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Η ινθνικη Κυοερνησις έδωσεν εις τήν δημοσιότητα, διά του Προέδρου αυτής κ. 
I ειυργιου Παπαδοπουλου, τό κείμενον του ύπ’ αυτής έκπονηθέντος Συντάγματος, 
επί πλέον δέ ώρισεν ώς ημερομηνίαν διεξαγωγής τοΰ δημοψηφίσματος τήν 29 - 
9 - 1968.

Διά των ανωτέρω ή Εθνική Κυβέρνησις. απέδειξε συνέπειαν, ευαισθησίαν καί 
απόλυτον ικανότητα πραγματοποιήσεως των υπεσχημένων.

Οΰτω άποδεικνΰεται, περιτράνως, δτι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου, ή 
6/,οια εςεδηλωθη ως υγιής καί Εθνοσωτήριος άντίθεσις πρός παν δ,τι άπετέλει τό 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα μιας απαραδέκτου εποχής από άπόψεως ποιότητος καί 
στάθμης τοΰ δημοσίου βίου, έχει τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν νά καταστή θέσις. Καί 
ή 0έσίί τή5 Έπαναστάσεως, καί τής έξ αυτής προελθούσης Εθνικής Κυβερνήσεως, 
είναι σαφής, τιμία καί αποφασιστική.

Ή  Εθνική Κυβέρνησις έ'θεσεν ώς σκοπόν τής ύπάρξεώς της τήν Εθνικήν άνα- 
γεννησιν δια τής εςυγιανσεως του Δημοσίου βίου, τής λήθης τοΰ οιχάσαντος τό ’Έ 
θνος παρελθόντος, τής ψυχικής ένότητος ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού Λαού καί τής υ
περήφανου, εις τό μέλλον, πορείας του, μέ φωτεινόν οδηγόν ιά αιώνια καί ακατάλυτα 
Ελληνοχριστιανικά ίδειοδη, προς δημιουργίαν ενός νέου καί λαμπρού 'Ελληνικού πο

λιτισμού. Ιίρός δημιουργίαν των συνθηκών εκείνων, αί όποΐαι θά διασφαλίσουν τήν 
πρόοδον καί ευημερίαν τού Ελληνικού Λαού. Πρός έκ νέου άνάληψιν υπό τής Ελλά
δος^ τού ηγετικού πνευματικού ρόλου της, επί παγκοσμίου κλίμακος.

Αλλα πρός πραγματωσιν των ανωτέρω σκοπών δέν αρκεί ή θέλησις, όσονδήποτε 
ισχυρά. Χρειάζεται μεθόδευσις, απαιτείται ή υπαρξις ενός οργάνου τό όποιον θά δια
σφάλιση τήν άπρόσκοπτον καί δημιουργικήν λειτουργίαν τής αναπλαστικής δαιόικα- 
σίας; Καί τό οργανον τούτο, κατά τάς φιλοδοξίας τής Κυβερνήσεως, θά είναι τό ύπ’ 
αυτής έκπονηθέν σχέδιον Συντάγματος.

Τό καθ’ ημάς θεωροΰμεν χρέος μας δπως προέλθωμεν εις τήν διατύπωσιν ώρι- 
σμένων κριτικών σκέψεών μας επί τοΰ έν λόγο) Συντάγματος.

Φρονοΰμεν, λοιπόν, δτι, τό κείμενον τού νέου Συντάγματος είναι δημοκρατικώς 
άνεπίληπτον. Στηρίζεται επί τής αρχής τής πολιτικής ελευθερίας. Κινείται εντός των 
πλαισίων τής έννοιας τής Δημοκρατίας, ώς τό πρώτον οιετυπώθη πρό 2.500 καί πλέ
ον ετών ύπό τού μεγάλου ’Αθηναίου πολιτικού άνδρός Περικλέους διά τού περιφήμου 
επιταφίου λόγου του, πρός τιμήν διακεκριμένων ’Αθηναίων, πεσόντων κατά τήν'διάρ
κειαν των μαχών τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Ό  επιτάφιος εκείνος λόγος, ύπήρξεν 
ένας δημοκρατικός καταστατικός χάρτης, δ όποιος δέν θά είχε τίποτε νά ζηλεύση συ- 
γκρινόμενος σήμερον πρός τά τελειότερα συνταγματικά κείμενα των Κρατών τοΰ 
’Ελευθέρου Κόσμου καί τάς περί υγιούς Δημοκρατίας αντιλήψεις των προηγμένων 
λαών των. '

Διά τού νέου Συντάγματος αντιμετωπίζονται, άποτελεσματικώς, αί άδυναμίαι 
τού παρελθόντος. Ένισχΰεται αποφασιστικούς ή Εκτελεστική εξουσία, εις τρόπον ώ
στε νά δύναται νά χωρή άπροσκόπτως εις εργον δημιουργικόν. ’Αποσαφηνίζεται πλή
ρως ή μορφή τού πολιτεύματος ώς Βασιλευομένης Δημοκρατίας καί εξαφανίζονται τά 
τελευταία κατάλοιπα τής Συνταγματικής Βασιλείας.
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Αί άτομικαί έλευθερίαι περιορίζονται μόνον εις περίπτωσιν άσκήσεώς των κατα
χρηστικής και βλαπτικής των υγιών συμφερόντων τού ’Έθνους καί τοΰ Λαοΰ.

Διατηρείται ή Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Καθορίζονται αί βα- 
σιλικαί προνομίαι κατά τρόπον ό όποιος έγγυάται άόιαφιλονικήτως τήν άνύψωσιν τοΰ 
προσώπου τοΰ Βασιλέως εις θέσιν συμβόλου εθνικής ένότητος καί μεγαλείου.

Ή  δραστηριότης των Κομμάτων είναι ελεύθερα, άλλα θά πρέπει νά στηρίζεται έπί 
τής αρχής τής δημοκρατικής όργανώσεως καί νά μή άντιστρατεύεται προς τά παγίως 
παραδεδεγμένα συμφέροντα τοΰ ’Έθνους.

Είναι γεγονός δτι τό σχέδιον τοΰ Νέου Συντάγματος καινοτομεΐ καί εισάγει 
νέους προοδευτικούς καί άληθώς δημοκρατικούς θεσμούς, συμφώνους πρός τάς συγχρό
νους καί έπί επιστημονικών καί φιλοσοφικών βάσεων έρειδομένας συνταγματολογι- 
κάς αντιλήψεις.

Ούτω, διά τοΰ ύπό ψήφισιν Συντάγματος επέρχονται αί κάτωθι διαφοροποιήσεις 
έναντι τοΰ έν ίσχύι τοιούτου:

α) ’Αντί τοΰ άρθρου 27 τοΰ Συντάγματος τοΰ 1952, τό όποιον ώριζεν δτι ή εκτε
λεστική έξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα..., έν τώ σχεδίω τίθεται τό άρθρον 3 καθορίζον 
ότι, ή νομοθετική έξουσία ασκείται ύπό του Βασιλέως καί τής Βουλής, ή δέ εκτελε
στική τοιαύτη ύπό τοΰ Βασιλέως καί τής Κυβερνήσεως.

Διά τοΰ άρθρου 47 τοΰ σχεδίου ορίζεται ή υποχρεωτική διά τον Βασιλέα κύρωσις 
καί δημοσίευσις νόμου, δ όποιος δέν έκυρώθη καί έδημοσιεύθη ύπ’ αύτοΰ εντός μηνός, 
είσήχθη όμως έκ νέου καί έψηφίσθη ύπό τής δλομελείας τής Βουλής δι’ απολύτου 
πλειοψηφίας. Ούτω, διά τοΰ άρθρου 47 περιορίζεται τό δικαίωμα τής αρνησικυρίας 
τοΰ Βασιλέως.

β) Είσάγεται δ θεσμός τής τριμελούς άντιβασιλείας εις περίπτωσιν χηρείας τοΰ 
θρόνου, παραιτήσεως ή αποδημίας τού Βασιλέως καί άνηλικιότητος, ή έλλείψεως ή α
πουσίας τοΰ διαδόχου.

Μέχρι σήμερον, έξ άλλου, ή Άντιβασιλεία ήσκείτο καί ύπό τής Βασιλίσσης. Τού
το αποκλείεται διά τό μέλλον.

γ) Ό  Βασιλεύς καί δ Διάδοχος ένηλικιοΰνται άμα τή συμπληρώσει τοΰ 21ου έ
τους, αντί τοΰ μέχρι τοΰδε ίσχύοντος 18ου.

δ) Ό  Βασιλεύς, κατά τό ίσχΰον Σύνταγμα, διορίζει καί παύει τούς 'Υπουργούς. 
Κατά τό ύπό ψήφισιν σχέδιον δ διορισμός καί ή παΰσις τών 'Υπουργών πραγματοποιεί
ται μέν ύπό τοΰ Βασιλέως, αλλά μόνον κατόπιν προτάσεως τοΰ Πρωθυπουργού, ένώ 
κατά τό Σύνταγμα τοΰ 1952 ή σχετική προνομία τοΰ ’Άνακτος ήτο απεριόριστος.

ε) Ό  Βασιλεύς διορίζει Πρωθυπουργόν τον ’Αρχηγόν τοΰ Κόμματος τό όποιον 
διαθέτει, έν τή Βουλή, τήν απόλυτον πλειοψηφίαν. Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν 
ουδεν Κομμά συγκεντρώνη τήν απόλυτον πλειοψηφίαν, ή Βουλή προτείνει τόν Πρω
θυπουργόν δ δέ Βασιλεύς ύποχρεοΰνται δπως διορίση τόν ύπ’ αυτής ύποδειχθέντα.

Έάν δέν καταστή δυνατόν νά συγκέντρωση πλειοψηφίαν δ ύπό τής Βουλής ύπο- 
δειχθείς διά τήν πρωθυπουργίαν, τότε τόν Πρωθυπουργόν διορίζει δ Βασιλεύς, άφοΰ 
άκούση προηγουμένως τήν γνώμην τοΰ Συμβουλίου τοΰ ’Έθνους.

στ) Οί τελοΰντες ύπό τήν επίτιμον προεδρίαν τοΰ Βασιλέως ή μέλους τής Βασιλι
κής οικογένειας ’Οργανισμοί ή 'Ιδρύματα ύπόκεινται είς κρατικόν έλεγχον.

ζ) Πλήν τοΰ Βασιλέως καί τοΰ Διαδόχου, ούδέν έτερον μέλος τής Βασιλικής οι
κογένειας δικαιούται οίασδήποτε χορηγίας.

η) Κατά τό άρθρον 32 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος, ό Βασιλεύς άρχει τών Ενό
πλων Δυνάμεων. Κατά τό σχέδιον ωσαύτως άρχει τούτων, τήν Διοίκησιν δμως αυ
τών ασκεί ή Κυβέρνησις.

