί τής Κτησιφώντος. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στά ’Άνω ’Ιλίσια) .

Τιθορέας.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 259, κοντά στόν «"Αγιον Νικόλαον» τής όδοΰ 

Άχαρνών.
Ή  Τιθορέα, άρχαία πόλις τής Φωκίδος στήν κοιλάδα τού Βοιωτικοΰ Κηφισού, 

ελαβε τήν όνομασία αυτήν άπό συνώνυμη κορυφή τού Παρνασσού, πού εύρίσκεται 
ύπεράνω τής πόλεως. Ό  Παυσανίας άναφέρει ότι είδε στήν Τιθορέα ναό τής Α θή
νας έντός άλσους, τάφους τής Αντιόπης καί τού Φώκου, θέατρο καί άγορά καθώς 
καί άλλα άρχαιότερα ιδρύματα. Στήν Τιθορέα άνήκε καί ό ναός τού Ασκληπιού, 
πού άπεΐχε άπό αύτήν 70 στάδια καί έτιμάτο άπό όλους τούς Φωκαεις. Σ’ αυτήν 
έπίσης άνήκε καί τό άδυτον τής ’Ίσιδος, όπου τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρού έτε- 
λειτο τριήμερος θρησκευτική καί έμπορική πανήγυρις. Στή θέσι τής άρχαίας Τιθο- 
ρέας εύρίσκεται σήμερα τό χωριό Βελίτσα, όπου καί σώζονται έρείπια τής ποιλαιάς 
πόλεως.

Τιθωνοΰ.
Πάροδος τής όδοΰ Ίπποθοντιδών 28, κοντά στήν πλατεία «Ήοΰς» τών Κάτω 

Πετραλώνων. L ι·
Ό  Τιθωνός, γυιός τού Λαομέδοντος καί τής Στρυμούς, άγαπήθηκε άπό τήν 

Ή ώ, ή όποια τόν συνεζεύχθη καί έζήτησε άπό τόν Δία νά τόν καταστήση άθάνα- 
τον. Ή  Ήώς όμως έλησμόνησε νά ζητήση γιά τόν Τιθωνό καί τήν αίωύία νεότητα, 
καί έτσι αυτός έγήρασε, παρά τις προσπάθειες τής Ήοΰς νά τόν διατηρήση νέον. 
Μόνον ή φωνή του διετήρει νεανική δροσερότητα, γ ι’ άύτό καί οί θεοί τόν μετε- 
μόρφωσαν σέ τέττιγα (τσίτσικα). ( Συνεχίζεται)
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— ΝΕΚΡΟΣ (πυρπολημένος) δ Δημ. Κυριέρης, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 113355 καί 
τραυματισμένοι βαρύτατα δύο, ή μνηστή του Καλλιόπη Βασάλου καί δ Άνδρέας 
Πασσάς, δταν τδ όχημα, στην δδδ Βασ. Γεωργίου τοΰ Ύμηττοΰ καί Ηλιουπόλεως, 
συνεκρούσθη μέ τδ 211723 λεωφορείο, πού τδ δδηγοΰσε δ Δ. Περδίκης καί έξετι- 
νάχθη τόσο πού Ιπεσε στό πλησίον ευρισκόμενο στέγαστρο. ’Αμέσως τδ Ι.Χ. άνε- 
φλέγη καί δ δδηγδς κάηκε γιατί παγιδεύθηκε στδ αυτοκίνητο.

— ΝΕΚΡΑ ή Κούλα Κορογιάννη, τήν δποία παρέσυρε στη διασταύρωσι των 
δδών 25ης Μαρτίου καί Εύβοιας τδ Ι.Χ. 74704, μέ δδηγδ τδν Γ; Δελή.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Πανόπουλος, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 2470, δταν στδ 132 χλμ. τής 
έθνικής δδοΰ ’Αθηνών —  ΙΙατρών παρεξέκλινε τής δδοΰ καί προσέκρουσε σέ μαν- 
δρότοιχο.

