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Εις τάς 4 Δεκεμβρίου του 1967 μέ άπόφασι τής Επιτροπής Δημοσίας Άσφα- 
■λείας Νομοϋ Αττικής έπεκηρύχθησαν σέ ληστάς, ώς λίαν επικίνδυνοι στή Δημοσία 
Ιαξι και Ασφαλεία, οί κ ν α ρ χ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ  α ί  δ υ ν α μ ι τ ι σ τ  α ί , 

Ανάστασιαδης Σωτήριος τοϋ Κωνσταντίνου καί τής Γεωργίας ετών 28 σκηνοθέτης 
καί δ Δαρειωτης ή Δαρειωτάκης Δημήτριος τοϋ Βασιλείου ή ’Αναστασίου ετών 25 
φοιτητής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου.

Οπως είναι γνωστόν οί δ υ ν α μ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  ενέργειες των ανωτέρω ήσαν 
τρεις. Η πρώτη έλαβε χώραν στην πλατεία Συντάγματος, ή δεύτερη στό πεζοορό- 
μιο τής λεωφόρου απέναντι από τό ξενοδοχείου ΧΙΛΤΟΝ καί ή τρίτη στή διασταύ- 
ρωσι των οοών Πειραιώς — Σωκράτους καί Ζήνωνος.

Κατά τήν τελευταία αυτή δυναμιτιστική ενέργεια, δπως άπεδείχθ/] από τήν έ- 
νεργηθεΐσα αυτοψία υπό έμπειρογνωμόνων, οί δράστες είχον τοποθετήσει μιά αυτο
σχέδια βόμβα στό κτίριο τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης. 'Η τοποθέτησις έγινε στό στη
θαίο τοϋ κτιρίου, ώστε μέ τήν έκρηξι νά κρημνισθή τμήμα αύτοϋ καί νά πέση πάνω 
στους διερχομένους διαβάτας. Επίσης είχεν προηγουμένως ρυθμισθή δ μηχανισμός 
εκρηξεως απο τους δράστες, κατα τέτοιο τρόπο, ώστε νά τεθή σέ λειτουργία κατά τήν 
ώρα τής μεγάλης κινήσεως διαβατών.

Πράγματι, όταν έξερράγη ή βόμβα κατεκρημνίσθη τό στηθαίο, τό δποϊο έτραυ- 
μάτισε θανάσιμα τήν Αικατερίνη Μυλωνά ετών 23 οικοκυρά από τήν Άμαλιάδα, ή 
όποια καί πέθανε στό Σταθμό Πρώτων Βοηθειών δπου διεκομίσθη.

Ή κηδεία τοϋ άτυχους θύματος έγινε τήν επομένη στό Γ' Νεκροταφείο, παρου
σία τοϋ αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στ. Παττακοΰ, τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως, τής Ηγεσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πολλών δημάρχοιν καί πλήθους 
κόσμου, σέ ατμόσφαιρα γενικής θλίψεως καί άγανακτήσεως κατά τών άνάνδρων ά- 
ναρχοκομμουνιστών — δ υ ν α μ ι τ ι σ τ ώ ν  καί γενικά κατά τοϋ κομμουνισμού.
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Τήν έπομένην άνεκοινώθη από τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάςεως δτι οί δυνα- 
μιτισχαί είχον έπισημανθή καί εκαλούντο οί πολϊται δπως συνδράμουν *·ή > “Μ'υ ',°
μίαν γ ια  τήν σύλληψίν τους. Έπρόκειτο περί τών δύο άναφερομένων άνωτερω, των 
όποιων μάλιστα έδημοσιεύθησαν στις έφημερίδες οί φωτογραφίες των. Οπως έξη- 
κριοώθη οί δράστες αυτοί ήσαν συνειδητά στελέχη τού ΚΚ.Ε. καί τής Ε.ΔΑ., εξαι
ρετικά δέ επικίνδυνοι στην Δημοσία ’Ασφάλεια.  ̂ 5

Ό  θάνατος τής Μυλωνά έξήγειρε πραγματικά τό Πανελλήνιο,^ απο την επόμε
νη δέ ημέρα χιλιάδες τηλεγραφήματα άρχισαν νά στέλλωνται πρός τήν Κυβερνη- 
σιν από όλα τά διαμερίσματα τής Χώρας, μέ τά οποία, Σύλλογοι, ’Οργανώσεις, Σω
ματεία καί ιδιώτες έξεοήλωναν τον αποτροπιασμό των γιά τό έγκλημα αυτό των 
δυναμιτιστών.

Οί ά ν α ρ χ ο  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί  — δ υ ν α μ ι τ ι σ τ α ί καί μετά τήν έ- 
πικήρυξί τους συνέχισαν τήν αντεθνική τους δράσι. Ή Γενική δμως Ασφάλεια, ετε- 

υη ευθύς έξ αρχής έπί τά ίχνη των καί ύπήρξεν συνεχώς ενήμερος τών κινήσεων και 
τών ενεργειών τόσον αύτών, δσον καί τών συνεργατών των. Κτά όταν εφθασεν ή κα
τάλληλος στιγμή, έθεσε τέρμα στήν άναρχοκομμουνιστική καί αντεθνική δραστηριό- 
τητά τους καί τούς συνέλαβε, νά κρύβωνται σέ μία πολυκατοικία τών Αθηνών. Μαΐμ 
μ’ αύτούο συνέλαβε καί εκείνους πού καθ’ οΐονδήποτε τρόπο ύπέθαλψαν τούς Εγκλη
ματίες αυτούς.

Τώρα απομένει νά είπη τήν τελευταία λέξι ή Δικαιοσύνη στήν όποια παρεβόθη-
σαν γιά  νά δώσουν λόγο τών πράξεων των.  ̂ (ΐ ,

Ή περίπτωσις δμως τών Ελλήνων αύτών δυναμιτιστών μέ ^αναγκάζει να εςε- 
τάσω δύο σχετικά θέματα πού άφοροΰν απόλυτα τή Δημοσία Τάςι και ι,ην Εθνικί] 
’Ασφάλεια.

Τά θέματα αυτά είναι τά έξής:
Π ρ ώ τ ο ν  : Τπήρξεν ποτέ ή ύπάρχει σήμερα πολιτικό κόμμα ά ν α ρ χ ο -  

κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ι κ ό καί τί πρεσβεύει τό κόμμα αύτό; ,
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : Πότε καί γιατί χρησιμοποιούνται τρομοκρατικές πράξεις απο 

τούς κομμουνιστάς καί τούς αναρχικούς;
'Ως πρός τό πρώτο θέμα άναφέρω τά άκόλουθα:
Κατά τό έτος 1840 δ άναρχικός Βακούνιν καί άργότερα ό Κροπότκιν (1880) έ- 

δημιούργησαν μία πραγματική κίνησι ή οποία ώνομάσθη κ ο μ μ ο ύ ν ι  σ τ̂ ι κ ό ς ά-  
ν α ρ χ ι σ μ ό ς ,  καί μέ βάσι αυτή έσχηματίσθη ένα πολιτικό κόμμα, τό όποιο μάλι
στα τήν εποχή έκείνη συνηργάσθη μέ τόν ιδρυτή τού κομμουνισμού τόν Κάρολο^ Μάρξ, 
γιατί παρ’ δλο πού αυτός ήταν ιδεολογικά αντίθετος πρός τόν Βακούνιν, ύπεστήριζαν καί 
οί δύο δτι ή έφαρμογή τών προγραμμάτων τους μονάχα μέ τήν έ π α ν ά σ τ α σ ι ήτο 
δυνατόν νάπετύχη . ’Από τήν κίνησι αυτή γεννήθηκε τότε ή ιδέα τήν όποια ύπεστή- 
ριξεν δ άναρχικός Σ τ ή ρ V ε φ δτι «ή βία καί τά εγκλήματα έπιτρέπονται, δταν αυτά 
είναι σύμφωνα μέ τό σκοπό τους».

’Ενδιαφέρον είναι δτι πολλοί άπό τους αναρχικούς αυτούς τόσο βαθεια έχουν ε 
μποτισθή άπό τήν ιδεολογία τους καί έχουν πάθει τέτοια ψύχωσι, ώστε νά συμβουλεύ
ουν καί νά διδάσκουν τρόπους διαφόρους, κατά τούς όποιους οί έπαναστατημένοι αυτοί 
άνθρωποι πού πιστεύουν στον άναρχισμό, μπορούν νά κάνουν διάφορα έγκλήματα γιά  
νά προπαγανδίζουν τις ιδέες τους.

"Ενας άπό αυτούς ό Ν ε τ σ ά ζ ε φ  γράφει τά Ιξής: «Ό άναρχικός έπαναστάτης 
»ξέρει μονάχα μιά έπιστήμη: τ ή ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή .  ΓΓ αύτό καί μόνο γ ι’ αύτο 
«σπουδάζει μηχανική, φυσική, χημεία καί μάλιστα ιατρική. ΓΓ αύτόν μονάχα μία ά- 
«πόλαυσι ύπάρχει, μόνο μιά παρηγοριά, μία άμοιβή, μιά ικανοποίηση ή ά μ ο ι β ή
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»·.ης έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς . Μέρα καί νύχτα μονάχα μιά σκέψι πρέπει νά έχη, ένα 
»σκοπό, τήν αλύπητη καταστροφή. "Ολα τά μέσα μέ τα δποΐα 0ά τό κατορθώση αύτό 
»εϊναι δίκαια. Δηλητήριο, μαχαίρι, σχοινί κ.λ.π. Ή έπανάστασι τά άγιάζη δλα χω- 
»ρίς διάκρισι».

Κωμικοτραγικό είναι το πάθημά τοϋ αναρχικού Ταϊλάντ δ όποιος, δταν στήν 
1 αλλιχη Βουλή προ αρκετών ετών ρίχτηκε μία βόμβα από τούς αναρχικούς καί σκο
τώθηκαν πολλοί, χαρούμενος έλεγε σ ένα γεύμα: «Τί μάς ενδιαφέρουν οί θυσίες καί 
άπο αθώους ακόμη, αφού ή χειρονομία είναι ωραία. Τί σημασία έχει νά πεθάνη έ
νας άγνωστος λαός αφού μέ τό θάνατό του, τό άτομο δυναμώνει;». ’Αργότερα δμως κά
ποιος άλλος αναρχικός έρριξε μία βόμβα σ’ ένα καφενείο μέσα στό όποιο βρισκόταν έ- 
κείνη τή στιγμή δ Ταϊλάντ, δ όποιος καί τραυματίσθηκε σοβαρά. Τότε άρχισε νά βρί- 
ζή,τούς αναρχικούς πού έρριξαν τή βόμβα, όπόταν δλοι τού θύμισαν τά λόγια, πού πρό 
Ολίγου καιρού έλεγε για τά αθώα θύματα καί τις θυσίες στήν ιδέα τού άναρχισμού.

Το οευτ^ρο θέμα μας είναι η χρησιμοποίησις από τούς κομμουνιστάς τρομοκρα
τικών πράξεων.

Οπως είναι γνωστό η τρομοκρατία αποτελεί ένα άπό τά δυναμικότερα μέσα ψυ
χολογικού πολέμου. Αλλως τε, όλες οι ενέργειες τών παρανόμων μελών τών κομμου
νιστικών κομμάτων (δολοφονίες προσωπικοτήτων ή απλών ανθρώπων καθώς καί ανα
τινάξεις κτιρίων κ.λ.π.) αυτό το σκοπό έχουν: Νά τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ή σ ο υ ν  τούς 
έ θ ν ι κ ο φ ρ ο ν α ς  κ α ι  έ τ σ ι  ν ά έ π ι  κ ρ α τ ή σ ο υ ν .  Ή τρομοκρατία μάλι
στα αποτελεί πολιτικό δόγμα τών κομμουνιστικών καθεστώτων γιατί χωρίς αυτή, εί
ναι αδύνατον νά διατηρηθούν. Έξ άλλου ή τρομοκρατία είναι σύμφωνη πρός τις αρ
χές τού κομμουνισμού, κατά τις όποιες άπαιτεΐται δπως μια καί μόνη τάξις «τ ό 
π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο »  κυριαρχεί με οποιονδήποτε τρόπο πάνω στις άλλες διεκηρύχθ/j 
δε καί έπίσημα τούτο ώς δόγμα άπό τούς κορυφαίους ήγέτες κομμουνιστές τής Ρωσ- 
σικής μπολσεβίκικης έπαναστάσεως τού 1917.

Ετσι ο Λενιν ελεγε: «Δεν ενδιαφέρει άν τά 90% τού ρωσικού λ.αοΰ έξαφανισθοΰν, 
άρκεϊ τά 10%, τά οποία θά μείνουν ν’ άσπασθοϋν τόν κομμουνισμό».

Ο Τρότσκυ επίσης εΐχεν είπει: « Αγανακτήτε για τό γλυκό τρόπο πού εφαρμό
ζουμε κατά τών αντιπάλων μας; άλλά θά μάθετε σύντομα δτι δ τρόπος αυτός θά πάρη 
μορφή πολύ σκληρότερη. Τό έργο μας θά έκπληρωθή μέ αίμα καί μέ σίδερο».

Ο Λουναρτάρσκυ επίσης τόνιζε δτι «χρειάζεται κατάθλιψι ανελέητη, στερημέ
νη άπό κάθε αισθηματικότητα».

Ό Δερζίνσκυ, δ πρώτος άρχηγός τής περιώνυμης γιά τά έγκλήματά της Τσιε- 
κα, διεκηρυσσε: «Θά τρομοκρατήσουμε τούς εχθρούς τού κομμουνισμού γιά νά πνί
ξουμε τήν άντίδρασι στις ρίζες της».

Ό Μπουχάριν, δ φιλόσοφος τού κομμουνισμού, έδίδασκε δτι «τέτοια σκληρότητα 
οέν είναι μόνο θεμιτή άλλά καί άγία».

Ό Λαζόβσκυ συνεβούλευε τά εξής: «Θά επιβάλουμε τρόμο ώργανωμένο. ’Εάν ά- 
νακαλύψουμε δτι κάποιος άστός ξέφυγε άπό τό άγρυπνο βλέμμα τής όργανώσεώς μας 

σκοτώστε τον άμέσως μέ τά χέρια σας».
Τέλος, δ Ζηνόβιεφ, έγραφε αύτά: «Υπήρξαμε τρομοκράτες κατά τις άρχές τής 

έπανάστασης, πριν άκόμη άπό αυτή, καί θά είμαστε καί στό μέλλον. Μάς χρειάζον
ται άρχηγοί, οί όποιοι νά μήν αισθάνονται πρός τούς άστούς, παρά θανάσιμο μίσος 
καί οί όποιοι νά μή διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν τά πλέον σκληρά μέσα πρός δλους 
έκείνους πού φράζουν τό δρόμο μας. Πρόκειται γιά τόν πιό σκληρό πολιτικό πόλεμο, 
τόν όποιο γνώρισε ποτέ ή Παγκόσμια 'Ιστορία».

Μέ τις προτροπές αυτές, ή τρομοκρατία, κατά τήν πρώτ , περίοδο τής έφαρμο-
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γης τοΰ μπολσεβικισμοΰ στή Ρωσία ασκήθηκε κατά, τρόπο απάνθρωπο. Ό αριθμός 
των θυμάτων τής κόκκινης αυτής τρομοκρατίας, τά όποια άφοΰ πρώτα έβασανίσθησαν 
κατά τρόπον φρικτό, βρήκαν οίκτρό θάνατο, άριθμεΐται σέ πολλά εκατομμύρια.

Αλλά καί όλοι οί παραπάνω πρωτεργάτες τής μπολσεβικικής επαναστάσεως πού 
με τόσο μίσος καί πάθος μιλούσαν καί έφήρμοζαν τήν τρομοκρατία ώς μέσον επιβολής 
στους αντιπάλους των, όέν μπόρεσαν νά ξεφύγουν από τ.ή Σταλινική τρομοκρατία, άλ- 
/.ά έγιναν τά θύματα αυτής γιατί όλοι κατηγορήθησαν καί έξετελέσθησαν ώς δήθεν 
έχθροί τοΰ λαοϋ καί τής επαναστάσεως.

Όπως όμιϋς είναι γνωστό καί οί κομμουνισταί τής Ελλάδος τόσο κατά τό Δε
κέμβρη τοΰ 1944 όσο καί κατά τον κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμο έκαναν πολλές τρο
μοκρατικές πράξεις, σφαγές έθνικοφρόνων, βασανισμούς, ανατινάξεις κτιρίων, εμπρη
σμούς κλ.π. μέ σκοπό νά προκαλέσουν κατάπτωσι τοΰ ήθικοΰ των έθνικοφρόνων πολι
τών καί των στρατιωτικών καί οργάνων τής Ασφαλείας καί έτσι νά καταλάβουν τήν 
Αρχή καί νά επιβάλουν μέ τή βία τό κομμουνιστικό καθεστώς. 'Όπως λοιπόν οί αναρ
χικοί μεταχειρίζονται τήν τρομοκρατία γιά νά κάνουν προπαγάνδα των ιδεών τους, 
έτσι καί οί κομμουνισταί κάνουν τρομοκρατικές πράξεις (δολοφονίες προσωπικοτή
των ή αστυνομικών ή μαχητικές συγκρούσεις μέ τό στρατό καί τις ’Αρχές ’Ασφαλείας 
κ.λ.π.) γ ιά  νά φανερώνουν στις μάζες τή δύναμί τους καί τήν δπαρξί τους ώστε νά 
μπορούν εύκολα νά επιβληθούν. Στο σημείο δηλαδή αυτό τής χρησιμοποιήσεως τής 
τρομοκρατίας ώς μέσου εφαρμογής τών ιδεών τους, συναντώνται δ κομμουνισμός καί 
6 αναρχισμός.

'Ως έκτελεσταί τών τρομοκρατικών πράξεων χρησιμοποιούνται συνήθως, νέοι 
τών οποίων έχει διαστραφή ή συνείδησις άπό τήν αναρχική καί κομμουνιστική ιδεο
λογία, συχνά όμως καί ειδικοί βασανισταί, πού προέρχονται άπό εγκληματίες, άπο- 
φοίτους τών φυλακών, οί όποιοι μάλιστα ειδικεύονται στήν έκτέλεσι φρικιαστικών 
έγκλημάτων, είτε κατά μεμονωμένιον άτόμων, είτε κατά ομάδων. Τέλος πολλοί άπό 
τούς τρομοκράτες αυτούς εκπαιδεύονται σέ ειδικές σχολές πού λειτουργούν στις χώρες 
τοΰ σιδηροΰ παραπετάσματος.

Καί αυτά σχετικώς μέ τούς δυναμιτιστάς καί τρομοκράτας άναρχικούς καί κομ- 
μουνιστάς.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι νά άσχοληθοΰμε καί μέ ώρισμένες κατηγορίες συγ
χρόνων δυναμιτιστών τής κοινωνικής, οικονομικής καί έθνικής άκόμη ’Ασφαλείας 
τής πατρίδος μας, οί όποιοι έξεδηλώθησαν καί δρουν μετά τήν Εθνικήν Έπανάστα- 
σιν τής 21ης ’Απριλίου τοΰ 1967.

Πρόκειται περί εκείνων πού έχασαν τόν εθνικόν προσανατολισμόν τους καί κ ι
νούμενοι άπό ένα Ήρωστράτειον πλέγμα κατέφυγον εις τό έξωτερικόν καί εκεί χρη- 
σιμοποιοΰντες διάφορα δυναιιιτιστικά μέσα, προσπαθούν ν’ ανατινάξουν καί καταστρέ
φουν τήν κοινωνίαν μας καί τά πατροπαράδοτα αίσθ’ήματα φιλοξενίας καί άγάπης 
τοΰ λαοΰ μας, παριστάνοντες τήν χώραν ώς εύρισκομένην σέ κατάστασι δήθεν άγρί- 
αν (ζούγκλας) , εις τήν οποίαν κινδυνεύει καί ή ζωή των άκόμη εάν εύρεθοΰν εκεί ώς 
επισκέπτες (τουρίστες) . ’Έφθασαν εις τό σημεΐον ώστε νά επιτύχουν τήν δημοσίευ- 
σιν εις τήν ’Αγγλικήν εφημερίδα «Γκάρτιαν», τής 18ης Μαί'ου έ.έ. τής πληροφορίας, 
ότι δήθεν έξεδόθη στήν ’Αθήνα κοινή άνακοίνωσις «άντιστασιακών ομάδων» κατά τήν 
όποιαν «όλοι οί ξένοι τουρίσται, οί όποιοι έπισκέπτωνται τήν Ελλάδα, θά θεωρηθούν 
ώς διακείμενοι συμπαθώς πρός τήν δικτατορίαν καί ώς συμβάλλοντες άμέσως~η εμ
μέσως εις τήν διαιώνισίν της» καί ρητώς δηλοΰται ότι θά διατρέξη κίνδυνον ή ζωή 
των άπό τούς αντιπάλους τοΰ επαναστατικού καθεστώτος.

Ή άπάντησις είναι ότι ουόείς σήμερα είναι εις θέσιν νά άπειλήση στήν Ελλάδα 
τή δημοσία τάξι.
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Εκτος̂  αυτου, ένώ εκατοντάδες χιλιάδων τουριστών έπεσκέφθησαν τήν Έλλά- 
ο«, ουοεις εκινουνευσεν η θά κινδυνεύσω καθ’ οίονδήποτε τρόπον ερχόμενος εις αύ- 
’’Ύ ' T,tat‘ 0 Λα?ς κ4| αποτελούν χαλυβδίνην δύναμιν, ή οποία θά χτυ-
πηση αμείλικτα οποιονόηποτε τολμήση νά σκεφθή νά θίξη καί μία τρίχα έστω από τ*ν 
κεφαλή των ξένων επισκεπτών μας.

»Τ° τέχνασμά τής έκτοξεύσεως απειλών κατά τής ζωής τών ξένων τουριστών ει-
Οχι μονον χονδροειοες, άλλά εύτελές καί ανάξιον ανθρώπου πού έχει τήν τιμή νά 

λεγεται Ελλην. /. / ι /

’Εχτ0ς. a' fp v> ο£ αύτοεςόριστοι Έλληνες βάλλουν κατά τής οικονομίας
ιης Λωρας^ αλλα, οι ουναμιτιστικές των βόμβες κατά του Εθνικού μας νομίσματος, 
πα αινούν αφλογιστία, γιατί Υποδεικνύεται δτι ή δραχμή μας είναι σήμερα τό στα- 
θερωτερο και ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, όπως διαπιστώνεται από οικονομικές 
προσωπικότητες διεθνούς φήμης.

^  τελ?!Γ °1, “παι<π(Χ δυναμιτισταί τής Ελλάδος προσπαθούν νά πλήξουν τήν 
Εθνική μ̂ας Ασφαλεία καταφεύγοντες προς τούς συμμάχους μας καί ζητούντες δια- 

κοπην τής βοήθειας προς ημάς, αντί δμως τούτου δέχονται ήχηρά ραπίσματα, διότι ή 
Εθνική Ελλαοα, ή μόνη ισχυρή σήμερα κατά τού διεθνούς κομμουνισμού χώρα, στέ

κει σταθερά στό πλευρό τών ελευθέρων δημοκρατικών λαών.
Ματαιοπονεί λοιπόν δ επίδοξος Σταλινοτροτσκιστής τής Ελλάδος καί οί συνερ- 

γαζομενοι^στό εξωτερικό με αυτόν, εάν φαντάζονται δτι, μέ τή χρηματική καί ήθική 
βοήθεια τών ομοϊδεατών τους ξένων, θά κατορθώσουν νά ειοοδιασθούν μέ βόμβας κα
τά τής Ελληνικής άκεραιότητος, τής Εθνικής καί κοινωνικής καί νά τήν πλήξουν 
δργανώνοντες νέον συμμοριτοπόλεμον.

Πρέπει νά γνωρίζουν δτι δλοι οί Έλληνες βρίσκονται στις επάλξεις τής 21ης 
’Απριλίου τού̂  1967 καί αναμένουν τίς... λεγεώνες τών μισθοφόρων ελευθερωτών τής 
Ελλάδος, οι οποίοι όμως, όπως φαίνεται, αποτελούνται από μερικούς μόνον προδό

τες τής Ελληνικής ψυχής.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

01 άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή 
πνευματική τροφή.
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I. 'Ως προς τήν χρονικήν διάρκειαν τοϋ αυτοφώρου, επί αδικημάτων τελουμέ
νων διά τοϋ τύπου (1) , κατ’ έπανάλ ψιν έγεννήθησαν άμφιβολίαι, ιδία υπό των ά- 
στυνομικών όργάνων, άτι να βεβαιώνουν τοιαϋτα άδικήματα, κατά τήν έκτέλεσιν των 
καθηκόντων των.

Υπήρξαν μάλιστα καί περιπτώσεις, καθ’ ας, έξ εσφαλμένης έρμηνείας τής 
σχετικής μέ τό αυτόφωρον των διά τοϋ τύπου τελουμένων αδικημάτων διατάξεως 
(άρθρον 10 Ν.Δ. 2493/1953) , συνελήφθησαν, κατόπιν υποβολής έγκλήσεως υπό 

παθόντων, παραβάται δι’ επιλήψιμα δημοσιεύματα εις τον τύπον μετά παρέλευσιν 
αρκετών ήμερων άπό τής θέσεως τούτων εις κυκλοφορίαν.

Έξ άφορμής των άνωτέρω περιστατικών, έθεωρήσαμεν άναγκαΐον νά άσχολη- 
θώμεν ιδιαιτέρως μέ τήν ερευνάν τοϋ θέματος τοϋ αυτοφώρου τών αδικημάτων τοϋ 
τύπου, πιστεύοντες δτι κάτι τό χρήσιμον προσφέρομεν εις τούς άσχολουμένους μέ τήν 
εφαρμογήν τών νόμων άνακριτικούς υπαλλήλους καί άστυνομικά όργανα.

II. Τό προκείμενον θέμα έχει ώς έξης:
Τό Σύνταγμα τοϋ 1927 έν άρθρφ 16 § 6 ώριζεν δτι «τά άδικήματα τοϋ τύπου 

δεν θειυροϋνται ώς έπ’ αύτοφώρω»,
Άντιθέτως, τό ΐσχΰον Σύνταγμα 1952 έν &ρθρqj 14 § 4 ορίζει δτι «τά άδική

ματα τοϋ τύπου είναι αυτόφωρα».
'Ως προκύπτει έκ τών σχετικών συζητήσεων εις τήν έπιτροπήν τοϋ Β' ψηφί

σματος τής Λ ' Αναθεωρητικής Βουλής, εις τήν καθιέρωσιν τής διατάξεως ταύτης 
ήχθησαν οί συντάκται της έκ τής ανάγκης συντομεύσεως τής έκοικάσεως τών άδι- 
κηματοιν τοϋ τύπου, τά όποια κατά τό παρελθόν παρέμενον άνεκδίκαστα επί πολ
λούς μήνας, μέ άποτέλεσμα νά έχη έκτονωθή πλέον ή έξ αυτών προκλ θεΐσα ανα
ταραχή, όταν έφέροντο ένώπιον τοϋ ακροατηρίου (2) .

III. Ή έννοια τοϋ αυτοφώρου έγκλήματος άποδίδεται έν τώ έδαφ. α' τής § 1 
τοϋ άρθρου 242 Κ.Π.Λ., καθ’ δ τό έγκλημα είναι αυτόφωρον: α) δταν είναι έν τώ 
πράττεσθαι, όταν δηλαδή & δράστης καταλαμβάνεται έν ω χρόνω έκτελεΐ τάς πρά
ξεις, αί όποΐαι θεμελιώνουν τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τοϋ έγκλήματος ή περα-

1· Εγκλημα^ τού τύπου ή αδίκημα διαπραχθέν διά τοϋ τύπου είναι πάσα πράΕις συνιστώσα 
την αντικειμενικήν ύπόστασιν αδικήματος τίνος τού κοινού δικαίου (π.χ. έζυβρίσεως, δυσφημήσεως 
κ .λπ .) και διαπραχθείσα διά τής καταχρήσεως τού τύπου ώς οργάνου. '

t 7/ V Βροεδρος τής Επιτροπής τοϋ ΞΤί ’ Έηφίσματος έν τή έκΟέσει του προς τήν Βουλήν 
τονίζει ότι η διαταςις έτέθη, διότι « ή ταχεία καί άμεσος έκδίκασίς τών διά τού τύπου άδικημά- 
των, άφ ενός συντελεί εις την πρόληψιν ενδεχομένων είς τό μέλλον τοιούτων, ώς έκ τής ψυχολογι
κής επιδρασεως, ήν έχει επι τής σκεψεως τών άσκούντων δημοσιογραφίαν, άφ’ ετέρου ικανοποιεί 
καί τό δημόσιον αίσθημα » .
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χώνει ταύτας (γνησία μορφή αυτοφώρου) . β) δταν το έγκλημα έτελέσθη προσφά- 
τως, δταν δηλαδή πρό δλίγου μόλις έπερατώθη ή τελειώσασα το έγκλημα ενέργεια 
τού δράστου (οΐονεί αυτόφωρον) .

Ή περί προσφάτου τελέσεως κρίσις άνήκει είς τον άνακριτικόν υπάλληλον.
Τό ά.ρθρον 242 Κ.Π.Δ. αναφέρει ένδεικτικώς ώς περιπτώσεις προσφάτου τε

λέσεως τάς κάτουθι:
1) Την άμέσως μετά τήν διάπραξιν του έγκλήματος καί έν συνεχεία προς ταύ- 

την καταδίωξιν τοϋ δράστου ύπό τής δημοσίας δυνάμεως ή υπό τοϋ παθόντος ή διά 
δ: μοσίας κραυγής, δηλαδή υπό των παρατυχόντων, οιτινες καταδεικνύουν διά των 
κραυγών των τόν υπαίτιον τοϋ έγκλήματος.

Συνεπώς, άν παύση ή συνέχεια τής καταδιώξεως, άρχομένης άμέσως μετά τήν 
συντέλεσιν τοϋ εγκλήματος καί διαρκούσης μέχρι τής συλλήψεως, παύει ή πράξις νά 
θεωρήται αυτόφωρος.

2) Τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ούτος κατελήφθη όπουδήποτε (μακράν ή εγγύς 
τοϋ τόπου τελέσεως) φέρων πειστήρια άντικείμενα, (έπί τοϋ σώματος ή τής πεοι- 
βολής αύτοΰ) , έξ ών συνάγεται δτι αυτός διέπραξε τό έγκλημα έν έγγυτάτω χρόνψ 
δηλαδή άμέσως πρό δλίγου.

Ό νόμος, δμως, διά τοϋ άρθρου 242 § 2 ΚΠΔ, θέτει ένα χρονικόν περιορισμόν 
εις τήν περί προσφάτου τελέσεως κρίσιν τοϋ άνακριτικοΰ υπαλλήλου, όρίζων δτι «ου
δέποτε θεινρεΐται τελεσθέν προοφάτως τό έγκλημα μετά τήν πάροδον ολοκλήρου τής 
επομένης άπο τής τελεσεως αύτοΰ ημέρας», (1) ήτοι άν Ιν έγκλημα διεπράχθη τήν 00.1 
λεπτόν τής σήμερον, παύει θεωρούμενον αυτόφωρον, μετά τήν 24ην ώραν τής αϋριον.

’Από τοϋ χρονικού τούτου σημείου (24ης ώρας) ούτε σύλληψις τοϋ δράστου έ- 
πιτρεπεται άνευ δικαστικού έντάλματος (276 ΚΠΔ,) , ούτε αότεπαγγέλτως ένέρ- 
γεια προανακρίσεως, λόγφ αυτοφώρου. (243 § 2 Κ.Π.Δ.) .

11. Επί τή βάσει των ανωτέρω έκτεθέντων, τά διά τοϋ τύπου διαπραττόμε- 
να έγκλήματα δέν ήούναντο νά διωχθοΰν έπ’ αύτοφόρω, καίτοι ώς έλέχθη (άνο)- 
τέ,ρφ II) , τό Σύνταγμα ρητώς θεωρεί ταΰτα αυτόφωρα.

Συνέβαινε δέ τούτο διά τούς έξής λόγους:
1) Τά αδικήματα τοϋ τύπου, κατά τό άρθρον 2 § 1 τοϋ Α.Ν. 1092/1938, θε

ωρούνται τελεσθέντα από τής δημοσιεύσεως (2) , δηλαδή τής κυκλοφορίας τών πε- 
ριεχόντων τό επιλήψιμον (έξυβριστικόν, δυσφημηστικόν κ.λ.π.) κείμενον έντύπων. 
νΑν τό έντυπον τούτο δέν κυκλοφορήση, δέν ύφίσταται αδίκημα τύπου. Ή παρα
γωγή καί μόνον, δηλαδή ή έκτύπωσις τοϋ εντύπου, δέν είναι επαρκής, δπως θεμε- 
λιώση ποινικήν δίωξιν ούτε καί έπί απόπειρα εϊσέτι.

Συνεπώς, η περιπτυισις α τής έννοιας τοϋ αυτοφώρου «δταν είναι τώ πράττε- 
σθαι» δέν ηουνατο να προσαρμοσθν προς το άοικημα τοϋ τυπου, δπερ μόνον άμα τή 
δημοσιεύσει εμφανίζεται ώς τελείως έπιτελεσθέν, πρό δέ ταύτης δέν υπάρχει ούδ’ 
απόπειρα αύτοΰ.

Αλλά καί ή περίπτωσις β' τής § 1 τοϋ άρθρου 242 Κ.Π.Δ. «δταν έτελέσθ

1. Ή  έν λόγω διάταξις έδημιούργησεν άπό της ισχύος της ερμηνευτικά προβλήματα. Ύπε- 
στηρίχθη ή άποψις δτι ύπό τήν φράσιν « όλόκληρος ή επομένη ήμερα » νοείται δτι δέον νά μή έπήλ- 
θεν ή νύξ της έπομένης άπό της πράξεως ήμέρας, συμφώνως πρός τήν διάταξιν τοϋ άοΟοου 254 § 2 
Κ.Π.Δ. Κατ’ άλλην, δμως, άποψιν, ήτις καθ’ ήμας είναι καί ή όρΟοτέρα, ή ήμερα τυγχάνει ύπολογι- 
στέα άπό μεσονυκτίου εις μεσονύκτιον. (Βλέπε σχετικώς καί Γνωμοδ. Είσαγγ. Πλημ. Ίωαννίνων 
923/1957 Ποιν. χρον. 1957, σελ. 525, Ζησιάδου Ποιν. Δικονομία Β' 1965, σελ. 19 καί Ποιν Χοον 
1967, σελ. 579 ).

2. Ώς δημοσίευσις τοϋ εντύπου θεωρείται ή κυκλοφορία αύτοΰ διά διανομής, πωλήσεως, 
τοιχοκολλήσεως είς δημόσιον μέρος ή είς δημοσίαν συνάΟροισιν ή εις μέροε προσιτόν είς τό κοινόν ή 
δι’ έκθέσεως ( άρθρ. 2 § 2 Ν. 5060/1931, άρθρ. 2 § 1 Α.Ν. 1092/1938 )'.
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προσφάτους», λίαν σπανίως είναι δυνατόν νά συντρέξη επί αδικήματος του τυπου.^
Κατά ταϋτα, ελλείψει των προϋποθέσεων του άρθρου 242 τοΰ ΚΠΔ, τα αδική

ματα του τύπου δεν ήδύναντο νά διωχθοΰν ώς αυτόφωρα, με αποτέλεσμα να μη εκ- 
πληροΰται ή συνταγματική επιταγή (βλέπε ανωτέρω II τήν σχετικήν ύποσημεί- 
ωσιν) .

Τ. Διά τούς ανωτέρω λόγους ή πολιτεία προέβη εις την θεσπισιν τοΰ Ν. Δ. 
2493/1953, διά τοΰ όποιου ώρίσθη εν άρθρω 10 δτι «Τά διά τοΰ τύπου τελούμενα 
έγκλήματα θεωρούνται πάντοτε α,ύτόφωρα».

Έν προκειμένω φρονοΰμεν δτι ή διατύπωσις τής έν λόγω διατάξεως δεν είναι 
επιτυχής, διότι διά τής λέξεως «πάντοτε», ήτις δέν υπάρχει εις τό κείμενον τοΰ 
Συντάγματος, δημιουργεϊται ή έντύπωσις εις τόν μελετητήν καί εφαρμοστήν ταυτης, 
δτι όσοσδήποτε καί αν παρέλθη χρόνος, από τής όημοσιεύσεως τοΰ περιέχοντος ε- 
πιλήψιμον κείμενον έντύπου μέχρι τής παραγραφής τής πράξεως, εξακολουθεί τού
το νά είναι αυτόφωρον.

Ή ασάφεια τής έν λόγω διατάξεως εγκυμονεί κινδύνους διά τούς άνακριτι- 
κούς υπαλλήλους καί τά αστυνομικά όργανα, τά όποια δύνανται νά παραπλανηθοΰν 
εύκόλως καί νά προβοΰν εις οικονομικάς ενεργείας (π.χ. σύλληψιν δραστών, ένέρ- 
κούς υπαλλήλους καί τά αστυνομικά όργανα, τά όποια δύνανται νά παραπλανηθοΰν 
γειαν προανακρίσεως κ.λ.π.) , εις χρόνον καθ’ δν αΰται δέν είναι έπιτετραμμέναι.

ΓΙ. Κατόπιν των ανωτέρω, έρωτάται: Ποια είναι ή αληθής ερμηνεία τής διατά- 
ςεως τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 2493/1953; Καθ’ ημάς, ή έννοια τής διατάξεως ταύ- 
της είναι δτι τά αδικήματα τοΰ τύπου (έξύβρισις, όυσφήμησις κ.λ.π. δι’ αΰτοΰ) εί
ναι αυτόφωρα καί άν δέν συντρέχουν οι 'όροι τοΰ άρθρου 242 § I ΚΠΔ, οΐτινες, ώς 
έλέχθη (άνιυτέρω ΙΓ) , δέν προσαρμόζονται πρός τά αδικήματα ταΰτα ή σπανίως εί
ναι δυνατόν νά συντρέξουν.

Δέν είναι, δμως, αυτόφωρα τά διά τοΰ τύπου διαπραττόμενα έγκλήματα, όταν 
παρέλθη τό υπό τής § 2 τοΰ άρθρου 242 όριζόμενον χρονικόν δριον, ήτοι δλόκληρος 
ή επομένη ημέρα από τής τελέσεως τής πράξεως (δηλαδή τής κυκλοφορίας των έντύ- 
πων) (1) . Τήν έν λόγιο διάταξιν ουδόλως έθιξε τό άρθρον 10 τοΰ Ν. Δ) τος 2493/ 
1953.

Τοΰτο συνάγεται άβιάστως, άν άνατρέξωμεν εις τήν προπαρασκευαστικήν έργα- 
σίαν τοΰ ρηθέντος Ν. Δ) τος.

Άρχικώς, ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης είχε περιλάβει εις τό σχέδιον τοΰ Ν. 
Δ. 2493 τοΰ 1953 σχετικήν ρητήν διάταξιν, καταργούσαν τήν § 2 τοΰ άρθρου 242, 
πλήν δμιος αΰτη άπηλείφθη ύπ’ αύτοΰ μετά τήν γενομένην έν τή επιτροπή έξουσιοδο- 
τήσεως συζήτησιν (συνεορίασις ΚΑ ' 22 ’ϋουλίου 1953) .

Ή διατυπωθεΐσα δέ τότε γνώμη υπό βουλευτοϋ τίνος, δτι κατά τό άρθρον 14 τοΰ 
Συντάγματος τά αδικήματα τοΰ τύπου είναι αδτόφωρα καί άν παρέλθη τό 24ωρον, 
έμεινε μεμονωμένη, χωρίς νά υίοθετηθή από τά λοιπά μέλη τής Επιτροπής.

Βραδύτερον έν τή εισηγητική έκθέσει τοΰ Υπουργού τής Δικαιοσύνης επί τοΰ 
.Ν.Δ. 2493 τοΰ 1953 (2) έδηλώθη ρητώς δτι ή διάταξις τοΰ άρθρου 10 έπ  α ν α 
λ α μ β ά ν ε ι  τ ή ν  τ ο ΰ  ά ρ θ ρ ο υ  14 § 4 τ ο ΰ  Σ υ ν τ ά γ  μα τ ο ς , ή όποια 
ώς έλέχθη, έθεσπίσθη έκ τής ανάγκης τής ταχείας καί αμέσου έκδικάσεως των διά 
τοΰ τύπου τελουμένων αδικημάτων.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  : Έκ των άνωτέρω έκτεθέντων συνάγεται άναντιρρήτως, δ- 
τι τα διά τοΰ τυπου εελουμενα έγκλήματα είναι αυτόφωρα από τής δημοσιεύσεως

1. Βλέπε σχετικώς Ή λία Γάφου Ποιν. Δικονομία, τεύχος Β'/1961 σελ. 10.
2. Βλέπε Σιψναίου 1953, σελ. 712.
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(1) τών περιεχόντων τά επιλήψιμα κείμενα έντυπων (εφημερίδων κ.λ.π.) μέχρι του 
μεσονυκτίου τής επομένης ημέρας (2) .

Συνεπώς, ή έν τώ Νόμφ (άρθρον 10 ΝΔ 2493/1953) περιεχομένη λέξις «πάν
τοτε» δέν πρέπει νά μάς παραπλανά.

III. Αί πρακτικαί συνέπειαι του επ’ αύτοφώρω χαρακτήρος τών αδικημάτων 
τοϋ τύπου είναι αί εξής:

1) Κατά τό άρθρον 5 τοϋ Συντάγματος 1952 και 275 Κ.Π.Δ., δέν απαιτείται 
ένταλμα συλΛηψεως. Δικαιοΰται, όμως, δ αρμόδιος Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών 
νά έκδίδη κατά τοϋ διωκομένου δράστου ένταλμα συλλήψεως, κατά τά έν άρθροις 
276 καί 2<7 οριζόμενα, δυνάμει τοϋ Οποίου δ δράστης συλλαμβάνεται καί δταν το έ
γκλημα παύση νά είναι αυτόφωρον.

2) Εφαρμόζεται ή συνοπτική διαδικασία έκδικάσεως τών έπ’ αύτοφώρω έγκλη- 
μάτων κατα ρητην διαταξιν τοϋ άρθρου 417 έδάφ. ι ’ , Κ.Π.Δ., προστεθεΐσαν διά τοϋ 
άρθρου 14 Ν.Δ. 2493) 1953 (3) .

3) Κατα το άρθρον 105 Κ.Π.Δ. δ κατηγορούμενος δύναται νά στερηθή τής ά- 
σκήσεως τών κατα τα άρθρα 100 - 104 Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων του, πλήν τοϋ δικαιώ
ματος παραστάσεως μετά συνηγόρου.

1ΙΙΙ. 'Αρμόδια δικαστήρια διά την έκδίκασιν τών διά τοϋ τύπου τελουμένων 
αδικημάτων είναι τα κοινά μεν ποινικά δικαστήρια, δσάκις ταΰτα άφοροΰν εις τόν ι
διωτικόν βίον, τά μικτά δέ ορκωτά δικαστήρια, έκ τακτικών δικαστών καί ένόρκων, 
εφ’ δσον άναφέρωνται εις τόν δημόσιον βίον προσώπου, άσκοΰντος δημοσίαν λειτουρ
γίαν είτε διαρκώς είτε προσκαίρως (άρθρ. 95 Συντάγματος 1952 καί άρθρ. 110  
Κ.Π.Δ.) (4).

IX. Σήμερον, δμως, μετά την διά τοϋ άρθρου 1 § 2 τής Β' Συντακτικής Πρά- 
ξεως τής 5/6 Μαΐου 1967 (ΦΕΚ 66α') αναστολήν τοϋ άρθρου 95 τοϋ Συντάγματος 
1952, τα δια τοϋ τυπου τελούμενα αδικήματα καί δταν δταν ταΰτα άωοροΰν εις τόν 
δημόσιον βίον προσώπου, δικάζονται υπό τών κοινών δικαστηρίων (Τριμελών Πλημ
μελειοδικείων) .

Χ· Ε ν . ε ρ γ ε ι α ι  τ ώ ν  α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  έ π ι  τ ώ ν  ε π ’ α ύ τ ο φ ώ -  
ρ ψ  κ α τ α λ α μ β α ν ό μ ε ν ω ν  α δ ι κ η μ ά τ ω ν  τ ο ϋ  τ ύ π ου .

Τά διά τοϋ τύπου τελούμενα αδικήματα διώκονται άλλα μέν αύτεπαγγέλτως 
(π.χ. περιύβρισης αρχής, άρθρ. 181 Π.Κ. κ.λ.π.), άλλα δέ κατ’ έγκλησιν (π.χ! 
συκοφαντική δυσφήμησις, άρθρ. 363, 368 ΙΙ.Κ. κλπ.) .

ε-
rov

, ,  . .  , —  - . 10- 
μενης ημέρας από τής δημοσιεύσεως (κυκλοφορίας) τοϋ περιέχοντος τό επιλήψι- 
μον δημοσίευμα εντύπου κ.λ.π. (άνωτ. σελ...) , προβαίνουν εις τήν σύλληψιν τών

1. Περί της έννοιας τής δημοσιεύσεως βλέπε άνωτέρω, ύποσημ 2, σελ. 583.
2. Περί τοΰ χρόνου λήξεως του αυτοφώρου βλέπε σχετικώς άνωτέρω ύποσημ. 1, σελ.583.
3. Βλέπε σχετικώς άρθρα 418 καί έπομ. Κ.Π.Δ.
4. Τήν, διά την έκδίκασιν τών αδικημάτων τούτων, σύστασιν μικτών ορκωτών δικαστηρίων 

προέβλεψε τό πρώτον ή Θ' Συντακτική Πράξις τής 20 Νοεμβρίου 1935 «περί τροποποιήσεως τών 
άρθρων 94^και 95 τοΰ Συντάγματος ( αρθρ. 2 ), τα τής συγκροτήσεως δέ αυτών ό ταυτοχρόνους 
δημοσιευθείς Α.Ν. τής 20 Νοεμβρίου 1935 «περί τροποποιήσεως καί καταργήσεως διατάξεων τοΰ 
νόμου 5060 «περί Τύπου κ.λπ.» ( άρθρ. 11 ), τροποποιηθείς μερικώς διά τοϋ Ν.Δ. 3325/1955.

Κατά τάς διατάξεις ταύτας, τό μικτόν ορκωτόν δικαστήριον σύγκειται έκ τριών τακτικών δι
καστών καί πέντε ένόρκων, αποφασίζει δέ, κατά τό άρθρον 14 § 2 τοΰ Α.Ν. τής 20 Νοεμβρίου 1935, 
τόσον περί τής ενοχής τοϋ κατηγορουμένου, δσον καί περί τής έπιβλητέας εις αυτόν ποινής.

)

*

;ί
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υπευθύνων (1) , οϋς όδηγοϋν εις τό οίκεισν άστυνομικόν κατάστημα, ένθα ε ντά σ 
σεται ύποχρεωτικώς υπό τοΰ συλλαβόντος Ικθεσις περί τής συλλήψεως καί βεβαιω- 
σεως τοΰ πλημμελήματος, μετά τής όποιας δ συλληφθείς προσαγεται πάραυτα 
(πάντως έντός 24ώρου) , έάν δέ συνελήφθη έκτος τής έδρας τοΰ οικαστηριου, έν- 

τός τοΰ άπολύτως άναγκαίου πρός μεταγωγήν χρόνου, είς τον αρμόδιον Εισαγγελέα 
διά τά περαιτέρω, (άρθρον 418  Κ.Π.Δ.) .

'Ως άποδεικτικόν στοιχεΐον δέον νά έπισυνάπτηται είς την σχετικήν έκθεσιν 
συλλήψευις καί βεβαιώσεως πλημμελήματος επ’ αύτοφωρω καί άπόκομμα τής ε- 
φημερίδος, έντυπου κλπ., περίέχον το κείμενον τοΰ επιλήψιμου δημοσιεύματος.

Ό  ένεργήσας την σύλληψιν όφείλει νά κλητεύση προφορικώς τους μάρτυρας, 
ώς καί τούς παρά τοΰ κατηγορουμένου προτεινομένους τοιούτους, ποιούμενος μνείαν 
τής τοιαύτης κλητεύσεως έν τή έκθέσει συλλήψεως.

'Ο ένεργήσας τήν σύλληψιν δεν έςετάζεται ώς μάρτυς, άλλ άναγιγνωσκεται 
έπ’ άκροατηρίψ ή περί συλλήψεως καί βεβαιώσεως τοΰ εγκλήματος Ικθεσις του. 
Δύναται έν τούτοις το δικαστήριον νά έπιτρέψη τήν έξέτασίν του, αιτήσει τοΰ Είσαγ- 
γελέως ή τίνος των διαδίκων ή καί αύτεπαγγέλτοις (άρθρ. 421 Κ.Π.Δ.) .

Αί αύταί ώς άνω ένέργειαι γίνονται καί έπί αυτοφώρων άδικημάτων τοϋ τύπου, 
διωκόμενων κατ’ εγκλησιν (π.χ. έξυβρίσεως, δυσφημίσεως, Α πλής καί συκοφαντι
κής, άρθρ. 361, 362, 363, 368 Π.Κ. κλπ.) . Δηλαδή προβαίνομεν είς τήν σύλλη
ψιν τοΰ δράστου καί ένεργοΰμεν κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα, άφοΰ 6 παθών προ- 
σέλθη είς το Τμήμα καί ύποβάλη εγκλησιν κατά τοΰ δράστου (προφορικώς ή εγ- 
γράφως) .

Δύναται, όμως, νά συλληφθή 0 δράστης καί έπί τή προφορική δηλώσει τοϋ 
παθόντος πρός τά αστυνομικά όργανα, οτι έπιθυμεΐ τήν ποινικήν δίωξιν τοΰ δρά
στου, οπότε ή δήλωσις αυτή δέον νά καταχωρισθή είς τήν συνταχθησομένην βραδύ- 
τερον έκθεσιν συλλήψεως (άρθρα 418 § 3, 275 § 2, 42 καί 46 Ιν.ΙΙ.Δ.) .

Π. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

I . Κατά τήν νομοθεσίαν περί τύπου (άρθρ. 46 § 1 καί 2 Α.Ν. 1092/38 καί άρθρ. 4 Ν. 2286/ 
1952 ), υπεύθυνοι των ύπ’ αύτής προβλεπομένων παραβάσεων είναι : α) ό συγγραφεύς τοϋ έντ4- 
που, β) ό έκδότης καί γ) ό ιδιοκτήτης ή διευθυντής τοϋ τυπογραφείου. Έάν ούτοι είναι άγνωστοι, 
υπεύθυνος είναι ό έν γνώσει άναλαβών τήν κυκλοφορίαν τοϋ επιλήψιμου.έντύπου. ”Αν ό έκδδτης ή 
ό διευθυντής συντάξεως έφημερίδων ή περιοδικών είναι Βουλευτής, ορίζεται συνεκδότςς ή συνδιευ- 
θυντής, ό όποιος υπέχει πάσας τάς ύφισταμένας διά τον έκδότην ή διευθυντήν ποινικάς, άστικάς καί 
λοιπάς εύθύνας καί υποχρεώσεις. ’Ενταύθα παρατηροϋμεν ότι ό νόμος ευρύνει τόν κύκλον των υπευ
θύνων, κατά παρέκκλισιν των γενικών διατάξεων τοΰ Ποιν. Κώδικοε « περί συμμετοχήν » ( άρθρα
45 - 49 Π.Κ. ).
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ΔΙΑΤΙ ΛΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΛΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ -  ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ύττό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«"Οσον περισσότερον άσχοληθή τις, μέ την μελέτην της κομμουνιστικής ι
δεολογίας, τόσον θά γίνη άντικομμουνιστής, έχθρός ταύτης καί πολέμιός της».

Αυτήν την φράσιν ήκουσα, όταν έφοίτησα, έπί βραχύ χρονικόν διάστημα, εις 
τήν Σχολήν Εθνικής ’Ασφαλείας, από διαπρεπή καθηγητήν, γνώστην τής κομ
μουνιστικής θεωρίας, των μεθόδων, τάς οποίας μετέρχεται, εις παγκόσμιον κλίμα
κα, ο κομμουνισμός, διά νά επικράτηση καί τής, έν γένει, νοοτροπίας, ήν έχει δ α
κολουθών καί πιστεΰων εϊς τήν ιδεολογίαν ταύτην.

Διά τής φράσεως αυτής, δ έν λόγω καθηγητής, ώς είδήμων περί τά θέματα 
τής-κομμουνιστικής θεωρίας, ύπενόει ότι, ή μελέτη, τήν οποίαν θά κάμνη τις τής 
κομμουνιστικής ιδεολογίας, θά έπιφέρη τά άντίθετα αποτελέσματα, άπο εκείνα, τά 
όποια, κατά κανόνα, ανευ έξαιρέσεων, επιφέρει ή μελέτη μιας οίασδήποτε Επιστήμης 
ή θέματός τίνος. Καί τούτο, διότι, διά τής ένδελεχοΰς μελέτης τής κομμουνιστικής 
ιδεολογίας καί τής, μετά προσοχής, έκτιμήσεως των όσων περί ταύτης έχουσι γρα
φή καί έφαρμοσθή, θά διαπιστώση ότι ή ιδία κομμουνιστική ιδεολογία διαψεύδει 
έαυτήν, ώς έχουσα σαθράς βάσεις, ώς έχουσα έπί άμμου θεμελιωθή καί στηρίξει τό 
ΟΛον οικοδόμημά της καί, τέλος, ώς άντιφάσκουσα εις απειρίαν περιπτώσεων.

Διά τόν λόγον τούτον, δέν έπιδιώκεται διά τού παρόντος ή άνάπτυξις τής ιδεο
λογίας ταύτης καί ή άντίκρουσίς της, εις τά, έπιστημονικώς, άδύνατα σημεία της, 
ούδ’ επίσης, ή, έπί έπιστημονικών βάσεων σύγκρισίς της μέ τά άλλα οικονομικά, πο
λιτικά καί κοινωνικά συστήματα. Έπί πλέον δέ, δέν Απευθύνεται πρός τούς γνώστας 
τής κομμουνιστικής ιδεολογίας, άλλ’ εις τούς απλοϊκούς καί έν γένει «αγαθούς», οϊ- 
ανες είναι τά θύματα των «έπαγγελματιών» κομμουνιστών, ανεξαρτήτως τού άν οί 
τελευταίοι ούτοι έχουν άντιληφθή τήν σαθρότ τα τής βάσεως τής έν λόγψ ιδεο
λογίας.

Έν τώ παρόντι διατυπούνται σκέψεις τινες, κατά τόν πλέον απλοϊκόν τρόπον, 
έπί τώ τέλει όπως προκαλέσωσι βασανισμόν τού νοός τών παραπλανημένων εϊτε ή- 
θελημένως, είτε άθελήτως, τών Ανθρώπων έκείνων δηλαδή, οίτινες έν τή άφελεία 
των, καί διατί, ούχί καί έν τή άγαθότητί των, έχουν πιστεύσει ότι δ κομμουνισμός 
είναι ή ιδεολογία έκείνη, ήτις έφαρμοζομένη, θά έξαλείψη αυτά, τά όποια οί καθο- 
οηγηταί των έμφανίζουν ώς Αδικίας καί ότι θά δημιουργήση τόν παράδεισον, έν ώ τά
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πάντα θά τυγχάνουν της Λύτης μεταχειρίσεως καί οί πάντες θά απολαμβάνουν των 
ιδίων αγαθών.

Β' ΟΛΙΓΑ TINA ΠΕΡΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

ΙΙαρά ταΰτα καί πριν διατυπωθούν αί σκέψεις αδται, τά ερωτήματα, άλλοις λό- 
γοις, άτι να, δταν θά βασανίσουν τόν νοϋν τοΰ άπλοϊκοΰ ανθρώπου, θά τον εξαναγκά
σουν νά σκεφθή κατά διάφορον τρόπον, από εκείνον, τόν όποιον οι «καθοοηγηταί 
του» έχουν επιβάλει αύτφ νά ακόλουθή, κρίνεται σκοπιμον νά γραφώσι με̂  επιστη
μονικήν διατύπωσιν, ολίγα τινα, περί τής κομμουνιστικής ιδεολογίας ώς επίσης καί 
ολίγα τινα, περί τής ιστορίας τοϋ κομμουνισμού.

Ό  κομμουνισμός είναι μία θεωρία, αλλά καί σύστημα κοινωνικής οργανωσε- 
ως τό όποιον στηρίζεται επί τής κοινοκτημοσύνης απάντων των αγαθών, ως καί των 
προϊόντων τής γής καί τής έν γένει παραγωγής ακόμη καί το όποιον αποκλείει τήν 
ατομικήν Ιδιοκτησίαν καί τήν διάκρισιν των κοινωνικών τάξεων.

Τό σύστημα τούτο, δεν είναι τι τό νέον, άλλα αποτελεί παναρχαίαν μορφήν κοι
νωνικής όργανώσεως, έκ τής όποιας διήλθον κατά τό μάλλον ή ήττον δλαι αί κοινω- 
νίαι, μέχρις δτου φθάσουν εις τό ίσχΰον σήμερον στάδιον τής ατομικής ιδιοκτησίας. 
Μετά τήν έπικράτησιν τοΰ θεσμού τής άτομικής ιδιοκτησίας, πολλοί, καί εις τήν 
αρχαιότητα, αλλά καί μεταγενεστέρως, έπρότειναν τήν κατάργησιν τής ατομικής 
ιδιοκτησίας, ώς καί αυτός δ Πλάτων, δστις έν τή «Πολιτεία του» κηρύσσει τήν κοινο
κτημοσύνην, ίσχυριζόμενος έν αυτή, δτι, θά άποτελέση μέσον ευδαιμονίας.

Τό παλαιόν δμως τούτο σύστημα, διά τήν επαναφοράν τοΰ οποίου εγραφησαν 
πολλά, ώς καί υπό τοΰ Πλάτιονος ακόμη, αν θεωρηθή κομμουνισμός, δέον νά θεωοη- 
θή έκ παραλλήλου ώς «ούτοπιστικός», έν άντιθέσει πρός τόν σημερινόν, δστις είναι ε
παναστατικός έν τή κυριολεξία, καί τοΰ όποιου τυπική χρονολογία τής έμφανίσεως 
του, δύναται νά θεωρηθή τό έτος 1848.

Τό έτος τούτο, οί Κ. Μάρξ καί Φ. ’Ένγκελς, διά τής έκδόσεως τού «κομμουνι
στικού μανιφέστου» καί άλλων φιλοσοφικών των έργων έθεμελίωσαν τήν κομμουνι
στικήν θεωρίαν.

Πρός πραγμάτωσιν τού σκοπού τούτου ήρχισαν ιδρυόμενα τά διάφορα κομμου
νιστικά κόμματα, από τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου δμως, λόγψ τού έπελθόντος 
διχασμού περί τήν ερμηνείαν τών θεωριών τοΰ Μάρξ, έδημιουργήθησαν μεταξύ τών 
κομμάτων τούτων δύο ρεύματα, τό «σοσιαλιστικόν» καί τό «κομμουνιστικόν».

Τό κομμουνιστικόν ρεύμα ή άλλως δ κομμουνισμός, έν άντιθέσει πρός τόν σοσια
λισμόν, τό έτερον, δηλαδή, ρεύμα, διεκήρυξεν δτι δ πόλεμος, παρ’ ούδενός ιδεώδους 
έμπνεόμενος, απολήγει εις βάρος τών λαών, οίτινες τόν διεξαγάγουν καί δτι όφελοΰν- 
ται έξ αυτού μόνον οί κεφαλαιούχοι. Διά τούς λόγους τούτους διεκήρυξεν επίσης ό
τι, έπρεπε νά μετατραπή από εθνικός εις έμφύλιον διά τήν ανατροπήν τού κεφαλαιο
κρατικού καθεστώτος.