Ό  αριθμός τών Βουλευτών από 300 καθορίζεται 150 τό πολύ. Οί 30 έξ αυ
τών εκλέγονται άριστίνδην.
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At έκλογικαί περιφέρειαι αντί 56 καθορίζονται εις 10 - 15. Ή  θητεία των 
Βουλευτών αντί 4ετής ορίζεται 5ετής. Εκλογικόν σύστημα καί έκλογικαί περιφέ- 
ρειαι καθορίζονται διά νόμου, ίσχύοντος από των μεταπροσεχών έκλογών.

Καθορίζονται μείζονα προσόντα διά τήν έκλογήν Βουλευτών. Ουδείς Βουλευ
τής δύναται νά έκλεγή εις 4 συνεχείς βουλευτικάς περιόδους, εκτός τοϋ Πρωθυπουργού 
καί ’Αρχηγιών Κομμάτων. Οί διατελέσαντες μέλη Κυβερνήσεως Τπουργοί, έκτος 
Πρωθυπουργού καί Αντιπροέδρων, δέν δύνανται νά ύποβάλουν ύποψηφιότητα Βουλευ- 
τοϋ κατά τάς αμέσως έπομένας έκλογάς.

Ή  μετάστασις Βουλευτοϋ εις έτερον Κόμμα κατά τήν διάρκειαν τής βουλευτι
κής περιόδου απαγορεύεται

Καταργοϋνται δλαι αί άτέλειαι, άπαλλαγαί κ.λ.π. των Βουλευτών.
Εκσυγχρονισμός τής Βουλής εις λειτουργίαν καί άρμοδιότητας (Νομοθέτησις 

όλομελείας καί τμημάτων) .
Πολιτικά Κόμματα ιδρύονται έλευθέρως. ’Αποκλείονται τά άντεθνικώς δρώντα.
Κοινωνική καί πολιτική μέριμνα. (Διαπαιδαγώγησις ανηλίκων —  ύποστήριξις 

πολυτέκνων, έξασφάλισις εργασίας, κοινωνική άσφάλισις, στέγη) .
Διά τού σχεδίου Συντάγματος είσάγονται οί έξής νέοι θεσμοί: Συμβούλιον τοϋ 

'Έθνους — Συνταγματικόν Δικαστήριον —  Εθνικόν συμβούλιον Παιδείας —  Κυβερ
νητικοί Επίτροποι —  Άπαγόρευσις απεργίας Δημοσίων όπαλλήλων —  Προστασία ι
διοκτησίας καί Εμπορικής Ναυτιλίας. Επίσης αντιμετωπίζεται τό θέμα τής διοική- 
σεως των Ένοπλων Δυνάμεων κατά τρόπον ώστε αϋτη νά άνήκη εις χεϊρας των φυ
σικών ήγητόρων των καί των αρμοδίων κυβερνητικών Οργάνων, αποκλεισμένης πάσης 
άνοικείου παραβάσεως ή οποία θά ήδύνατο νά παραβλάψη τήν ύψίστην έθνικήν απο
στολήν των.

Κατόπιν τών άνωτέριυ καθίσταται σαφές δτι δ καταστατικός χάρτης θά άποβή 
εις το μέλλον ή άδιαφιλονικήτου άξίας ασφαλιστική δικλείς διά τής οποίας θά κατοχυ- 
ροΰται ή δμαλή λειτουργία τού Πολιτεύματος. Η μείς οί άστυνομικοί, πρώτοι εξ ό
λων των Κρατικών λειτουργών, αλλά καί ως άπλοι "Ελληνες πολΐται θά άπολαύσω- 
μεν’τά αγαθά τής ομαλής λειτουργίας τοϋ Πολιτεύματος καί τής άποκαταστάσεως 
τού κύρους τών βαρύτατα κατά τό παρελθόν τρωθεισών έννοιών «Κράτος» καί 
«Νόμος».

’Ιδού δ λόγος διά τόν όποιον δχι απλώς έπικροτοΰμεν τό νέον σχέδιον Συντά
γματος καί συμπαριστάμεθα όλοψύχως πρός τήν Έθνικήν Επαναστατικήν Κυβέρ- 
νησιν διά τήν έπιψήφισίν του, αλλά καί θά πανηγυρίσωμεν όταν καταστή δ έν ίσχύι 
καταστατικός χάρτης τοϋ πολιτεύματος.

« Α .Χ .»

Οί αστυνομ ικ ο ί πού μ ελ ετο ύ ν  σ υ νεχ ώ ς  προσφ έρουν  
μεγάλη υπηρεσία  στήν κ ο ινω νία  καί στόν Ιαυτό τ ο υ ς .

Τά ((ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »  σάς δίνουν εκλεκτή  
π νευματική  τρ ο φ ή  .
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Εις τάς έλευθέρας χώρας καί δή εις τήν ’Αμερικήν καί αί βιομηχανίαν έχου- 
σιν άναπτυχθή εις πολύ ανώτερα επίπεδα καί δ εργάτης αμείβεται ίκανοποιητι- 
κώς. ’Επί πλέον ή Αμερική, θεωρούμενη ώς «καπιταλιστική» χώρα Οπό των κομ
μουνιστών ήτο εκείνη, ή οποία άντεμετώπισε το κύριον βάρος του δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου καί έσωσε τήν ανθρωπότητα καί αυτήν τήν Ρωσσίαν ακόμη. Καί 
ακόμη περαιτέρω ήτο αυτή, ήτις έπιτρέπουσα νά εύρίσκεται τό κεφάλαιον εις χεΐ- 
ρας ιδιωτών, έπώλησε σίτον εις τήν Ρωσσίαν διά νά όιαθρέψη τον πληθυσμόν της.

Αι χείρες, λοιπόν, εις άς εύρίσκεται τό κεφάλαιον, τό όποιον είναι απαραίτη
τον νά ύπάρχη, παίζουν τεράστιον ρόλον διά τήν άνάπτυξιν μιας χώρας. Τά λεγά
μενα δτι ό κεφαλαιούχος είναι τύραννος καί φέρεται βαναύσως πρός τόν εργάτην 
είναι κακόβουλα καί άνευ ερείσματος, διότι τό κεφάλαιον, εις τάς έλευθέρας χώ
ρας, τό περιορίζει τό Κράτος καί του απαγορεύει διά Νόμων τάς αυθαιρεσίας. 11οΐ- 
οι οί υφιστάμενοι καί εφαρμοζόμενοι εν Έλλάδι εργατικοί Νόμοι είναι γνωστοί τοΐς 
πάσι, τόσον διά τήν άρτιότητά των, δσον καί διά τήν προστασίαν, τήν όποιαν παρέ
χουν εις τόν εργάτην. Εις τάς κομμουνιστικάς χώρας τό κεφάλαιον εύρίσκεται εις 
χειρ ας του Κράτους καί έφ’ δσον Κράτος καί κεφάλαιον είναι έν, έμποδιζεται τό 
Κράτος νά θέσπιση Νόμους κατά τοΰ κεφαλαίου, κατά τοΰ ίδιου, δηλαδή, τοϋ εαυτού 
του. Καί εκεί βασανίζεται όντως ό εργάτης καί ουχί εις τάς καπιταλιστικάς, ώς 
τάς άποκαλοΰν, πρός παραπλάνησιν χώρας, έκεΐ δέν αμείβεται έπαρκώς, έκεϊ δεν 
έ/ει τήν προστασίαν ούδενός καί εκεί, ώς προανεφέρθη, έμποδιζεται ό έργάτης νά 
γί'νη έπιχειρηματίας ή άλλως κεφαλαιούχος, έστω καί αν διαθέτη ευφυΐαν καί 
τάς πρός τούτο ικανότητας.

9 . Δ έν έγένετο  αντιληπτόν  
ύπό τω ν  αρμοδίων οτι 
ό κομ μουνισμ ός είναι 
ουτοπία  ;

’Απομένει πρός ερευνάν, μάλλον οφείλεται μία άπάντησις εις τό, μεθ’ δσα μέ
χρι τούδε άνεπτύχθησαν, προβάλλομε,yov έρώτημα: Οί ήγέται των κομμουνιστι
κών χωρών δέν άντελήφθησαν ακόμη δτι ή κομμουνιστική θεωρία είναι «ξεπερα
σμένη» καί δτι δέν ικανοποιεί τάς άνάγκας τοΰ λαού, διά τόν όποιον, ώς ισχυρίζον
ται, τήν έπέβαλλον; Κατ’ έμέ, έχουν άντιληφθή τούτο, πλήν διά τούς κάτωθι λό
γους, δέν τό παραδέχονται καί ούτε ποτέ θά τό παραδεχθούν, έκτος εάν ό λαός έ- 
κάστης κομμουνιστικής χώρας όι’ έπαναστάσεως άνατρέψη τό καθεστώς τούτο. 
Οΰτω: α) ή ιθύνουσα τάξις Οά άπωλέση τάς ανέσεις της, τήν πολυτελή ζωήν, τήν 
όποιαν διήγε καί διάγει, διότι, εφ’ δσον θά συνεχισθή ή πάλη τών κοινωνικών τά
ξεων, τήν όποιαν αύθαιρέτως, ώς προαναφέρθη έσταμάτησαν, ή πάλη αυτή, ή κα-
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λώς εννοούμενη βεβαίως, θά φέρη άλλους είς τήν Οέσιν των, θά προκαλέση τήν ε
ναλλαγήν, θά συνεχισθή, άλλοις λόγοις, νά γράφηται ή ιστορία τής ανθρωπότη
τας. β) Σήμερον ή Ρωσσία, ή κατ’ εξοχήν κομμουνιστική χώρα, ή πατρίς τοϋ κομ
μουνισμού, διά των καταχτήσεων, άς επέτυχε μέσο) των κατά χώρας ίδρυθέντων 
κομμουνιστικών κομμάτων, έχει αποκτήσει τήν ευχέρειαν νά άπορροφά από τάς 
χώρας αύτάς αγαθά πολύτιμα. Κατ’ άπλούστερον τρόπον, έχει τάς αγελάδας της 
εις τά σύνορα τής Πολωνίας καί άλλων ομόρων κομμουνιστικών χωρών, κατά τοι- 
ουτον τρόπον, ώστε αί μέν κεφαλαί των νά εόρίσκωνται εντός τών Χωρών αυτών, 
δηλαδή νά λαμβάνουν από αύτάς τήν τροφήν των, το οέ οπίσθιον μέρος τοϋ σώμα
τός των νά είναι εντός τοϋ έοάφους της, τό οπίσθιον μέρος, εις δ εύρίσκον- 
ται οί μαστοί καί έξ ών λαμβάνεται τό γάλα, ίνα τό καρποϋται αυτή, γ) Ή  Ρωσ
σία, ή κατ' εξοχήν κομμουνιστική χώρα, ή διευθύνουσα είτε έμμέσως, είτε αμέ
σως τά κομμουνιστικά κόμματα τών διαφόρων χωρών, ίσως νά έχη, ή μάλλον έ
χει άντιληφθή δτι ό κομμουνισμός δέν επέτυχε τούς σκοπούς, ούς έπεδίωκε νά επι
τυχή. Τον χρησιμοποιεί δμως σήμερον ώς μέσον έπικρατήσεώς της έφ’ ολοκλήρου 
τής ύφηλίου, δι’ δ καί τόν διατηρεί. Έμφανίζουσα τον κομμουνισμόν, ώς τό ίόανι- 
κώτερον σύστημα, παραπλανά τούς αφελείς, τούς αγαθούς, οίτινες δμοΰ μετά τών 
φιλοδοξών, τών χρηματιζομένων, τών άνοήτων διανοουμένων, δημιουργούν τά 
κομμουνιστικά κόμματα είς τάς διαφόρους χώρας καί άν κάποτε άποτολμήση τόν 
πόλεμόν προς ίκανοποίησιν τών επεκτατικών σκοπών της, θά εύρη στηρίγματα είς 
τά κόμματα ταΰτα, θά εύρη τήν «πέμπτην φάλαγγα» καί μεγάλως θά βοηθηθή.