-—ΝΕΚΡΑ ή Ελένη, σύζυγος I, Μπέκου, τήν δποία παρέσυρε τδ Δ.Χ. 148615 
φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Τιμ. Καραπιά, στδ 77 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— Λαμίας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, δ Ν. Λάρης, I. Γερασιμίδης καί Χρ. Κιρκιτξής, 
έπιβάται Ι.Χ., δταν τοΰτο άνετράπη στην δδδ Θεσσαλονίκης— Καβάλας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ πέντε άτομα, δ Ευαγόρας Συκάς, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 
37839, Μ. Δελάκος, Χαρ. Βεργίνης, Γαρ. Σύκα καί Μαρ. Κόνιαρης, δταν τδ αυτο
κίνητο άνετράπη κοντά στή γέφυρα τής Χασιάς.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Κ. Βενετίδης, δδηγδς έλκυστήρος καί Α. Ντουρανόπουλος, 
επιβάτης καί τραυματισμένος δ I. Μαυρομμάτης, δταν δ έλκυστήρ άνετράπη στδ χω- 
ριδ Ραφιά Βέροιας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Λάζ. ΙΙαπασωτηρίου, έτών 6, τδν δποΐο παρέσυρε καί έπολτο- 
ποίησε τδ Ι.Χ. 302254 βυτιοφόρο αυτοκίνητο, μέ δδηγδ τδν Σπ. Πάγκαλο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Όρφανίδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο συνεκρούσθη 
μέ τδ 164074 έπιβατηγό, στδν δδδ Νιγρίτης— Σερρών. _;r

— ΝΕΚΡΟΣ δ Άθαν. Κάνης, έτών 14, μαθητής, τδν δποΐον παρέσυρε-στή 
φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβασι τής διασταυρώσεως Κωνσταντινουπόλεως 'καί 
Τέρας Όδοΰ ή ύπ’ άριθ. 202 άμαξοστοιχία γραμμής Βόλου— Πειραιώς, μέ δδηγδ 
τδν Κυρ. Κυριακοΰ. Τδ θΰμα παρεσύρθη 15 μέτρα καί έκόπησαν τα πόδια του. 
Αίτια δτι, λόγω βλάβης τοΰ ένδς στύλου, δ φύλακας δέν έτοποθέτησε τήν άλυσίδα, 
άλλα ήρκέσθη στά σήματα μέ τήν κόκκινη σημαιούλα. -

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 4, δ Δ. Μαλλίδης, δδηγδς τοΰ 5878 ταξί καί οι επι
βάτες Γ. Άγγελίδης,. Θ. Πατρίκιος καί Ά ν. Τσιγκέκας, δταν τδ ταξί, λόγω τής 
νεροποντής καί κακοΰ χειρισμοΰ, έπεσε στδν ’Ιλισό, κοντά στις Τζιτζιφιές.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σπύρ. Καταπόδης, 7 έτών, τδν δποΐον παρέσυρε Ι.Χ. αέ δδηγδ 
τδν Γ. Τασχένη, στδ ’Αγρίνιο. Τδ θΰμα μετεφέρετο σέ νοσοκομείο, λόγω άσθενείας. 
Ό  δράστης συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΑ ή Αίκ. Γκιζαρίδη, έπιβάτις τοΰ Δ.Χ. 23248 έπιβατικοΰ αυτοκινή
του, μέ δδηγδ τδν Ά θ. Πέτρου, δταν τοΰτο συνεκρούσθη μέ τδ Ι.Χ. 12612, μέ δδηγδ 
τδν Δ. Μικρανίδη, στδ 125 χλμ. τής δδοΰ Ίστιαίας—Χαλκίδος. Έτραυματίσθη- 
σαν καί οί δύο δδηγοί, καθώς καί δ έπιβάτης Έ μ. Δελής.
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— ΝΕΚΡΟΣ δ θ. Μπλαλέζης, τδν δποίον παρέσυρε τδ Ι.Χ. 63840, μέ δδηγδ 
τδν Π. Άγγελάκο, παρά τδ 77 χλμ. τής δδοΰ Λαμίας— Βελεστίνου.

— ΝΕΚΡΑ ή 'Αγνή σύζ. Ήρ. Δίσκου, έπιβάτις τοΰ Ι.Χ. 53843, μέ δδηγδ τδν 
Π. Μπερτζανίδη, δταν στήν Καστοριά παρεξέκλινε άπδ τδ δρόμο.