Τούτο έπραγματοποίησαν μόνον οί Ρώσσοι, υπό τήν ηγεσίαν τού Λένιν, έν ετει 
1917, εις εποχήν, καθ’ ήν μετήρχοντο τά πρωτογενή είσέτι έπαγγέλματα, ήτοι: τά 
επαγγέλματα, τά όποια ήσχολοΰντο μέ μόνην τήν γεωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν κ.λ., 
ούχί δμως καί αί Χώραι, εις άς ειχον άναπτυχθή τά δευτερογενή έπαγγέλματα, δη
λαδή αί βιομηχανικώς άνεπτυγμέναι τότε Χώραι, ώς π.χ. ’Αγγλία, Αυστρία,—Γερ
μανία, Γαλλία καί έτεραι.

Ενταύθα, παρ’ δτι, ώς έν αρχή έγράφ-, δέν έπιχειρεΐται διά τού παρόντος κα
τά τρόπον έπιστημονικόν, άπόκρουσις τών θεωριών τοΰ Μάρξ, όφείλομεν νά τονί- 
σωμεν ιδιαιτέρως καί κατ’ έξαίρεσιν, δτι ή θεωρία του άπό τής πρώτης στιγμής δέν
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ηύρεν̂  ανταποκρισιν εις τας Χώρας αύτάς, ουδέ παρετηρήθη σοβαρά καί αξία λόγου 
κίνησις τις, δια την εφαρμογήν τοΰ κομμουνιστικού συστήματος. Καί μάλιστα, παρά 
"'7ν πρόβλεψιν, την οποίαν εις την θεωρίαν του είχε κάμνει ό Μάρξ δτι, δηλαδή, εις 
τάς Χώρας αυτάς δ κομμουνισμός θά έπεκράτει οπωσδήποτε. Σήμερον, διά τήν έτι 
περαιτέρω κ̂αί εις μεγαλύτερον βαθμόν διάψευσιν τής προβλέψεως ταύτης τοΰ Μάρξ 
καί προς ειρωνιαν των θεωριών τόσον αύτοΰ, δσον καί τοΰ ’Ένγκελς, αί Χώραι αδται 
και γενικώς απασαι αι περισσότερόν βιομηχανικούς άνεπτυγμέναι, έχουσι τό μικρό- 
icpov και μάλιστα άσήμαντον ποσοστόν οπαδών τής κομμουνιστικής θεωρίας, μετα
ξύ τών πληθυσμών των.

Αί θεμελιώδεις θεωρίαι τοΰ κομμουνισμού είναι: 1) τής πάλης τών τάξεων, 2) 
-ή, υπεραξίας, 3) τού ιστορικού υλισμού, 4) τού ιμπεριαλισμού καί 5) τής δικτα
τορίας τού προτελαριάτου.

Καί μνεία τούτων γίνεται, διά μόνην τήν ιστορίαν. Μή έπιχειρουμένης δμως, 
ώς προαναφερηται, τής επιστημονικής^ αποκρούσεως τών θεωριών τού Μάρξ καί ε
πειδή τό παρόν απευθύνεται πρός τούς «αγαθούς» κομμουνιστάς, δεν θά έπιχειρηθή 
/.αι κριακη ιών ως ανω θεωριών. Δεν ουναται δμους νά άγνοηθή δτι ό υλισμός, ή θεω- 
οία, την οποίαν εχει ως θεμελιωδ η δ κομμουνισμός καί κατά τήν οποίαν ή ουσία τών 
πάντων είναι ή ΰ λ η χ α ί  ή ενέργεια, είναι άπλή ίδιότης, είναι θεμελιωμένη άτελώς ε
πί βάλτου. Ακόμη δε, περισσότερον άνευ βάσεως άφοϋ, κατά τήν εν λόγιο θεωρίαν, 
καί τά ψυχικά φαινόμενα, είναι ιδιότητες ή ένέργεια τής ύλης καί ουτω όδηγούμεθα 
;-PfS "ϊ:ί3'', «θεϊσμόν, εις δε την ηθικήν να κατεχη τον προέχοντα λόγον, ό Ιγωι’σμός καί 
ό ήδονισμός.

t Π̂ ος· μέχρι σήμερον  ̂απετολμησε νά διακηρύξη δτι δεν υπάρχει Θεός, δηλαδή 
έν Γπερτατον Ον, όπερ εδημιουργησε τον Κόσμον καί τον κυβερνά καί πώς νά δε- 
χθώμεν ιόν εγωϊσμον και τον ηδονισμον ως περιεχόμενον τής ηθικής καί νά παραγνω- 
ρίσωμε τάς τόσας αλλας ήθικάς αξίας, τάς οποίας ημείς οί “Ελληνες, οί πρόγονοί 
μας διεπλάσαμε καί εδωρίσαμεν εις τήν ανθρωπότητα ϊνα έπ’ αυτών διαμορφωθή ό ε
λεύθερος, σήμερον, βίος μας καί δ τρόπος διαβιώσεώς μας; Ούδείς. Πώς λοιπόν νά 
μή άναζητησωμε τά σαθρά υπόοαθρα τοΰ κομμουνισμού καί νά μή παραδεχθώμεν ό
τι, όντως ταΰτα είναι σαθρά καί πώς νά μή παραδεχθώμεν αυτό, τό οποίον έν αρχή 
έγράφη δτι «δσον άσχοληθή τις με τήν μελέτην τής κομμουνιστικής θειυρίας τόσον 
περισσότερόν γίνεται πολέμιος ταύτης;». 'Η πλέον εμπεριστατωμένη μελέτη τής κομ
μουνιστικής θεωρίας είναι τό καλύτερον δπλον καί μάλιστα καί άνευ σφαιρών εις τόν 
οίονδήποτε άσχοληθή μέ τήν μελέτην ταύτης, νά οιαπιστώση περιτράνως δτι, ή θεω
ρία τού Μάρξ ούδαμοΰ στηρίζεται.

Γ' ΔΙΑΤΓΠΩΣΙΣ ΑΠΛΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ-ΑΠΛΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Επανερχόμενοι, λοιπόν, εις τήν διατύπωσιν τών σκέψεων, τήν υποβολήν, άλ
λως, τών ερωτημάτων, αρχίζομε τόν βασανισμόν τοΰ νοός, μέ αποκλειστικόν σκοπόν 
την, ούχί διά λόγους έκοικήσεως, κακοποίησιν τούτου, αλλά τόν έξαναγκασμόν του’ 
να σκεφθή Οιαφορως καί νά έξαγάγη συμπεράσματα, τά οποία, άσφαλώς, πρέπει νά 
τω μεταβάλωσι τήν νοοτροπίαν. Ούτως:

1 . Τί είναι ίσότης
καί ποϋ υπάρχει όντως ;

Ισχυρίζεται η κομμουνιστική Ιδεολογία, δηλαδή οί κατά τρόπον αυθαίρετον 
καί άντιεπιστημονικόν, διατυπώσαντες ταύτην, δτι αποβλέπει εις τήν ισότητα.
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Ίσότης είναι ή παντελής ταύτότης δύο ή πλειόνων πραγμάτων ή έννοιων (εν 
προκειμένω εννοιών) , είναι ή έξομοίωσις των κοινωνικών τάξεων ως προς τα δικαιώ
ματα καί καθήκοντα αυτών, είναι ή δικαιοσύνη έν τή εύρυτάτη της έννοια, είναι, τέ
λος ή ομοιομορφία έπί τής γής. Ύπό τάς έρμηνείας ταύτας όπάρχει ίσότης εις τας 
κομμουνιστικάς Χώρας; Άναμφισβητήτως δχι. Ύπό τάς αύτάς έρμηνείας υπάρχει 
εις Ελλάδα καί εις τάς λοιπάς έλευθέρας, δηλαδή, μή κομμουνιστικάς Χώρας; Αναμ- 
φισβητήτως ναι.

Τό «δχι» καί τό «ναι», ως κατηγορ ματικώς ανωτέρω οιατυποΰνται προκύπτουν 
από πολλάς εκδηλώσεις. Εις τήν 'Ελλάδα καί τάς λοιπάς έλευθέρας Χώρας διώκε
ται δ κουμμουνισμός. οόχ'ι ώς ιδεολογία, αλλά, διά τάς έγκληματικάς μεθόδους, άς 
χρησιμοποιεί πρός έπικράτησίν του. Λί, διά τόν λόγον τούτον δικαι κατά παρανο-

λειψιν τών κατ’ αυτού κατηγοριών καί ύπεράσπισιν του έαυτού του και πολλακις, α- 
ποδεικνυομένης τής μή ένοχής του άθωούται ή άπαλλάσσεται, έν περιπτώσει δέ κα-

πείθει περί τούτων. ’Από όσα διαρρέουν εκ τών ερμητικώς κεκλεισμένων θυρών καί 
παραθύρων τού Χιδηροΰ Παραπετάσματος, αι δικαι εις τας Χωράς αυ-ά-, δεν είναι 
δικαι, αλλά παρωδίαι δικών, κατ’ ευφημισμόν μόνον άποκαλούμεναι δικαι, ο κατ
γορουμενος

ρωόίαι όικων, κατ ευφημισμόν μονον α π οκα Λ υυμενα ι uui«.u u Λΐ*ι.η- 
τού όποιου, ή κατ’ αυτού κατηγορία είναι άν δχι εις άπάσας τας περι-

προτέρων αποφασισμένη, Καί καταδικαζόμενος ουδέποτε έπιτυγχάνει μείωσιν τής 
ποινής του, ή δέ μεταχείρησίς του, ώς καταδίκου είναι ή χειριστή δυνατή.

Εις τήν Ελλάδα καί εις τάς λοιπάς έλευθέρας Χώρας υπάρχει μία Εθύνιιήν 
συνεχώς

ϊματική Ισότης

νουσα τα-
έναλλασσομένη έκ τού λόγου δτι, υπάρχει πραγματική καί ούχί πλα- 

καί δύναται ό οίοσδήποτε, διαθέτων πνευματικάς ικανότητας ή άλ- 
λας ιδιότητα; νά είσέλθη έν αυτή. Εις τάς κομμουνιστικάς Χώρας, εις άς, κατά τήν 
θεωρίαν τού Μάρξ καί γενικώτερον τού κομμουνισμού διακηρύττεται δτι υπάρχει ί
σότης, δύναται ό οίοσδήποτε νά είσέλθη εις τήν ίθύνουσαν τάξιν; Όχι, εκτός τών 
ηγετών καί λοιπών μελών τού κομμουνιστικού κόμματος. Καί διατί, άφοϋ διατείνον
ται δτι υπάρχει ίσότης, ή δέ κομμουνιστική θεωρία έχει ώς αρχήν της τήν κατάργη- 
σιν τών κοινωνικών τάξεων, νά ύπάρχη εις τάς Χώρας ταύτας ιθύνουσα τάξις, ή- 
τις, μάλιστα, απολαμβάνει άπείρως περισσοτέρων προνομίων, από δσα απολαμβάνει 
ή εις τάς έλευθέρας Χώρας τοιαύτη;

Οί ήγέται τών έλευθέρων Χωρών έχουν εις τήν διάθεσίν των αυτοκίνητα, καί 
ίσως πολυτελείς έπαύλεις, εύρυχώρους οικίας, διατρέφονται καλύτερον, ούχί δμως, 
διότι ταΰτα τά προσφέρει τό Κράτος, αλλά διότι ταΰτα τά έκληρονόμησαν, ή μόνοι 
των, μέ τήν έργασίαν των ώς άπλοι πολϊται καί δχι ώς Δημόσιοι άνδρες κατώρθω- 
σαν, διά νομίμων μέσων καί έδ μιούργησαν. Εις τάς κομμουνιστικάς Χώρας7*διατί, 
αφού, ώς διατείνωνται, υπάρχει ίσότης, νά έχη ή ιθύνουσα τάξις πολυτελή αυτοκί
νητα, άνέτους έπαύλεις καί πολλά άλλα, άτινα καθιστούν τήν ζωήν των άνετον καί 
ο λαός νά μή δύναται νά καλύψη τάς στοιχειωδεστέρας άνάγκας τής ζωής του; Καί 
έπί πλέον, πόθεν άπέκτησεν ή ιθύνουσα τάξις εις τάς Χώρας αύτάς, τά χρήματα
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διά ιήν πολυτελή και ανετον διαβίωσίν των; 'Οπωσδήποτε άπό τδ Κράτος, άφοΰ εις 
τάς Χώρας αύτάς και συμφώνως πρός τάς άρχάς τής κομμουνιστικής ιδεολογίας, 
OcV̂ U/ιάρχει ^ατομική ιδιοκτησία, ούδ’ ή ιδιωτική πρωτοβουλία είναι έλευθέρα διά 
νά. δημιουργηση τις περιουσίαν καί καλλιτερεύση τον τρόπον τής ζωής του.

Ο Θεός εδημιουργησε τόν κοσμον έν τή «Σόφια Του» εις τρόπον ώστε τά πάν
τα νά είναι ανομοια. Ουδέ και οί δάκτυλοί μας έχουν τδ αύτδ [ΐέγεθος καί κατ’ έπέ- 
κτασιν ούτε καί είς τδ πνεύμα καί είς τάς λοιπάς ιδιότητας καί ικανότητας τοϋ 
ανθρώπου υπάρχει ομοιοτης. Δεν δύναται, λοιπόν, νά ύπάρξη ΐσότης. Ό πεπροικι- 
σμένος^με περισσότερον πνεΰμα θά δημιουργήση περισσότερα καί άξιολογώτερα έρ
γα, ό εχων όλιγώτερον, όλιγώτερα καί μικροτέρας αξίας. Ό Ιχων περισσοτέρας έ- 
μπορικας ιδιότητας ή τοιαυτας έπιχειρηματίου θά δημιουργήση περισσότερα αγαθά 
καί δια τον εαυτόν του, αλλα καί διά τούς λοιπούς άνθρώπους. "Εκαστος άνθρωπος 
γενναται, με μίαν, ωρισμένην ποσότητα νοός, ώς καί ποιότ τα. καί μέ ώρισμένας 
ιδιόιηια, και ικανότητας. ΙΙροσανατολιζόμενος δέ δ άνθρωπος άπδ αυτά, μέ τά οποία 
είναι πεπροικισμένος ̂  στρέφεται πρός τδ έπάγγελμα έκεϊνο, τδ οποίον καί δύναται 
νά̂  άσκηση, αλλά καί είναι σύμφωνον μέ τάς ικανότητάς του καί τήν ευφυΐαν του. 
ιΐώ,^ τον άνθρωπον αύτόν θα τον στρέψωμεν πρός άλλην κατεύθυνσιν, πώς θά τον 
c-ξισώσωμε; Και αν τον εξισωσωμε θά έπιτύχωμε καλύτερον αποτέλεσμα; ’Όχι, διό
τι τδ πολύ πνεΰμα τοΰ ενός, μέ τδ δλίγον πνεύμα τοϋ άλλου, ένούμενα καί διαιρού
μενα οιά τοΰ δύο, δημιουργοΰντα δέ, διά τής τοιαύτης διαιρέσεως τδν μέσον δρον, 
δεν θά. προσφέρουν τά πνεύματα ταΰτα ώς «μέσος δρος» περισσότερα, άπό δσα θά 
προσφέρη τ̂δ έν πνεΰμα, μονον του. 1 οϋτ’'αύτδ θά γίνη, άν προστεθοΰν αί πολλαί ικα
νότητες ή ιδιότητες τοΰ ένδς μέ τάς όλίγας τοΰ έτέρου. Καί είς τήν προκειμένην πε- 
ριπτωσιν, δ μέσος δρος θά άποδώση όλιγώτερα είς τδν οίονδήποτε τομέα, είς τδν 
όποιον ή συγκεκριμμένη ίδιότης ή ίκανότης τδν παρωτρύνει νά έπιόοθή.

Η ισο^ης είναι, ίσως, είς έκ των κυριωτέρων σκοπών, πρός οΰς δέον νά ά- 
ποβλέπη ό άνθρωπος καί δή οί ήγέται τών Χωρών των λαών, των φυλών, τών έ- 
θνών. Δέν̂  είναι όμως ^δυνατόν νά έπιτευχθή καί πέραν τούτου είς καμμίαν κομμου
νιστικήν Χώραν έπετεύχθη. Είς τάς τελευταίας ταύτας συνέβη δ,τι λέγει ή λαϊκή εκ- 
φρασις «αλλας ό Μανωλιός κι έβαλε τά ροΰχά του άλλοιώς». Δ λαδή, διά τών 
πραγματοποιηθεισών έπαναστάσεων καί τής, διά τούτων καθιερώσεως τοΰ συστή
ματος τοΰ κομμουνισμού, επετεύχθη ή ανατροπή τής ανισότητας, ούχί όμως πρός 
τόν σκοπόν τής̂  ίσότητος, άλλ’ έτέρας ανισότητας. Εϊς τινα τάςιν άνήκον κατ’ άρχήν 
οί μεν καί μετά τήν διατύπωσιν τής κομμουνιστικής ιδεολογίας καί τήν δΤ έπανα- 
σιάσεως έγκαθίδρυσιν της, ηλθον οί δέ είς τήν τάςιν ταύτην, δηλαδή οί έπαναστα- 
τήσαντες σύχι χάριν τοΰ λαοΰ καί τής ίσότητος, αλλά χάριν τών ιδίων των συμφε
ρόντων καί, δυστυχώς, μόνον υλικών.

Διά νά οεχθώμε'ή δτι υπάρχει ΐσότης πρέπει νά διαπιστώσωμεν άν οί άνθρω- 
πομ οί πολιται μιας, ωρισμενης λοιρας έχουσι τά αύτά δικαιώματα, αλλά καί τάς 
αύτάς ύποχρεώσεις. Συμβαίνει τούτο είς τάς κομμουνιστικάς Χώρας; Ώς πρός τά 
καθήκοντα τών πολιτών, ίσως, έν τινι μετρώ, νά ύπάρχη ΐσότης τις, ούχί δμως καί 
ώς πρός τά δικαιώματα. Πόθεν έξάγεται τδ συμπέρασμα τούτο; Είναι έλεύθερος ό 
πολίτης κομμουνιστικής Χώρας νά ταξιδεύση είς τδ έξωτερικόν, δηλαδή νά 
άσκηση εν δικαίωμα^ του; Οχι. Είναι έλεύθερος ό πολίτης κομμουνιστικής Χώρας 
νά συνεταιρισθή, νά εκφράση τά αίσθήματά του, νά διατυπώση τάς άντιρρήσεις του, 
νά καταφερθή διά λόγων κατά τώς κομμουνιστικής ιδεολογίας νά άσκήση, δηλαδή! 
οικαιώματά του; Οχμ. Δέν έπεκτείνομαι, διότι υπάρχει άπειρία περιπτώσεων καί 
ό χώρος δέν έπαρκεΐ διά νά άποδειχθή άκόμη περισσότερον ή άνισότ ς, ώς πρδς τά 
δικαιώματα και τά καθήκοντα, ήτις παρατηρεΐται είς τάς περιπτώσεις αύτάς είς 
τάς λοιπάς Χώρας τοΰ έλευθέρου κόσμου.
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Εις την Ελλάδα καί τάς λοιπάς έλευθέρας Χώρας υπάρχει ίσοτης ως προς τα 
άνωτέρω. ’Ά ν , εις τινας περιπτώσεις, παρενεβλήθησαν υπό του Κράτους εμποοια εις 
τήν άσκησιν δικαιώματος τίνος, παρενεβλήθησαν διότι ή άσκησις του δικαιώματος, 
ύπερβασα τό καλώς έννοούμενον δικαίωμα, παρηνώχλει τήν ελευθερίαν ή ιθ δικαιω 
μα έτέρου πολίτου'ή καί διότι ό πολίτης οότος, κομμουνιστής ών, παρενομησε η ε
κδήλωσε πρόθεσιν νά παρανομήση εις βάρος τοΰ Κράτους καί των πολιτών του, ο
πότε τό Κράτος, εχον ύποχρέωσιν νά προστατεύση τούς πολίτας του εφαρμοςει τους 
ίσχύοντας Νόμους καί περιορίζει οϋτω τό δικαίωμα τοΰ πολίτου, διά τοΰ περιορισμού 
τής ελευθερίας του. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη άσκησις του δικαιώματος τοΰ Κράτους δια των 
Νόμων του, περιορίζει τό δικαίωμα τοΰ πολίτου τούτου, ^άλλά ταύτοχρόνως προστα
τεύει τά δικαιώματα απάντων των λοιπών πολιτών του, οϊτινες θά εζημιοϋν^ο κ -η·= 
τοιαύτης ένεργείας τοΰ κακού πολίτου του. ’Άλλωστε ή ιδία κομμουνιστικής ιδεολογία 
δεν κηρύττει τήν δι’ έπαναστάσεως επιβολήν τ.'.ς, τήν χρησιμοποιησιν βιαίων μέσων 
καί δέν παρωτρύνει τούς οπαδούς της εις τήν διάπραξιν εγκλημάτων τού Ποινικού 
Νόμου προς επιτυχίαν τοΰ σκοπού της; Λιατί λοιπόν τό Κράτος νά μή άντισταθή, να 
μή έμποδίση τήν ένάσκησιν ενός δικαιώματος, δπερ ένασκούμενον Ης ενα καί μόνον 
σκοπόν αποβλέπει, τήν διά τής βίας επιβολήν τής κομμουνιστικής ιδεολογίας,

2 . Τί ε ίνα ι έκλογαί
καί πώ ς δ ιεξάγοντα ι 
εις τάς διαφόρους χώρας .

Εις τήν Ελλάδα καί τάς λοιπάς έλευθέρας Χώρας διεξάγονται έκλογαί. Τούτο 
γίνεται καί εις τάς κομμουνιστικάς Χώρας, ώς διακηρύττουν οί ήγέται των. Δεν αμ- 
φιβάλλομεν περί τούτου. Α λλά  τί σημαίνει εκλογή, ή, ώς εις τόν πληθυντικόν τής^λε- 
ςεως έκλογαί; Εκλογή είναι τό δικαίωμα, δπερ έχει τις νά λάβη εκείνο, οπερ ε̂πι
θυμεί, κατ’ άνεξέλεγκτον προτίμησιν. Καί διά νά εκλέξη τις και λάβη εκείνο, οπερ 
έπιθυμεΐ, δέον νά έχη πλείονα τοΰ ενός πράγματα προς λήψιν εκείνου, τό όποιον είναι 
τής άρεσκείας του.

Εις τήν Ελλάδα καί τάς λοιπάς έλευθέρας Χώρας τό δικαίωμα τούτο της εκλο
γής, τό έχει δ πολίτης άνευ περιορισμών, υποδείξεων ή πιέσεων, αφού καί πλείονα τού 
ενός κόμματα ύφίστανται καί δύναται νά εκλέξη μεταθύ ο/ύτών καί ουχι μόνον ενός, 
οπότε, δεν εχομεν έκλογήν, αλλά έπιβολήν. Εις τας κομμουνιστικάς Χωράς, αι̂  εκλο- 
γαί, κατ’ ευφημισμόν καί προς παραπλάνησιν τής διεθνούς κοινής γνώμης άποκα- 
λούμεναι έκλογαί, δέν είναι έκλογαί, αλλά παρωδία εκλογών, αφού ο πολίτες Oc.v ε- 
χει τό δικαίωμα νά έκλέξη μεταξύ δύο ή πλειόνων κομμάτων, άλλα μεταξύ (μετα
ξύ, τί είρωνία!) ενός κόμματος, τοΰ κομμουνιστικού τοιούτου. ’Αλλά καί εις αυτήν 
τήν έκλογήν του, όχι τόν οίονδήποτε, αλλά αυτόν, τόν οποίον θά τφ ύποόείξωσι, ουχί 
δέ καί έκ τών λοιπών, των έν τφ  ψηφοδελτίω περιλαμβανομένων, οϊτινες, πάλιν, 
πρός παραπλάνησιν έτέθησαν έν τφ ψηφοδελτίφ.

Διατί ή τοιαύτη διαφορά, ώς πρός τήν ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος τής εκλογής; 
Καί δ πλέον απλοϊκός, ώς καί δ πλέον αφελής ή «αγαθός», δύναται νά τό αντιληφθή. 
Ό κομμουνισμός είναι μία απάτη, είναι μία, συνεχώς ασκούμενη παραπλάνησις τής 
κοινής γνώμης καί όή τών αφελών, είναι έν τη κυριολεξία ώμή βία. Αί άλλοι, μή 
κομμουνιστικοί χώροι, έπιτρέπουσαι τήν ένάσκησιν τής καλώς έννοοουμένης "εκλο
γής καί άνευ άσκήσεως βίας ή πιέσεων, δέν αποβλέπουν εις τήν διά τής βίας έγκα- 
θίδρυσιν μιας καταστάσεως, δι’ δ καί τάς έκλογάς, τάς ενεργούν ώς πραγματικάς 
καί ούχί ώς παραπλανητικός, δηλαδή έπιτρέπουν εις τόν πολίτην νά έκλέξη έλευθέ- 
ρως καί κατά τήν απόλυτον προτίμησιν του τό κόμμα τό όποιον οδτος έπιθυμεΐ καί 
τό όποιον ουδέποτε είναι εν, αλλά δύο ή καί πλείονα. (Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΐερων άνατυπώσεων, τό δέ 
ανατυπωσιν, τό δέ έκ της .......„,.w^ w
οπέρχεται αλλαγή καί εις τήν άπόχρωσcy καί εις τήν εόκρίνειαν 

Οθεν ~............. /....... '

5» λ 5 r ? * / /ΟΛΟ,  , ~ Γ Λν
ε c(= ολιγωτερων (δηλαδή το μεν άπδ δευτέραν ή τρίτην 

ης πρώτης άνατυπώσεως) , επειδή μεθ’ έκάστην άποτύπωσιν,

■ ·■ i, - e <r ------ τ~ -----“-b αποσπασμάτων κειμένου ημερολογίου τοϋ
ΜεγαλόνησοΓ°1θν °U ίξυπ^Ρέτεί τ^ν πολιτικήν των εις τήν μαρτυρικήν

Έκλήθην υπό ανώτατου αστυνομικού καί κατόπιν εντολής του, από τό κεί
μενος των εις τάς άγγλικάς εφημερίδας φωτοτυπιών, κατόπιν προηγηθείσης φωτο- 
γραφησεως αυτών, έν μεγεθύνσει, διά να διευχεραίνεται τό εργον τής αποκοπής 
γραμμάτων, λεξεων καί παραγράφων αυτών, έστοιχειοθέτησα μέ βάσιν τάς μεσο- 
γραμματικας, μεσολεκτικάς καί τής διαστιχώσεως αποστάσεις τοΰ κειμένου των 
φωτοτυπιών εις τόν _άγγλικόν τύπον, νέον κείμενον, μέ τελείως διάφορον έννοιαν 
απο του κείμενου των φωτοτυπιών εκ τών όποιων είχον άποκοπεΐ τά γράαματα 
αι λεξεις κλπ. ' Μ ' r  ’

, Δγ]λ°νότι, τά άποκοπέντα γράμματα, λέξεις κλπ. έπεκολλήθησαν επί φύλλου 
χάρτου, κατά τήν προκριθεΐσαν ύπό τοΰ υποφαινομένου σειράν, έφωτογραφήθησαν 
οίς, διότι,  ̂ οπί  ̂ τής μιας πλακός ουοεμιαν έπιδιέρθωσιν ένήργησα καί έξετύπωσα 
φωτογραφίαν, επί τής οποίας κατάδηλα ήσαν τά σημεία τής συρραφής τοΰ φωτο- 
τυπημένου κειμένου. Έπί τής άλλης δμως ένήργησα έπιδιόρθωσιν " διά καταλλήλων 
μολυβδίδων ε ις  τά σημεία συρραφής καί διά τούτο έπί τής έκτυπωθείσης έξ αυτής 
φωτοτυπίας ούδέν ίχνοςςπήρχεν. Η εργασία μου αυτή έδημοσιεύθη ύπό τοϋ άνω- 
τάτου αστυνομικού εις τήν ημερησίαν αθηναϊκήν έφημερίδα «Τό Βήμα», τήν 2.9.56, 
ώς άνταπάντησις εις τήν ανθελληνικήν άγλγικήν προπαγάνδαν.

Εις έτέραν περίπτωσιν, άτομον, διά νά δικαιολογήση τήν άθέτησιν τής ύπο- 
σχεσεως γάμου, επαρουσιασε φωτογραφίαν εις την οποίαν ή «μνηστή» του, ένεφα- 
νίζετο ένηγκαλισμένη «περιπαθώς» μετ’ αγνώστου άνδρός.

Ή μνηστή διεμαρτυρήθη^ καί ^ύπέβαλε καί σχετικήν μήνυσιν. Μας άνετέθη ή 
.̂ςετασις και οιεπιστωσαμεν οτι, εκ φωτογραφίας γυναικός ένηγκαλισμένης μετ"1 

άγνο)σιου ανδρος, εΐχεν άποκοπεΐ απο την βασιν τοΰ λαιμού ή κεφαλή της καί εις 
τήν θέσιν της είχεν προσαρμοσθή ή κεφαλή τής μνηστής του, τής δποίας ή κεφαλή
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είχεν άποκοπή άπό φωτογραφίαν τήν δποίαν είχον λάβει, ευθύς μετά τούς άρρα- 
βώνας των.

Τούτο κατεφάνη όταν έμεγέθυνα τήν νόθον φωτογραφίαν, διότι εις τά σημεία 
τής προσαρμογής τής κεφαλής τής μνηστής του, έπί τού ξένου γυναικείου κορμού, 
ή φωτοπαθής ουσία τής πλακός είχε διακοπή άπό τήν ακμήν τής χρησιμοποιηθείσης, 
πρός συγκάλυψιν τής συρραφής μολυβδίδος, λόγψ προφανώς καί μικράς τεχνικής 
ίκανότητος τού φωτογράφου.