Ή  ιστορία διδάσκει δτι αί Χώραι, αίτινες, κατά διαφόρους έποχάς, υπήρξαν 
κυρίαρχοι τοϋ κόσμου είχον έν μέσον καί έπέτυχον είς τόν σκοπόν αυτόν. Ή  Ρω
σία σήμερον, μιμουμένη τάς άλλοτε κοσμοκρατείρας Χώρας, χρησιμοποιεί καί αυτή 
εν μέσον. Χρησιμοποιεί τήν «ξεπερασμένη» ιδεολογίαν τοϋ κομμουνισμού καί έχει ε
πιτύχει είς τινας τομείς, μέ τήν βοήθειαν αφελών ηγετών διαφόρων Χωρών, έχει δέ 
ούτω καταστήσει ελευθέρους ανθρώπους δούλους καί τούς έχει υπό στυγνήν τυραννίαν, 
ανικάνους δέ νά άντιδράσωσι τώρα, δτε άντελήφθησαν δτι ό κομμουνισμός είναι ου
τοπία, είναι ψεΰδος καί υποκρισία καί έν άποκλειστικώς, είς χεΐρας τών Ρώσων, μέ
σον, διά νά επιτύχουν νά κατακτητικά των σχέδια.

Ό  άποκαλούμενος «ιμπεριαλισμός» είναι μία τάσις, τήν οποίαν έκδηλώνει Κρά
τος τι προς έπέκτασιν τής πολιτικής, οικονομικής καί πνευματικής επιρροής, του 
επί άλλων λαών ή υπαγωγής αυτών είς τήν βούλησίν του. Ώς συνέπεια τών τάσε
ων αυτών θεωρούνται οί παγκόσμιοι πόλεμοι, πρόσφατον δέ παράδειγμα αποτελεί 
ό τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος, τόν οποίον όιεξήγαγεν ή Γερμανία, ύποκινουμένη 
έκ τής τάσεως νά έπεκταθή. Τοϋτ’ αύτό επιδιώκει σήμερον ή Ρωσία, μέ μόνην τήν 
διαφοράν δτι ενώ ή Γερμανία έχρησιμοποίησεν άλλα μέσα, ή Ρωσία χρησιμοποιεί ώς 
μέσον, τόν κομμουνισμόν.

’Έχουν, λοιπόν, άντιληφθή οί, σήμερον, ιθύνοντες τήν Ρωσίαν δτι ή κομμουνι
στική ιδεολογία είναι «ξεπερασμένη», αλλά οί λόγοι, ούς προαναφέρομεν, τούς ε
μποδίζει νά τό παραδεχθώσι ή άν τό παραδέχωνται δέν συμφέρει καί νά τό ομολογή
σουν καί μεταβάλλοντες τό σύστημα τοΰτο, νά άκολουθήσωσι έτερον, τό όποιον θά 
προαγάγη τά συμφέροντα τών πολιτών καί θά άνυψώση τό βιοτικόν των επίπεδον.

Άρκοΰνται μόνον, νά άποκαλοΰν τάς άλλας Χώρας «ίμπεριαλιστικάς», αίτινες 
καί τάς αποικίας των έγκατέλειψαν καί αίτινες, έν πάση περιπτώσει, καί άν έχωσι 
καί αύταί επεκτατικούς σκοπούς, δπερ άπίθανον, δέν χρησιμοποιούν μεθόδους πρός 
παραπλάνησιν τών αφελών, δέν μετέρχονται βίαια μέσα καί δέν εμποδίζουν τήν ε
λευθερίαν τοϋ άτόμου, ώς πράττουν, σήμερον οί Ρώσοι, διατηροΰντες υπό τυραννικόν 
ζυγόν τούς Πολωνικόν. Ουγγρικόν καί άλλους λαούς, ουδέ υποκινούν αί έλεύθεραι Χώ- 
ραι διαφόρους παρατάξεις είς τάς διαφόρους Χώρας νά στραφώσι κατά τής εννόμου τά- 
ξεως, ώς οί Ρώσοι πράττουν μέ τά ίδρυθέντα, τή άπαραδέκτφ έπεμβάσει των, κομμου
νιστικά κόμματα είς διαφόρους Χώρας.
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10. Δ ιατί οί "Ελληνες χομμουνισταί 
έξυπηρετοϋν τά 
συμ φ έροντα  ξένω ν Χ ω ρ ώ ν ;

Καί ή μέν Ρωσία καί οί ήγέται ταύτης καίτοι έχουν άντιληφθή δτι ή κομμου
νιστική ίδεολουία δέν έπέτυχε τούς σκοπούς της, ουδέ είναι δυνατόν νά τούς ίπιτύ- 
X7). εξακολουθούν νά διατηρούν τό κομμουνιστικόν σύστημα, ώς μέσον έπικρατήσε- 
ώς των. Ουοεις δυναται νά τούς κατηγορήση διά τό δτι, σκεπτόμενοι ουτω, ενερ
γούν άναλόγως. Αποβλέπουν εις τό συμφέρον των, είτε δλοκλήρου τής Χώρας των, 
είτε αυτών τούτων των ηγετών των. Οί ήγέται δμως τού εν Έλλάδι κομμουνιστικού 
κόμματός, μικρόν αριθμόν οπαδών έχοντος, διατί άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι σή
μερον εξυπηρετούν τά Ιπεκτατικά σχέδια των Ρώσων καί των λοιπών δμόρων μας καί 
κομμουνιστικών σήμερον Χωρών, είτε εμμέσως, είτε αμέσως, εις βάρος τής αιώνιας 
Ελλάδος; Το ποαινώνιον δνειρον τών Ρώσων καί τών άλλων δμόρων Χωρών είναι 

νά φθάσωσιν εις τήν Μεσόγειον θάλασσαν διά καταλήψεως έδαφών τής Ελληνικής 
Επικράτειας. Πώς ύπεράνω τής Πατρίδος μας καί τών συμφερόντων της οί κομμου- 
νισται τάσσουν τήν ιδεολογίαν, τήν δποίαν ή Ρωσία καί άλλαι Χώραι, αί γειτονικαί 
IJ-σος, χρησιμοποιούν ώς μέσον πρός ίκανοποίησιν τού σκοπού των τούτου; Διατί δέν 
άρνούνται τήν κατάληψιν τών έδαφών αύτών, τών γνησίως καί προαιωνίως Ελληνι
κών, τών μέ ποταμούς έλληνικού αίματος ποτισθέντας καί δμιλοΰν καί αποδέχονται 
τήν ί'δρυσιν άνεξαρτήτου Μακεδονικού Κράτους; Διατί λησμονούν δτι άπό τά εδάφη 
αύτά ήρξατο τήν περίλαμπρον εκπολιτιστικήν έκστρατείαν του δ Μ. ’Αλέξανδρος 
καί τήν δποίαν ή Θεά Μοίρα, σκληρά έν προκειμένω, δέν έπέτρεψε νά τήν πραγμα
τοποίηση, νά τήν δλοκληρώση; Διατί λησμονούν δτι πλησίον τών εδαφών αύτών εί
χε τήν έδραν της, ή μάλλον ήτο τό κέντρον τής περιλάμπρου Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας καί διατί λησμονούν Ιπίσης δτι οί κατοικήσαντες εις τά εδάφη ταΰτα, 
μετά τήν διάλυσιν τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, παρέμειναν “Ελληνες, καίτοι 
Ιζησαν έπί 400 Ιτη ύπό δουλείαν καί μετέπειτα ύπέστησαν τόσα, άπό τάς άλλας 
Χώρας διά νά άλλάξουν ήθη, έθιμα, θρησκείαν, νά λησμονήσουν δτι είναι “Ελ
ληνες, άπόγονοι τών διαπρεψάντων εις άπαντας τούς τομείς προγόνων μας καί κα- 
τώρθωσαν νά τό έπιτύχουν';

Διά τής έπικρατήσεως τού κομμουνισμού παγκοσμίως, δπερ τελείως άπίθανον 
άλλ’ έν πάση περιπτώσει, έξεταζόμενον ώς πιθανόν, θά καταργηθούν αυτομάτως 
τά διάφορα ’Έθνη καί θά δημιουργηθή εν, τό κομμουνιστικόν. ’Ανεξαρτήτως τού δ- 
τι τά ’Έθνη, έστω καί άν έπικρατήση δ κομμουνισμός δέν θά παύσουν νά είναι άνε- 
ξάρτητα Έθνη, άφοΰ ή γλώσσα, τά ήθη καί έθιμα, ή καταγωγή, ή ιστορία, αυτά, 
δηλαδή, τά δποΐα συνιστοΰν έν Έθνος δέν δύνανται νά ένοποιηθοΰν ή νά έξομοιω- 
θούν, ποιος θά διευθύνη τό Έθνος τούτο, δηλαδή, τό κομμουνιστικόν ’Έθνος; Ή  Ρω
σία, ή δποΐα θά ίκανοποιήση τούς έπεκτατικούς σκοπούς της. ’Αλλά, διατί ή Ρωσία; 
Ποια ή ιστορία της; Δύναται νά συγκριθή ή ιστορία της μέ τήν ύπερήφανον Ελλη
νικήν ιστορίαν καί μέ τάς ιστορίας άλλων ’Εθνών; Ποϊαι αί ήθικαί άξίαι, τάς δποί- 
ας προσέφερεν εις τόν κόσμον; ”Η, καί άν έχη προσφέρη τοιαύτας ήθικάς αξίας, εί
ναι αδται δμοιαι μέ τάς ήθικάς άξίας, τάς δποίας ήμεΐς οί "Ελληνες διαπλάσαντες 
έδωρήσαμεν εις τόν κόσμον καί έπί τών δποίων στηρίζεται δ ελεύθερος σήμερον βίος 
τών άνθρώπων καί διά τών δποίων έχει διαμορφωθή ~δ τρόπος διαβιώσεώς τδΰ; Καί 
είναι όμοιοι οί άγώνες τούς δποίους ήμεΐς διά μέσου τών αιώνων διεξηγάγομεν πρός 
διατήρησιν άλωβήτων τών ηθικών τούτων άξιων, μέ αυτούς τούς δποίους διεξήγα- 
γον αί, σήμερον, κομμουνιστικαί Χώραι;