— ΝΕΚΡΑ ή Αικατερίνη Ρουβή, έτών 25 καί τραυματισμέναι 2, ή Εύαγ. 
Λέκκα καί ή Ελένη Κακαρούκα, τις όποιες παρέσυρε, Ινώ περίμεναν στή στάσι λεω
φορείων δδοΰ Καβάλας, τδ 136249 αύτοκίνητο, μέ δδηγδ τδν Π. Βεστάκην. Τδ 
δχημα ντεραπάρησε λόγω τής βροχής καί τής ύπερβολικής ταχύτητος καί έν συνε
χεία συνεκρούσθη μέ δύο άντίθετα έρχόμενα αυτοκίνητα. Ό  δδηγός συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Θεόδ. Μουστάκης, τδν δποίον παρέσυρε στην έθνική δδδ ’Αθη
νών— Λαμίας, κοντά στην Μεταμόρφωσι, τδ φορτηγδ 22829, μέ δδηγδ τδν Γ. Χε
ρουβείμ.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Χατζηγούλας, μαθητής, έτών 8, δ όποιος παρεσύρθη είς 
τήν λεωφόρον ’Αλεξίου Νάστου, παρά τδν "Αγιον Κων) νον, άπδ τδ Ι.Χ. 2194, τδ 
δποίον ώδήγει δ άνάπηρος Εύάγ. Ζαμπέτας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Μπαρμπαγιάννης, ό όποιος, στή λεωφόρο ’Αθηνών— Λαμίας, 
κοντά στίς πολυκατοικίες Ν. Φιλαδέλφειας, ένώ έτρεχε στή στάσι τών λεωφορείων, 
γλίστρησε καί έπεσε στδ κατάστρωμα τοΰ δρόμου, δπότε τδν παρέσυρε τδ διερχό- 
μενο κατά τή στιγμή έκείνη Ι.Χ. 414243 αύτοκίνητο, μέ δδηγδ τδν I. Ξενάκη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Άγγελής, δδηγδς γεωργικοΰ έλκυστήρος, δταν ούτος άνε- 
τράπη στδ χωριό Ζέλιο Φθιώτιδος.

— ΝΕΚΡΑ ή Καλλιόπη Παπαδοπούλου, έτών 5, τήν δποία παρέσυρε καί διε- 
μέλισε τδ φορτηγδ 218912, μέ δδηγδ τδν I. Παπαγιαννίδη, στήν ’Αλεξάνδρεια Βέ
ροιας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Στυλιανίδης, έπιβάτης έλκυστήρος, δταν ούτος άνετράπη, 
κοντά στή θέσι «’Εκκλησάκι Μαραθιοΰ» Καστοριάς.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Παπαδημητρίου, πεζός, τδν δποίον έτραυμάτισε τδ Ι.Χ. 
4090, μέ δδηγδ τουρίστα, δταν συνεκρούσθη μέ τδ Ι.Χ. 107820, στή διασταύρωσι 
τών δδών Σόλωνος καί Άσκληπιοΰ.

-—ΝΕΚΡΟΙ 6 καί τραυματισμένοι 23, στή φρικτή σύγκρουσι πού έγινε έξω 
άπδ τή Θεσσαλονίκη, στδ δρόμο πρδς τδ Κιλκίς. "Ενα φορτηγδ γεμάτο άμμο, μέ 
δδηγδ τδν Λεωνίδα Κρητικό, τσάκισε δλόκληρο τδ άριστερδ πλευρό τοΰ λεωφορείου 
πού ξηλώθηκε. "Οσοι κάθονταν άριστερά βρήκαν φρικτδ θάνατο. ΤΗσαν οί Εύδοκία 
Μαυρομμάτη, Σοφία Καραματσούκη, Δέσποινα Τσαλαμπέρη, Βασ. Άτσαλής, Μ. 
Παφίδου καί Σωτ. Τρόντζος. Όδηγδς τοΰ λεωφορείου ήταν δ Α. Άναστασιάδης. 
’Εκτός άπδ τούς νεκρούς, είναι τραυματισμένοι βαρειά 4 άλλοι έπιβάτες καί οί 
ύπόλοιποι έλαφρότερα. Υπαίτιος είναι δ δδηγδς τοΰ φορτηγοΰ, δ δποΐος, κατά τήν 
δδήγησιν ήταν άπησχολημένος σέ συζήτησι μέ τδν παραπλεύρως του καθήμενο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ 7ετής Ν. Σαραμπουρτζής καί τραυματισμένες σοβαρά 4 κορα
σίδες, δταν τδ φορτηγδ 159698, μέ δδηγδ τδν Έμ. Κασκαρίδη, παρεξέκλινε τής 
πορείας του καί άνέβηκε στδ πεζοδρόμιο, στήν προέκτασι τής δδοΰ Λαχανά. Έ- 
τραυματίσθη δ δδηγδς τοΰ φορτηγοΰ.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Μπουζάκης, τδν δποίον παρέσυρε στήν δδδν Ίπποκράτους 
μοτοποδήλατο, μέ δδηγδ τδν Π. Σαπουτζή, δ δποΐος καί έτραυματίσθη κατά τήν 
άνατροπή τοΰ μοτοποδηλήτου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Μανέτης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο έπεσε πάνω 
στδ 34456 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Ε. Κοκκινογέννη, στή λεωφόρο Καβάλας.