’Έργα τέχνης

"Η αξία των περισσοτέρων καλλιτεχνικών έργων έξαρτάται άπΟ τήν̂  φήμην 
τού δημιουργού των. Μερικοί υψηλής τάξεως πλαστογράφοι, έχουν επεκτείνει τάς 
ικανότητας των καί εις τάς είκαστικάς τέχνας καί διά τούτον τόν λόγον οί προτι- 
θέμενοι νά αγοράσουν έργα γνωστών καλλιτεχνών, θέλουν καί άποδειξεις περί τής 
αύθεντικότητός των.

Ή ύπέρυθρος φωτογραφία είς τοιαύτας περιπτώσεις, άποτελεΐ λυσιτελές όπλον. 
Τό αποτέλεσμα δμως έξαρτάται άπό τόν βαθμόν τής δικπερατότητος ή ου τού βερ
νικιού (χρώματος) . Ό Λόρι (Laurie) υπενθυμίζει τήν άποκάλυψιν τής ύπογραφής 
τού Ρέμπραντ (Rembrant) έπί τή βάσει τής όποιας προσδιωρίσθη ή χρονολογία 
κατασκευής ενός έκ τών πινάκων του.

Ό Τότς (Toch) άπέδειξεν δτι, έπί έργου τού Ρέμπραντ, άλλος καλλιτέχνης, 
μεταγενεστέρους, είχεν ζωγραφίσει άλλην παράστασιν.

’Έργον θεωρούμενον, ώς τού Βαλέσκυ (Velasquez) καί τό όποιον είχεν άγο- 
ρασθή αντί 20.000 χάρτινων άγλγικών λιρών, διεπιστώθη (διά τής ύπερυθρου φω
τογραφίας) δτι κάτωθι αυτού ύπήρχε άλλο σχέδιον, άσχετον πρός τον καλλιτέ
χνην. Ή ύπέρυθρος φωτοργαφία είναι άποτελεσματικωτέρα έπί τών παλαιών χρω
μάτων καί όλιγώτερον έπί τών νεωτέρων, διότι δ δείκτης διαθλάσεως τών έλαίων 
διαλύσεώς των αυξάνει διά τής παρόδου τού χρόνου καί προσεγγίζει τών χρωμάτων 
καί έπομένως αυξάνει ή διαπερατότης καί έλαττοΰται δ διασκεδασμός.

Έ ξέτασ ις
άπηυθρακωμένων εγγράφω ν

ΤΙ διαπίστωσις κειμένου άπηνθρακωμένου έγγραφου, είς τάς περισσοτέρας πε- 
ριπτοόσεις είναι προβληματική καί έξαρτάται έκ τού βαθμού τής άποτεφρώσεως, 
τής δυνατότητος περισυλλογής καί έπιπεδώσεώς του.

Ό βαθμός τής άποτεφρώσεως έξαρτάται έκ τής ποιότητος τού χάρτου, τού 
πάχους του καί τής ποιότητος τής μελάνης.

Ή μελάνη ταννίνης έχει άλατα σιδήρου καί μικράν ποσότητα χρώματος. 
Τό χρώμα, συνεπεία τής καύσεως καταστρέφεται, άλλά τά άλατα τού ταννικοϋ σι
δήρου έγκαταλείπουν ίχνη μέ έλαφοώς ερυθρωπήν άπόχρωσιν. "Αν τό κείμενον 
έχει τυπωθή διά μελάνης μεταλλικών χρωμάτων, δέν καταστρέφεται, αν δι’ άλλης 
κοινής τυπογραφικής, καταστρέφεται.

Φύλλον χάρτου υπό μικοάν θερμοκρασίαν άναδιπλοΰται, άλλά διατηρεί τά 
στοιχεία τής γραφής του.

Ιΐροβληματική είναι ή δυνατότης περισυλλογής καί έπιπεδώσεώς του, άνετ) τής 
όποιας δέν είναι φυσικά δυνατή ή πλήρης έξέτασις του.

"Αν τούτο κατορθωθή, τοποθετείται μεταξύ έπιπεδομένων στρωμάτων βάμβα- 
κος ή έκ τών συνθετικών τής σήμερον καί έν συνεχεία είς κυτίον καί άποστέλλεται 
είς αστυνομικόν έργαστήριον. Δέν πρέπει νά ψεκάζεται ή νά υγραίνεται άπηνθρα- 
κωμένον έγγραφον διά νά μεταφερθή.
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if :

Η διαπίστωσις τού κειμένου του δύναται νά γ ίνη :
, ι̂α̂  ληψεως φωτογραφίας, δια διάφορων φίλτρων καί του φωτισμού προσ-

πιπτοντος εκαστοτε, υπό διάφορον γωνίαν.
_β) τοποθετήσεώς του, έ.α απροσβλήτου εΰαισθήτου πλευράς δύο φωτογρα

φικών πλακών, εν απολύτ,ρ επαφή, (ή δποία έπιτυγχάνεται διά χρήσεως καταλλή
λου πλαισίου), οπού καί παραμένει μ £ α εως δ ύ ο έβδομάδας καί εις χώρον 
μο απόλυτον σκοτος. & ευαίσθητος ουσία, προσβαλλομένη ύπό των έξαταίσεων, 
ολουται, έκτος των σημείων τοΰ κειμένου. Ή πλάκα εμφανίζεται κατά τον συνήθη 

τρόπον και το κείμενον εμφανίζεται λευκόν επί μαύρου φόντου.
τ° κείμ,ενον εμφανίζεται αντίθετον τοϋ προηγουμένου. 

. γ ' Λμδυθιζεται τό έγγραφον εις διάλυμα νιτρικού αργύρου 5% μέγρ'ς 24 
ωρων, μετά ταΰτα ύποβάλλεται εις πλύσιν οι’ άπεσταγμένου δδατος καί φωτο
γράφοι .αι, οτε το κείμενον Εμφανίζεται σκοτεινότερον καί τό φόντο τεφρόν.
Σφραγίδες

ί
ί

• ί
f

_ ’ Εγγράφων ιό έ γ κ υ ρ ο ν  άποδεικνύεται καί δι’ ώρισμένης σ φ ρ α-
γ ι 6 ° ς. Αι σφραγιοες κατασκευάζονται ώς έξης:

α) Στοιχειοθετοΰνται (τίθενται κατά τήν διαδοχικήν των σειράν) τά μεταλλικά 
φηφια ιου προκριθεντος μεγέθους καί τύπου τοΰ τίτλου καί των τυχόν λοιπών πα
ραστάσεων. Διά να παραμείνουν αμετακίνητα εις τήν θέσιν των συγκρατοϋνται διά 
καταλλήλων μεταλλικών εξαρτημάτων καί κατόπιν λαμβάνεται τό έκμαγεΐον των 
οια γυψου, διά μετάλλου ή άλλης καταλλήλου πλαστικής ουσίας. ’Επί τοϋ έκμα- 
γειου (μήτρας) , αί παραστάσεις Απεικονίζονται ά ρ ν η τ ι κ α ί (έσώγλυφοι) . 
Μετά την αποξήρανσιν, τό έκμαγεΐον (καλούπι) πληροϋται διά τετηγμένου (λυω- 
μενου)  ̂ ελαστικού ή μετάλλου, δηλαδή διά τοϋ υλικού διά τοϋ όποιου προεκρίθη νά 
7 ινή  ̂ σφραγίς. Μετά τήν ψήςιν, θραύεται ή άποχλιοΰται τό έκμαγεΐον καί τό 
ομοίωμα τής σφραγΐδος, καθαρίζεται, έπιδιορθοΰνται (retuches) αί τυχόν άτέλειαι, 
αποκόπτεται καταλλήλως καί έπικολλάται εις ξύλινον ή μεταλλικόν πλαίσιον καί 
είναι ετοίμτ) προς χρησιν.

^  Χαλλιτεχνικώτεραι μεταλλικοί σφραγίδες κατασκευάζονται υπό χαρακτών 
ο.ε αι παραστάσεις των είναι έσώγλυφοι. Κατά τον ίδιον τρόπον γίνονται καί αί 
έκ ξυλου σφραγίδες (ξυλογραφία) .

Εκ των ανωτέρω δήλον γίνεται δτι έκαστη σφραγίς έχει ίχνη έκ κατασκευής 
καί ίχνη έ κ τ ή ς  χρησεως καί τά όποια δεν είναι δυνατόν νά καθορισθοΰν έκ τών 
προτερων,^ούδέ νά συμπέσουν μετά μιάς άλλης όμοιας σφραγΐδος, ή όποια κατεσκευά- 
σθη οια τών αυτών ακριβώς μέσων καί ύπό τοΰ αύτοΰ τεχνίτου.

Ίά πολλά ή ολίγα, κατάδηλα ή ολίγον καταφανή ίχνη, δύνανται νά έπιση- 
μανθοΰν κατόπιν έπισταμένης έρεύνης καί κατά τήν συγκριτικήν αντιπαραβολήν 
δύο ή πλειοτέρων όμοιων σφραγίδων.

Τά έν λόγω ίχνη εύρίσκονται επί τής επιφάνειας τών γραμμάτων καί λοιπών 
παραστάσεων καί δυνατόν νά όφείλωνται εις τόν τ ύ π ο ν  τοΰ ψηφίου, τό μ έ γ ε 
θ ο ς  του, τήν θ έ σ ι ν  του, τήν κ λ  £ σ ι ν του, τήν ά π ό σ τ α σ ι ν  μεταξύ 
άλλου, α τ έ λ ε ι α ν ,  φ θ ο ρ ά ν ,  συνεπεία χρήσειος, κακής συντηρήσεως, άντι- 
καταστάσεως, έπιδιορθώσειυς κλπ.

Κατά τόν προαναφερθέντα τρόπον καί διά τών αυτών μέσων κατασκευάζονται 
καί αί πλασταί σφραγίδες, βάσει ίδίιυς άποτυπούματος γνήσιας, λαμβανομένου
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Έξέτασις μελάνης. Τά φιαλίδια καί ο'ι στυλογράφοι 
περιέχουν γνωστής συνθέσεως μελάνη.

Έξέτασις μελάνης διά τής μεθόδου τής χρωματογραφίας. 
Εντός των σωλήνων υπάρχει τό κατάλληλον διάλυμα, 
εντός τοϋ οποίου έμβυθίζεται τό άκρον τής λωρίδος έπι 

τοϋ όποιου υπάρχει ή έξεταζομένη μελάνη.

(Συνεχίζεται)
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Ύττό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

( Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Με τέτοια ατράνταχτα πειστήρια καί αποδείξεις ή ’Ασφάλεια άφαιροϋσε κάθε 
δυνατότητα μελλοντική στους συνηγόρους να προβάλουν τό επιχείρημα δτι τάχα 
οί ομολογίες των ενόχων είχαν ληφθή διά της... βίας.

J^a τρία παιδια τοΰ θύματος, μερίμνη τοΰ Είσαγγελέως, παρεδόθησαν στον εις 
τον άνω όροφο διαμένοντα κ. Παπαδάκην, δ όποιος πρώτος άνέλαβε καί την ύπερά- 
σπισι των τέως ένοικιαστών του.

Τό τί έγινεν εκείνο τό πρωινό όταν έβγήκαν τά παραρτήματα καί υστέρα αί 
αλλεπάλληλες εκδόσεις των Απογευματινών εφημερίδων πού πρώτα έδιναν μέ λίγες 
λέξεις και με τεράστιους τίτλους την πλήρη διαλεύκανσι τοΰ εγκλήματος. Μά μετά 
τά παραρτήματα έκυκλοφόρησαν οί νέες εκδόσεις καί όχι άπό'μιά Αλλά αλλεπάλ- 
λ'ηλες ^εφημερίδες, γιατί κάθε εφημερίδα, ανάλογα μέ τις λεπτομέρειες που έφερναν 
όχι μόνον οί Αστυνομικοί συντάκται, αλλά όλοι οί ’ συντάκται των εφημερίδων * πού 
είχαν επιστρατευθή για να τους οοηθησουν καί έφερναν λεπτομέρειες νεώτερες, γ ί
νονταν προσθήκες μέ όλα αυτά τά νεώτερα καί κυκλοφορούσαν αλλεπάλληλες εκ
δόσεις.

Εκείνη τήν εποχή εόουλευα σε ουο εφημερίδες, Από χρόνια. ’Απογευματινή 
εφημερίδα είχα τό «’Έθνος» καί πρωινή τήν «Καθημερινή». Καί γιά μέν τήν «Καθη
μερινή» δέν ετίθετο θέμα, αλλά τό κύριο βάρος έπεφτε στό «Έθνος», στό όποιον 
έπρεπε νά βγάλουμε παράρτημα καί εκδόσεις καί μάλιστα όσο τό δυνατόν γρηγο
ρότερα. Μόλις μας άφησαν ελευθέρους Από τή Γενική ’Ασφάλεια, Αφοΰ έπήραμε 
όλες τις λεπτομέρειες τής διαλευκάνσεως τοΰ εγκλήματος, θυμάμαι ότι σάν Αλλό- 
φρων έτρεξα^στήν οδόν ’Αγίου Κωνσταντίνου νά αρπάξω τό πρώτο ταξί πού βρέ
θηκε μπροστά μου και να πώ στον σωφερ να με πετάξη Αμέσως στά γραφεία τοΰ 
«’Έθνους», πού ήταν τότε στό παλιό Ακόμα κτίριο, στήν οδόν ’Αγίου Γεωργίου 
Καρύτση. Μόλις έφθασα, μέ ύφος θριαμβευτοΰ καί καταφουσκωμένος Από τον ιδρώτα 
καί τό λαχάνιασμα καί μέ τά λίγα βήματα πού είχα κάνει Από τό ταξί ως μέσα 
στά γραφεία, έβαλα φωνές ή μάλλον ιαχές θριάμβου. Ξεσήκωσα όλα τά γραφεία:

— Τά μάθατε; Τά μάθατε; Διαλευκάνθηκε ό φόνος τοΰ Άθανάσοπούλου!... 
Καί πιάστηκαν οί δολοφόνοι!...

— Ό γιατρός Καρτσώνης, βέβαια; Μέ διέκοψαν όλοι.
— “Οχι, είναι Αθώος. Ή πεθερά, ή γυναίκα, ή ύπηρέτρια καί ό έξάδελφος τής 

πεθεράς!...
Δέν έπρεπε νά χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο. Καί θυμάμαι σάν νά είναι τώρα, 

ότι ό μακαρίτης ό διευθυντής τοΰ «’Έθνους», ό «Μπαομπα - Σπΰρος» ό Νικολόπου- 
λος, γιά νά έχω Απόλυτη ησυχία Από τήν Σύνταξι, δηλαδή από τούς συναδέλφους
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πού θά μέ ρωτούσαν, μέ άνέβασε στό επάνω πάτωμα, δπου ήταν τό γραφείο τό δικό 
του καί μέ άπομόνωσε έχει μέσα. "Ύστερα έκάλεσε τόν άνηψιό του καί ύποδι ευθυν- 
τή τότε τοϋ «’Έθνους», μακαρίτη Άντώνη Νικολόπουλο, πού ήταν απίστευτα γρή
γορος στό γράψιμο καί μας ξεπέρναγε δλους, καί τον παρεκάλεσε νά μέ βοηθήση, 
αναλαμβάνοντας τδ μισό γράψιμο καί το άμεσο γράψιμο ένός συνοπτικού παραρτή
ματος. Κλειδιοθήκαμε μόνοι μαζί μέ τον μακαρίτη τόν Άντώνη στο γραφείο τού 
διευθυντού καί καθήσαμε εγώ στο γραφείο τοϋ Νικολόπουλου καί έκεΐνος στό δι
πλανό γραφείο τοϋ γραμματέως του, έχοντας ό καθένας μας ένα μάτσο άπό χειρό
γραφα καί έναν κλητήρα στη διάθεσί μας για νά μεταφέρη άπ’ ευθείας τά χειρό
γραφά μας στό τυπογραφείο, καί στρωθήκαμε στή δουλειά.

Ό μακαρίτης ό Άντώνης, ειδικός γιά τά παραρτήματα, μέ έβαλε νά τοϋ κάνω 
μια σύντομη άνασκόπησι τής διαλευκάνσεως καί μετά μοΰ είπε:

— Το παράρτημα τό γράφιο έγώ δλο. Εσύ άρχισε νά γράψης την τακτική 
έκδοσι, άρχίζοντας άπό τόν τρόπο, |τέ τον οποίον διεπίστωσεν ή Ασφάλεια δτι ό 
μακαρίτης ό Άθανασόπουλος έγύρισε μετά το γλέντι στό Φάληρο μέ τό Γυφτέα 
καί μέ την Χατζηπαναγιώτου, μητέρα, κόρη καί αδελφό, στό σπίτι του, στοΰ Χα
ροκόπου, καί δέν ξαναφάνηκε ζωντανός παρά σκοτωμένος καί κομματιασμένος στα 
δέματα μέ τό μακάβριο περιεχόμενό τους στόν Κηφισό., καί δτι έβεβαιώθηκε πιά 
δτι ό έργολάβος είχε ΰολοφονηθή μέσα στό σπίτι. "Γστερα τις έρευνες στό φούρναρη 
πού αγοράσθηκαν τά τσουβάλια, στο έμπορικάκι πού είχε πουλήσει τις κλωστές, 
καί στό παπλωματάδικο πού είχε άγορασθή τό ύφασμα, πού άποτελοΰσαν πιά τήν 
πλήρη άπόδειξι γιά τούς δράστες καί ύστερα στό περίφημο τέχνασμα μέ τή ρεμπού- 
μπλικα καί τά ροϋχα τοϋ Άθανασοπούλου, πού έκαναν τό Μοσκιό νά «σπάση» καί 
νά τά όμολογήση δλα.

Καί προσέθεσε:
—Άπό έκεΐ καί κάτω τις ομολογίες των άλλων, τις αντιφάσεις καί δλα τά 

άλλα, ώς τό τέλος, θά τά άναλάβω έγώ.
Έδώσαμε καί ένα σημείιυμα στό τυπογραφείο δτι τά δικά μου χειρόγραφα, άρι- 

θμημένα, ήταν ή άρχή καί ύστερα θά άκολουθοΰσαν τά χειρόγραφα τοϋ Άντώνη 
Νικολόπουλου καί στρωθήκαμε πιά μέ δλη μας τήν καρδιά στό γράψιμο. Σωρός 
τά χειρόγραφα, πλήθος οί στήλες, Ινώ έν τώ μεταξύ τό παράρτημα μέ τή συνοπτική 
περίληψι βγήκε σέ ένα τέταρτο άπό τήν άφιξί μου στό γραφείο, σπάζοντας έτσι 
τό ρεκόρ ταχύτητος. Γό παράρτημα, όπως καί τά παραρτήματα δλων των άλλων 
εφημερίδων, γινόντουσαν άνάρπαστα, ένώ εκατοντάδες κόσμου άρχισαν νά μαζεύ- 
ωνται άπ’ έξω άπό τά γραφεία των έφημερίδιον γιά νά αρπάξουν άμέσως τά πρώτα 
φύλλα άπό τις τακτικές εκδόσεις των έφημεοίδων καί νά υ,άθουν δσο τό δυνατόν 
γρηγορώτερα, περισσότερες λεπτομέρειες γιά τή βιαλεύκανσι τοϋ έως τότε μυστη
ριώδους έγκλήματος. Καί άμέσως μόλις έκυκλοφόρησαν οί τακτικές πρώτες έκδό- 
σεις των εφημερίδων έγιναν κυριολεκτικά άνάρπαστες. Οί έφημεριδοπώλαι έςαν- 
τλοΰσαν άμέσως τις εφημερίδες πού είχαν πρωτοπάρει καί ξαναγύριζαν στα πρα
κτορεία γιά νά έφοδιασθοΰν pi άλλες, πού περιείχαν μάλιστα καί άλλες λεπτομέ
ρειες σέ νεώτερες εκδόσεις. Καί τά πρακτορεία άκόμη δέν προλάβαιναν νά στέλ
νουν καί νά ξαναστέλνουν έφημερίδες στά διάφορα περίπτερα, γιατί δσες έστελ
ναν έπωλοΰντο άμέσιυς.

Στό «’Έθνος» έπειδή γράψαμε δύο το κολοσιαΐο πράγματι ρεπορτάζ, σελίδες Ο
λόκληρες, μέ πλήθος φωτογραφιών καί έκυκλοφορήσαμε αρκετά λεπτά τής τδρας 
γρηγορώτερα άπό τις άλλες άπογευματινές έφημερίδες, έσημειώσαμε πραγματικό ρε
κόρ πωλήσεων. Καμμιά δγδονταριά χιλιάδες φύλλα, τόσα πού δέν είχε πουλήσει πο
τέ καί ούτε ξανάφτασε σέ τόσο τεράστιο ύψος κυκλοφορίας το «’Έθνος».

Μόλις ο κ. Κουτσουμάρης άπηλλάγη άπό εμάς τούς δημοσιογράφους, καί πριν
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κυκλοφορήσουν τά παραρτήματα καί οι έκδόσεις των έφ μερίδων, άνέωερε τή δια- 
λευκανσι τού Εγκλήματος στδν τότε προϊστάμενο τής Εισαγγελίας των Πλημμελειοδι- 
κων κ. Γεώργιον Κιουρτσακην καί τον Ανακριτήν Παναγιώτην Ρουμελιανάκην 
στον οποίον είχε και άνατεθή η τακτική άνάκρισις γιά τό φόνο τοϋ Άθανασόπουλου 
>.oi ό όποιος ευτυχώς δέν άνακατεύθηκε καί γιά να μήν έχομε τίποτε γκάφες, αλλά 
άφησε κάθε πρωτοβουλία στην Γενική Ασφάλεια, άνέφερε λέγω τήν, διαρκούσης τής 
νυκτός, πλήρη διαλευκανσι τοϋ έγκλήματος καί τήν δμολογία των ένοχων, γιά νά 
λάβη τα δλοθερμα συγχαρητήρια καί των δύο γιά τήν άνευ προηγουμένου Ιπιτυχία, 
δεοομενου οτι καί οι δυο είχαν Ιπηρεασθή άπδ τά λεγάμενα τοΰ καθηγητοΰ I. Γεωρ- 
γιαδου και είχαν την Εδεαν δτι δ γιατρός Καρτσώνης ήταν άυακατεμμένος στο εγκλη- 
p"· ^νακρι Ρουμελιανακης δεν μπορούσε νά κρατ θή άπδ τή χαρά του καί μό
λις έλαβε τό τηλεφώνημα τοΰ κ. Κουτσουμάρη, έσπευσε στή Γενική Ασφάλεια άμέ- 
-<ως και οπήρε άμεσως τις απολογίες των δραστών, πριν προλάβουν κιόλας νά διορί
σουν τους δικηγόρους τους καί να λάβουν προθεσμίες. Έκ τοϋ προ'/είρου ώρίσθη συν
ήγορός των ο σπιτονοικοκύρης τους δικηγόρος καί πρώην στρατ. δικαστικός σύμβου
λος Παπαδάκης. Εναντίον των άπηγγέλθη κατηγορία γιά φόνον έκ προθέσεως, ό
πως έλεγετο, κατα τον παλαιόν ποινικόν νόμον πού ϊσχυε τότε, ή σημερινή άνθρωπο- 
κτονία έκ προθέσεως. Κατηγορία γιά ληστεία δέν άπ-γγέλθη έφ’ δσον τά πολλά λε
πτά που είχε ο μακαρίτης Αθανασόπουλος τό περασμένο βράδυ τά είχε αφήσει, κα
θώς είπαμε, στο διευθυντή τοΰ καφενείου «Νέον», δ δποΐος καί τά παρέδωσε. Οί Απο- 
λογίες των ένόχων την πρώτη έκείνη μέρα τής διαλευκάνσεως ήταν συντομώτατες 
και μανα, κόρη, υπηρέτρια και Μοσκιός περιωρίσθησαν νά έπαναλάβουν τις ομολογί
ες πού είχαν κάνει τήν περασμένη νύχτα γιά τήν ένοχή τους.

Ιναθως μάς ανεκοινωθη υστέρα άπο το φίλο μας άνακριτή, τό μακαρίτη πιά σή
μερα Ρουμελιανάκη, δ Μοσκιός ήταν απολύτως ατάραχος στήν άπολογία του, ή υπη
ρέτρια προσπάθησε να παραστηση ότι ήταν τό θΰμα τής λατρείας πού έτρεφε γιά τήν 
κυρα της και για τη Φουλα. Η Κάστρου δέν φαινόταν καθόλου μετανο μένη άλλά 
ήταν πολύ ανήσυχη καί είπε:

— Χάθηκα πιά Τώρα θά μέ τουφεκίσουν, τό ξέρω, άλλά αυτόν τόν κακούργο 
τ°ν γαμπρό μου δεν τόν λυπάμαι καθόλου, (δείχνοντας έτσι δλη της τή λύσσα καί τό 
μίσος της) , γιατί αυτός ήταν ή αίτια νά χωρίσιο από τόν άνδρα μου. Αυτός κατέστρε
ψε τήν οίκογένειά μου.

Ή Φούλα κλαίγοντας μέ λυγμούς, συνέχισε:
Δεν επιστευα ποτέ δτι θα γινόταν τέτοιο πράγμα, άν καί ήταν αποφασισμέ

νο. Δέν ξέρω καλά - καλά τί έγινε.
Κατόπιν έντολής τοϋ άνακριτοΰ, οί τρεις γυναίκες καί δ Μοσκιός έτέθησαν Αμέ

σως σέ άπομόνωσι καί οί δημοσιογράφοι, πού μέ λαχτάρα περιμέναμε νά τούς δούμε 
καί νά πάρουμε συνέντευξι μαζί τους, αναγκασθήκαμε νά Ανακρούσουμε πρύμνα. Πε- 
ριωρισθήκαμε τότε κΡ Εμείς νά δούμε τόν γιατρό Κατσώνη καί νά τοΰ πάρουμε μιά 
συνέντευξι. Καί νά τί είπε:

—- Λυπήθηκα πολύ, μά πάρα πολύ γιά τόν τραγικό θάνατο τοΰ φίλου μου, τοΰ 
ξαδέλφου καί κουμπάρου μου Άθανασόπουλου. Τόν άγαποΰσα σάν αδελφό καί τόν έκ- 
τιμούσα πολύ. Μέχρι τήν τελευταία στιγμή δέν μπορούσα νά πιστέψω δτι ή Φούλα 
ήταν συνεννοημένη γιά νά ξεκάνουν τόν άνδρα της. "Οταν τή ρώτησα τήν άλλη μέρα 
πότε έλεγε δτι δ άνδρας της ήταν άρρωστος καί πότε δτι έφυγε ταξείδι στήν Τρίπολι.

— Είναι Αλήθεια αυτά πού λέει ή Κάστρου δτι είχε άπ -υδήσει πιά νά συντη- 
ρή τόν Άθανασόπουλο καί τήν οικογένεια του:

— Είναι κακοηθέστατο ψέμα, άπήντησεν ο Καρτσώνης. Ή αλήθεια είναι δτι ή 
Κάστρου είχεν έγκαταλειφθή τελείως Από τόν άνδρα της. ό οποίος είχε παύσει πιά
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νά τής στελνη λεπτά από τον Καναδά. Καί τήν συντηρούσε ό μακαρίτης ό Άθανα- 
σόπουλος.

Σημειώνω εδώ δτι ό γιατρός Καρτσώνης έκανε στο σημείο αυτό, μία ουσιώδη 
παράλειψι/Οτι δηλαδή ό λόγος πού τσακώθηκε ό Κάστρος μέ τήν γυναίκα του καί μέ 
τήν κόρη του ήταν γιατί τήν Φούλα τήν είχε κλέψει διά τής βίας καί κρυφά ό Ά θα
νασόπουλος. ’Αλλά δέν ήταν καί αλήθεια δτι ό Κάστρος είχε πάψει νά στελνη τε
λείως χρήματα στη γυναίκα του. Τής έστελνε, αλλά οχι τόσα πολλά, δπως άλλοτε. 
Καί αυτό γιατί, καθώς έγραφε στά γράμματά του, δέν ήθελε δ «προκομμένος δ γαμ
βρός του» νά ζή από τό βιός του καί τον κόπο του.

Καί δ Καρτσώνης προσέθεσε:
—· Πάντως τήν παραμονή των Χριστουγέννων δ μακαρίτης Άθανασόπουλος, αν 

καί ήταν τσακωμένος μέ τή Φούλα καί έμενε στό ξενοδοχείο, μοϋ έδωσε ένα χιλιάρικο 
νά τό δώσω στη Φούλα γιά νά ψωνίση γιά τά Χριστούγεννα καί νά τής παραγγείλω 
δτι γιά το Νέον ’Έτος θά έδινε καί άλλα λεπτά.

—· Τότε ή Κάστρου γιατί είχε τό φοβερό εκείνο μίσος γιά τον γαμπρό της;
—- Γιατί δ Άθανασόπουλος αότήν, δηλαδή τή πεθερά του, τήν μισούσε καί έ

λεγε δτι σε 15 ήμερες θά ερχόταν στο σπίτι του γιά νά πάρη τή Φούλα, νά πάνε 
νά ζήσουνε χωριστά, από τον άνδρα της. Θά πήγαιναν μαζί στήν πατρίδα τους στήν 
Κεφαλληνία καί θά έμεναν μαζί έως δτου έλθη δ Κάστρος νά τήν ξαναπάρη στον 
Καναδά. Φαίνεται δμως, δτι καί ό Άθανασόπουλος είχε «μπαϊλντίσει» μέ αυτή τήν 
κατάστασι καί ήθελε νά δώση 3.000 δραχμές τό μήνα στη γυναίκα του γιά νά ζή 
καί νά τον άφήση ήσυχο.

Δέχθηκε ή Κάστρου αυτή τή λύσι τού χωρισμού τής Φούλας μέ τον Άθα- 
νασόπουλο μέ την άποζημίωσι των 3.000 δραχμών;

—· ’Όχι, έπ’ ούδενί λόγω. ’Ήθελε νά μείνη μαζί μέ την χάρη της, ενώ δ Ά 
θανασόπουλος ήθελε νά φύγη από τή μέση ή πεθερά του. 'Ύστερα δ Άθανασόπου
λος ήθελε νά δώση μιά άποζημίωσι 100.000 δραχμών στήν πεθερά του γιά νά 
φύγη καί νά πάη νά ζήση στήν Κεφαλληνία μόνη της, χωρίς τήν κόρη, αλλά ή 
Κάστρου δέν ήθελε έπ’ ούδενί λόγιρ νά φύγη καί νά χωρισθή από τήν κόρη της.