Ό  έλληνικός λαός άπό τής Ιμφανίσεώς του έπί τής γής ουδέποτε διεξήγαγε 
πολέμους κατακτητικούς. Ήτο καί είναι λαός πολεμιστών καί ουχί λαός πολεμικός. 
Ήσαν καί είναι μόνον λαοί πολεμιστών, οί ύπό κομμουνιστικόν ζυγόν σήμερον άλλοι 
λαοί; *Οχι, οί άγώνες των έν τή πλειονότητί των ήσαν άγώνες πρός κατάκτησιν καί
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οόχΐ πρός άπόκρουσιν έπιδρομέων, ώς οί ίδικοί μας άγώνες. Ποιον έκ των, ύπό κομ
μουνιστικών ζυγόν, λαών διέκρινε καί διακρίνει τον Ελληνικόν λαόν; Ποιος λαός ά- 
νέδειξε Σωκράτην. "Ομηρον, Λυκούργον, Μ. ’Αλέξανδρον, Ευριπίδην, Λεωνίδα, Πε 
ρικλη, Κων) νον Παλαιολόγον, Κολοκοτρώνην καί τόσους άλλους φιλοσόφους, διαμορ- 
φωτάς ηθικών άξιων καί γενναίους ύπερασπιστάς τούτων; Ποιος εκ τίϋν κομμουνι
στικών λαών έ'χει δημιουργήσει Παρθενώνα, Ηνίοχον, Άφροδίτην, Έρμήν καί τόσα 
άλλα έπιτεύγματα τών Καλών Τεχνών; Καί επί τέλους είναι ευφυέστερος δ ρωσι
κός λαός ή άλλος λαός τών κομμουνιστικών Χωρών τοΰ ελληνικού λαοϋ;

Διατί, λοιπόν, άφελή, παραπλανημένε, «αγαθέ» οπαδέ τής κομμουνιστικής ιδεο
λογίας δέχεσαι νά σοϋ ύποτιμοϋν την νοημοσύνην σου, οι χρησιμοποιοΰντες τήν ιδεο
λογίαν ταύτην ώς μέσον διά νά δποδουλώσουν τήν πατρίδα μας, τήν κατά τον ποιη
τήν «ζαφειρόπετρα, στής γής τό δακτυλίδι;» Θέλεις νά ζήσης ύπό κομμουνιστικόν 
καθεστώς; Διατί δέν μεταβαίνεις εις μίαν έκ τών κομμουνιστικών Χωρών νά ζήσης; 
Δέν μεταβαίνεις διότι όπως λέγει ή λαϊκή εκφρασις «θέλεις καί τον λύκο χορτάτο καί 
τήν προβατίνα ακέρια».

Διά τήν ήτταν τήν οποίαν ύπέστη ή Πατρίς μας κατά τήν Μικρασιατικήν εκ
στρατείαν εύθύνεται εις μεγάλον βαθμόν τό Κ.Κ.Ε. ’Επίσης κατά τόν Έλληνοϊταλι- 
κόν πόλεμον τοΰ 1940 —■ 41, δ τότε άρχηγός τοΰ κόμματος τούτου Ζαχαριάδης, εδ- 
θύς ώς οί "Ελληνες άπέκρουσαν τήν έπίθεσιν καί, ύποχωρούντων τών επιδρομέων, ήρ- 
χισαν νά καταλαμβάνουν εδάφη, τά δποΐα μέχρι πρό τίνος κατεΐχον οί έπιδρομεΐς, διε- 
κήρυξε κατά τόν πλέον άντιπατριωτικόν τρόπον δτι, δ πόλεμος έ'πρεπε νά σταματή- 
ση, διότι άπό αμυντικός κατέστη, κατ’ αυτόν, επιθετικός. Πώς ήτο επιθετικός, άφοϋ 
άπέβλεπεν εις τήν έκδίωξιν τών Ιταλών εκ τών ξένων εδαφών, ελληνικών καί αύ- 
τών κάποτε, καί εκ τών δποίων πάλιν θά έπετίθεντο; Είναι βέβαιον δτι οί ’Ιταλοί τοΰ 
Μουσσολίνι θά έρρίπτοντο εις τήν Άδριατικήν θάλασσαν, αν δέν έπενέβαινον πρός 
διάσωσίν των οί Γερμανοί τοΰ Χίτλερ. Ή  αγάπη δμως τοΰ Ζαχαριάδη καί τών ύπ’ 
αδτών, τότε, κομμουνιστών πρός τήν Ελλάδα, διατί νά είναι τόσον μικρά, ή, Ιν τή 
κυριολεξία, ανύπαρκτος;

Διατί, τέλος, κατά τόν συμμοριτοπόλεμον 1948 — 49, έχρησιμοποίησαν οί 
κομμουνιστοσυμμορΐται ξένα εδάφη ώς δρμητήριά των καί έπετέθησαν κατά τής 
πατρίδος των, εις αυτά δέ κατέφυγον καί πάλιν, μετά τήν συντριβήν των; Αί ξέ- 
ναι Χώραι παρέσχον αδτοΐς τήν ευκαιρίαν αυτήν, αλλά ά,νευ ανταλλαγμάτων; ’Α
σφαλώς δχι, διότι οδδέν συμφέρον είχον νά έλθουν εις ρήξιν μέ τήν Ελλάδα.

Έξ όσων, λοιπόν, ανωτέρω άνεπτύχθησαν είναι δυνατόν, επειδή πιστεύει τις 
εις τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν νά γίνη καί εχθρός τής πατρίδος του; Καί μά
λιστα, τής ίδικής μας Πατρίδος, ή δποία άπετέλεσε καί άποτελεΐ τό προαιώνιου 
προπύργιου τοΰ πολιτισμού κατά τής βαρβαρότητας καί τοΰ φωτός κατά τοΰ σκό
τους;

Κατά κανόνα, δ κομμουνιστής, λαμβάνων έντολάς άπό τήν Ρωσίαν ή άλλην 
κομμουνιστικήν Χώραν γίνεται καί προδότης τής Πατρίδας του, τών συμφερόντων 
ταύτης καί τών ιδανικών της. Εις άπάσας τάς Χώρας έχουν παρατηρηθή τοιαΰτα 
κρούσματα προδοσίας έκ μέρους κομμουνιστών καί είναι απορίας άξιον τό 
δτι οί άνθρωποι, μεταβαλλόμενοι εις προδότας, δέν έξυπηρετοΰν τήν κομμουνιστικήν 
ιδεολογίαν, εις τήν οποίαν πιστεύουν, αλλά τήν Ρωσίαν, ήτις διά τής ιδεολογίας ταύ
της, χρησιμοποιουμένης ύπ' αυτής ώς μέσου, ώς τρόπου, έπιδιώκει τήν έπικράτησίν 
της έφ’ δλοκλήρου τής ύφηλίου. Βεβαίως οδτοι, δηλαδή οί προδόται κομμουνισταί δέν 
θά ζημιωθώσι, προδίδοντες δέ, καί τώρα, αμείβονται, άλλά δέν δυνάμεθα νά άγνοή- 
σωμεν δτι, έπικρατοΰντος τοΰ κομμουνισμού θά παύσουν άπαντα τά "Εθνη νά υπάρ
χουν ώς ανεξάρτητα, δέν θά παύση δμως νά ύπάρχη καί ή Ρωσία, ήτις μάλιστα θά 
γίνη κοσμοκράτειρα καί θά διευθύνη τάς τύχας δλοκλήρου τοΰ κόσμου ούχί πρός τόν 
σκοπόν ίκανοποιήσεως εις παγκόσμιον κλίμακα τοΰ λαοΰ, ώς τώρα διατείνεται, άλ
λά, ώς συμβαίνει είς τάς περιπτώσεις αύτάς, μόνον τοΰ Ρωσικού λαοΰ. Καί τότε καί



728 Κ. Νιάσκου

ή ιδεολογία, εις τήν όποιαν τώρα πιστεύουν καί με οδηγόν την όποιαν ένεργοΰν θά 
άποδειχθή ότι είναι ψευδός, απάτη καί ουτοπία, αυτοί δέ, ώς προδόται, θά έχουν τήν 
τύχην, τήν όποιαν, ώς αναφέρει ή παγκόσμιος ιστορία είχον καί ή οποία θά είναι 
άμοία μέ τήν τύχην του προδόσαντος τόν Χριστόν, ’Ιούδα τοϋ παρανόμου.

Εις τήν Ελλάδα τά κρούσματα τής προδοσίας εις βάρος τής Πατρίδος μας, 
εκ μέρους κομμουνιστών είναι πολλά καί είναι άπειροι αί περιπτώσεις, καθ’ άς καί οί 
επί κεφαλής τής ενταύθα κομμουνιστικής μειοψηφίας, αλλά καί άπλοι οπαδοί ταύ- 
της συνελήφθησαν, προδίδοντες τήν Χώραν των καί μάλιστα, κατά τρόπον λίαν επι
κίνδυνον διά τήν ασφάλειαν της, όι’ ό καί κατεδικάσθησαν. Διατί δμως οί Έλληνες 
κομμουνισταί υπερβάλλουν εις προδοσίαν τούς κομμουνιστάς άλλων Χωρών; Βεβαίως 
έχουν περισσότερα συμφέροντα τόσον ή Ρωσία, όσον καί αί άλλαι κομμουνιστικά! Χώ- 
ραι, οι ομοροι τής ΙΙατρίδος μας, δια τής κ.αταλήψεως ελληνικών εδαφών καί κατά 
συνέπειαν υποκινούνται υπό τών Χωρών τούτων καί περισσότερον παρωτρύνονται πρό; 
τήν προδοσίαν καί ίσως καί καλλίτερον νά άμείβωνται διά ταύτην. Άλλ’ έν πάση 
περιπτώσει πώς λησμονούν τήν καταγωγήν των, τήν όποιαν δεν έχουν άλλοι λαοί, 
ώς οί Έλληνες, πώς ανέχονται νά γίνωνται υποχείρια τών άλλων Χωρών, μέ άσή- 
μαντον ιστορίαν καί νά μετατρέπωνται εις φερέφωνα των, εις ανδρείκελά των; Διατί 
οι κομμουνισταί τών άλλων Χωρών αγαπούν περισσότερον τήν πατρίδα των καί όλι- 
γώτερον τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν, ώς φερ’ είπεΐν οί Γάλλοι κομμουνισταί είναι 
πρώτον Γάλλοι καί ύστερον κομμουνισταί, οί ’Ιταλοί, πρώτον Ιταλοί καί ύστερον κομ- 
μουνισταί κ.ο.κ.;