— ΝΕΚΡΑ ή Μερσίνα Λιόχου, τήν δποία παρέσυρε τδ Ι.Χ. 135456, μέ δδηγδ 
τδν Ή λ. Ζάμπαλο, στή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας.

Ν. Α.
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Α Μ Ο Ι Β Α Ι

— Δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. Φ 2049/36/2 άπό 31-10-1967 
Τ. ΕΘΑ/ Γ.Ε.ΕΘ .Α ./Β ' Μ ΕΟ/6 διαταγήν :

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ) 3ον ΕΓ) IX ΓΠΟΓΓΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΓΝΗΣ
ΓΕΝ) Β2—ΓΕΑ) ΙΙΑΨ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΑΜΓΝΗΣ
ΔJL) ΓΕΣ— Ά ρχ. Βασ. Χωρ) κής Β ' ΜΕΟ) 6
Ά ρχ. Άστυν. Πόλεων— ΓΕΝ) ΔΔ3 Τηλ. 229.881

Ά ρ. Φ. 2049)36)2
ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ) Β6 (3) ΒΣΤ 902, 31 Ό κτ. 1967

ΑΣΑΕΔ— ΑΣΔΕΝ) 3ον ΕΓ 
Κ.Ε.Τε,Σ—ΣΣΣΑ— ΑΝΕ

ΘΕΜΑ : Ήθικαί άμοιβαί

1. Παρηκολούθησα τήν τελευταίαν ήμεραν τήν διεξαγωγήν τών Πανελληνίων ’Α
γώνων Στίβου Ε.Δ., διεξαχθέντων εις Πάτρας τήν 6— 8)10)67.

2. Έ κ  προσωπικής άντιλήψεως, άλλα καί έξ άναφορών τών αρμοδίων, διεπιστώθη 
τδ άψογον τής έκτελέσεώς των.
’Ιδιαιτέρως έθαυμάσθη ή πειθαρχία, ήτις έπεκράτησεν εις τδν στίβον κατά 
τήν διεξαγωγήν τών άγώνων καί ή δλη όργάνωσις τού προγράμματος.

3. Διά τούτο, τδν Δ) τήν, τούς Ά ξ) κούς καί δπλίτας τοΰ Κ.Ε.Τε.Σ, τούς έπικε- 
φαλής τών δμάδων Ά ξ) κούς καί τούς συμμετασχόντας άθλητάς καί δπλίτας 
άπάντων τών Κλάδων τών Ε.Δ., τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Λιμενικού Σώ
ματος, ώς καί τούς Ά ξ) κούς καί δπλίτας τών συμμετασχουσών εις τήν τελε
τήν Διμοιριών έπιδείξεων τών Δυνάμεων Καταδρομών καί ΣΣΣΑ

Σ υ γ χ α ί ρ ω
διότι διά τών άόκνων προσπαθειών των συνετέλεσαν ώστε ή δλη όργάνωσις καί 
διεξαγωγή τών άγώνων, νά στεφθώσιν ύπδ πλήρους πέιτυχίας.