— Τότε γιατί δ Άθανασόπουλος δέν έφρόντιζε νά πείση τή γυναίκα του νά 
ζήσουνε μ α ζ ί;

—  Πώς δέν φρόντιζε; Γιά μιά στιγμή μάλιστα, νόμισε δτι θά κατώρθωνε νά 
άποσπάση τή γυναίκα του από τήν μάνα της καί γ ι’ αυτό μάλιστα δ κουμπάρος 
μου νοίκιασε άντί 4.000 δραχμών ένα σπίτι δνειρο στή Νεάπολι καί ξόδεψε τού κό
σμου τά λεπτά γιά τήν έπίπλωσι.

— Μά δέν είχε έπιπλα στό σπίτι πού έμεναν ατού Χαροκόπου;
— Μά αυτά δ Άθανασόπουλος θά τά άφινε στήν πεθερά του. Ή Φούλα είχε 

συμφωνήσει νά φύγη από τή μητέρα της στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά δέν έφυγε. Καί 
τότε ή Κάστρου από τή λύσσα της έβαλε τον ξάδελφό της τό Μοσκιό νά σκοτώση 
τον Άθανασόπουλο γιά νά τον έκδικηθή. Μάλιστα τον άνηψιό της αυτόν τον είχε 
κλειδωμένο στό σπίτι καί τον πότιζε άπό τό πρωί έως τό βράδυ μέ ούζο γιά νά 
τόν κάνη έξαλλο καί νά τόν σπρώξη στό φόνο. Τήν ίδια μέρα είχα πάει 
κι’ εγώ, αλλά ή Κάστρου τότε μέ ώδήγησε στό σαλόνι απ’ ευθείας. Ά ν  
μέ έμπαζε καθώς άλλοτε άπό τήν κουζίνα καί έβλεπα αυτές τις ε
τοιμασίες θά τό μαρτυρούσα αμέσως γιά τό φόνο. Α λλά  δέν είχα ίδέα-καμ- 
μιά. Καί άν δέν ακόυα δτι (.ομολόγησαν, δέν θά τό πίστευα.

(  Συνεχίζεται)
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Σειρά άρθρων τού Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
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Β') Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Νέος σημαντικός άθλος της Αστυνομίας ’Αθηνών έλαβε χώραν την 11 ην Ά -  
^ριλίου. Κατόπιν συντόνου ενεργειών έξουδετερώθησαν τά μέλη της κομμουνιστικής 
οργανωσεως πού εξετελει τας οολοφονιας. Συνελήφθησαν ύπέο τούς όγδοήκοντα 
τρομοκρα ιαι ̂  εκτελεσται εθνικοφρονων πολιτών, οί οποίοι έσχεδίαζον την έκτέλεσιν 
καί άλλων εγκλημάτων, ϊπό  τών τρομοκρατών αυτών ειχον προγραμματισθή δο- 
λοψονίαι^τών: Στρατηγού Βάν Φλήτ, Στρατάρχου Άλεξ. Παπάγου καί πολλών πο- 
/.ιτικών αρχηγών. Επί κεφαλής τού λίαν επικινδύνου κομμουνιστικού τούτου μηχα- 
»ΐσ|τι0Ρ ευΡισκετ° 0 περιβόητος καί έμπιστος τού Ζαχαριάδη Στέργιος Άναστασιάδης 

τζ τ?σ°ς Πε-ρί-ης, μέλος τού Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής τού 
Κ.Κ.Ε. καί αρχηγός  ̂«Αύτοαμύνης» εις περιοχήν ’Αττικής καί Νοτίου Ελλάδος, 
διά τόν όποιον ώμιλήσαμε καί προηγουμένως. Ούτος, κρυπτόμενος εις σατανικήν 
κρύπτην οικίας των ’Αθηνών, συνελήφθη υπό περιπετειώδεις συνθήκας. Συνελήφθη
σαν επίσης μετά τών ανωτέρω καί οί Μ. Τσακίρης, λίαν επικίνδυνον στέλεχος τής 
Κ.Ο.Α. (Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών) , Ά χ ιλ. Μπλάνας, μέλος τής Κ.Ε. 
τού Κ.Κ.Ε. καί γραμματεύς τής «Επιτροπής Πόλης» τής Κ.Ο.Α., ώς καί επτά στε- 
λέχη τής «Αύτοαμύνης», τά όποια είσήλθον λάθρα εις Ελλάδα έκ Μπούλκες τής 
1 ιουγκοσλαβιας. Αί επακολουθησασαι ανακρίσεις τών συνωμοτών τού μεγάλου αυ
τού κομμουνιστικού δικτυου απεκαλυψαν, οτι ό Στέργιος ’Αναστασιάδης ήτο ό άπο- 
φασισας και οιαταξας τας δολοφονίας τών Ν. Λαδά, Πανωλιάσκου, καθηγητοΰ Βα- 
ρίτη, ιατρού Φουστάνου καί πολλών άλλων εθνικοφρονων πολιτών τών ’Αθηνών, 
ως και τών Ιπαστυνομου Σ. Μαρκετακη και αστυφυλακος Ιωάν. Δεληγιάννη. cO 
Άναστασιάδης επίσης, ώς άπεκαλύφθη έκ τών ανακρίσεων, ήτο ό διατάξας σειράν 
δολιοφθορών.

Ίσχυρότατον άλλο πλήγμα κατεφέρθη υπό τής Αστυνομίας Αθηνών ολίγον 
πρό τής τελικής συντριβής τού κομμούνιστοσυμμοριτισμού εις τόν Γράμμον. Άπε- 
καλύφθησαν καί συνελήφθησαν, τήν 25ην Αύγουστου 1949, πεντήκοντα έπικίνδυνοι 
κομμούνισταί, στελέχη καί μέλη τής 10ης «άχτίδας» Αθηνών. Συνέλεγον, αλλά 
και εκλεπτον σημαντικας ποσότητας φάρμακων απο νοσοκομεία καί κλινικας τών 
Αθηνών, τάς οποίας καί διωχέτευον εις τούς κομμούνιστοσυμμορίτας. Μεταξύ τών 
συλληφθέντων συγκατελέγοντο καί άρκεταί γυναίκες.

Τά αλλεπάλληλα καί συντριπτικά ταΰτα πλήγματα τής Αστυνομίας ’Αθηνών, 
ώς καί ολόκληρος σειρά άλλων σοβαρών πληγμάτων, τών όποιων ή έξιστόρησις θά 
άπήτει δεκάδας σελίδων, είχον ώς αποτέλεσμα τήν ματαίωσιν τών σχεδίων τής ήγε-
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σίας τοΰ Κ.Κ.Ε. πρός ευρείαν στρατολογίαν καί «σμπαράλιασμα» τοΰ κρατικοΰ μη- 
χανισμοΰ είς τά μετόπισθεν. ’Αψευδή καί Αντικειμενικήν διαπιστωσιν τοΰ συντελε- 
σθέντος έργου τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, κατά τήν περίοδον τοΰ συμμοριτοπολέμου 
γενικώς καί τά άμέσως επόμενα Ιτη, εύρίσκει τις είς πλείστας έκθέσεις άνωτάτων 
πολιτικών καί στρατιωτικών ’Αργών, αλλά καί είς πλείστας κομμουνιστικας εκ,θε- 
σεις καί περικοπάς άρθρων καί έκπομπών τοΰ Κ.Κ.Ε. Μικρόν παράδειγμα αποτελεί 
καί ή κ.ατωτέρω περικοπή κριτικής κατά τήν Ζ Ολομέλειαν τοΰ Κ.Κ.Ε., ή όποια 
συνήλθε κατά Μάϊον τοΰ 1950. ’Ιδού:

«Σύντροφοι... Στό χρονικό διάστημα πού πέρασε άπό τό 1946 και δώθε, ο 
Ιχθρός κατάφερε σοβαρά χτυπήματα στις κομματικές όργανωσεις, που εφεραν την 
διάλυση πολλών άπ’ αυτές... Σάν αιτίες άναφέρονται οι έξής: Το κλιμάκιο τοΰ Πο- 
λιτικοΰ Γραφείου στήν 'Αθήνα, οί κομματικές καθοοηγησεις στις πόλεις, τά δί
πλωσαν μπροστά στις δυσκολίες καί βάρεσαν υποχώρηση χωρίς μάχη... Η άδράνεια 
τών κομματικών δργανώσεων πέρασε άπό τό σώμα τους σάν διαβρωτικό οςυ και συνε- 
τέλεσε σοβαρά στήν διάλυσή τους... Ή σύνδεση τών κομματικών όργανωσεων με 
τις μάζες, μέσω τών ποικίλων μαζικών οργανώσεων, εσπασε μέ την τρομοκρατία 
τής ’Ασφάλειας... ’Έτσι άπομονώνοντας 6 Ιχθοός τις κομματικές όργανωσεις απο 
τις δργανωμένες μάζες, τοΰ ήταν πιο εύκολο νά τις οιαλυση. Δημιουργηθηκε μια 
τέτοια άπόσταση τοΰ ενός καθοδηγητικοΰ κρίκου άπό τον άλλον και όλων μαζί από 
τή βάση τοΰ κόμματος, πού ποτέ στήν ιστορία τοΰ κόμματός δεν την ξαναειχαμε. 
Έτσι, αύτό πού έννοοΰμε κομματική όργάνωση, παραλυσε. Μια σοβαρώτατη αίτια, 
πού ώδήγησε σέ σοβαρά χτυπήματα καί σέ διάλυση πολλών κομματικών όργανώ- 
σεων, είναι καί τό χτύπημα άπό τά μέσα...

»Ό Ιχθρός ήξερε πολλά πράγματα για τις κομματικές μας όργανωσεις. Με 
τις συλλήψεις καί το σπάσιμο συμπλήρωσε τις πληροφορίες, πού είχε για τις κομ
ματικές όργανώσεις... Τό Πολιτικό Γραφείο δεν άντέδρασε σοβαρά, έπιτελικά, ενάν
τια στις λυσσασμένες προσπάθειες τοΰ έχθροΰ νά διαλύση τις κομματικές μας όρ- 
γανώσεις... Καθαιρέσαμε τήν καθοδήγηση τής Κ.Ο.Α., δργανώσαμε κατά τό φθι
νόπωρο τοΰ 1948 τό θεσμό τών ’Επιτροπών Πόλης, είναι δμως φανερό πώς αύτό 
ήταν πολύ λίγο. Καί γ ι’ αύτό άλλωστε δέν άλλαξε ή κατάσταση...».

Η ΜΕΤΑ το 1949 περίοδος, ως είπομεν καί άνωτέρω, χαρακτηρίζεται άπό τήν 
μεταφοράν τοΰ άγώνος τοΰ Κ.Κ.Ε. έκ τών πολεμικών πεδίων είς τήν διοργά- 

νωσιν καί καθοδήγησιν τής πάλης επί πολιτικών καί οικονομικών θεμάτων τοΰ 
Έλληνικοΰ λαοΰ. Ό στρατηγικός σκοπός τοΰ Κ.Κ.Ε., ήτοι ή βίαια κατάληψις τής 
αρχής, παρέμεινεν άμετάθετος, ώς είχε τονίσει ό Ν. Ζαχαριάδης κατά τήν ΣΤ' 'Ο
λομέλειαν τοΰ ’Οκτωβρίου 1949. Είχεν εϊπει ό τότε άρχηγός τοΰ Κ.Κ.Ε. τά εξής, 
τά όποια άπετέλεσαν καί μέρος τής όλης άποφάσεως τής 'Ολομέλειας:

«Ή κατάστασι παραμένει Επαναστατική καί ή διάρκεια τής όποχώρησης θά 
έξαρτ.'θή άποκλειστικά καί μόνον άπό τήν ικανότητά μας νά κρατήσουμε σταθερά 
τον θεμελιώδη κρίκο, ν’ άνυψώσουμε τούς μερικούς άγώνες σέ έπίπεδο μεγάλης 
σύγκρουσης ώργανωμένης σέ πανελλήνια κλίμακα, γιά τή ζωή τοΰ λαοΰ, τό ψωμί 
καί τή λαϊκή δημοκρατία... Μ’ δσο περισσότερο πείσμα οί κομμουνιστές καταπια
στούν μέ τή δουλειά τής οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτικής πάλης, τόσο ή ση
μερινή σύμπτυξη καί ύποχώρησή μας θά είναι πιό σύντομη καί προσωρινή, τόσο 
πιο γρήγορα θά δημιουργήσουμε τις συνθήκες καί θά ωριμάσουν οί προϋποθέσεις 
γιά τήν καινούργια γενική άντεπίθεσή μας...».

Τόσον διά τής άποφάσεως τής ΣΤ' Όλομελείας, όσον καί διά τής Ζ' τοιαύ- 
της κατά Μάϊον 1950, διετάχθη ή συνέχισις τοΰ άγώνος ύπό τήν νέαν του μορφήν. 
Ή έπιτυχία όμως τής νέας πολιτικής άπήτει καί όργάνωσιν ίσχυροτάτου παρανό-
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>υ κομματικού μηχανισμού. Ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε., μή ίκανοποιηθεϊσα άπό τήν 
αστηριότητα τήν όποιαν έπέδειξε τό ύπό τόν Πλουμπίδ,(ν κλιμάκιον, άπεφάσισε 

άποστείλη διά τον συντονισμόν καί τήν έντονωτέραν δραστηριοποίησιν των πα
ρανόμων μηχανισμών, περί τό θέρος τού 1950, τόν Ν. Μπελογιάννην. Ούτος, μέ- 
λος τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε τυγχάνων καί άποσταλείς — κατόπιν εντατικής έκπαιδεύ-

μου
δρ
νά

ση τόν Εκδοτικόν μηχανισμόν καί γενικώς νά άναπτερώση τό ηθικόν τών κομμου
νιστών. Η κυριωτερα όμως άποστολή τού Ν. Μπελογιάννη ήτο ή άνασυγκρότησιςιγιαννη ήτο η ανασυγκρότηε
ιού κατασκοπευτικού δικτύου, την οποίαν θά έπεδίωκε όμοϋ μετά τού βραόύτερον 
άποσταλεντος έκ τού Παραπετάσματος Ν. Άκριτίδη, μέλους τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.

Η Αστυνομία Αθηνών, ετεθη έγκαιρως έπί τά ίχν ■) τών νέων κινήσεων τού 
Ιν.Κ.Ε. καί έξουδετέρωσε τούς παρανόμους μηχανισμούς είς τόν κατάλληλον χρό
νον, έπιτυχοΰσα τήν σύλληψιν άνω τών εκατό στελεχών καί μελών μέ έπί κεφαλής 
τον Μπελογιάννην. Ακολούθως ένέτεινε τάς προσπάθειας της καί ένετόπισε τά ση
μεία είς τά όποια είχον έγκατασταθή ασύρματοι τού μεγίστου αυτού κατασκοπευ
τικού δικτύου. Τήν 13ην Νοεμβρίου 1951, έν συνεργασία μετά τών στρατιωτικών 
Αρχών καί κατόπιν έπιμελώς έκπονηθέντος σχεδίου ένηργήθη μεγάλς έπιχείρησις, 

με άποτελεσμα νά άνευρεθούν έντός κρύπτης τής Γλυφάδας είς πομπός άσυρμάτου 
καί έντός κρυπτών τής Καλλιθέας άλλοι ασύρματοι. Ό καταληφθείς κατά τήν στι- 
γμην τής αστυνομικής έφόδου νά χειρίζεται ένα τών άσυρμάτων Καλλιθέας — δια- 
βιβάζων είς Μόσχαν ύψίστης σημασίας στρατιωτικά μυστικά — άσυρματιστής Ν. 
Βαβούδης, ηύτοκτόνησεν έντός τής κρύπτης του.

Πλήν τών άσυρμάτων, έντός τών κρυπτών τούτων άνευρέθησαν καί κατεσχέθη- 
σαν σωρεία μυστικών σωμάτων στρατιωτικών πληροφοριών, κρυπτογραφικοί κώδι
κες κ.λ.π. Ανευρεθ σαν επίσης σήματα ύψίστης πολιτικής σημασίας, έκ τών όποι
ων άπεδεικνύετο ή δλη δραστηριότης τού έν Έλλάδι κλιμακίου τού Π.Γ. καί αί σχέ
σεις τού Κ.Κ.Ε. μετά τής Ε.Δ.Α. Έκ τών άνευρεθέντων στοιχείων καί τών δσιυν 
ήλθον έν συνεχεία είς φώς ύπό τής άνακρίσεως, άπεκαλύφθη όλόκληρος ή δργάνωσις 
τού κατασκοπευτικού πολυαρίθμου δικτύου, τό όποιον έλειτούργει ύπό τήν ήγεσίαν 
τού Ν. Πλουμπίδη, άρχηγοΰ τού ένταΰθα κλιμακίου τού Π.Γ. καί τήν άμεσον καθο- 
δήγησιν τού Ν. Μπελογιάννη. Συνελήφθησαν 30 στελέχη τών τμημάτων κατασκο
πείας καί οικονομικού, μεταξύ τών όποιων καί ό Δ. Μπάτσης, δστις καταδικασθείς 
εις θάνατον έξετελέσθ'. 'Ο Ν. Πλουμπίδης, παραμείνας προσωρινώς ασύλληπτος 
συνελήφθη τήν 25ην Νοεμβρίου 1952, καταδικασθείς δέ είς θάνατον έξετελέσθη. 
Έ  ιδία τύχη άνέμενε βραδύτερον καί τόν Ν. Μπελογιάννην.

Συνεχίζουσα τάς άκάμπτους καί μεθοδικάς προσπάθειας της ή ’Αστυνομία ’Α
θηνών, πρός άποσύνθεσιν τών ύπολειμμάτων τών συνωμοτικών μηχανισμών τού Κ. 
Κ.Ε. είς τήν πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, έπέτυχε νά διεισδύση είς τά παράνομα κλι
μάκια καί νά τελή έν γνώσει τών κινήσεων καί οράσεως τών στελεχών καί μελών 
τούτων. Οΰτω, έ'χουσα τήν δυνατότητα νά συλλαμβάνη τά στελέχη τού Κ.Κ.Ε. όσάκις 
κατά τήν κρίσιν της έπεβάλλετο νά γίνη τούτο, μέχρι τότε δέ νά άξιοποιή ταΰτα 
πρός περαιτέρω καί βάσει σχεδίου δράσιν της, συνέλαβε κατ’ Αύγουστον 1953 τό ή- 
γετικον στέλεχος τού έκδοτικού μηχανισμού Γ. Γεωργίου μετ’ Οκτώ συνεργατών 
του. Έν συνεχεία άνεκαλύφθη καί κατεσχέθη τό ύπ’ αυτού χρ ;σιμοποιούμενον παρά
νομον τυπογραφείον. Τόν Νοέμβριον 1953, κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως συ
νέλαβε τόν Δ. Δάλλαν, έπίλεκτον μέλος τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε., διατελέσαντα πολιτικόν 
έπίτροπον ταξιαρχίας κομμουνιστοσυμμοριτών, διευθυντήν κατασκοπευτικής σχο-
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λής εις Τσεχοσλοβακίαν υπό το ψευδώνυμον «Μακρης» και αρχηγός τοϋ έν̂  Αθή- 
ναις κλιμακίου του Π.Γ μετά, την σύλληψιν καί έκτελεσιν των Πλουμπίδη καί ΙΤι -̂ 
λογιάννη. Την έπομένην συνελήφθησαν δ Μ. Ζαχαράτος, μέλος και οδτος της Κ.Ε. 
τοϋ Κ.Κ.Ε., ώς καί ένδεκα ανώτερα καί κατώτερα στελέχη των συνωμοτικών μηχα
νισμών.

Παρά τά, σφοδρά καί άλεπάλληλα ταΰτα πλήγματα, ή ηγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. ουδό
λως άπέστη των σκοπών της. ’Από Ίανουαρίου μέχρι Αύγουστου 19ο4 η Αστυνομία 
’Αθηνών, παρακολουθοΰσα έκ τοϋ σύνεγγυς τάς κινήσεις τών έκ τοϋ Παραπετάσμα
τος άποστελλομένων ηγετικών στελεχών άνευρε καί κατέσχεν όργανωτικας κατα
στάσεις τών συνωμοτικών μηχανισμών καί συνέλαβε τούς κάτωθι:

1) Χαρίλαον Φλωράκην... ή «καπετάν Γιώτην», «υποστράτηγον» τοϋ κομμου- 
νιστοσυμμοριτισμοϋ, διοικητήν κατ’ άρχάς τοϋ συμμοριακοΰ συγκροτήματος Νοτίου 
Στερεάς Ελλάδος, καί βραδύτερου τής I' κομμουνιστοσυμμοριακής μεραρχίας. Οϋ- 
τος είχε τύχει τής εξαιρετικής εύνοιας, λόγφ τής ειδικής αποστολής ή δποία θά τοϋ 
άνετίθετο, νά συγκαταλεγή μεταξύ τών άνωτάτων στελεχών τοϋ κομμουνιστοσυμμο- 
ριτισμοΰ πού έστάλησαν καί έξεπαιδεύθησαν εις την στρατιωτικοπολιτικήν ’Ακαδημί
αν τής Μόσχας, έτύγχανε δέ δ γενικός υπεύθυνος τοϋ εν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π.Γ. 
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

Ή δράσις τοϋ στελέχους τούτου τοϋ κομμουνισμού ύπήρξε πλουσιωτάτη. Κατά 
την κατοχήν έπέδειξεν εξαιρετικήν δραστηριότητα ώς οργανωτικός γραμματεύς τής 
κομμουνιστικής όργανώσεως Φωκίδος, βραδύτερου δέ έτοποθετήθη ώς γραμματεύς 
τής ’Επιτροπής διαφωτίσεως άγώνος τής I' ταξιαρχίας τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Εν συνεχεία 
άνέλαβε τά αυτά καθήκοντα εις τήν II' μεραρχίαν τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί ύπήρξεν δ κυ
ρίως υπεύθυνος τής έξοντώσεως τοϋ Συνταγματάρχου Ψαρροϋ καί τών ύπ’ αυτόν ε
θνικών δυνάμεων τής Ε.Κ.Κ.Α. Περί τά τέλη τοϋ 1946 ένετάχθη εις τον κομμουνι- 
στοσυμμοριτισμόν άναπτύξας έξαιρετικώς εγκληματικήν δράσιν καί έντεθνικήν τοι- 
αύτην εναντίον του αμάχου πληθυσμού, αστικών κέντρων καί υπαίθρου χώρας. Συ
νέχεια τής δράσεως -χύτης ύπήρξε τό νά όνομασθή — διά διατάγματος τής ψευδο- 
κυβερνήσεως, δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 1 τής 28.12.47 φύλλου τής εφημερί
ους τής ψευδοκυβερνήσεως — άντισυνταγματάρχης» πεζικού. Τήν 28.4.1948 προή- 
χθη εις «συνταγματάρχην» καί τέλος προήχθη εις «υποστράτηγον», τής προαγωγής 
του ταύτης δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 24 ψύλλον της 28.10.48 τής έφημερίδος 
τής ψευδοκυβερνήσεως. Ό X. Φλωράκης διετέλεσε διοικητής τού συμμοριακοΰ συ
γκροτήματος Νοτίου Στερεάς καί βραδύτερον «στρατηγός» τής I' μεραρχίας τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών, ύπήρξε δέ δ οργανωτής καί εκτελεστής τών φονικών προσ
βολών εναντίον τής Καρδίτσης, τοϋ Καρπενησιού, Σοφάδων καί Φαρκαδόνος κ.λ.π.

2) Λεωνίδαν Τζεφρών. ν... ή «καπετάν Πελοπίδαν» τοϋ κομμουνιστοσυμμορι- 
τισμοΰ, άλλοτε φοιτητήν Πολυτεχνείου, πολιτικόν επίτροπον τής 105ης κομμουνιστο- 
συμμοριακής ταξιαρχίας, έκπαιδευθέντα εις είδικάς σχολάς κατασκοπείας τοϋ Παρα
πετάσματος, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καί μέλος τοϋ εν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π.
1. της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Οΰτος, έκτος τών άλλων καθηκόντων είχε καί την ευθύνην 
τής καθοοηγησεως τού υπευθύνου τής K.O.A. Γρηγορίου Λιόλιου, κατά προκύψαν- 
τα δε σαφή στοιχεία άπέστειλεν έξ ’Αθηνών εις έπαρχιακάς πόλεις στελέχη τοϋ Κ. 
Κ.Ε. προς ανασυγκροτησιν τών παρανόμων κομμουνιστικών οργανώσεων.

Ο Λ. Τζεφρώνης εσημείωσε λίαν άξιόλογον δράσιν κατά τήν κατοχήν μεταξύ 
τής σπουοαζουσης νεολαίας. Μετά την απελευθέρωσιν συνέχισε τήν δράσιν του, τόν ’Ο
κτώβριον δέ τοϋ 1947, εντολή τής ηγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. ένετάχθη εις τάς τάξεις τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών, άναλαβών καθήκοντα πολιτικού ’Επιτρόπου τοϋ τάγματος 
τής κομμουνιστικής νεολαίας. Βραδύτερον άνέλαβε πολιτικός ’Επίτροπος τής 105ης
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κομμουνιστοσυμμοριακής ταξιαρχίας, άναπτύξας εξαιρετικήν δραστηριότητα καί με- 
γάλην εγκληματικήν καί αντεθνικήν δρασιν. Μετά τήν συντριβήν τοΰ κομμουνιστο- 
συμμοριτισμοΰ κατέφυγεν εις τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος, έξεπαιδεύθη εις διαφό
ρους είδικάς κατασκοπευτικάς σχολάς καί έν συνεχεία άπεστάλη ενταύθα, ώς άνώ- 
τατον στέλεχος διά τήν συνέχισιν του έργου τοϋ Ν. Μπελογιάννη.

3) Γρηγόριον Λιόλιον... ή «καπετάν Γόλην» ή «καπετάν Μαΰρον» τοϋ κομμου- 
νιστοσυμμοριτισμοϋ. 'Ιπήρξε διοικητής τοΰ συγκροτήματος Βερμίου, μετά δέ τήν 
ουν.ριβην τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ κατέφυγεν εις τό Παραπέτασμα καί έξε- 
παιδεύθη εις ανωτάτην κατασκοπευτικήν σχολήν τής Ρουμανίας. Έξελέγη μέλος 
της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άπεστάλη εις τήν Ελλάδα μέ εύρυτάτην δικαιοδοσίαν, έν
θα άνέλαβε τήν όργάνωσιν τής Κ.Ο.Α. ’Αθηνών.

4) Κωνσταντίνον Λουλέν,/μέλος τής Κ.Ε. τοϋ lv.lv.Ε. καί τά μέγιστα άφοσιω- 
μένου εις τον Ν'. Ζαχαριάδην.

5) Βαρδήν Βαρδινογιάννην, άλλοτε φοιτητήν ’Ιατρικής. Οϋτος ανέπτυξε κατά 
τήν κατοχήν πλουσιαν κομμουνιστικήν δρασιν έν Κρήτη καί βραδύτερον έν Άθήναις. 
Ιό έτος 1948 κατεδικασθη διά παράνομον δρασιν εις τήν ποινήν των ισοβίων δεσμών, 
πλήν η ποινή αυτή εμετριάσθη, ύπό τοϋ ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εις κάθειρξιν 
πεντε ετών, τον δε Αύγουστον 1952 άπεφυλακίσθη, άνασταλέντος τοΰ υπολοίπου τής 
ποινής του δια βουλεύματος τοΰ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Μετά τήν άπόλυσίν 
του έπανασυνεδέθη μέ τον παράνομον μηχανισμόν τοϋ Κ.Κ.Ε. τοποθετηθείς κατ’ άρ- 
χάς ώς πρώτος γραμματεύς τής 8ης «αχτίδας» τής Κ.Ο.Α. καί έν συνεχεία εις τήν 
γραμματείαν τοΰ γραφείου τής «’Επιτροπής Πόλης» τής Κ.Ο.Α. Κατά τήν σύλλη- 
ψίν του έφερε πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό τά στοιχεία «Νικόλαος Ψάλτης», τό 
δωμάτιον οέ εις τό οποίον διέμενε τό είχε μισθώσει ύπό τό ψευδώνυμον «Κωνσταντί
νος Δημοπουλος». Ετερον δωμάτιον, εις τό όποιον διέμενεν, έμίσθωσεν υπό τό ψευ
δώνυμον «Νικόλαος Δεσύλλας». Υπήρξε στενός συνεργάτης των Γ. Λιόλιου καί Α. 
Τζεφρώνη, έτέλει δέ από μακροΰ έν παρανομία κρυπτόμενος.

Μετά των ανωτέρω συνελήφθησαν καί οί Μιλτ. Ζαχαράτος, μέλος τής Κ.Ε. 
του Κ.Κ.Ε. καί 15 άλλα στελέχη τής Κ.Ο.Α., μεταξύ των οποίων οί Γ. Παπαπάνος, Γ. 
Σακελίων καί Γεωργία Κυριάκου, ανώτερα στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε. Όμοίως συνελή
φθησαν και οί Χριστόδουλος Παπανικολάου, μόλις είσελθών έκ τοΰ Παραπετάσμα
τος, Κ. Φίλης, καθηγητής Φυσικών μέ ειδικήν κατάρτισιν εις τήν ραδιοτεχνίαν, Δι- 
ον. Πράπα, Δέσπ. Μπαρμπέρη, Ήρώ Μπαρμπέρη, Έμμαν. Ήλιάκης, Άνδρ. Μπαρ- 
τζώκας, Άριστοτ. Γεωργούλιας, X. Καλαντζής, Γρηγ. Ράμμος, Σοφία Άρώνη, Βαρβ. 
Άρώνη, Θ. Κρασακόπουλος, Κ. Λιναρδάτος, ’Ιωάννα Κυριάκου, Δημ. Φυλακτός, 
Δημ. Βαρλάσης, Ά θηνά Σοφοπούλου, Αίκατ. Παπανικολάου, ’Αναΐς Τσακιρίδου, 
Έλ. ’Αναγνοστοπούλου, Παναγ. Τσικίδου, Διον. Διονυσόπουλος, Μ. Μπίκια κ.λ.