Από άπαντας τούς μεγάλους άνδρας τής παγκοσμίου ιστορίας, τούς φιλοσόφους, 
τούς πνευματικώς καλλιεργημένους ανθρώπους, τούς μελετητάς τής ελληνικής ιστο
ρίας, τούς αγνούς φιλέλληνας, έχει έκφρασθή τό παράπονον ότι δέν έγεννήθησαν Έ λ 
ληνες. Χιλιάδες ανθρώπων όλων τών φυλών καί από τά πέρατα τής γής καταφθά
νουν καθημερινώς εις τήν Ελλάδα διά νά προσκυνήσουν τά ιερά μνημεία της, διά 
νά έλθουν περισσότερον εις ψυχικήν επαφήν μέ τήν πατρίδα τών ιδανικών, τών ηθι
κών άξιών, τών αιωνίων ελατηρίων τού γίγνεσθαι κ,αί παρέρχεσθαι, δηλαδή τών ι
δεωδών, τών νοσταλγιών καί τών καθηκόντων ώς επίσης καί τήν γενέτειραν τών τό
σων φιλοσόφων καί γενικώς διαμορφωτών τής άνθρωπότητος, διά νά άναπνεύσουν τόν 
καθαρόν αέρα, διά νά απολαύσουν τόν καταγάλανον ουρανόν της, διά νά θαυμάσουν 
τό μεγαλεϊον τής φυλής μας. Αυτά, λοιπόν, τά όποια έξηνάγκασαν τούς τόσους μεγά
λους άνδρας νά έκφράσουν τήν λύπην των, διότι δέν έγεννήθησαν 'Έλληνες καί τούς 
τόσους, οΐτινες, καταφθάνοντες εις τήν πατρίδα μας, μέ αποκλειστικόν σκοπόν νά τά 
άποθαυμάσουν, νά τά ζήσουν, διατί οί "Ελληνες κομμουνισταί τά περιφρονοΰν; ’Άς 
άντικρύσουν τόν Παρθενώνα καί άς σκεφθούν ότι εις τούς πρόποδας τού 'Ιερού Βρά
χου του έγεννήθη καί έμεγαλούργησεν ή ώραιοτέρα Δημοκρατία, ή οποία αποτελεί 
τό σχέδιον, έκ τού οποίου διεπλάσθησαν τά δημοκρατικά πολιτεύματα, είτε υπό βα
σιλέα, είτε όχι, τών άλλων λαών. Πρέπει νά αίσθανθή ρίγος, πρέπει νά έπαναστατή- 
ση ή ψυχή του, πρέπει ή ελληνική καταγωγή του νά τόν έξαναγκάση νά απόρριψη 
τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν ώς άπαράδεκτον, ώς ασυμβίβαστον προς τό μεγαλεί
ων τής ελληνικής φυλής, ώς ανίκανον νά συγκριθή μέ τήν ελληνικήν άντίληψιν πε
ρί Δημοκρατίας, τήν όποιαν οί πρόγονοί μας είχον καί μάς έδώρησαν, τόσον ημών, 
τών απογόνων των, όσον καί τών λοιπών λαών. Εις τήν άντίληψιν αυτήν, περί Δη
μοκρατίας, στηρίζεται τό καθεστώς τών Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής, Χώρας, 
έχούσης τό προβάδισμα εις άπαντας τούς τομείς τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής.

«Κλείσε μέσα στή ψυχή σου τήν Ελλάδα καί θά αίσθανθής μέσα σου νά λα- 
χταρίζη κάθε είδος μεγαλείου», έχει διακηρύξει ό Εθνικός μας ποιητής Σολωμός. 
Πώς νά μή τήν κλείσωμε καί πολλώ μάλλον πώς νά τήν προδώσωμε χάριν μιας ι
δεολογίας, έχούσης άποτύχει είς άπαντας τούς τομείς καί μή έχούσης έπιστημονικάς 
βάσεις; Πρέπει καί μάλιστα νά έξαφανίσωμε τήν έθνοφθοροποιόν σύρραξιν τών αι
σθημάτων, τών συμφερόντων καί πρό πάντων τών διαφόρων ιδεολογιών καί άπο-
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κηρύττοντες τήν κομμουνιστικήν ζωήν ώς άπαράδεκτον καί άνελεύθερον νά έπι- 
τύχωμεν εύρυθμίαν πολιτικής ζωής, κοινωνικήν ειρήνην καί εθνικήν ενότητα, ο
πότε θά κερδίσωμε τά ανεκτίμητα αγαθά εις τήν ζωήν τοϋ ελληνικού ’Έθνους 

Πρέπει άπαντες οί παραπλανημένοι κομμουνισταί, οί'τινες έν τή άφελεία των 
καί τή «άγαθότητί των» έχουοι παρασυρθή, ώς καί οί άσκοΰντες τό «επάγγελμα τοϋ 
κομμουνιστοΰ» νά άντιληφθώσιν δτι τίποτε δεν είναι καλλίτερον από τήν Πατρίδα 
καί μάλιστα δταν αυτή λέγεται ΕΛΛΑΣ.

11 . Διατί ό κ ομμουνισμός  
παραδέχεται 
τον υλισμόν ;

Ό  κομμουνισμός πιστεύει εις τόν υλισμόν, δηλαδή εις τήν θεωρίαν εκείνην, 
συμφώνωςτή όποια, τήν ουσίαν των πάντων αποτελεί ή ύλη, ή δέ ενέργεια ή δύνα- 
μις είναι απλή Εδιότης καί ότι, ενέργεια καί ύλη, ένεργοΰσαι συνηνωμέναι, αποτε
λούν τόν κόσμον. Χωρούσα δ’ έτι περισσότερον ή θειορία αύτη, παραδέχεται ότι καί 
τά ψυχικά φαινόμενα είναι ιδιότητες ή ενέργεια τής ύλης καί όι’ αύτοϋ τού τρόπου ο
δηγεί προς τόν αθεϊσμόν, νά κατέχη δέ εις τήν ηθικήν, τόν προέχοντα λόγον, δ εγωι
σμός καί 6 ήδονισμός.

Ποιος φιλόσοφος ή ποιον έτερον σύστημα κοινωνικής καί πολιτικής όργανώ- 
σεως άπετόλμησε νά διακηρύξη τόν αθεϊσμόν καί νά συμπεριλάβη εις τήν ηθικήν 
τόν εγωισμόν καί τόν ήόονισμόν; Ούδείς φιλόσοφος καί ούδέν σύστημα. Μόνον τό 
κομμουνιστικόν σύστημα τό διακηρύττει, διότι, ώς είπεν δ Λένιν, ή θρησκεία εί
ναι τό δπιον των λαών. Λιατί τό είπε; Δέν χρειάζεται βασανισμόν τής σκέψεως. 
"Απασαι αί διάφοροι θρησκεΐαι, Χριστιανισμός, Μωαμεθανισμός, Βουόδισμός κλπ., 
είναι εναντίον τής βίας, εναντίον τής άποστερήσεως τής ατομικής ελευθερίας, εναν
τίον τής χρησιμοποιήσεως βαρβάρων μέσων. Ό  κομμουνισμός όμως, χάρις εις τήν 
βίαν καί τά βάρβαρα μέσα, τά οποία έχρησιμοποίησε καί χρησιμοποιεί έπεκράτησε καί 
διατηρείται εις άς Χώρας έπεβλήθη. ΓΙώς λοιπόν νά άποδεχθή τάς θρησκείας; Πώς 
νά παραδεχθή τήν ύπαρξιν ενός Θεού; Πώς νά άσπασθή τά κηρύγματα τής οίασδή- 
ποτε θρησκείας, άφοΰ ταύτα είναι αντίθετα πρός τούς τρόπους, τούς οποίους χρησι
μοποιεί διά νά έπιβληθή; Δέν όύναται, όι’ αυτά καί ακολουθεί τήν θεωρίαν, τήν ο
δηγούσαν πρός τόν άθεϊσμόν.

Ή  άντίκρουσις τής θεωρίας τού υλισμού, κατά τρόπον έπιστημονικόν, δέν είναι 
τού παρόντος θέματος, άφοΰ έν αύτώ διατυπούνται άπλαί τινες σκέψεις καί τίθενται 
ερωτήματα τι να. Διά τούτο, περιοριζόμεθα εις τό νά ύπογραμμίσωμεν ότι είναι τερά
στια ή συνδρομή, τήν οποίαν παρέχει ή θρησκεία καί ή ηθική εις τό Δίκαιον, άνυψοΰ- 
σα τήν υποταγήν εις τούς κανόνας τού Δικαίου εις ηθικόν καθήκον, εις καθήκον έ
ναντι τής οίασδήποτε θρησκείας, τήν δποίαν ακολουθεί τις. Ματαίως δ κομμουνισμός 
επιδιώκει νά έπικρατήση διά τής άπαρνήσεως τής θρησκείας καί τής ηθικής, επειδή 
αύται δέν περιλαμβάνουν τήν βίαν, τήν στερητικήν τής ελευθερίας ποινήν, τόν κατα
ναγκασμόν. Καί αν εχη επικρατήσει εις άς Χώρας είναι σήμερον κομμούνιστικαί, δ α
θεϊσμός, τόν όποιον διακηρύσσει θά είναι τιμωρός του καί εκείνος, δ όποιος θά τόν 
καταβιβάση από τήν έδραν του, ίνα άνέλθη έπ’ αυτής καθεστώς, τό όποιον πιστεύει 
εις τήν υπαρςιν Θεού, ένόςΤπερτάτου ’Όντος, πιστεύει εις τά ηθικά κελεύσματα των 
διαφόρων θρησκειών.

Οί κανόνες τού Δικαίου, εύσταθοΰν, διότι ευρίσκουν στήριγμα εις τήν ηθικήν συν- 
είδησιν των λαών. Ερωτώ λοιπόν, πώς ευρίσκει στήριγμα ή κομμουνιστική ιδεολο
γία εις τούς «παραπλανημένους» κομμουνιστάς, άφοΰ πιστεύουν έκ παραλλήλου καί 
εις τόν Θεόν; Καί άν δέν πιστεύουν εις τόν Θεόν, πώς χωρίς Αυτόν, έχουν έσωτε- 
ρικήν έξευγένησιν καί ένατενίζουν τό μεγαλεϊον τής Φύοεως; ’Ή  μήπως δέν τά ά-
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τενίζουν καί δεν έχουν έσωτερικήν έξευγένησιν; ’Ίσως, εόρίσκονται προ διλήμματος 
να μοΰ απαντήσουν, δι’ αυτό τούς απαλλάσσω τής ύποχρεώσεως καί τούς τονίζω ιδι
αιτέρως δτι, άν δέν υπήρχε Θεός ούτε καί αυτοί θά ύπήρχον καί δτι άν δ κομμουνι
σμός έπίστευεν εις την υπαρξιν τοϋ Θεού ούδέποτε θά έπεκράτει, διότι τά μέσα καί 
τούς τρόπους, τούς οποίους χρησιμοποιεί προς έπικράτησίν του, δέν τούς υποδεικνύει 
καμμία θρησκεία, άλλα τούς άποκηρύσσει καί κατ’ εξοχήν ή Χριστιανική θρησκεία, 
ήτις έπεβλήθη χάρις εις τήν θυσίαν τοϋ Θεανθρώπου καί τήν Σταύρωσίν Του, καίτοι 
ήδύνατο διά τής άσκήσεως βίας ή έν τη κυριολεξία άμύνης κατά τής κατ’ αϋτοΰ ά- 
σκηθείσης βίας, νά άποφύγη τό μαρτύριόν Του.