Αντιστράτηγος Γ. ΖΩΤΤΑΚΗΣ 
Υφυπουργός ’Εθνικής Άμύνης

* *
*

— Διά διαταγής τού κ. Αρχηγού τοΰ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων, άπενε- 
μήθη ήθική άμοιβή εις τούς Ύπαστυνόμους Α ' τάξεως κ.κ. Πάτσιον Χριστόφορον 
καί Φρυδάν Κωνσταντίνον, διότι, οδτοι, έργασθέντες μετά προθυμίας, έξαιρετικοΰ 
ζήλου καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας επί τρεις συνεχείς μήνας, πρός 
δέ καί παραλλήλως πρδς τδν φόρτον τών λοιπών υπηρεσιακών άπασχολήσεών των, 
κατώρθωσαν, έντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος, νά συγκεντρώσουν, μετά προ
σεκτικήν μελέτην, άπαν τδ υλικόν τής περί Συναλλάγματος ίσχυούσης Νομοθε
σίας, τών διαταγών τής Υπηρεσίας των καί τών άποφάσεων τής Νομισματικής ’Ε
πιτροπής, νά κατανείμουν δέ καί ταξινομήσουν αυτό, κατά τρόπον εύχρηστον, πα- 
ρασχόντες, ουτω, τήν δυνατότητα εις τήν Υπηρεσίαν των νά έκδόση βιβλίον ύπδ 
τδν τίτλον «Ίσχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας τοΰ ’Εθνικού Νομίσματος καί δδη- 
γίαι περί τρόπου ένεργείας τοΰ συναλλαγματικού έλέγχου» καί νά έφοδιάση δΓ 
αυτού τάς υπηρεσίας της, καλυφθέντος, ούτω, μεγάλου κενού.



1104 Ειδήσεις καί πληροφορίαι

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι- 
βή είς τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Άρβανιτάκην Ήλίαν, Άρχιφύλακα Τσιά- 
τσον Θωμάν καί ’Αστυφύλακα Φαναριώτην Σπυρίδωνα, διότι, άπαντες, έν τώ κύ
κλω της άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες μεθ’ ύπερβάλλοντος ζήλου καί πολύ 
πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, συνέβαλον είς την έξάρθρωσιν σπείρας 
κλεπτών αυτοκινήτων, προκαλέσαντες ούτω τά ευμενή σχόλια τοΰ Τύπου ύπέρ αυ
τών καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

-—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς κ.κ. Τπαστυνόμον Α ' τάξεως Παναγόπουλον Ήλίαν καί Άνθ- 
υπαστυνόμον Κραββαρίτην Φώτιον, διότι, ώς βαθμοφόροι τοΰ Ζ ' Παραρτήματος ’Α
σφαλείας, μετά έμπεριστατωμένην καί εξονυχιστικήν έξέτασιν τοΰ συλληφθέντος 
κλέπτου Πατσούτη Άνδρέου, έπέτυχον τή έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών 
δέκα εξ (16) κλοπών έκ καταστημάτων, έργασθέντες προς τούτο μετ’ εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος καί προθυμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας.

'Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς 
τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Σταθαράν Ίωάννην καί ’Αστυφύλακα Κωνσταν
τίνου Γεώργιον, διότι δ μέν πρώτος ώς Προϊστάμενος τοΰ άνωτέρω Παραρτήματος, 
σχών την πληροφορίαν δτι δ, ώς εΐρηται, ΙΙατσούνης Άνδρέας, καίτοι άεργος, διή- 
γεν άτακτον καί πολυδάπανον βίον, έθεσεν. είς κίνησιν τούς ύπ’ αυτόν υπαλλήλους 
καί διά καταλλήλου χειρισμοΰ τής δλης υποθέσεως, έπέτυχε τήν σύλληψιν τούτου 
καί την έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ καί τών άδελφών του διαπραχθεισών δέκα έξ 
(16) κλοπών, δ δέ δεύτερος, έπιδείξας εξαιρετικόν ένδιαφέρον, προθυμίαν καί έκ- 

τελέσας μετά προσοχής καί έπιμελείας δοθεΐσαν αύτώ διαταγήν τοΰ Προϊσταμένου 
του, έπέτυχε τήν σύλληψιν καί προσαγωγήν είς τό Ζ ' Παράρτημα ’Ασφαλείας τοΰ 
ΙΙατσούνη Άνδρέου, συμβαλών, οΰτω, τά μέγιστα είς τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ 
διαπραχθεισών κλοπών.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι
βή είς τόν Τπαστυνόμον Β ' τάξεως κ. Κωνσταντινίδην Βασίλειον, διότι, ώς Προϊ
στάμενος τής Τπηρεσίας ’Ελέγχου Διαβατηρίων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Κερκύρας, ένήργησε δραστηρίως, μεθοδικώς καί έπιδεξίως, έργασθείς δ’ άμα πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συμβαλών, ούτως είς τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν σπείρας λαθραίας έςαγωγής άρχαιοτήτων είς τό ’Εξωτερικόν.