Ή τεραστία σημασία των αλλεπαλλήλων τούτων πληγμάτων κατά των κατα
σκοπευτικών καί συνωμοτικών δικτύων τοϋ Κ.Κ.Ε. (Νοέμβριος 1953 — Αύγου
στος 1954) , άντικατροπτίζεται εις τάς αύτοπροσώπους καί εκτενείς δηλώσεις τοΰ τότε 
Πρωθυπουργού τής Ελλάδος, αειμνήστου Στρατάρχου Παπάγου, κατά τήν 4ην Σε- 
ιιτεμβρίου 1954, ώς προείπομεν έξιστοροΰντες τήν δρασιν ’Αστυνομίας Πειραιώς. ’Ι
δού περικοπή τών δηλώσεων τούτων, άναφορικώς μέ τάς ύψίστης σπουδαιότητος ε
πιτυχίας ταύτας τών ’Αστυνομιών ’Αθηνών — Πειραιώς.

«Ή Ελληνική Κυβέρνησις εύρίσκεται εις τήν εύχάριστον θέσιν να άνακοινώση 
πρός τον Ελληνικόν Λαόν καί τόν Ελεύθερον κόσμον τ ή ν  μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν έ - 
π ι τ υ χ ί α ν τ ο ϋ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Κ ρ ά τ ο υ ς  ε ι ς  τ ό ν  α γ ώ ν α  τ ο υ  
ε ν α ν τ ί ο ν  τ ο ΰ  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ  ά π ό τ ο ΰ τ έ λ ο υ ς τ ο ΰ σ υ μ -  
μ ο ρ ι α κ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ ν . Πρόκειται περί τής άποδιορ-
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γανώσεως τού παρανόμου Κ.Κ.Ε. καί τής άνακαλύψεως του δικτυου κατασκοπεία 
καί πλ' ροφοριών τού διεθνούς καί έλληνικοΰ κομμουνισμού, του όργανωθεντος έν 
λάδι εις βάρος αυτής, των βαλκανικών συμμάχων της καί των συμμαχικών κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ. Οΰτω, σύντονοι προσπάθειαι μιας ολοκλήρου τετραετίας τοΰ οι- 
εθνοΰς καί Ελληνικού κομμουνισμού νά άναδιοργανώση τον παράνομον μηχανι
σμόν τού Κ.Κ.Ε. καί το δίκτυον κατασκοπείας καί πληροφοριών του, προσπαθειαι 
τάς όποιας ή ηγεσία τού Κ.Κ.Ε. άπό τοΰ ’Απριλίου 1950 διακηρύσσει δτι κατεληξαν 
εις τήν συγκρότ σιν μιας άτρώτου κομμουνιστικής όργανώσεως, έξουδετερώθησαν πλή
ρως ύπό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τού Κράτους. Ή νίκη αυτή τοΰ Ελληνικού Κρά
τους καί τού ’Ελευθέρου Κόσμου είναι τοσοΰτον σημαντικωτέρα, καθ’ δσον ή̂  ηγεσία 
τού διεθνούς καί Ελληνικού κομμουνισμού είχεν έργασθή συνωμοτικώτατα, είχε δια
θέσει μυθώδη χρηματικά ποσά καί είχε χρησιμοποιήσει δεδοκιμασμένα στελεχη τού 
συμμοριτοπόλεμου, είδικώς έκπαιδευθέντα είς τήν κατασκοπείαν καί τόν συνωμοτι- 
σμόν είς στρατιωτικάς καί πολιτικάς Σχολάς τής Σοβιετικής Ενώσεως καί τών δο- 
ρυφόρων της. Είναι δέ χαρακτηριστικόν τό γεγονός, δτι έπικεφαλής τών είσελθοντων 
έκ τοΰ Σιδηρού Παραπετάσματος νέων στελεχών τοΰ Κ.Κ.Ε. είς τήν Ελλάδα εύρί- 
σκετο ό συλληφθείς υπό οργάνων τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών «υποστράτη
γος» τών συμμοριτών Χαρίλαος Φλωράκης ή «καπετάν Γιώτης» πρώην τηλεγραφη
τής, ειδικός είς τήν όργάνωσιν δικτύων κατασκοπείας, πληροφοριών και οολιοφθο- 
ρών, μετεκπαιδευθείς πρό τής εισόδου του είς τήν Ελλάδα είς τά ζητήματα 
τής κατασκοπείας είς τήν στρατιωτικήν καί πολιτικήν Ακαδημίαν τής Μόσχας.

»Έκ τών ομολογιών τών συλληφθέντων κομμουνιστικών στελεχών καί εκ τών κα- 
τασχεθέντων αρχείων μελών τού Κ.Κ.Ε. καί τών καταλόγων τών οικονομικών ένι- 
σχυτών αυτού άποδεικνύεται, δτι ή ηγεσία τού Κ.Κ.Ε. έχρησιμοποίησεν άμνηστευ- 
θέντας καταδίκους κομμουνιστάς, άδειούχους εξόριστους κομμουνιστάς και οηλωσιας 
ακόμη, οι οποίοι, άφεθέντες έλεύθεροι ύπό τών ’Αρχών είς εφαρμογήν τής έξαγγελ- 
θείσης ύπό τής Κυβερνήσεως πολιτικής τής λήθης, έστράφ σαν εναντίον τοΰ Κρά
τους... κ.λ.π. κ.λ.π.». *

ΓΠ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΕΤΟΣ, 1955, ή ’Αστυνομία ’Αθηνών κατέφερε άλλα καίρια 
JL πλήγματα κατά τών συνωμοτικών μηχανισμών τού Κ.Κ.Ε. διά τών συλλήψεων 
τών: 1) Γρηγορίας (Ρούλας) Κουκούλου — Ζαχαριάδου, συζύγου τού αρχηγού 
τού Κ.Κ.Ε. Ν. Ζαχαριάδου καί αναπληρωματικού μέλους τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. 2) 
Αύρας ΙΙαρτσαλίδου, συζύγου τού «πρωθυπουργού» τής ψευδοκυδερνήσεως τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών Λ. Παρτσαλίδη καί μέλους τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. 3) Γ. 
Σπανού, μέλους τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. “Απαντες είχον είσέλθει λάθρα έκ τού Παρα
πετάσματος πρός άναδιοργάνωσιν τών παρανόμων κομμουνιστικών μηχανισμών. 
Όμοίως συνέλαβε τούς Έμμ. Σιγανόν, Ά λ. Παπαδάτον καί 8 άνώτερα στελέχη τού 
Κ.Κ.Ε., ώς καί εικοσάδα επικινδύνων μελών.

Είδικώς διά τήν Γρηγορίαν (Ρούλαν) Κουκούλου — Ζαχαριάδου, πρέπει νά 
είπωμεν τά εξής όλίγα ώς πρός τήν «προσωπικότητά της»: Αυτή, υπεύθυνος γραμ- 
ματεύς τής «Πανελλαδικής Ένώσεως Δημοκρατικών Γυναικών», μέλος τής Τριμε
λούς γραμματείας τής Κομματικής ’Επιτροπής διά τάς γυναίκας καί άνούτατον 
στέλεχος τού Κ.Κ.Ε., μέλος τής Κ.Ε. αυτού τυγχάνουσα, είσήλθεν είς τήν Ελλάδα 
εκ τού Παραπετάσματος. Σκοπός τής εισόδου τ ς, ώς οιεπιστώθη, ήτο ή δραστη- 
ριοποίησις τού κατασκοπευτικού δικτύου τού Κ.Κ.Ε., ή ένταξις είς τόν μηχανισμόν 
τών γυναικείων στελεχών καί ή δημιουργία εύρυτέρων μετωπικών, πολιτικών, συν
δικαλιστικών καί λοιπών δργανώσεων, Ιντός τών όποιων καί διά τών όποιων νά έν- 
ταθή ή προσπάθεια τής παγιδεύσεως εύρυτέρων λαϊκών στρωμάτων πρός έςυπηρέτη- 
σιν τών σκοπών τοΰ διεθνούς κομμουνισμού.

( Συνεχίζεται)
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Υπό τού ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  ΡΑ Ί-Κ Ο Υ

’Ε σ ε ίς  
κ ι εμ είς

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ αστυνομικές έκδηλώσεις πού ελαβον χώραν στο διάστημα του 
Ιονθημερου πού πέρασε, μας παρέχουν τήν ευκαιρία νά βρεθούμε καί πάλιν κοντά 
σας αγα,πητοί^μας αναγνώστες. Καί νοιώθουμε διπλή, εΐλικρινά, χαρά για τό γεγο
νός αυτό. Πρώτον γιατί συνεχίζονται μέ έπιτυχία διάφορες ύπηρεσιακές μας έμφα- 
νισεις και δεύτερον γιατί μάς δίδεται ή αφορμή νά σάς τις παρουσιάσουμε καί νά 
τ ι, κριτικάρουμε μαζί, πάντα με άγαπη καί χωρίς προκατάληψι.

, Σχετικά με τήν δεύτερη γενεσιουργό αιτία τής χαράς μας, θέλουμε μιά γιά πάν
τα να κάνουμε μιά φιλική έξήγησι. Στό διάστημα τής μέχρι σήμερα δημοσιογραφικής 
μας θητείας στο άνά χεϊρας αγαπητό μας περιοδικό, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά πα
ρουσιάσουμε καί νά σχολιάσουμε κάποτε ώρισμένα γεγονότα καί πιθανόν άθελα μας 
να στενοχωρήσαμε μερικούς ή καί νά παρεξηγήθηκαν οί προθέσεις μας. 'Οπωσδήποτε 
οεν υπήρχε ποτέ καμμιά από μέρος μας προκατάληψις ή κακή πρόθεσις. Μόνον ή 
αγαπ;-( για τήν ’Αστυνομία καί γιά τόν ’Άνθρωπο κατηύθυνε καί κατευθύνει καί θά 
και-ευθυνη τ ι, σκεψεις καί τις πράξεις μας. Αγάπη λοιπόν καί μόνον άγάπη πλημ
μυρίζει τό Είναι μας. 1

συνεχίσουμε νά παρουσιάζουμε τά γεγονότα μέ τήν ίδια ώς τώρα πίστι. 
lYca θα νοιώθουμε χαρά κάθε φορά γιά κάθε τί τό καινούργιο καί τό όμορφο πού 
θα λαμβάνη χώραν από τήν ’Αστυνομία καί γιά τήν ’Αστυνομία, γιατί γ ι’ αυτή ζοϋ- 
με κι αναπνέουμε και πιστεύουμε δτι έχει τις δυνατότητες νά προχωρή πάντα μπρο
στά, όαφνοστε φανωμέ νη.

Εσείς κι εμείς λοιπόν, όλοι μαζί, μέ άγάπη γιά τήν Ελλάδα καί τήν ’Αστυνο
μία, ας άνοιξουμε τά φτερά μας κι άς προχωρήσουμε γιά τήν δημιουργία μιας και
νούργιας Ελλάδος, σεβαστής άπό φίλους καί έχθρούς.

Εμείς κι έσεϊς, πιασμένοι χέρι - χέρι, μέ χαρές καί τραγούδια καί, πάνω άπ’ 
ολα, μ άγαπη γιά τήν πιό όμορφη χώρα τού κόσμου, έλάτε νά άγωνισθοΰμε στό 
στΐοο των εύγενών έπιοιώξεων, γιά μάς, γιά αυτούς πού θάρθουν, γιά αυτούς πού 
πέρασαν, για τις στρατιές έκείνες πού κράτησαν άναμμένη τήν δάδα τής αιώνιας 
φυλής μας. Ομορφος δ άγώνας καί πιό όμορφος δ σκοπός.
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’Από την Πάτρα 
με αγάπη

ΟΣΟΙ υπηρετούμε στην Αθήνα καί τον Πειραιά, ας μή ξεχνάμε ποι,ε δα μερι
κά από τά παιδιά τής μεγάλης μας αστυνομικής οικογένειας βρίσκονται στην Πα- 
τρα καί τήν Κέρκυρα. Θά πρέπει λοιπόν πάντοτε νά τά σκεπτωμαστε και κάθε φορά 
πού βρισκόμαστε κοντά τους, νά τά κάνουμε νά νοιώθουν ότι τά αγαπάμε.

Οί συνάδελφοί μας των Πατρών καί τής Κέρκυρας παραπονιούνται καποτε^δτι 
τούς λησμονούμε. Καί μπορώ νά πώ δτι έχουν κάποιο δίκιο. Βέβαια γιά μάς είναι 
καί θά είναι κάτι από τούς εαυτούς μας. 'Οπωσδήποτε δμως, εχουμε τήν γνώμη, δτι 
χρειάζεται κάποια περισσότερη από μέρος μας ζεστασιά.

Πρόσφατες επισκέψεις στην Κέρκυρα καί στην Πάτρα, άλλα καί παλιοτερες 
παρόμοιες, μάς έδωσαν τήν ευκαιρία νά διαπιστώσουμε το πόσο μάς αγαπούν οί εκεί 
συνάδελφοί μας. Καί δίνουν τήν ψυχή τους νά μάς εξυπηρετήσουν, νά εκδηλώσουν 
τήν τρ&νή τους γιά μάς αγάπη. “Ολο καλωσύνη κι ευγένεια μάς κάνουν νά νοιώ
θουμε σάν στό σπίτι μας. 'Η διαπίστωσις αυτή ιδιαίτερα κάθε φορά μάς χαροποιεί 
καί μάς κάνει νά πιστεύουμε ακόμη περισσότερο στή ζωντάνια καί τον πολιτισμό 
πού χαρακτηρίζει τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

'Η έπίσκεψις τού ΙΙροέδρου τής Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως κ. Πα- 
παδοπούλου στήν Πάτρα γιά τήν θεμελίωσι τού Πανεπιστημίου Πατρών, εδωσε τήν 
ευκαιρία στήν ’Αστυνομία νά κάνη θριαμβευτική τήν παρουσία της στις διάφορες 
εκδηλώσεις πού ελαβον χώραν έκεϊ. Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Σακελλαρίου, 
ό Υπασπιστής του, ’Αστυνόμος Α' κ. Λεκάκος, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας, α
ξιωματικοί καί κατώτεροι αστυνομικοί υπάλληλοι τής Δ) νσεως ’Αθηνών καί δ συν-

Ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας κ. Σακελλαρίου καί ό Δ)ντής ’Αστυνομίας Πατρών κ. Κάκος 
εν μέσω των διοικούντων αξιωματικών της Δ)νσεως ’Αστυνομίας Πατρών.
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, ----  -......... -- ......... ,-Λφοι, αξιωματ---- —  _^ r„„. ^
ιήν Αστυνομία Πατρών, ή έπίσκεψις τοΰ κ. ΙΙροέδρου τής Κυβερνήσεως, του κ. ’Αν
τιπροέδρου και των άλλων μελών τοΰ Κυβερνητικού κλιμακίου στήν Πάτρα·, ήταν 
φυσικό νά δημιιουργηση μεγαλύτερες ευθύνες για τά θέματα τάξεως, τροχαίας καί 
Ασφαλείας. Οπωσδήποτε όμως τό αποτέλεσμα ήταν δτι καμμιά αταξία δέν παρετη- 
ρήθ/] καί όλα γενικώς πήγαν κατ’ ευχήν. Καί οφείλεται αύτό οπωσδήποτε στον κ. 
Ινά.κο, και σ ολους τους συνεργάτες του, οι όποιοι ήσαν αεικίνητοι καί είχαν προ- 
βλέψει όλα τά ενδεχόμενα, μέ αποτέλεσμα νά δεχθούν τά συγχαρητήρια τοΰ κ. ’Αρ
χηγού και των άλλων αρμοδίων παραγόντων.

Τ° μεσημέρι τοΰ Σαοβάτου στην Δ) νσιν ’Αστυνομίας ΙΙατρών ό κ. ’Αρχηγός 
δέχθηκε ολους τούς διοικοΰντας αξιωματικούς προς τούς οποίους καί μετέφερε τόν 
χαιρετισμό των συναδέλφων των τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά. Καί άφοΰ εν συνεχεία 
έδωσ  ̂ τις ανάλογες οδηγίες για την επιτυχή άντιμετώπισι τών διαφόρων θεμάτων 
πού άνέκυπταν από την άφιξι στήν Πάτρα τών επισήμων, κατά τίς 2 μ.μ., πήγαμε 
°λ°ΐ( σιο γραφικό τοπίο τοΰ Γηροκομείου, όπου ό κ. Κάκος μάς παρέθεσε γεΰμα. Σ’ 
αύτό, παρεκάθησαν όλοι οι διοικοΰντες άξιωματικοί τών Πατρών. Κατά τήν διάρ
κεια τοΰ πλουσιωτατου γεύματος, ο κ. Κάκος, μέ σύντομη, αλλά μεστή περιεχομέ
νου προσφωνησι καλωσωρισε τόν κ. Άρχ,.γό καί τόν διεβεβαίωσεν ότι όλοι οί αστυ
νομικοί τής Δ) νσεώς του προσφέρουν τόν καλύτερο εαυτό τους στήν αναδημιουργική 
προσπάθεια τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως. Μετά τόν κ. Κάκο, ώμί- 
λησεν δ κ. ’Αρχηγός, δ όποιος είπε τά έξης:
«Κύριοι,

r Αποτελεί, δι εμέ, πηγήν ιδιαιτέρας χαράς τό γεγονός ότι [ίου δίδεται ή ευ
καιρία να επικοινωνήσω σήμερον μαζί σας.

^0 όγκος τών καθηκοντιον μου δεν μοΰ επιτρέπει, άτυχώς, τήν άπομάκρυνσιν 
i7v '·ή1= μου. II τοιαύτη οε εκ τών πραγμάτων αδυναμία μέ αποστερεί τής χα
ράς τής συχνής επικοινωνίας μεθ’ υμών οί όποιοι έκπροσωπεΐτε τό Σώμα εις τήν σπου- 
δαιοτατ/ν αλλά καί απομεμακρυσμένην εκ τοΰ κέντρου επαλξιν τής πόλεως τών Πα
τρών.

( Επωφελούμαι, λοιπόν, τής ευκαιρίας διά νά σάς μεταφέρω πρώτον τόν χαιρε
τισμόν τών εις ’Αθήνας καί Πειραιά υπηρετούνται συναδέλφων σας καί νά σάς κατα
στήσω κοινωνούς ώρισμένων σκέψεων μου, δεύτερον.

ΕΑαι ιδιαίιερα τιμή οια την Αστυνομίαν Πόλεων ότι εις αυτήν είναι άνατε- 
θειμενη ή Αστυνομευσις τής ωραίας πόλεως τών Πατρών, τής πρωτευούσης τής 
Πελοποννήσου.

II πόλις τών Πατρών πέραν τοΰ ότι εχει εξασφαλίσει, διά τής ιδιαζόντως σπου
δαίας συμβολής της εις τήν Εθνικήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, πολυτίμους καί άπα- 
ραγράπτους εθνικούς ιίτλους, έχει ωσαύτως και μιαν λαμπράν παράδοσιν αγώνων, 
προς κατάκτησιν τών ύφηλοτέρων κορυφών τοΰ πνεύματος, εις τό πεδίον τών τε
χνών, τής Επιστήμης καί τοΰ πολιτισμού έν γένει.

Συνεπώς οί κάτοικοι τής πόλεως αυτής ώς κληρονόμοι καί φορείς τών ανωτέ
ρω παραδόσεων, είναι πεπροικισμένοι 0Γ υπέροχου Έθνικοΰ πνεύματος άα>’ ενός 
καί υψηλής πνευματικής καλλιέργειας άφ’ ετέρου.

Τούτο σημαίνει ότι οί έχοντες τήν τιμήν καί τήν ευθύνην τής Άστυνομεύσεως 
τής πόλεις ταύτης, οφείλουν νά ίστανται εις τό ύψος τό όποιον ή λαμπρά παράδοσίς 
της καί ή υψηλή καλλιέργεια τών κατοίκων της επιβάλλουν.



610 I. Ράΐκου

Ά λ λ ’ άκόαη σείς οί δποΐαι έχετε τήν τιμήν τής Άστυνομεύσεως τής πολεως 
ταύτ. ς, έχετε, ταυτοχρόνως, καί τό προνομίαν νά είσθε οί φορείς και εκφρασ,αΐ ,ου 
εύγενοΰς καί ύψηλοΰ ’Αστυνομικού Ιδεώδους εις τον χώρον ασκησεως καο j 
κοντών σας. Έν τή έννοια ταύτη οφείλετε νά έχετε, διαρκώς,_ κατα νουν οτι έκαστη 
πράξις σας άκόμη καί εκάστη παράλειψίς σας, δχι μόνον εις το πεδιον τής υπηρεσια
κής σας δραστηριότητος, άλλα καί εις τόν ιδιωτικόν σας βιον, αντανακλά ευθεως εφ 
ολοκλήρου του Σώματος καί — κατά περίστασιν — καθιστά ετι λαμπροτεραν ή σκια-
ζει την ακτινοβολίαν του. _ , , .

Είναι μέγα ευτύχημα δτι επί κεφαλής σας εύρίσκεται ο Αστυνομικός Διευθυν
τής κ . Κάκος Σπυρίδων, διακεκριμένος ’Αξιωματικός τού οποίου τα εξαιρετικά προ
σόντα είχον τήν ευκαιρίαν νά εκτιμήσω κατά τό παρελθόν, όταν επί ικανόν χρονι
κόν διάστημα ύπήρξαμεν στενοί συνεργάται.  ̂  ̂ ,

Είμαι δέ πλέον ή βέβαιος δτι δ κ. Κάκος δ όποιος γνωρίζει άριστα τάς αντιλήψεις 
μου επί των θεμελιωδών υπηρεσιακών θεμάτων καί προβλημάτων, ακολουθεί πι- 
στώς καί άξιοποιεϊ, διά τών ικανοτήτων του, τάς γενικάς γραμμάς τάς δποίας τού 
καθοόρισα δταν άνέλαβε τήν Διεόθυνσιν.

Παρά ταϋτα δεν κρίνω άσκοπου νά τονίσω οτι ως πρότυπον Αστυνομικού θεω
ρώ έκεΐνον 6 όποιος διακρίνεται διά τό υπερήφανου καί υψηλόν εθνικόν  ̂φρόνημά 
του, διά τό ανεπίληπτου ήθος του, διά τήν εξαιρετικήν άφοσίωσίν του πρός τό κα-

\ \ C I > V Λ  . _ 1 . .  Δ .  -ϊ-  #Τ\ \ I Λ/ « ί ΐ ν ΐ ν  ΛΜ -Τ-ίιΛΜ τ λ ι π  n  f Π.

προς τας ωραίας και ευγενικας παραουο^ι, tuu w
θερμόν πίστιν του επί τήν σπουδαίαν Εθνικήν καί Κοινωνικήν ’Αποστολήν τής Α
στυνομίας Πόλεων.

Ό ’Αστυνομικός λειτουργός οφείλει νά αισθάνεται έαυτόν, ώς είπεν δ σοφός 
καί ρηξικέλευθος Πρωθυπουργός μας, πρό τινο>ν μηνών, ώς κοινωνικόν λειτουργόν 
καί παιδαγωγόν τού Λαού.

θησαν ύπό τών λόγων τού Έθνοσωτήρος ’Αρχηγού τής Έπαναστάσεως καί Πρω- 
θυπουργού μας. Λόγων εμπνευσμένων ύπό τών διδαγμάτων τής Ελληνοχριστιανικής 
φιλοσοφίας «μεστών επιχειρημάτων αδαμαντίνης αντοχής» δονουμένων ύπό εντόνου 
Εθνικού παλμού καί κυριαρχουμένων ύπό δημιουργικού πάθους.

Ή ’Αποστολή μας ώς διά βραχέων περιεγράφη είναι δχι μόνον ύψηλή, αλλά 
καί βαρεία. Ευτυχώς, δμως τήν έκπλήρωσίν της καθιστούν ευχερή καί έγγυώνται 
την απόλυτον επιτυχίαν τών σχετικών προσπαθειών μας αί συνθήκαι αί όποΐαι έ- 
δημιουργήθ.,σαν μετά τήν ’Εθνεγερσίαν τής 21ης ’Απριλίου καί χάρις, ακριβώς, 
εις αυτήν. Συνθήκαι γενικαί καί ε’ιδικαί.

Καί γενικαί είναι αί άποτελούσαι έπίτευγμα, άπόκτημα καί βίωμα τών Παν
ελλήνιον, δπιος ή άποκατασταθεΐσα καί παγιωθεΐσα εννομος αλλά καί ή ηθική τά- 
ξις, ο επικρατών δημιουργικός πυρετός καί τό αίσθημα ασφαλείας από παντός έσω- 
τερικοΰ ή εξωτερικού εχθρού έπιβουλευομένου τήν ’Εθνικήν μας κυριαρχίαν καί 
ανεξαρτησίαν καθώς τήν ήσυχίαν καί γαλήνην του Λαού.

Ειδικαι συνθήκαι αφορώσαι εις τήν ’Αστυνομίαν είναι ή άποκατάστασις τού 
κύρους μας ως διακεκριμένων Κρατικών λειτουργών' ή ιδιαιτέρως στοργική μέριμνα 
μετά τής δποίας άντιμετωπίσθησαν, ύπό τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως, τά οίκο-
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νομικά μας θέματα τέλος δέ ή έξυγίανσις διά της όποιας τό Σώμα άπηλλάγη των 
συνθηκών αι όποϊαι καθίστων βραδυκίνητου καί αναποτελεσματικήν τήν λειτουργί
αν τοΰ μηχανισμού του, άποκατεστάθη ή ηθική του υγεία καί κατέστη ικανόν όπως 
εν ΠΛήρει ψυχική ευρωστια καί σωματική καί πνευματική δυνάμει έπιδοθή καί 
τταλιν καί άφοσιωθή εις τήν μεγάλην Εθνικήν καί Κοινωνικήν ’Αποστολήν του.

Απόδειξιν αμάχητον τής ευγνωμοσύνης μας, διά τά δσα πολύτιμα οί γενναίοι 
ιής 21ης Απριλίου καί ή Εθνική μας Κυβέρνησις μάς προσφέρουν, αποτελεί ή οι’ 
όλων μας τών δυνάμεων έπίδοσις εις τήν προσπάθειαν έπιτεύξεως τών ωραίων ’Ε
θνικών στόχων τούς οποίους οΰτοι καθωρισαν. Είναι δέ οί στόχοι ούτοι ή Εθνική μας 
άναγεννησις, ή ψυχική μας άρρηκτος ένότης, ή κοινωνική μας άνάπλασις, ή π-'1· — 
στική μας άνελιξις, ή ευημερία τοΰ Λαού μας, ή επάνοδός μας εις τήν πρωτοπ· 
τών άληθώς προηγμένων λαών τής γή

Σάς προτρέπω, λοιπόν, με δλην μου τήν ψυχήν, εις τήν έπιδίωξιν, πάση δυνάμει, 
τών άνωτέρω στόχων, καί σάς παρακαλώ νά άναφωνήσωμεν:

Ζήτω ή αίωνία Ελλάς.
Ζήτω ή Εθνική μας ’Επαναστατική Κυβέρνησις!»
Α/ι,ο τις 5 το απόγευμα, ή Πατρα ς,ή σε πυρετώδη κατάστασι.

πολιτι 
ρωτοπορείαν

τιμετωπιί,ει την
χραιμία πού καταπλήσσει. Ολοι οί αστυνομικοί έχουν συναίσθησι τών ηύξημένων 
ευθυνών των καί ελέγχουν άποτελεσματικά τις θέσεις των.

ε στο αεροορομιο 
όν συνώδευαν. “Γ-

0  κ. Αρχηγός, μαφι με τους άλλους επίσημους, ύποδέχθηκ
τοΰ ’Αράξου τον κ. Πρόεδρο καί τά μέλη τής Ινυβερνήσεως πού τό\ _____ ___
στερα από είκοσι χρόνια, ό συντάκτης αύτής τής στήλης, τοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά 
ορεθή στο γνώριμο περιβάλλον τοΰ Αράςου. ’Αλήθεια πώς περνούν τά χρόνια;

’Από τόν ’Άραξο, γύρω στις 5.45' μ.μ., επιστρέφουμε γιά τήν Πάτρα. Στά 
Νιφορέϊκα έπιβιβασθήκαμε σέ αυτοκινητάμαξα καί κατά τις 7 φθάνουμε έξω από 
τόν ιερό ναό τοΰ 'Αγίου Άνορέου. Έδώ δ κ. Πρόεδρος, δ κ. ’Αντιπρόεδρος καί οί 
λοιποί επίσημοι κατέρχονται από τήν αυτοκινητάμαξα, εισέρχονται στον "Αγιο Ά ν- 
ορέα, προσκυνοΰν την Καρα τοΰ Αγίου καί δ κ. Πρόεδρος προβαίνει στήν δήλωσιν 
j ιΐ η Εθνική Κυοορνησις αναλαμβανει την αποπερατωσι τοΰ νέου ίεροΰ ναοΰ τοΰ 
'Αγιου Άνορέου.

ΑΚ ,̂α ιθ προσκύνημα, επιβιοαό,ομαστε και παλιν στήν αυτοκινητάμαξα καί σέ 
λίγο φθάνουμε στην πλατεία τών Ί ριών Συμμάχων. Σ’ δλη τήν από τόν ’Άραξο 
διαδρομή μέχρι και την Πάτρα, ή υποδοχή την οποίαν έπεφύλαξαν οί κάτοικοι τών 
ενδιαμέσων χωριών ύπηρξεν άνευ προηγουμένου. Τό ανώνυμο αυτό πλήθος, έξεδή- 
λωσε με κάθε τρόπο τήν άγάπη jou γιά τά μέλη τής Κυβερνήσεως καί είδικώτερα 
γιά τόν κ. ΙΙροεδρο. Ήταν ένα ξέσπασμα ανείπωτης χαράς καί μιά μικρή έκοήλω- 
σι ευγνωμοσύνης γιά τά δσα ή Κυβέρνησις έπιτελεΐ.