Είναι λοιπόν ό κομμουνιστής, συγχρόνως καί Χριστιανός ή δπαδός οίασδήποτε 
άλλης θρησκείας; Δέν είναι δυνατόν. Πολλώ μάλλον, δ παραπλανημένος, δ μωροφιλό
δοξος, δ «αγαθός» πρός τούς όποιους απευθυνόμενος, τούς καλώ νά έπιστρέψωσιν εις τον 
θεόν, πλησίον τοΰ Όποιου θά εΰρουν τό μεγαλεΐον, τήν ωραιότητα, τον παράδει
σον.

12. Π ώ ς διάγουν  
οί ηγήτορες  
τοϋ Κ. Κ. Ε. ;

Ως τελευταιαν σκεψιν, μάλλον ώς τελευταϊον έρώτημα καί διά λόγους εύνοή- 
τους. απευθύνω το έξής πρός άπαντας τούς έν Έλλάδι κομμουνιστάς, έξαιρουμένω* 
των «έπαγγελματιών». Πώς διάγουν οί ενταύθα ήγήτορες τοϋ Κ.Κ.Ε.; Συμμερίζον 
ται τήν πενίαν τών πτωχών κομμουνιστών; Προσέφερον έκ τών υπαρχόντων των τ. 
διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεως τών δμοϊδεατών των ή μάλλον τών θυ
μάτων; έκ τών υπαρχόντων των, τά όποια υπό ελεύθερον καθεστώς καί ίσως κατά 
τρόπους, ουχί έντιμους, άπέκτησαν. Διάγουν πολυτελή ζωήν, έχουν εις τήν οιάθε- 
σίν των πολυτελείς έπαύλεις, αυτοκίνητα, ή ζωή των είναι άνετος καί κατά τήν 
λαϊκήν εκφρασιν «παραμυθένια», δέν συμμερίζονται τήν πενίαν τών πτωχών, ούδέν 
προσφέρουν έκ τών ύπαρχόντων των εις τούς όμοϊδεάτας των καί άντιθέτως λαμ
βάνουν από αυτούς καί μάλιστα διά τής βίας χρήματα διά τήν διεξαγωγήν, δήθεν, 
τοΰ άγώνος, πρός έπικράτησιν τοΰ κομμουνισμού, άλλ’ είς τήν πραγματικότητα διά 
τον παράνομον, άνήθικον καί άτιμον πλουτισμόν των. Καί πρός έμπαιγμόν των, άλλοι 
έξ αδτών έχουν περιουσίας είς Χώρας μ,ή κομμουνιστικάς, άλλοι συναλλάσσονται 
μέ τάς ιδίας Χώρας καί άλλοι, πάλιν, είς τάς ιδίας Χώρας, έχουν άποστείλει τά τέ
κνα των, διά σπουδάς.

Ό  κομμουνισμός, ώς προανεφέρθη, έπιδιώκει τήν ισότητα καί έχει καταργήσει 
τήν άτομικήν ιδιοκτησίαν. Άφοϋ λοιπόν ούτως δ κομμουνισμός έχει διατυπώσει τήν 
θεωρίαν του, διατί οί ήγήτορες οδτοι δέν έξισώνονται μέ τόν τελευταϊον κομμουνι
στήν καί διατί διατηρούν άτομικήν ιδιοκτησίαν; Διότι εμπαίζουν καί τήν ιδίαν ώ
ραν, καθ’ ήν έχουν παροτρύνει όμοϊδεάτας των νά συμπλέκωνται μετά τών Κρατικών 
οργάνων, μέ κίνδυνον τής ζωής των, αυτοί εύρίσκονται είς άσφαλές γραφεΐον καί 
συντρώγουν καί συμπίνουν μέ άτομα τών άλλων τάξεων τάς οποίας θέλουν, διά τής 
έπικρατήσεως τοΰ κομμουνισμού, νά καταργήσουν.

Δ' ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δέν προχωρώ περισσότερον. ’Αφήνω ένα έκαστον έκ τών άφελών καί παραπλα
νημένων κομμουνιστών νά σκεφθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή ύποτιμηθή ή 
νοημοσύνη του. Τότε θά άντιληφθή δτι αυτό, τό όποιον γίνεται είς βάρος του είναι έ- 
μπαιγμός, είναι ειρωνεία, είναι χυδαιότης, είναι άτιμία.

Ό  άστυνομικός υπάλληλος καί δ οίοσδήποτε έτερος μή κομμουνιστής, δστις θά 
άναγνώση τό παρόν, άς λάβη αυτά, τά ώς άνεπτύχθησαν, έρωτήματα, τάς άπλάς σκέ-
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Μ Ε Θ Ο ' Δ Ο Ι  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Σ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τοΰ κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β' έ.σ.

(Σ υνέχε ια  έκ τοΟ προη γου μ έν  ου

Ή  μέθοδος αυτή πάσχει.: α) πολλαί ποιότητες χάρτου περιέχουν, έκ κατασκευ
ής, χλωριοΰχα ή θειϊκά άλατα καί επομένως παρακωλύουν τήν επιτυχή εφαρμογήν
της-

β) Φυσικοί παράγοντες (υγρασία, άλλ’ δλως ιδιαιτέρως ή μεγάλη θερμοκρασία) 
έπιδροΰν σφοδρά καί ποικιλοτρόπιος έπί τοΰ βαθμού τής διαχύσεως των χλωριού- 
χων ή θειϊκών εντός τής χαρτομάζης.

γ) Εις τά πλείστας των περιπτώσεων δέν υπάρχει μέτρον συγκρίσεως, δηλα
δή έγγραφον τοΰ όποιου νά είναι βεβαιωμένη:

α) Ή  ποιότης τοΰ χάρτου, β) ή ποιότης τής μελάνης, γ) οί δροι διαφυλάξε- 
ως, δ) δ χρόνος συντάξεώς του, ώστε έκ τής έκτάσεως τής διαχύσεως των χλωριού- 
χων ή θειϊκών αύτοΰ, νά ύπολογισθή συγκριτικώς καί ό χρόνος γραφής τοΰ έξετα- 
ζομένου έγγράφου, ε) πολύ όλίγαι τής σήμερον μελάναι, περιέχουν χλωριοΰχα ή θει- 
ϊκά άλατα καί τέλος, στ) ή όιάχυσις δέν είναι καταφανής, εί μή μετά πάροδον σχε
δόν-μηνός. "Οθεν,άν ή νοθεία γίνη εις βραχύ χρόνον από τής συντάξεως τοΰ δλου 
κειμένου είναι δυνατόν νά μή διαπιστωθή καί επομένως νά βεβαιωθή δτι τό δλον 
κείμενον έγράφη ταυτοχρόνως.

Παρ’ ήμΐν πλούσια εις άλατα σιδήρου είναι ή (κοινή) μελάνη ΜΕΝΟΓΝΟΓ. 
Ή  περιέχουσα άλατα σιδήρου μελάνη είναι ακατάλληλος διά στυλογράφους, διότι εί
ναι διαβρωτική, δι’ δ καί αί πέννες, αν δέν καθαρισθοΰν καλά, όξειδοϋνται — σκου
ριάζουν καί καταστρέφονται.

δ) Καμπεχιανοΰ ξύλου (έρυθροξύλου) (BOIS DE CAMPECHE) , άπό τό 
1700, περιέχουσα καί άλατα χρωμίου. ΤΗτο μία άπό τάς σταθεροτέρας καί καλής

ψεις καί άς τάς χρησιμοποιήσει διά νά έπαναφέρη εις τον δρόμον τής εθνικής ένότη- 
τος τούς παραπλανημένους καί άς πείση αυτούς δτι, ό κομμουνισμός δέν είναι τίποτε 
περισσότερον, παρά ουτοπία, απάτη καί εν μέσον, σήμερον, εις χεϊρας των Ρώσων, 
πρός έπικράτησιν τής φυλής των έφ’ ολοκλήρου τοΰ κόσμου.

Αί άπλαΐ σκέψεις ή μάλλον τά απλά έρωτήματα, τά όποια έτέθησαν, κατά 
τρόπον ρεαλιστικόν, άνήλθον εις δώδεκα. Ήδύναντο νά είναι καί περισσότερα. Μό
να των είναι ικανά, έφ’ δσον βασανίσουν τόν νοΰ τοΰ οίουδήποτε νά σκεφθή δτι δσα 
κηρύσσει δ κομμουνισμός είναι ψεύδη καί ανεφάρμοστα. Τότε, δ οίοσδήποτε θά άν- 
τιληφθή τήν μεγάλην πλάνην του. Τότε θά αίσθανθή μέσα του τήν Ελλάδα καί 
τήν Άκρόπολιν, εις τούς πρόποδας τής οποίας οί πρόγονοί μας έθεμελίωσαν τήν 
τελειοτέραν Δημοκρατίαν, τό άρτιώτερον Πολίτευμα, έπί τοΰ όποιου στηρίζονται τά 
Πολιτεύματα όλων των έλευθέρων σήμερον Χωρών.

Κ. Ν ΙΑΣ Κ Ο Σ
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ποιότητος μελάνη. Άλλα σήμερον έχει άντικατασταθή, κατά τά 90%, από τάς μελά- 
νας των συνθετικών χρωμάτων καί τής ταννίνης.

ε) Αί μελάναι, χρωμάτων ανιλίνης ή καί άλλων τής σήμερον συνθετικών χρω
στικών ουσιών, αί δποϊαι είναι άλκαλικαί (δεν περιέχουν σίδηρον ούδέ ταννίνην) 
καί κυρίως διαλύονται εις άπεσταγμένον ύδωρ καί αί δποϊαι ήρχισαν νά παράγωνται 
από τό 1860.

Αί άρχικαί ήσαν μάλλον ασταθείς, άλλ’ αί σύγχρονοι είναι καλλίτεραι. Τό ά- 
νοξειδοτικόν διάλυμά των, τού οποίου ή πυκνότης πρέπει νά διευκολύνη την καλήν 
ροήν, μέσω τής πέννας, περιέχει νυν καί άποστεγνωτικόν. Ά λλ’ αί ταχείας άποστε- 
γνώσεως άλκαλικαί μελάναι χορηγούνται μόνον από τό 1927.

Αί καθαρώς άλκαλικαί μελάναι (SUPERCHROME, PARKER 51) (αί μελά
ναι στυλογράφων) δέν παρέχουν στοιχεία, πρός καθορισμόν τής ηλικίας τής γραφής ε
νός κειμένου, ώς τής ταννίνης.

Πολλαί δμιυς εξ αυτών, ώς ή Quink Permanent, ή Blue - Black, Permanent, ή 
Quink Royal Turcuoise Blue, Green, κλπ., έκ τών χρησιμοποιούμενων καί εις τούς 
στυλογράφους με (πέννα) περιέχουν άλατα τού σιδήρου, ή νατρίου, άλουμινίου, μα
γνησίου κ.λ.π. βαρέα μέταλλα, ότε ή διά τού φασματογράφου έξέτασίς των, δύναται 
νά άποδώση καλά άποτελέσματα.