'Ωσαύτως, διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική 
άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Μπολέτσην Σπυρίδωνα, διότι, λαβών πληροφορίαν 
περί λαθραίας έξαγωγής άρχαιοτήτων είς τό Εξωτερικόν, έξεμεταλλεύθη ταύτην 
καταλλήλως, έργασθείς μετά ζήλου, μεθοδικότητος, έπιδεξιότητος καί δραστηριότη- 
τος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνετέλεσεν είς τήν άνακά
λυψιν τής άνωτέρω σπείρας, προκαλέσας ούτω τά ευμενή σχόλια τοΰ Τύπου ύπέρ 
τοΰ 'Αστυνομικού Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξέώς, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Χαράτσην Νικόλαον καί ΚαρόπουλΟν 
Γεώργιον, διότι δ μέν πρώτος, ώς άρχηγός πληρώματος τοΰ ύπ’ άριθμάν Α.Π. 
494 περιπολικού αύτόκινήτου τής ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πειραιώς, δ δέ έτερος, ώς δδηγός τούτου, άντιληφθέντες περί ώραν 9!30' τής 
1.1.1967, παρά τούς αγρούς τής περιοχής Αγίου Ίωάννού Ρέντη, .δύο άγνωστα 
άτομα έπίβάίνοντα τοΰ ύπ’ άριθμόν 58571 κλαπέντος μοτοποδηλάτου, χάρις είς τήν 
άναπτυχθεΐσαν ύπ’ αυτών πρωτοβουλίαν, τήν έπιδειχθεϊσαν έκτακτον δραστηριότητα 
καί τήν άφοσίωσίν πρός τό καθήκον, έπέτυχον, μετά κοπιώδεις προσπάθειας, ‘κα
τόπιν καταδιώξεως, τήν σύλληψιν τόύ ένός έξ άύτών, δ δποιός, ώς έξήκριβώθη, οϊνο- 
μάζετο Καλαρίτης ’Αντώνιος καί άπετέλει μέλος σπείρας κακοποιών. , "



Επίσης, διά τής ανωτέρω άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική αμοιβή εις τούς κ.κ. 
'Αστυνόμον Β ' τάξεως Παπαθανασόπουλον Γεώργιον, Άρχιφύλακα Λιόντον Ίωάν- 
νην, Άρχιφύλακα Παπαχρήστου Χρηστόν, Ύπαρχιφύλακα Μανώλην Δημήτριον, 
’Αστυφύλακα Στεφάνήν Λάμπρον καϊ Αστυφύλακα Κουκουλομμάτην Αύγουστον, 
διότι, απαντες υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησή τοϋ πρώτου, Προϊσταμένου τού ΙΗ ' 
Παραρτήματος Ασφαλείας, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί εντόνου υπηρε
σιακού ένδιαφέροντος, έπέτυχον, διά καταλλήλου χειρισμού τής δλης ύποθέσεως, 
τήν έξάρθρωσιν τής έν λόγω σπείρας νεαρών κακοποιών, άποτελουμένης έκ τών : 
1) Καλαρίτη Αντωνίου, 2) Συριανού Ίωάννου, 3) Μάτζαρη ’Αθανασίου καί 4) 
Παρασίδη Κυριάκου καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών κλοπών διά 
ρήξεως καταστημάτων.