Αυτό δμως πού έγινε στήν πλατεία Συμμάχων, δταν δ κ. Πρόεδρος καί οί λοι
ποί επίσημοι κατήλθον από τήν αυτοκινητάμαξα, είναι κάτι πού δέν περιγράφεται. 
Πρωτοφανής στά χρονικά τής Πάτρας ή συγκέντρωσις. Μιά λαοθάλασσα ύποδέχθη 
μέ ζητωκραυγές τόν κ. Πρόεδρο. Πάθος, αυθορμητισμός, έξαρσις εθνική, ήσαν τά κύ
ρια χαρακτηριστικά τής αποθεωτικής υποδοχής τήν οποίαν έπεφύλαξαν οί κάτοικοι 
:ών Πατρών. Κ ι’ δταν σέ λίγο άπά τόν εξώστη τοΰ ξενοδοχείου «Μάζεστικ» ό κ.
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ΙΙρόεδρος ώμίλησε προς τον Πατραϊκό λαό, σείσθηκε κυριολεκτικά δ τόπος από τις 
ζητωκραυγές. ’Αρκετά συγκιν μένος ο κ. Πρόεδρος από τίς εκδηλώσεις των συ
μπατριωτών του άρχισε τον λόγον του ώς έξης:

«Δεν υπάρχει διά τον άνθρωπον ίσχυρότερον συναίσθημα από τό συναίσθημα 
της επιστροφής εις τήν εστίαν. ’Επιστρέφω εις τήν εστίαν και μοΰ το τονίζετε τοσον 
έντονα, ώστε είναι σάν νά μένω εις τό σπίτι πού γεννήθηκα».

Καί ώμίλησεν 0 κ. Πρόεδρος θίγοντας σχεδόν δλα τά προβλήματα πού έχουν α
νάγκη αμέσου έπιλύσεως καί ακόυσαν οΐ συμπατριώτες του και μαζί τους όλος δ 
Ελληνικός λαός τίς σκέψεις καί τίς έπιόιώξεις των γενναίων τής 21ης ’Απριλίου. 
Καί γιά πρώτη φορά ο κ. Πρόεδρος άπεκάλυψε τήν άπόφασι τής Ινυβερνησεως, γιά 
τήν θέσπισι τών σπουδαστικών δανείων, θεσμό οπωσδήποτε επαναστατικό και εξαι- 
ρετικώς αξιόλογο.

Τό τέλος τού λόγου τοΰ κ. Προέδρου εκάλυψαν τά ζωηρά χειροκροτήματα τοΰ 
λαού τών Πατρών, ο οποίος, γιά αρκετή ώρα μετά τόν λόγο, δέν εγκατέλειπε τήν 
πλατεία καί τούς γύρω δρόμους, συνεχίζοντας τίς ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του υ
πέρ τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως. Τό βράδυ ή Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών τοΰ 
Κομοϋ Άχαΐας παρέθεσε δείπνο πρός τιμήν τών κ.κ. Προέδρου καί Αντιπροέδρου 
καί τών άλλων επισήμων, κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου δ Πρόεδρος τών Συνεται
ρισμών κ Άνδριόπουλος έχαιρέτησεν, έκ μέρους τών αγροτών, τόν κ. Πρόεδρο, άνα- 
κηρύσσοντας αυτόν πρώτον αγρότην τής Ελλάδος.

Καί μέ τό δείπνο τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, αργά, λίγο πριν τά μεσάνυ
χτα τοΰ Σαββάτου, έκλεισεν ή πρώτη ημέρα τών εκδηλώσεων στην Πάτρα.

Κι ενώ τό πρωί τής Κυριακής ό κ. ’Αντιπρόεδρος άνεχώρησε γιά τίς γιορτές

Στιγμιότυπο'; άπό τ η ν  τελετήν θεμελιώσεως τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών ύπό τοΰ 
Προέδρου της Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπαδοπούλου.
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ι,οΰ_—ουλίου, ό κ. ΙΙρόεορος δεχθηκε επιτροπές στό Νομαρχιακό κατάστημα καί γύροι 
μετέβη, μαζί με τούς άλλους επισήμους, στην περιοχή τοΰ Γιου, οπού καί 

έθεμελίωσε τό Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καί εκεί, κατά τήν διάρκεια τής σχετι- 
κή^ ιελειής, ό κ. ΙΙρόεορος εγινεν άντικείμενον θερμότατων εκδηλώσεων από τις χ ι
λιάδες λαού που, απο ενωρίς, είχαν κατακλύσει τήν περιοχή. Τό μεσημέρι, σέ ειδική 
ι,ελετη, ο Δήμαρχος Πατρέιον κ. I σιρώνης άπένειμε στόν κ. Πρόεδρο τό μετάλλιο 
τής πόλεως και λίγο αργότερα παρέθεσε γεύμα γιά δλους τούς επισήμους. Στις 2.30 ’ 
μ-μ- '̂ ερι̂ ν,ου ο κ. Πρόεδρός ανεχωρησε καί πάλιν γιά τον ’Άραξο, άπ’ δπου καί επα
νήλθαν αεροπορικώς στήν Αθήνα. Με τό ίδιο αεροπλάνο έπέστρεψε καί ό κ. Άρ- 
χηΤ^ς, γιά νά μπόρεση νά παραστή στή γιορτή των Κατηχητικών Σχολείων πού έ
γινε στό Παναθηναϊκό Στάδιο τό απόγευμα τής Κυριακής.

Και με τήν αναχώρησι τού κ. Προέδρου έληξαν οί γιορταστικές εκδηλώσεις 
των Πατρών. Η Αστυνομία Πόλεων, γιά μιά ακόμη φορά έδειξε τις ικανότητες 
της. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια ανήκουν ατούς άνδρες τής' Δ) νσεως ’Αστυνομίας Πα
τρών, απο τον^κ. Δ) ντην μέχρι και τόν τελευταίο αστυφύλακα. Συγχαρητήρια ε
πίσης σι,ούς άνδρες τής Φιλαρμονικής μας γιά τήν εντυπωσιακή τους παρουσία στήν 
Πάτρα, που έγινε λίγο πριν από την άφιξι τοΰ κ. Προέδρου, καθώς περιήρχετο 
τους κεντρικούς δρομους και παιάνιζε διάφορα έμβατήρια καί γιά τήν επιτυχή συ
ναυλία πού έδωσε τό Σαββατόβραδο στήν πλατεία «Ψηλά αλώνια». Ευχαριστούμε ο
λόθερμα τόν κ. Κάκο καί δλους τούς κ.κ. συναδέλφους των Πατρών γιά τήν φιλο- 
ςενια και *ην καλωσυνη ιούς, γεγονος που αποοεικνυει Οτι οί οημόσιες σχέσεις "καλ
λιεργούνται αρκετά επιτυχημένα στήν Πάτρα.

Ν ικηταί κα ί ήττημένοι 
γεμάτοι άπό αγάπη

ΜΕ ΕΠΙΤ1ΧΙΑ διεςηχθη καί εφετος τό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ένοπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Τήν δλη όργάνωσι καί διεξαγωγή τοΰ έφετει- 
νοΰ πρωταθλήματος είχεν αναλάβει, κατόπιν διαταγής τοΰ Γ.Ε.Ε.Θ.Α., τό Άρχηγεϊ- 
ον Αστυνομίας Πόλεων. Ετσι ή Υπηρεσία μας, χάρις στις εξαιρετικές προσπάθει
ες τοΰ Αστυν. Δ) ντοΰ Β κ. Κρύου καί τοΰ Αστυνόμου Β' κ. ΙΙιέρρου καί τών άλ
λων οί όποιοι ασχολήθηκαν μέ τήν όργάνωσι τοΰ Πρωταθλήματος, επέτυχε νά δείξη 
καί στόν τομέα αυτόν τις ίκανότητές της καί νά προκάλεση τά εύλογα καί δίκαια 
συγχαρητήρια των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, γεγονός τό όποιον κολακεύ
ει ιδιαιτέρως τό Σώμα τής ’Αστυνομίας.

Αλλα και οι σκοπευται μας που πήραν μέρος, με τις αξιόλογες επιδόσεις πού 
σημείωσαν σ .α Οιαφορα αγωνίσματα, συνετελεσαν τά μέγιστα στήν δημιουργία κο
λακευτικών σχολίων. ’Οφείλουμε λοιπόν νά τούς σφίξουμε θερμά τό χέρι, νά τούς 
συγχαρούμε καί νά τούς ευχηθούμε νά σημειώνουν πάντοτε άριστες επιδόσεις, για
τί είναι γεγονός δτι στόν τομέα σκοποβολής ή ’Αστυνομία Πόλεων κατέχει άπό πολ
λά χρόνια, ζ-'λευτή θέσι. Στό διεξαχθέν πρωτάθλημα πήραν μέρος οί ομάδες Στρα- 
τοΰ Ξηράς, Βασιλικού Ναυτικοΰ, Βασιλικής Αεροπορίας, Βασιλικής Χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων καί Λιμενικού Σώματος. Οί σκοπευται όλων τών ομάδων σ’ δλη 
τήν διάρκεια των αγώνων επέδειξαν εξαιρετικόν ήθος καί ανέπτυξαν ευγενή άμιλλα 
καί τό σπουδαιότερο τούς διέκρινεν ή μεταξύ τους άγάπη. ’Έτσι, όταν οί αγώνες έ- 
τελείωσαν καί άπενεμήθησαν τά σχετικά βραβεία, νικηταί καί ήττημένοι ήσαν όλοι 
ευχαριστημένοι. Οί Ένοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας απέδειξαν γιά  
μιά ακόμη φορά τούς ωραίους δεσμούς των καί ήταν αυτό μία σημαντική διαπίστω- 
σις. Οί αγώνες διεξήχθησαν κατά τήν εξής σειρά:
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A' Δευτέρα 3.6.68 ώρα 7.1 δ
ΙΙΕΔΙΟΝ ΒΟΛΗΣ ΚΕΜΚ (Μεγάλου Πεύκου)
’Αγώνισμα πρώτον Διά πολεμικού τυφεκίου ακρίβειας βολής έκ τής θέσεως πρηνη- 

δόν, γονυπετώς όρθίως. Άπόστασις 300 μ. Βολαί Δοκ. 6, 6, 6. Βαθμολογού- 
μεναι 20, 20, 20.

Στο αγώνισμα αυτό επετεύχθησαν τά κάτωθι αποτελέσματα:

1. ’Ατομική κατάταξις: 

Όνοματεπώνυμον Όμάς ΙΙρην δ. Γονυπ. Όρθίως Σύνολ.
1 Τζαμαλούκας Ν. Σ.Ξ. 179 169 153 501
2 Σκαραφίγκας I. Α.Π. 176 174 137 487
3 Φωτόπουλος Γ. Α.Π. 16S 167 138 473
4· Ζουμής I. Σ.Ξ. 185 162 123 470
5 Βασιλειάδης Β. Ε.Β.Χ. 172 148 144 464
6 Δαλιάνης II. Α.Π. 164 161 134 459

2. Όμαοική κατάταξις:

1η Όμάς ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 
2α » ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
3η » ΕΑΛΗΝ. ΒΑΣ. ΧΩΡ) ΚΗΣ 
4η » ΒΑΣΙΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
5η χ. ΕΑΛΗΝ. ΒΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
6η » ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Βαθμοί 1863 
» 1842 
» 1715 
» 1570 
» 1522 
» 926

Β' Τρίτη 4.6.68 ώρα 8.15

ΙΙΕΔΙΟΝ ΒΟΛΉΣ ΚΕΜΚ (Μεγάλου Πεύκου)
’Αγώνισμα 2ον διά πολεμικού τυφεκίου ταχείας βολής, έκ τής θέσεως πρηνηδόν, 

γονυπετώς, όρθίως. Άπόστασις 300 μ. Δοκ. βολαί 6, 6, 6, βαθμολογούμεναι 
20 , 20 , 20.

Στο αγώνισμα αύτό έπετεύχθησαν τά κάτωθι αποτελέσματα:
1. Ατομική κατάταξις:

1ος 'ΓΡΙΑΝ ΤΑΦΥΛΛΟΙΙΟΥΛΟΣ Ν. 
2ος ΦΩΤΟΠΟΓΛΟΣ Γ.
3ος ΠΑΝΤΕΡΠΣ Β.
4ος ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Ν.
5ος ΜΠΕΛΜΠΑΣ 
6ος ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ I.

2. Όμαοική κατάταξις:

1η Όμάς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
2α » ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΕΡΑΣ 
3η » ΒΑΣ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
4η » ΕΑΛΗΝ. ΒΑΣ. ΧΩΡ) ΚΗΣ

Α.Π. Βαθμό λ. τριών στάσεων 423
Α.Π. » » » 413
Β.Ν. » » » 411
Σ.Ξ. » » » 409
Α.Π. » » » 400
Α.ΙΙ. » » » 390

Βαθμοί 1626
» 1536
» 1346
» 1291
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5η » ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ » 927
6η » AIM. ΣΩΜΑΤΟΣ » 777

Καί στά δύο αγωνίσματα πολεμικού τυφεκίου, ακρίβειας καί ταχείας βολής
σημειώθηκαν τά έξης άποτελέσματα συνολικώς:

1. Ατομική κατάταξις:
1. ΤΖΑΜΑΛΟΓΚΑΣ Ν. V Τ 5 ΛΑκρ. 501 Ταχ 390 Σύν. 891
2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.ΙΙ. Ά ν Ρ· 473 Ταχ 413 Σύν. 886
3. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ I. Α.Π. Ά>-Ρ· 487 Τ αχ 390 Σύν. 877
4. ΤΡΙΛΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΝ. Α.ΙΙ. Ά>Φ· 442 Ταχ 423 Σύν. 865
5. ΑΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Ν. Σ.Ε.. .Ι’.Ακρ. 448 Ταχ. 409 Σύν. 857
6. ΒΑΣΤΑΕΙ ΑΔΗΣ Β. Ε.Β.Χ. Ά>-Ρ· 464 Ταχ 387 Σύν. 851

2. Όμαδική κατάταξις:
1η Όμάς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ Άκριβ. 1842 Γαχ. 1626 Σύν. 3468
2α Όμάς ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΕΡΑΣ ’Ακριβ. 1863 Ταχ. 1536 Σύν. 3399
3η Όμάς Ε.Β.Χ. Άκριβ. 1715 Ταχ. 1291 Σύν. 3006
4η Όμάς ΝΑΥΤΙΚΟΥ Άκριβ. 1570 Ταχ. 1346 Σύν. 2916
5η Όμάς Ε. Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Άκριβ. 1522 Ταχ. 927 Σύν. 2449
6η Όμάς AIM. ΣΩΜΑΤΟΣ Άκριβ. 926 Τ αχ. 777 Σύν. 1703

Γ' Τετάρτη 5.6.68 ώρα 8.15
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Π.Σ.Ε.)

’Αγώνισμα 3ον δια περιστρόφου 0,38. Βολή ακρίβεια;. Βολαΐ δοκ. 5. Βαθμολογού- 
μεναι 30.
Στό αγώνισμα αύτβ έπετεύχθησαν τά έξης άποτελέσματα:

1. Ατομική κατάταξις:
1. ΚΑΣΟΥΜΗΣ Δ. Σ.Ξ. Βαθμοί 287
2. ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ Θ. Σ.Ξ. 283
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ. τ1 τ’. lUl . » 282
4. ΚΟΥΡΗΣ Ν. Ε.Β.Α. 281
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘ Α.Π. 279
6. ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Β.Ν. 278
2. Όμαδική κατάταξις:
1η Όμάς ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΕΡΑΣ Βαθμοί 1125
2η Όμάς ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΩΝ » 1107
3η Όμάς ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣΙΑ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ » 1089
4η Όμάς ΒΑΣΙΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ » 1066
5η Όμάς ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣ. ΧΩΡ) ΚΗΣ » 1032

Δ' ΙΙέμπτη 6.6.68 ώρα 8.15  

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΙΙ.Σ.Ε.)
’Αγώνισμα 4ον διά περιστρόφου 0,38. Βολή ταχεία, κατ’ ανδρεικέλου. Βολαΐ δοκ. 

5. Βαθμολογούμενα: 30



Τέλος στο αγώνισμα αυτό σημειώθηκαν

1. ’Ατομική κατάταξις:
1. Κασούμης Δημήτριος
2. ΙΙαπαγεωργόπουλος Άλκ.
3. Παπαδάκης Γ.
4. Σιώμος Δ.
5. Μαρμαρίδης Γ.
6. Τατσόπουλος Ν.

τά κάτωθι αποτελέσματα:

Σ.Ξ. Βαθμοί 294 
Σ.Ε. » 289

Ε.Β.Α. » 289
Α.Π. » 287
Ε.Β.Α. » 286
Σ.Ξ. » 283

2. ’Ομαδική κατάταξις:
1η Όμάς ΣΤΡΑΤΟΓ ΞΕΡΑΣ 
2α Όμάς ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
3η Όμάς ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 
4η Όμάς ΒΑΣΙΛ. ΝΑΓΤΙΚΟΓ 
5η Όμάς ΕΆΛΗΝ. ΒΑΣ. ΧΩΡ) ΚΗΣ

Καί στά δύο αγωνίσματα περιστρόφου, 
θηκαν τά έξης αποτελέσματα συνολικώς:
1. 'Ατομική κατάταξις
1. Κασούμης Δ.
2. ΙΙαπαγεωργόπουλος Άλκ.
3. ίΐαπαδάκης Γ.
4. Μαρμαρίδης Γ. 
δ. Σιώμος Δ.
6. Σκουτέλας Σ.

2. Όμαδική κατάταξις:
1. Όμάς ΣΤΡΑΤΟΓ ΞΕΡΑΣ
2. Όμάς ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
3. Όμάς ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ 
4η Όμάς ΒΑΣ. ΝΑΓΤΙΚΟΓ
ο. Όμάς ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣ. ΧΩΡ) ΚΗΣ

ακρίβειας καί ταχείας βολής, σημειώ-

Σ.Ξ. Βαθμοί 581 Ν.Π.Ρ
Σ.Ξ. » 571
Ε.Β.Α „ » 563
Ε.Β.Α . » 561
Α.Π. » 560
Α.Π. » 558

Βαθμοί 2257
» 2210
» 2204
» 2090
» 1986

Ή γενική βαθμολογία δλων των διεξαχθέντων αγωνισμάτων έχει ώς έξης:
1. Όμάς Στρατού Ξηρας Βαθμοί 126
2. Όμάς Άστυν. Πόλεων » 104
3. Όμάς Έλλην. Βασ. ’Αεροπορίας » 56
4. Όμάς Βασ. Ναυτικού » 43
5. Όμάς Έλλ. Βασιλ. Χωρ) κής » 37
6. Όμάς Λιμ. Σώματος » 6

Τήν άγωνόδικον επιτροπή άπετέλεσαν οί:
Πρόεδρος Συν) ρχης Πυρ) κοΰ ΚΟΓΜΑΡΙΑΝΟΣ Μ. Γ.Γ. (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) 
Μέλη Άντ) ρχης Πεζικού ΚΑΛΑΜΙΔΙΙΣ (Α.Σ.Δ.Ε.Ν.)

Άστυν. Δ) ντής ΚΡΓΟΣ ΒΑΣ. (Α.Α.Π.)
Πλωτάρχης ΣΚΛΑΒΟΛΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.)
Έπισμηναγός ΜΑΣΟΓΚΕΑΣ Ν. (Γ.Ε.Α.)
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Ταγματάρχης ΚΟΝΔΓΛΟΣ A ll. (Ε.Β.Χ.)
’Αντιπρόσωπος Σ.Κ.Ο.Ε.
Παρασκευή 7.6.68 καί ώρα 11 στό σκοπευτήριο Καισαριανής καί παρουσία 

των: Προέδρου Σ.Κ.Ο.Ε., Αντιστράτηγου έ.ά. κ. Παπαρρόδου, Προέδρου Π.Σ.Ε. 
κ. ί κ α ,ια ιζή  Μαυροκαροάτου, Γπαρχηγοϋ Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Άντιστρατήγου κ.

αλαιογοπουλου, Ιπαρχηγοϋ Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγου κ. Παπαλουκά, ’Αρχηγού Α 
στυνομίας κ. Σακελλαρίου, Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κ. Καραχάλιου, CT- 
-ΡΧ^ΤΟΟ Χωροφυλακής^ Υποστρατήγου κ. Καρυώτ , 'Γπαρχηγοϋ ’Αστυνομίας κ. 
Στρατή, Αρχιπλοιάρχου κ. Μυλωνά, Δ) ντών Ά στ)μ ίας ’Αθηνών - Πειραιώς κ.κ. 
1 σιουγκου καί Τσαιούχα, Διοικ. Υ.Γ.Α. κ. Παπασπυροπούλου, τών μελών τής άγωνο 
οικου Επιτροπής καί πολλών αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων^ Ασφαλείας, έγινε κατ’ αρχήν έπίδειξις ταχείας βολής περιστρόφου κατ’ αν
δρείκελου,^ στην οποία καί έπρώτευσεν ό Άνθυποσμηναγός κ. Μαρμαρίδης, έπηκο- 
Λουθησεν ή απονομή τών επάθλων καί βραβείων στους νικήτας καί τέλος μικρή δε- 
ξιωσις την όποια παρεθεσε τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας πρός τιμήν δλων τών παρευ- 
ρεθεντων. Ολοι οι επίσημοι συνέχαρησαν τόν κ. ’Αρχηγό καί τόν κ. Κρΰο για τήν 
αρτια οιοργάνωσι τών άγώνων καί για τήν ώραία οεξίωσι. Μιά μικρή καί δίκαιη 
άναγνωρισις ϊών προσπαθειών μας, πού μάς δίνει τις απαραίτητες ήθικές δυνάμεις 
να συνεχισουμε τις προσπάθειες μας. Καί θά γίνη αυτό, γιατί δλοι σήμερα έχουμε 
οιαπιστωσει τήν ανάγκη μεγαλυτέρας δραστηριοποιήσεις δλων τών ύπηρεσιών 
μας.
„ νικήτας καί ηττημενους τών σκοπευτικών άγώνων ευχόμαστε νά άγουνί-
ςωνται πάντοτε σέ στίβους εύγενών καί ωραίων άγώνων μέ τήν αγάπη καί τήν 
συναδελφική κατανόησι πού άγωνίσθηκαν εφέτος.

/. ΡΑΪΚΟΣ

Στιγμιότυπου άπό τήν τελετήν απονομής τών βραβείων εις τούς νικήτας τών 
σκοπευτικών άγώνων ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.
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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ

Ύττό τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Δ Ο Υ Κ Α Κ Η

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Σπάνια δεχόντουσαν επισκέψεις συγγενών καί φίλων τους, έκτος από έναν με
σόκοπο, μέτριου Αναστήματος άνδρα, πού τον έβλεπα νά μπαίνη πολύ-πολύ συχνά. 
Οπου από τήν παρακολούθησί του εξακριβώνω, πώς καθόταν στην οδό Φυλής 139, 

πώς λεγόταν Λαγοράς καί πώς ήταν Ανώτερος υπάλληλος τής ίδιας εταιρείας. 
Βέβαιο λοιπόν πέος τά σοϋρτα-φέρτα του στο σπ;τι τοΰ Παγιάν είχαν καί κάποιον 
ιδιαίτερο λόγο. Καί μαθαίνω από τόν συγγενή του στον Πειραιά πρώτον πώς ό Αα- 
γοράς είχεν από παλιά διάφορες οικονομικές συνεργασίες μέ τόν Παγιάν καί μιά 
ακόμα σημαντική πληροφορία: πώς είχε κι’ άλλη κόρη, τήν Εύα, πού βρισκόταν 
πριν από λίγα χρόνια στο Παρίσι γιά Ανώτερες σπουδές.

Αυτή ή τελευταία πληροφορία παρείχε Αρκετή σχετικότητα μέ τήν Αναχώρησι 
τοΰ Παγιάν στή Γαλλία. ’Ασφαλώς θά πήγε νά μείνη μέ τήν κόρη του στό Παρίσι, 
κΓ άν δχι, οπωσδήποτε θά τήν συναντούσε.

"Ομως δεν Ασκούσαν μόνον υποθέσεις, έπρεπε νά έχω στά χέρια μου κάτι πιό 
συγκεκριμένο, πιό θετικό, καί συνέχισα τις παρακολουθήσεις μου, ώσπου νά τό βρώ.

ΚΓ Αφού ή οικογένεια Παγιάν δέν έδειχνε νά έχη άλλες έπαφές έκτος Από τόν 
Ααγορά, έρριξα δλη τήν προσοχή μου έπάνω τους.

Καί νά, σέ λίγες μέρες, δπτος τριγύριζα πάνω - κάτω τήν όδόν Άβέρωφ, βλέπω 
τήν ’Αλκυόνη νά βγαίνη Από τό σπίτι της πιό βιαστική Από άλλη φορά καί νά 
παίρνη τό τράμ Πατησίων. ΚΓ έγώ ξοπίσω της.

Στή στάσι τού Υπουργείου Στρατιωτικών κατέβηκε, τράβηξε τήν 656 Καρα- 
γεώργη καί μπήκε στήν μεγάλη είσοδο τής Υπηρεσίας Έκδόσεως Διαβατηρίων. 
Πέρασε κατόπιν σ’ ένα γραφείο, έβγαλεν από τήν τσάντα της κάποια χαρτιά, τά 
Ιοωσε σ' έναν υπάλληλο καί τράβηξε πάλι μέ τον ίδιο τρόπο στό σπίτι της.

Σκέφθηκα πρός στιγμήν νά γυρίσω πίσω καί νά ζητήσω πληροφορίες Από τόν 
υπάλληλο, μά μετάνοιωσα, δέν ήθελα νά τοΰ δώσω υποψίες.

Πήγα υστερ’ από μιά-δυό μέρες καί ζήτησα από τόν ίδιο υπάλληλο τό πρωτό
κολλου γιά κάποια έξακρίβωσι. ’Εκείνος στήν Αρχή δυστρόπησε καί μοΰ ζήτησε 
όνομα. Τού είπα πώς είναι Απόρρητον κΓ αναγκάστηκε τότε νά μού δώση τό 
πρωτόκολλου.

Ξεφυλλίζοντας τις μεγάλες σελίδες του δέν δυσκολεύθηκα νά βρώ στις 15 
Σεπτεμβρίου 1928, τήν έκδοσι διαβατηρίου άρ. 7992, τής ’Αλκυόνης Παγιάν τού 
Στεφάνου, δι’ Ευρώπην.

Πήρα υπό σημείωσιν τά στοιχεία καί έφυγα ενθουσιασμένος μ’ αυτή τήν σο
βαρή Απόδειξι στά χέρια.

ΙνΓ ή παρακολούθησις τοΰ σπιτιού τής οδού Άβέρωφ έγινε πιό στενή. ήΌταν 
υστερ’ από δυο μέρες νά πάλι ή ’Αλκυόνη, τρεχάτη καί φανερά χαρούμενη βγήκε 
Από τό σπίτι της καί τράβηξε μέ τά πόδια πρός τήν 'Ομόνοια. Φυσικά τήν πήρα 
στο κατόπιν, κΓ όταν είδα νά κατευθύνεται πρός τό πρακτορείου «Φάρος» τήν πλη
σίασα, μπήκαμε σχεδόν μαζί στά γραφεία κΓ Ακούω νά λέη στον πράκτορα:
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Σάς παρακαλώ ένα εισιτήριο οευτέρας θέσεως διά τή Μασσαλία.
Εβγαλε τό πορτοφολάκι της, πλήρωσε, πήρε το εισιτήριο κι’ Ιφυγε.

Αυτό ήταν, περιττή άλλη παρακολούθησις. Στόχος μου πια θά ήταν τό λιμάνι.
Ετσι τήν άλλη μέρα τό απόγευμα δπως βρισκόμουν στην είσοδο τοΰ Τελωνείου

παρακολουθούσα τούς ταξιδιώτες πού πηγαινοέρχονταν ξαφνικά νά καί σταμα
τά μπροστά μου ένα μαύρο αύτοκίν το καί κατεβαίνει ή ’Αλκυόνη, ή μητέρα της κι 
δ απαραίτητος φίλος τοΰ Παγιάν Λαγοράς πού τήν συνώδευαν. Κατόπιν πήγαν ολοι 
μαζί στήν αίθουσα έλέγχου, κι’ άωοΰ έγιναν οί σχετικές διατυπώσεις, ή ’Αλκυόνη 
τούς άπεχαιρέτησε καί τράβηξε γιά το καράβι πού ήταν αραγμένο στο μουράγιο τοΰ 
Τ ελωνείου.

Σέ λίγο τό καράβι σαλπάρισε, το μιουράγιο άδειασε από κόσμο μά εγώ εκεί κι’ 
όταν πιά τό είδα μακρυά, γκριζόμαυρο σημαδάκι έφυγα καί ψιθύρισα:

— Στο καλό κοπέλα μου, καί καλή άντάμωσι πολύ γρήγορα στο Παρίσι.
Κ ι’ ύστερα γραμμή γιά τήν Ασφάλεια. ’Αμέσως κάθησα καί συνέταξα τό τε

λευταίο γενικό δελτίο μιου μέ λεπτομέρειες καί τό σημαντικώτερο γεγονός, τήν άνα- 
χώρησι καί τής άλλης κόρης τοΰ Παγιάν γιά τή Γαλλία.

Τήν άλλη μέρα πρωί - πρωί πρώτος πέρασα στό γραφείο τοΰ οιευθυντοΰ.
'Ο κ. Σπόρου, κατάλαβε καί μοΰ είπε:
— Σάν πολύ πρωί Δουκάκη, κάτι καινούργιο θάχης γιά τήν ύπόθεσι Παγιάν
— Μάλιστα κ. Διευθυντά. Πριν λίγες μέρες σάς άνέφερα τις κινήσεις τής κό

ρης του ’Αλκυόνης καί χθες τό απόγευμα έφυγε γιά τή Μασσαλία μέ τό καράβι τής 
γραμμής «Πατρίς II». Όρΐστε καί τό δελτίο μου.