στ) Αί επί τή βάσει συνθετικών χρωμάτων, κατά τά τελευταία 15 - 20 έτη πα- 
ρασκευαζόμεναι (εις το έξωτερικόν από τό 1943, παρ’ ήμίν μετά την λήξιν τού Βου 
πολέμου) και διά τών οποίων πληροΰνται σχεδόν ολα τά νέα είδη γραφής (στυλογρά- 
φοι, BIC κ.λ.π.) , τά όποια αντί τής παλαιάς, χρησιμοποιούν την νέαν (πένναν) 
BALL (μικρόν έκ χάλυβδος σφαιρίδιον) . Εις την κατηγορίαν τών έν λόγω μελα
νών ανήκει καί ή μελάνη τών από τό 1965 έμφανισθέντων καί παρ’ ήμίν γραφικών 
μέσων, τώ>ν άποκαλουμένων (μαρκαδόροι) τών οποίων (ή πέννα) άποτελείται άπό 
(ναύλον) ή άλλας συνθετικάς υλας καί προσομοιάζει, πρός άπτραν— φυτίλι— ανα
πτήρων, (ώς προς την πλοκήν) . Ή  μελάνη των δέν εναποθηκεύεται, ώς εις τον 
εκ πλαστικής σωλήνα τών BIC, αλλά συγκρατείται υπό σπογγώδους έκ συνθετι
κής ύλης σώματος καί τό όποιο ερχόμενον εις επαφήν μέ τον εν άκρον τής προσο- 
μοιαζουσης με απτραν (πεννας) , τής μεταδίδει την μελάνην, δι’ άπορροφήσεως, 
Τό κείμενον τών έν λόγω γραφικών μέσων δύναται νά γραφή επί πάσης έπιφανεί- 
ας καί διακρίνεται διά τό μεγαλύτερον εύρος τών γραμμάτων του καί διά την ελ- 
λειψιν καταδήλου γραφικής πιέσειος.

Τά χρώματα τών έν λόγω μελανών διελύοντο τό πρώτον (1943 - 1951 __
Biro Pen) εις δργανικάς έλαιώδεις (έλαί'νη) ή λιπαράς ουσίας, (κικινέλαιον) εις 
τάς όποιας προσετίθετο καί κολοφώνιον διά νά αύξηθή ή γλοιώδης τού διαλύματος 
μορφή, ώς καί αί μελάναι τών τυπογραφείων, τών πολυγράφων, τών ταινιών γραφο
μηχανών. καρμπόν κ.λ.π.

Αλλ ώς διαλύτις τών έν λόγω νέων μελανών άπό τό 1951 χρησιμοποιείται 
κυρίως ή αίθυλενογλυκόλη, τουτέστιν, ενώ αί πρώται μελάναι είχον ώς βάσιν φυ
σικά^ ελαιώδεις ουσίας αί νεώτεραι έχουν τό ύδωρ (W. Happison" σελ. 217), διότι 
όι’ αύτών έξουδετερώθησαν πολλά μειονεκτήματα τών πρώτων τύπων, λ.χ. νά μή 
διαχέωνται τά γράμματα, νά μην άποχρωματίζωνται ταχέως καί νά μήν είναι δυ
νατή ή μεταφορά τού κειμένου, λ.χ. μιας υπογραφής εις άλλον έγγραφον.

Προσπάθεια νΰν καταβάλλεται δπως τά νέα μέσα γραφής πληροΰνται μέ τούς 
τύπουε τών παλαιών συνήθων μελανών. —

Εντεύθεν καί οί νέοι τύποι, ώς καί έκαστος έκ τών παλαιών ή παλαιοτέρων 
μελανών προσδιορίζουν καί μίαν εποχήν, ή όποια δύναται, εις ώρισμένας πεοι- 
πτώσεις πολύ νά βοηθήση εις τόν προσδιορισμόν τού χρόνου τής γραφής ένός κει- 
μενού.

0 Harrison εις σελ. 217 αναφέρει δτι άπέδειξεν δτι ΔΙΑΘΗΚΗ φερομένη ώς
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συνταχθεϊσα τό 1945, είχε γραφεί διά μελάνης Bic, ή όποια είχε τεθεί το πρώτον 
εις τό έμπόριον, τό 1951. Ό  Hilton εις σελ. 38 αναφέρει ότι διαθήκη γραμμένη δΓ 
έρυθράς μελάνης ανιλίνης έφέρετο ώς συνταχθεΐσα τό 1891, δηλαδή εις εποχήν 
κατά την όποιαν δέν υπήρχε εις τό έμπόριον δ τύπος τής έν λόγιο μελάνης. ΓΙλεΐ- 
στα οσα έγγραφα, φερόμενα ώς άνήκοντα εις την άρχαίαν εποχήν, όιεπιστώθη ό
τι είχον γραφεί διά μελανών των νειοτέρων χρόνων.

Τό ΙΞΩΔΕΣ (κολλώδες, παχύρευστον) υγρόν τών νέων μελανών περιέχει 
καί πτητικήν ουσίαν διά νά άποστεγνοΰται ταχέως, αλλά τόσην, ώστε νά μη έξατμί- 
ζεται ή στερεοποιήται (αποξηραίνεται) τό διάλυμα εντός τής αποθήκης (τού σω- 
λήνος τοϋ Bic) κ.λ.π. ή έπί τής (μπίλλιας) καί ουτω παρεμποδίζεται ή ροή του, 
μέσω τοΰ διακένου 1) 1000, μεταξύ τοιχωμάτων τοϋ σφαιριδίου καί σωλήνος. "Ε
νεκα τής ϊδιότητος αυτής τών νέων μελανών κατηργήθη καί ή χρήσις τοΰ απορρο
φητικού χάρτου — στυποχάρτου.

ΑΕ τής σήμερον συνθετικοί χρωστικοί ούσίαι είναι πολύ ισχυροί, διά τοΰτο, άν 
καί διά μέσου τής μπίλλιας διαρρέη έλαχιστοτάτη ποσότης μελάνης, τό κείμενον
δέν μεταποιείται (ξεθωριάζει) έκ τής όξειόώσεως ή τής μακράς παραμονής ένα- 
ποθηκεύσεως ή έκθέσεώς του εις τό φώς, δέν επηρεάζεται υπό τής υγρασίας, δέν 
διαχέεται (απλώνει) έντός τής χαρτομάζης, δέν εμφανίζονται έπί τής οπίσθιας 
πλευράς τά γράμματα, δέν είναι όιαβρωτικαί, δΓ δ καί δέν καταστρέφουν το σώμα 
καί τήν πέννα τοϋ στυλογράφου καί τόν χάρτην.

Τών περισσοτέρων συνήθων αλκαλικών τύπων μελανών δέν άποσβέννυται τό 
κείμενον διά τών γνωστών χημικών διαλυμάτων, διότι αναμιγνύονται καί μέ φθα- 
λοκυανίνη.

Εις τήν ανωτέρω κατηγορία μελανών ανήκει καί ή μελάνη μέ άπόχρωσιν 
κοινής μολυβδίδος γραφίτου, τήν οποίαν τό πρώτον παρήγαγε ή γνωστή εταιρεία 
Parker από τό 1955 καί ή οποία όμως περιέχει καί άνθρακα, τοϋ οποίου τά κοκ
κία — μόρια —  είναι πολλά έντός τοϋ διαλύματος καί κατά πολύ μικρότερα τοϋ 
γραφίτου.

Επομένως, άν έγγραφον φέρεται, ώς συντεταγμένον, προ τής ανωτέρω χρο
νολογίας, διά τοιαύτης ποιότητος μελάνης, είναι πλαστόν, εκτός καί άν ή χρονολο
γία έτέθη κατόπιν κοινής συμφωνίας. Διά τής μακροσκοπικής έξετάσεως δέν δια- 
πιστοϋται, άν πρόκειται περί (μελάνης) ή (γραφίτου) . Ή  διά τοΰ μικροσκοπίου ό
μως έξέτασις αποκαλύπτει τήν ιδιότητά της. Κείμενον γραμμένον διά τοϋ έν λόγω 
τύπου μελάνης δέν άποσβέννυται διά τών γνωστών χημικών διαλυμάτων, ουδέ προσ
διορίζεται δ χρόνος γραφής του.

’Άν μέ κείμενον μελαίνης μολυβδίδος διασταυρωθή κείμενον δι’ αλκαλικής 
μελάνης, ή αλκαλική μελάνη θά διαχυθή έντός τής πρώτης γραμμής τής μελαίνης 
-— μολυβδίδος. Ά λλ’ έκτος τών μελανών γραφής έχομεν καί τάς μελάνας τών ΤΥ
ΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, τών ακυρωτικών σφραγίδων, τών ταινιών τής γραφομηχανής, τοϋ 
μελανοφόρου χάρτου (καρμπόν) τών πολυγράφων καί έκ τών οποίων τινές περιέ
χουν καί άνθρακα, σήμερον δέ παρασκευάζονται καί από συνθετικά χρώματα, μέ 
ταχείας αποστεγνώσεις οϋσίας καί ώς διαλύτην, συνθετική ρυτίνη ή άλλας έλαιώδεις 
ή λιπαράς ουσίας.

Ή  διαπίστωσις τής ηλικίας κειμένου γραμμένου διά τών έν λόγω μελανών εί
ναι προβληματική, άν ούχί ακατόρθωτος.

Γενικώς ή έξέτασις ΞΙίΡΛΣ μελάνης, δηλαδή μελάνης έκ κειμένου εγγράφου, 
όύναται νά γίνη διά φυσικών ή χημικών μεθόδων.
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Ή  λευκή γραμμή, εις τό μαϋρο φόντο καί ή ( μαύρη ), εις τό 
λευκό, δεικνύουν τήν ΔΙΑΧΥΣΙΝ ( άπλωμά ) των χλωριούχων ή 
θειούχων αλάτων τής μελάνης ταννίνης. Τό εύρος των μαύρων 
γραμμών έξω δεξιά καί των δύο εικόνων είναι μικρότερον, άν 
καί είναι ( μέρος ) τοϋ αύτοΰ ( τμήματος ) των αύτών γραμμά
των καί λέξεων, τοϋ έξετασθέντος κειμένου, διότι δεν ύπεβλήθη- 
σαν, ( αι δύο γραμμαί ), εις τήν χημικήν έξέτασιν. Δ ι’ αύτοΰ τοϋ 
τρόπου ( άπό τον βαθμόν τής έκτάσεως τής διαχύσεως ) τεκμαί- 

ρεται ό χρόνος τής γραφής τοϋ κειμένου.

Έξέτασις τής ποιότητος τοϋ χάρτου καί φωτογράφησις διά διαφανείας τή παρεμ
βολή μικροσκοπίου, έκ τής οποίας δείκνυται καί ή ποιοτική διαφορά.

i ( Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΣ ΙΟΝ ΕΛ Λ Η Ν ΙΣΜ Ο Ν .-Ο Υ Δ Ε Π Ο ΤΕ  Η  ΕΛΛΑΣ Τ Η Σ 21ης Α Π ΡΙΛ ΙΟΥ  1967 ΘΑ 

Ξ Α Ν Α Π Ν Η  ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1946-1949.