—ΔΓ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι- 
βή εις τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Α ' τάξεως Γιαννακόπουλον ’Ελευθέριον, Ύπαστυνόμον 
Β ' τάξεως Παλαιοδήμον Κωνσταντίνον, Άρχιφύλακα Μπασακίδην Κυριάκον, Ύπ- 
αρχιφύλακα Σαμαράκον Θωμάν, Ύπαρχιφύλακα Σταθακόπουλον Ίωάννην καί Α 
στυφύλακας Παγώνην Αθανάσιον, Μΐχον Νικόλαον, Μπρόλιαν Νικόλαον, Μαλια- 
ράκην Βασίλειον, Σαμαρτζήν Ίωάννην, Φακιδάρην Γρηγόριον, Μπουλήν Θεμιστο- 
κλήν, Γυφτόπουλον Σοφοκλήν, Ζαφειρόπουλον Ζαφείρην, Δεμέντζον Νικόλαον καί 
Στάην Άριστείδην, διότι έκαστος τούτων έν τώ κύκλω τής άνατεθείσης αύτοΐς ύπη- 
ρεσίας, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότητος καί προθυμίας, έπιδεί- 
ξαντες δ’ άμα ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, συνε- 
τέλεσαν έίς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας άρχαιοκαπήλων έν Έλλάδι καί 
τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν τών κλαπεισών άρχαιοτήτων.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ —  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθη τού Αστυνομικού Σώματος ό Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Ξουραφάς 
Γεώργιος. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι υπηρεσίαν του, δ κ. 
Αρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αυτώ τήν ευαρέσκειάν του.

— Παρητήθη τού Αστυνομικού Σώματος δ Άνθυπαστυνόμος κ. Σταυρόπουλος 
Ιωάννης. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι υπηρεσίαν του, δ κ. 
Αρχηγός τής Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν ευαρέσκειάν του.

— Παρητήθησαν τού Αστυνομικού Σώματος οι Ύπαρχιφύλακες κ.κ. Παναγιω- 
τόπουλος Παναγιώτης τού Ίωάννου καί Χατζημαθιός Σταμάτιος τού Ίωάννου καί 
οί Αστυφύλακες κ.κ. Χρηστάκης Ιωάννης τού Σταύρου, Τζώρτζης Ά γγελος τού 
Χρήστου, Καρυγιάννης ’Αθανάσιος τού Βασιλείου, Πασσάς Αντώνιος τού Νικολάου, 
Ματθαιαδάκης Κωνσταντίνος τού Ίωάννου, Καϊμακάμης Κωνσταντίνος τού Ευαγ
γέλου, Γρηγορίου Νικόλαος τού Ίωάννου, Μερίκας Ιωάννης τού Νικολάου, Κατερ
γάρης Κωνσταντίνος τού Σεραφείμ, Στρατάκος Παναγιώτης τού Ίωάννου, Μανδυ- 
λάκης ’Εμμανουήλ τού Ίωάννου καί Ντρές Κωνσταντίνος τού Δημητρίου.

— Άπελύθησαν τού Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, ως καταστάν- 
τες σωματικώς άνίκανοι πρός περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, οί Ύπ
αρχιφύλακες κ.κ. Γεωρνταμίλης Απόστολος τού Θεοδώρου, Παπασταυρόπουλος Γε
ώργιος τού Ήλία, Φερτάκης Νικόλαος τού Κανέλλου, Γιοβάς Γεώργιος τού Κων
σταντίνου καί οι Αστυφύλακες Γεωργόπουλος Κυριάκος τού Γεωργίου καί Τσαπά- 
κης Νικόλαος τού Ιωσήφ.

•—Άπελύθησαν τού Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί Αστυ
φύλακες κ.κ. Κολοτοΰρος Βασίλειος τού Πέτρου, Ταμίσης Παναγιώτης τού Νικο
λάου, Ράτσας Παναγιώτης τού Ευθυμίου, Παπανικολάου Αθανάσιος τού Χρήστου, 
Κούνας Ιωάννης τού Νικολάου, Άδαμαντόπουλος Παναγιώτης τού Αλεξάνδρου, 
Καμπούρης Θεόδωρος τού Δμηητρίου, Ρετσίνας Πανταζής τού Άνδρέου, Δολιανίτης 
’Εμμανουήλ τού Γιαβρούδη, Ίωάννου Στέργιος τού Νικολάου, Άναστόπουλος Σω
τήριος τού Νικολάου καί οί μαθητευόμενοι Αστυφύλακες κ.κ. Τσιάπος Αντώνιος 
τού Ίωάννου, Σαλίων Κωνσταντίνος τού Ίωάννου καί Κακλέας Αλέξανδρος τού 
Παναγιώτου, κριθέντες απαντες άκατάλληλοι πρός μονιμοποίησιν.



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό  

σπίτι.
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