Ο διευθυντής άφοΰ διάβασε λέξι προς λέξι δσα άνέφερα καί μοΰ ζητούσε κάθε 
τόσο συμπληρωματικά, σ’ δτι τοΰ έκανε έντύπωσι,'είπε:

— Αοιπόν δπως βλέπω δεν υπάρχει πλέον λόγος νά καθυστερούμε. Τά γεγο
νότα μιλούν, δέν χρειαζόμαστε άλλες άποδείξεις. Σήμερα θά ζητήσιυ άπό τό Άρχη- 
γεΐον τήν εγκρισι γιά τήν άναχώρησί σου στη Γαλλία κΓ δσο δυνατόν πιό σύντομα.

Κι έφυγα απο το γραφείο τοΰ διευθυντοϋ μου |ΐέ τήν άγωνία τής προσμονής.
Μέχρι τό μεσημέρι δ τότε γραμματεύς τής διευθύνσεως κ. ’Ιωάννης Λυμπερό- 

πουλος κατ έντολην τοΰ οιευθυντοΰ είχε κΓ δλας στείλει τό έπείγον έγγραφον γιά  
τήν έγκρισιν πρός τό Άρχηγεΐον.

Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων ήταν ακόμα δ ιδρυτής της δ Σέρ Φρειδερϊ- 
κος-,Χαλιντεϋ (μακαρίτης) πού επιθυμούσε τήν πρόοδο, τήν προβολή τοΰ Σώματος 
σαν έργο δικό του, μόλις έλαβε γνωσιν διέταξε τον υπασπιστήν του ’Αστυνόμον Κα- 
σιμάτην (μακαρίτην) δπως τή εντολή του δ διευθυντής τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερι
κών Γεωργιάδης Κλεάνθης (μακαρίτης) Ιτοιμάσει αμέσως τά άπαιτούμενα έγγραφα 
γιά τό ταξίδι μου.

Σέ 4 - 5 μέρες πού ήσαν ολα έτοιμα μ’ έκάλεσε ό διευθυντής μου. Μ’ έντονο καρ
διοχτύπι πέρασα στό γραφείο του καί περίμενα ν’ άκούσω τί θά μοΰ έλεγε.

Ό κ. Σπόρου άφοΰ γύρισε καί μέ κοίταξε μέ τή γνωστή σοβαρότητά του, μά 
που κατ άπ αυτήν κρυβόταν ή καλιοσύνη του, ή πατρική στοργή του, στούς υπαλ
λήλους του εκείνους πού έκαναν ευσυνείδητα τή δουλειά τους μοΰ είπε:

—  Ακου παιδί μου, είναι δλα έτοιμα γιά τήν άναχώρησί σου στη Γαλλία, μά 
δπως καταλαβαίνης ή άποστολή σου αυτή δέν είναι καί τόσο εύκολη δσο φαίνεται. 
Πρώτον γιατί δεν εχωμε συγκεκριμενην διεύθυνσιν τής διαμονής τοΰ καταχραστοΰ, 
ακόμα καί τήν πόλι πού κατέφυγε. Εύνόητο, άφοΰ πήγε στή Γαλλία νά βρίσκεται 
στο ΙΙαρισι με τα παιόια του. Μα ή 1 α/.Λίκη πρωτεύουσα είναι πό/.ις άχανής. Είναι 
βέβαια κέντρο ψυχαγωγίας γιά μεγιστάνες μά είναι καί άντρον τοΰ υποκόσμου καί 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Στήν πραγματικότητα πηγαίνης νά βρής βελόνα μέσα 
σέ τόννους άχυρα.
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Έχω όμως πεποίθησι στό έμφυτο αστυνομικό σου δαιμόνιο καί στήν έπιμονή 
σου, νά μή υποχωρής δσα εμπόδια κ ι’ αν σου παρουσιαστούν, αλλά νά τραβας μ ολη 
σου τή ψυχή μπροστά μέχρι νά φθάσης στο τέρμα, στήν επιτυχία. ^

’Αμέσως κατόπιν μοΰ παραδίδει έναν φάκελλο προς τήν Πρεσοειαν μας στο Πα
ρίσι κ ι’ ένα ΣΠΕΣΙΑΛ διαβατήριον μέ άρ. 9160 μαζί μέ τις θερμές εύχες του.

Ηύ/αρίσττσα γεμάτος συγκίνησι τον διευθυντή μου, %ι έφυγα για να ετοψ,ασθω.
’Από κείνη τή στιγμή άρχισαν νά μέ ζώνουν οί μεγάλες έννοιες, σχέδια ιού 

σωστού δρόμου πού έπρεπε νά πάρω γιά τήν ανακάλυψη τού καταχραστοΰ, κι ενα 
σωρό άλλες. "Οπως κι’ ή Φανερή φυγή του από τήν Ελλάδα, οηλ. μέ το πραγμα
τικό του όνομα, γιατί ήξερα καλά τά ραφιναρισμένα σατανικά τεχνάσματα των κα
κοποιών τής κοσμοπολίτικης ζωής. Κ ι’ δπως είχε πή δ διευθυντής μου αύτο πρεπει
νά έκρυβε κάποια πονηριά του. _ , , . , ,

Μ’ αυτές τις έννοιες, μά καί χίλιες αισιόδοξες ελπίδες γιά τήν επιτυχία στις -ο 
Σεπτεμβρίου 1928 βρισκόμουν κλεισμένος στήν καμπίνα τού καραβιού «’Άνδρος» 
καί ταξίδευα γιά τή Γαλλία.

Έστερ’ από 4 μερόνυχτα πλησιάζαμε τις Γαλλικές ακτές,^ μά πριν ακόμα φα- 
νή τό λιμάνι τής Μασσαλίας ξεπρόβαλε πανύψηλο, χρυσαφένιο το άγαλμα τής Πανα
γίας σ’ ολη του τήν άγια μεγαλοπρέπεια, τοποθετημένο στήν αιχμηρά σκεπή της 
εκκλησίας τής ΝΟΤΡΕ ΝΤΑΜΕ ΝΤΕ ΛΑ ΓΚΑΡΝΤ, πού βρίσκεται χτισμένη πάνω 
σέ ύψωμα.

ΚΓ υστέρα σιγά - σιγά τό «Άνδρος» μπήκε στό λιμάνι τής Μασσαλίας. Ερρι- 
ςε άγκυρα, πλεύρισε, κΡ οΐ επιβάτες βιαστικοί όπως συνήθως, κατέβαιναν τι] σκαλα 
του.

’Από τούς πρώτους πάτησα στο μουράγιο, φώναξα ένα ταξί κι είπα στό σωφέρ.
Ρύ, ΙΙαραντί No 30.
Γενικός Πρόξενος τότε ό κ. Μελέκος, συμπαθής περασμένος άνορας πού με δέ

χτηκε φιλοφρονέστατα μ’ δλο τό τακτ τής ιδιότητάς του.
’Αφού τού άνέφερα τούς λόγους τής αποστολής μου στή Γάλλία, τού έζήτησα 

μ’ έγγραφόν του πρός τήν Τοπικήν ’Αστυνομίαν νά μέ βο θήσουν στό εργον μου.
'Ο κ. Πρόξενος πρόθυμα ετοίμασε τό έγγραφον, καί μέ τον κλητήρα τού Προ

ξενείου, ΜπακοΟρο τραβήξαμε στήν ’Ασφάλεια.
Κατά καλή ιτου τύχη νά βρω εκεί τον άλλοτε συνεργάτη μου καί φίλο μου ε

πιθεωρητή κ. Καλβέ πού μέ διευκόλυνε σ’ δ,τι ζητούσα.
Πρώτα άπ’ δλα τήν έξακρίβωσι εκείνου πού μέ απασχολούσε περισσότερο. ’Ά ν  

ό Παγιάν άπεβιβάσθη καί στή Μασσαλία μέ τό πραγματικό του όνομα.
Μά όταν σέ λίγο ό επιθεωρητής κ. Καλβέ έψαξε τά βιβλία τής Υπηρεσίας ’Ε

λέγχου Διαβατηρίων δεν βρήκε πουθενά καταχωρημένο τό όνομα τού Παγιάν εκτός 
τής κόρης του Αλκυόνης μέ διαμονή στό Παρίσι στήν όδό Ρήνου 41. Κράτησα υπό 
σημείωσι τό στοιχείο αυτό, ηύχαρίστησα τόν κ. Καλβέ, κΓ έφυγα αρκετά ανήσυ
χος, πού ή ύπόθεσι παρουσίασε τά μπερδέματα πού φοβόμουν.

Ό Παγιάν εξακριβωμένα πώς έφυγε από τόν Πειραιά μέ τό βαπόρι «ΤΑΝΊΆ». 
γιά τή Μασσαλία, καί δέν αποβιβάστηκε, τότε σίγουρα γιά νά θολώση τά νερά βγή
κε στό λιμάνι τής Γένοβας, κΓ από εκεί σιδηροδρομικώς τράβηξε γιά τό Παρίσι.

Χωρίς νά τό πολυσκεφθώ πήρα αμέσως τήν άπόφασι, καί μέ τό απογευματινό 
τραίνο μέσω ΒΕΝΤΙ — ΜΙΑ ΑΙΑ, έφθασα νύχτα στή Γένοβα. Πρωί - πρωί, βρισκό
μουν στήν Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων, καί δηλώνοντας τήν ιδιότητά μου στόν 
προϊστάμενο τής Υπηρεσίας τόν παρεκάλεσα νά μέ διευκολύνουν στήν έξακρίβωσι 
τής άποβιβάσεως τού Παγιάν στή Γένοβα. ’Αμέσως ό προϊστάμενος διέταξε έναν υ
πάλληλο νά μέ βοηθήση νά έρευνήσωμε τά βιβλία εισόδου, μά κΓ έκεΐ τίποτα δέν 
βρέθηκε στό όνομα πού ζητούσα.
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Ιούς ηύχαρίστησα κ ι’ έφυγα γρήγορα σαν κυνηγημένος. Κάθησα σ’ ένα κέν
τρο, καί πιο πολύ για νά βάλιο σέ τάξι τις σκέψεις μου, μά ή φαντασία μου είχε αρ
χίσει νά καλπάζη αχαλίνωτη καί νά φθάνη στις πιο τολμηρές στις πιό απίθανες 
εκδοχές.

Θές νά τον λήστεψαν μέσα στό βαπόρι, καί νά τον πέταςαν κατόπιν στη θά
λασσα ;

Μά δέ μπορεί οπωσδήποτε θά γινόταν αντιληπτή ή έξαφάνισί του.
Όχι, αυτό ήτο αδύνατον, εκείνο πού στεκόταν πιό βασικά, ήταν τό γνωστό 

κόλπο των κακοποιών τά διπλά διαβατήρια.
Μά μήπως κ ι’ αυτή ή περίπτωσι δέν παρουσίαζε δυσκολίες;
Ά ντε νά βρής μέ ποιο ψευδώνυμο κυκλοφορούσε καί νά μπής στά ίχνη του. 

Κι’ έτσι δέν έμενε πλέον άλλο, παρά νά φθάσω όσο μπορούσα πιό γρήγορα στό 
Παρίσι.

Τήν ίδια μέρα κ ι’ δλας μέσα σ’ ένα κομπαρτιμάν τής αμαξοστοιχίας Γένοβα —  
Παρισίων κατέστρωνα νοερά τούς τρόπους γιά τό καλύτερο ξεκίνημά μου.

ΚΓ υστερ’ από ένα πολύωρο κοπιαστικό ταξίδι έφθασα στή Γαλλική πρωτεύ
ουσα, πού μέ κόπο κατάφερα νά βρεθώ) στό δρόμο μέσ’ από τήν ανθρωποθάλασσα τού 
σταθμού τής ΓΚΑΡΝΤ ΝΤΕ ΑΓΩΝ.

Πήρα τό πρώτο ταξί από τήν πιάτσα κ ι’ είπα στον οδηγό:
— ΑΓΚΟΓΣΤ, ΒΑΚΙΕΡΙ 4.
Ή διεύθυνσι τού Γενικού Προξενείου μας.
Μά δυστυχώς είχα φθάσει αργά κΓ οί πόρτες ήταν κλειστές.
’Αναγκαστικά τράβηξα σ’ ένα ξενοδοχείο στή ΡΥ ΒΑΛΖΑΚ στό πλϊ,σιέστερο 

προς τήν Πρεσβεία μας.
Τήν άλλη μέρα μέ τό φάκελλο πού μοΰ είχε δώσει ο διευθυντής μου κ. Σπό

ρου, ήμουν στό Προξενείο μας στό γραφείο τού γενικού Δημητρίου Νικολοπούλου 
(μακαρίτη) , έξαιρέτου καί μορφωμένου άνδρα πού γρήγορα είχε άνεβή τά ύπατα α
ξιώματα τού διπλωματικού Σώματος, μά πού δυστυχώς, τον Μάρτιον τού 1938 στή 
Μόσχα πού ήταν πρεσβευτής μία σφαίρα περιστρόφου τού έκοψε πρόωρα τό νήμα 
τής ζωής του.

Ό άτυχος Πρόξενος θυμούμαι μέ πόσο ενθουσιασμό μέ δέχτηκε ίσως γιατί θά 
συνεργαζόταν γιά πρώτη φορά μέ αστυνομικό τής πατρίδος του, κι, ακόμα σαν συγ- 
γραφεύς, τού άρεσαν, δπως μ’ άφησε νά καταλάβω, οί αστυνομικές περιπέτειες.

’Εξέθεσα στον γενικό πρόξενο τήν ύπόθεσι καί τού παρέδιοσα τον φάκελλον. Ά -  
ωοΰ διάβασε τό περιεχόμενο, έκάλεσε τον γραμματέα του νά έτοιμάση επείγον έγ
γραφον γιά τήν Γαλλικήν αστυνομίαν καί νά μέ συνοδεύση στήν Πρεσβεία μας.

Πρεσβευτής στο Παρίσι, ή έξέχουσα διπλωματική φυσιογνωμία δ Νικόλαος 
Πολίτης (μακαρίτης) , ό όποιος μόλις έλαβε γνώσιν τής ύποθέσεως, μάς παρέπεμψε 
στήν Γενική ’Ασφάλεια (ΣΥΡΕΤΕ ΤΖΕΝΕΡΑΛ) .

Καί σέ λίγη ώρα μέσα στό μέγαρο τής Ασφαλείας περιμέναμε νά μάς άναγ- 
γείλη στήν Διεύθυνσι δ κλητήρας.

Δεν πέρασε πολύ, ή πόρτα τού Διευθυντοΰ άνοιξε, καί στό βάθος τής αιθούσης 
μπροστά σ’ ένα πολυτελέστατο γραφείο στεκόταν ένας μεσήλικος πανύψηλος πυρό- 
ξανθος άνορας μέ μυωπικά γυαλιά.

Πίταν ό διευθυντής τής ΣΥΡΕΤΕ ΤΖΕΝΕΡΑΛ κ. Λουΐς Τζουλιώμ, πού μάς πε- 
ρίμενε. Σοβαρός, λιγόλογος ρώτησε σέ τί μπορούσε νά μάς φανή χρήσιμος.

Ό Γραμματεύς τού Προξενείου ευθύς άμέσως μέ συνέστησε, τού εξήγησε τό 
σκοπό τής επισκέψεώς μας καί τού παρέδωσε τό έγγραφον τού Προξενείου.

Ό Διευθυντής αφού διάβασε τό έγγραφον είπε καί τού εξιστόρησα τήν ύπόθε-
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αιν. Ινι’ όσο προχωρούσα στην έξιστόρησι πού μετέφραζεν 6 Γραμματεύς, τόσο τό 
πρόσωπο του κ. Τζουλιώμ άπό ενδιαφέρον, έπαιρνε μια αλλοιωτικη εκφρασι. Σαν 
ν’ ακτινοβολούσε, λές κ ι’ ήθελαν νά φανούν οι άφθαστες άστυνομικές ικανότητες του.

Τέλος, πάτησε ένα άπό τά ηλεκτρικά κουμπιά τού γραφείου του, κι άμέσως κα
τόπιν παρουσιάζεται ένας μικρόσωμος καί γεροδεμένος άνδρας.

Ή ταν & προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Σκοτεινών Υποθέσεων άστυνόμος κ. Ρα- 
ούλ Νικόλ.

"Γστερ’ άπό τις συστάσεις καί τούς λόγους τής επισκέψεως μας, & κ. Νικόλ, 
μάς ώόήγησε στο γραφείο του καί '/.άλεσε τους επιθεωρητας που θα με βοηθούσαν.

Στο μεταξύ, κατετόπισα τον κ. Νικόλ γιά την ύπόθεσι, καί τού άνέφερα δλες τις 
πληροφορίες καί τά στοιχεία πού είχα γιά τόν καταχραστή.

Κε Νικόλ, τού είπα, όπωσδήποτε ό καταχραστής Παγιάν πρέπει νά βρίσκεται 
στή χώρα σας, άσχετα αν δεν ύπάρχη τ’ δνομά του καταχωρημένο στά βιβλία εισόδου

Συνηθισμένη πονηριά τών σκοτεινών ανθρώπων.
’Ασφαλώς κυκλοφορεί μέ ψευδώνυμο, μά άφετ.ρία γιά τό πρώτο ξεκίνημα έ- 

χωμε τή δήλωσι διαμονής στό Παρίσι, οδός Ρήνου 41, τής κόρης του Αλκυόνης, 
πού έφυγε μετά τόν πατέρα της άπό τήν Ελλάδα.

Μά κείνη τή στιγμή διέκοψε τήν συνομιλία μας ό έρχομός τριών νεαρών αστυ
νομικών.

Ήσαν οί επιθεωρητές πού είχε καλέσει ό κ. Νικόλ.
Μέ πρωτοφανή οικειότητα πλησίασαν στό γραφείο τόν άστυνόμον, τόν τριγύρι

σαν καί τού είπαν:
—- Ηατερούλη μας, τά παιδιά σου στις προσταγές £ρυ.
Ό κ. Νικόλ, χαμογελαστός, ευχαριστημένος γύρισε καί μοΰ είπε:
— Πραγματικά κύριε, αυτά είναι κι’ εμένα τά καλύτερα παιδιά μου, καί τούς 

χτύπησε στοργικά στις πλάτες.
Ή τρυφερή έκείνη σκηνή, προϊσταμένου προς υφισταμένους μέ συνεκίνησε βα- 

θειά καί μ’ έκανε νά κρίνω τ’ αποτελέσματα τής ζηλευτής συνεργασίας τους.
Είναι αλήθεια πώς έμάς τούς αστυνομικούς οί κίνδυνοι, οί ταλαιπωρίες, οί άπο- 

τυχιες, μά κ ι’ επιτυχίες, πάνω στή δουλειά μας πολλές φορές κ ι’ δταν ύπάρχη 
κατανόησι, μάς ένώνουν άρρηκτα, οί βαθμοί παραμερίζονται, γινόμαστε δλοι ίσοι, έ
να σώμα, μιά ψυχή.

Κ ι’ υστέρα άπό τή χαριτωμένη έκείνη σκηνή ό κ. Νικόλ μοϋ συνέστησε τούς 
τρεις έπιθεωρητάς.

— Οί κ.κ. Καμίλλ Μαξίμ, Λουί Λαβέλ καί Πώλ Πετί.
Στούς νεαρούς έπιθεωρητάς τούς γεμάτους ζινή, έξυπνάδα καί δραστηριότητα, 

έξέθεσε κατόπιν δ άστυνόμος τούς λόγους πού τούς κάλεσε.
Τότε κ ι’ οί τρεις μαζί, μ’ έναν αυθόρμητο ενθουσιασμό ήρθαν κοντά μου, μοΰ 

έσφιξαν θερμά τό χέρι καί μοϋ υποσχέθηκαν τή συνεργασία τους, μέχρι τήν τελική 
επιτυχία.

Ηύχαρίστησα μέ τή σειρά μου κ ι’ εγώ τόν άστυνόμον κ. Νικόλ καί τούς νεαρούς 
έπιθεωρητάς καί μελλοντικούς συνεργάτες μου.

Κι’ άμέσως κατόπιν ο άστυνόμος μέ φανερά έκδηλο τό μεγάλο ένδιαφέρον του, 
τούς είπε:

f  Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Τσαμαδοΰ ’Αναστασίου.

Πάροοος τής όδοϋ Στουρνάροι 6, στή πλατεία «Έξαρχείων».
0  Αναστάσιος Τσαμαοός (1774 —  1825) , Πδραΐος ναυτικός καί άγωνιστής 

loO 1821 κατεσκευασε τό 1819  στη Βενετία τό πλοΐον « Αρης», χωρητικότητας 350 
τόννων, πού κατά τήν εκρηξι τής Έπαναστάσεως έγινε πολεμικό" σκάφος καί πήρε 
μέρος υιούς θαλασσίους αγώνες, με πλοίαρχο τόν Τσαμαδό, ό όποιος καί έφονεύθη 
υτή ναυμαχία τής Σφακτηρίας (1825) , μαζί με τόν ’Ιταλό κόμι Σάντα - Ρόζα, τόν 
υπουργό Άναγνωσταρά, τόν Σχίνη, τόν Σαχτούρη καί 350 περίπου άλλους "Ελλη
νες. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στόν Πειραιά καί στην Ήλιούπολι) .

Τσοπανάκου Π αναγιώ του .
Πάροδος τής όδοϋ Κεδρηνοϋ, όπισθεν των φυλακών «Άβέρωφ».
«Τσοπανάκος», είναι τό παρωνύμιο του έκ Δημητσάνης σατιρικού καί επικού 

ποιητού Παναγιώτου Κάλλα (1789 - 1825) . Μέ τά θούριά του παρώτρυνε τούς 
"Ελληνες στόν ύπέρ  ̂ τής έλευθερίας άγώνα καί υμνούσε τά κατορθώματα τού Κολο- 
κοτριόνη καί των άλλων ηρώων τοΰ 1821.

Τσοτάκου Νικολάου.
Πάροδος τής οδού Μυλοποτάμου 38, κοντά στόν κιν) φο «Άίντα» στόν Ερυθρό 

Σταυρό».
Ό Νικόλαος Τσοτάκος (1874 - 1907), οπλαρχηγός τού Μακεδονικού άγώνος, 

άπό τό Γέρμας τής Λακωνίας, μέ τό ψευδώνυμο «Καπετάν Γέρμας», επεσεν ήρώϊκά 
μαχόμενος εναντίον των Τούρκων κοντά στό χωριό Αοζνίτσα, τό όποιον, προς τιμήν 
του, μετωνομάσθη σέ Γέρμας.

Τσοτιλίου .
Πάροδος τής όδού Χαλκιδικής 18, στόν «Προφήτη Δανιήλ».
Τό Τσοτίλιον, είναι κωμόπολις τής έπαρχίας Βοΐου στό νομό Κοζάνης, έδρα 

κοινότητος, μέ 1.550 περίπου κατοίκους. Στό διάστημα τής κατοχής, οί ’Ιταλοί 
κατέστρεψαν όλοσχερώς 170  περίπου σπίτια άπό τά 300 υπάρχοντα.
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Τσουδεροϋ.
Πάροδος τής όδοΰ Μωραϊτίνη 30, στά «Θυμαράκια».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη μεγάλη Κρητικη οικογένεια, <ιθυ ήλκ=. 

την καταγωγή από τήν οικογένεια των Καλλεργών. Μέλη της οικογένειας Τσουδ^- 
ροΰ διεκρίθησαν σε διαφόρους εθνικούς αγώνες, όπως ο Γεώργιος (1768 - 1859) , 
ό Μέλχισεδέκ (1769 - 1822), ό ’Ιάκωβος (1770- 1806), ό ’Ιωάννης (1851-1908) 
καί άλλοι. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στό Καλαμάκι) .

Τσούντα Χρήστου.
ΙΙάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 414, μετά τόν «'Άγιον Ελευθέριον».
Ό Χρηστός Τσούντας, αρχαιολόγος, γεννήθηκε στήν Στενήμαχο τής Θράκης 

τό 1857. Τό 1883 διωρίσθη έφορος αρχαιοτήτων, θέσι τήν οποία διετήρησε μέχρι 
το 1901. Στό διάστημα αυτό ένήργησεν ενδιαφέρουσες άνασκαφές σέ διάφορα μέρη. 
Αποχωρώντας από τήν αρχαιολογική υπηρεσία, έξελέγη καθηγητης αρχαιολογίας 
στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπού έδίδαξε τήν ιστορία τής τέχνης μέχρι τό 1925. 
Τό 1925 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. ’Απέθανε στήν ’Αθήνα τό 1934.

I

I [ί

Τσόχα ’Αναστασίου.
’Αρχίζει από τήν λεωφόρο Βασ. Σοφίας 121 (Ίπποκράτειον) καί τελειώνει 

όπισθεν τοΰ γηπέδου του Παναθηναϊκού.
Ό ’Αναστάσιος Τσόχας, ’Αθηναίος τήν καταγωγή, έχρημάτισε γιά πολλά χρό

νια δημοτικός σύμβουλος ’Αθηναίων.
Τσάμη Καρατάσου. (Βλέπε Καρατάσου Τσάμη).
Τσελέπη Γεωργίου.
Πάροδος όδοΰ Μπακνανά, κοντά στό γήπεδο τοΰ Α.Ο. Φοίβου.
Ό Γεώργιος Τσελεπής, αγωνιστής από τήν Αίγινα, διετέλεσεν οπλαρχηγός 

των Αίγινητών κατά τήν πολιορκία τής Άκροπόλεως τό 1828.
Τσέλιου Δήμου .
Πάροδος τής όδοΰ Κεδρηνοΰ 45, όπισθεν τοΰ 430 στρατιωτικού νοσοκομείου.
Ό Δήμος Τσέλιος, γνωστότερος ώς Δημοτσέλιος, οπλαρχηγός τής Έπαναστά- 

σειυς τοΰ 1821 από τήν Στερεά Ελλάδα, έλαβε μέρος στη μάχη τοΰ Πέτα (1822) 
καί τό 1823 καί 1824, εδρασεν ώς αντιπρόσωπος της Στερεάς Ελλάδος, άνε- 
δείχθη δέ αντιστράτηγος. Τό 1827, αναλαμβάνοντας τήν άνάκτησι τής Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδος, έκυρίευσε τό Λεσίνι καί τόν Μύτικαν. Τό 1836, στό διάστημα 
των ταραχών τής εποχής εκείνης, ό ’Όθων διέγραψε τόν Δημοτσέλιον από τούς 
καταλόγους τής Φάλαγγος καί τόν άπεκήρυξε.

Τσιγάντε Ί ω ά ν νο υ .
Συνέχεια τής όδοΰ Δίπλα, όπισθεν τοΰ «Άγιου Σώστη» τής λεωφ. Συγγροΰ.
Ό ’Ιωάννης Τσιγάντες - Σβορώνος, αξιωματικός τοΰ ελληνικού στρατού, γεν

νήθηκε στήν Ρουμανία τό 1897. ’Έλαβε μέρος στήν μικρασιατικήν εκστρατείαν, κα
τά δέ τό διάστημα τού β' παγκοσμίου πολέμου, έκτελώντας άποστολήν τού Συμ
μαχικού Στρατηγείου στήν κατεχομένη ύπό τών Γερμανοϊταλών Ελλάδα, έφονεύθη 
ήρωϊκά τήν 13ην ’Ιανουάριου 1943, άφοΰ προηγουμένως έκαυσε τό άρχεΐον του καί 
έφόνευσε δύο από τούς άποπειραθέντας νά τόν συλλάβουν ξένους στρατιώτες.

f  Συνεχίζεται)

'
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Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΗΝΩΝ Α Π ΡΙΛ ΙΟ Υ  ΚΑΙ Μ Α ΤΟ Υ  1968

******************

Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι:

α) Κατά μήνα ’Απρίλιον έ.ε. τό Ταμείον έπραγματοποίησεν 
Εσοδα τακτικά λ

έκ συμ) χής Δημοσίου

Σύνολον εσόδων 
’Έξοδα

Πλεόνασμα

469.894
653.882

1.123.776
829.726

294.050

ο) Κατά μήνα Μάϊον έ.ε. μερίμνη τοϋ Ταμείου:

1) Εξητάσθησαν ι) υπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι
ιι) εις ιατρεία τής εκλογής των 

ιιι) ε’ις ιατρεία καί εργαστήρια τής Ύγειον. 
υπηρεσίας τοϋ Ά ρχηγ. Άστυν. Πόλεων καί 
τον Κλάδον Τ γείας Ά θ  νοϋν —  Πειραιώς 
(εςετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί) 

ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί ιατρούς 
κατόπιν παραπομπής Οπό τοϋ Ταμείου προς 
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν 
ή θεραπείαν.

2 )  ( Τπεβλήθησαν εις οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις
καί Κέρκυρα.
3) Είσήχθησαν εις Νοσ) μεϊα καί Κλινικά: τής εκλογής των
4) Είσήχθησαν εις Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι '
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 280 ορχ. εις

’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν

1.689 Μέλη 
3.991 ■

3.770 »

1.568 »

36 » 
280 »
47 Μελών 
1 Μέλος 

11.382 Μέλη
6) Έξετελέσθησαν εις Φααρμακεια >-ής εκλογής το)ν μελών 7889 συνταγαί.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
Ώ ζ Π ρό εδρο ς τον  Χ λα δο ν  'Υ γ ε ία ς  Α  Η . 

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Σ Α  Κ  Ε Α  Λ  A P I  Ο Υ



Κάθε Παρασκευή 

"Ωρα 20,30 -21

ΠαρακολουΘεΐται την εκπομπή τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα έ π ί κα ι ρη ,  δ ι δ α κ τ ι κ ή ,  ε ν 

δ ι α φ έ ρ ο υ σ α .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη Υ ι « κ ά θ ε  Ε λ 
λ η ν ι κ ό  σ π ί τ ι .