Κατα την περίοδον^ 1936^— 1937, ή έχθρότης της Σοβιετικής Ρωσίας έκδηλοΰ- 
τοιι με τον εξοντωτικόν διωγμόν των εγκατεστημένων από πολλών δεκαετηρίδων Ε λ 
λήνων εις την Ρωσίαν. Μέχρι τοϋ 1940, κατα την στατιστικήν τήν δημοσιευθεΐσαν
ooix'nAn<<7T?*^^(i V>> ^ ° σΧαξ> ° αριθμός των διωχθέντων Ελλήνων άνήλθεν είς 
285.000. ^Εκ τούτων αί 248.000 είχον σοβιετικήν υπηκοότητα. Τό 1949 είχον έπιζή- 
αει, |ξ  αυτών, μόνον 17.000 είς τό Σουκούμ καί τό Βατούμ. Άλλα καί αυτούς, ή 
κομμουνιστική Ρωσική κυβέρνησις τόν Ιούνιον τοΰ 1949 τούς έξεδίωξεν από τάς ε
στίας των καί τούς έξετόπισεν είς τήν Κεντρικήν Ασίαν. Τούς έξόντωσεν, δπως ώ- 
μολόγησεν ό Κροϋτσεφ είς τό 20ον συνέδριον τής Μόσχας τόν Φεβρουάριον 1956.

Κατά τήν μεγάλην εθνικήν μας περιπέτειαν τής περιόδου 1940 —  1941, ή Σο- 
όιεακη^Ρωσια εΰρεθη είς το στρατοπέδου τών αντιπάλων μας καί άπεπειράθη νά μάς 
πλήςη έκ^τών νώτων, ενώ ημείς έμαχόμεθα διά τήν εθνικήν μας υπαρξιν. 'Γούτο «ηύ- 
λόγησο» απεριφράστως και τό Κ.Κ.Ε., τό οποίον έτορπίλλισε διά παντός μέσου τήν 
άντίστασιν τοΰ Έθνους μας εναντίον τής φασιστικής ’Ιταλίας καί τής Χιτλερικής 
Γερμανίας, επειδή ή Ρωσία εΓχε συνεταιρισθή μέ τήν Γερμανίαν διά τοΰ συμφώνου 
του 1939.^ Μόνον δταν τά^γερμανικά στρατεύματα είσέβαλον είς τό ρωσικόν έδαφος, 
τήν 22αν Ιουνίου 1941, ή Σοβιετική Ρωσία ένεθυμήθη τήν άντίστασιν τής Ελλάδος 
εναντίον τής φασιστικής Ιταλίας καί τής Χιτλερικής Γερμανίας, Ό  ραδιοφωνικός 
σταθμός τής Μόσχας, διεκήρυττεν άνά τά πέρατα τοΰ κόσμου, τήν 27ην Απριλίου

« Ελληνες^! Επολεμησατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων καί ένικήσατε. Έπολε- 
μήσατε μικροί εναντίον μεγάλων καί επικρατήσατε. Δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως 
διότι είσθε Έλληνες. Έκερδίσαμε χρόνον διά νά άμυνθώμεν. 'Ως Ρώσοι καί ώς άν
θρωποι, σάς ευγνωμονοΰμεν».

Μετά τήν λήξιν τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οί Έλληνες κομμουνι- 
σται άντετάχθησαν είς τήν Ικανοποίησιν τών Εθνικών μας ιδανικών, διά νά μή 
ενοχληθούν ή Βουλγαρία καί ή Αλβανία καί διά νά είσακουσθή ή εντολή τής Μό
σχας. Έδωσαν καί πάλιν τήν συγκατάθεσίν των νά παραχωρηθοΰν ή Μακεδονία καί ή
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Θράκη εις την Γιουγκοσλαβίαν καί την Βουλγαρίαν. Καί τό 1946 — 1949 ή κομ
μουνιστική Ρωσία καί τό Κ .Κ ,Ε.. μετά των Βαλκανικών κομμουνιστικών χωρών, 
εδημιούργησαν τον Συμμοριτοπόλεμον, διά νά καταλύσουν την ανεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος, καί νά μάς μεταβάλλουν εις απλήν επαρχίαν τής Σοβιετικής αυτοκρα
τορίας...

Η ΕΝ ΕΤΕΙ 1917 αλλαγή τοϋ καθεστώτος εις τό εσωτερικόν τής Σλαβικής Ρω
σίας, κατά συνέπειαν δχι μόνον δέν μετέβαλεν αλλά καί έπηύξησε τήν μεσελλη- 

νικήν ρωσικήν τακτικήν κατά τοϋ Ελληνισμού. Ή  παλαιά έχθρική πολιτική τών 
Τσάρων έναντι τής Ελλάδος τής Βυζαντινής, τής υποδούλου, τής έπαναστατικής καί 
τής ανεξαρτήτου, υίοθετήθη καί ένετάθη υπό τοϋ νέου καθεστώτος. Ό  ρωσικός σλα
βισμός κατήρτισε καί έθεσεν εις έφαρμογήν πρό τοϋ τερματισμού τών εχθροπραξιών 
τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου τό μεγάλο σχέδιον κατακτήσεως, διαμελισμοΰ καί έκσλα- 
οισμοΰ τής ακρωτηριασμένης Ελλάδος. Τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1941 έδημιούργησε 
τό δργανον τής ρωσικής κομμουνιστικής πολιτικής εις τήν Ελλάδα: τό Ε.Α.Μ. Τά 
λαϊκά πολιτικά μέτωπα τής Μόσχας τοϋ 1933 - 1939, είχον μεταμορφωθή κατά τήν 
πολεμικήν περίοδον εις «εθνικά απελευθερωτικά■>. Τό έτος 1942, δ έπιδιώκων τήν 
άπόσπασιν τής Μακεδονίας Ρωσικός Σλαβισμός συνιστά εις τήν Βόρειον Ελλάδα τό 
«Μακεδονικόν Γραφεϊον» τοϋ Ε.Α.Μ. Διαταγή τής Επιτροπής τοϋ Σλαβικού Συνε
δρίου τής Μόσχας, έπανδροϋται από «αύτονομιστάς τής Μακεδονίας», οί όποιοι είχον 
συμμετάσχει τοϋ συνεδρίου τών Σλάβων. Τοποθετείται έκ Μόσχας ώς επόπτης δ Βούλ
γαρος αυτονομιστής Ζερπόφσκυ. Τήν 23ην ’Ιουλίου 1944 άποστέλλεται εκ Μόσχας 
εις τήν Ελλάδα οκταμελής ρωσική στρατιωτική αποστολή, υπό τον συνταγματάρχην 
Ποπώφ. Όργανοΰται, έκ Μόσχας, ή στάσις εις τάς έλληνικάς ενόπλους δυνάμεις τής 
Μέσης ’Ανατολής...

Γράφει έπ’ αύτοΰ δ Τζαίημς Μπέρνς εις τό περίφημον αποκαλυπτικόν βιβλίον 
του «The Struggle for the world»:

«Ό τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ήρχισε τον Απρίλιο τοϋ 1944. Αί λεπτομέρεια·, 
τής ένάρξεως τών επιχειρήσεων δέν ήλθον τότε εις τήν δημοσιότητα. Τό έπεισόδιον 
αυτό έσημειώθη εις τόν λιμένα τής ’Αλεξάνδρειάς. Μερικαί μονάδες τοϋ ελληνικού 
πολεμικ'όϋ στόλου, ύπαγόμεναι υπό τάς οιαταγάς τοϋ άρχηγοΰ τών βρεταννικών δυ
νάμεων τής Μεσογείου, έστασίασαν. Οί "Ελληνες ήρνήθησαν νά υπακούσουν εις τούς 
αρχηγούς των. 'Ύψωσαν έρυθράς ρωσικάς σοβιετικάς σημαίας. Εις τό έπεισόδιον τού
το δέν άπεδόθη σημασία. 'Όταν δμιος έξερράγη ή έπανάστασις τού Ε.Α.Μ. εις τήν 
’Αθήνα, τήν όποιαν διηύθυνε ή οκταμελής έπιτροπή τών Ρώσων σοβιετικών αξιωμα
τικών, υπό τόν συνταγματάρχην Ποπώφ, τότε έξηγήθησαν τά αίτια καί οί σκοποί τής 
στάσεως τοϋ ελληνικού στόλου. Ήτο ή έναρξις τού τρίτου παγκοσμίου, άλλοτε ψυχροΰ 
καί άλλοτε θερμοϋ πολέμου. 'Όπως έξελίχθη εις τήν Ελλάδα τού 1944 - 1949 καί ακο
λούθως εις τήν Κορέαν...».

Τό έτος 1945 έξαπελύθη ψυχροπολεμικώς ή νέα μεγάλη έπίθεσις κατά τής 
Ελλάδος. Έξαπελύθη απ’ ευθείας υπό τής Σοβιετικής Ρωσίας, έκπροσώπου τού 
συνησπισμένου Σλαβισμού, κατά πρώτον εις δύο διασκέψεις τών τριών Μεγάλων 
Συμμάχων: τής Γιάλτας, τήν 12ην Φεβρουάριου τού 1945 καί τού Πότσδαμ, τήν 
2αν Αυγούστου τοϋ ίδιου έτους. Κατά τήν δευτέραν, διετυπώθη μέ ωμότητα ύπο 
τοϋ ίδιου τοϋ δικτάτορος τής Σοβιετικής Ρωσίας, ’Ιωσήφ Στάλιν, ή άξίωσις--παρα- 
χωρήσεως υπό τής Ελλάδος εις τήν Ρωσίαν τμήματος Εθνικού της έδάφους. Συ
γκεκριμένους: Τής Θεσσαλονίκης ή τής Άλεξανδρουπόλεως καί μιας μεγάλης νή
σου τού Αιγαίου, πρός έγκατάστασιν σοβιετικής πολεμικής βάσεως μέ απόλυτα κυ
ριαρχικά δικαιώματα. Οΰτω, μετά τήν ένοπλον έπίθεσιν τής φασιστικής ’Ιταλίας
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καί τής ναζιστικής Γερμανίας, ή Σλαβική κομμουνιστική Ρωσία ήκολούθει μέ τον 
ίδιον κατακτητικόν σκοπόν: τήν υποδούλωσιν ή τουλάχιστον τον ακρωτηριασμόν 
τής Ελλάδος. Ήτο ή εκφρασις τής «ευγνωμοσύνης» των Ρώσων, που μετέδωσεν ό ρα
διοφωνικός σταθμός τής Μόσχας εις τήν εκπομπήν του τής 27ης ’Απριλίου 1942...

Ή  κατά τής Έλλαδος έπίθεσις τής κομμουνιστικής Ρωσίας, λήγοντος τοϋ IV 
Παγκοσμίου Πολέμου έπεςετάθη καί εις τον διεθνή οργανισμόν τοϋ Συμβουλίου ’Ασφα
λείας. Τήν 21ην ’Ιανουάριου 1946, δ αρχηγός τής σοβιετικής αντιπροσωπείας Α. 
Βισίνσκυ, συνεπικουρόμενος καί υπό τοϋ Ουκρανού συναδέλφου του, κατέθετον μίαν 
εκπληκτικήν προσφυγήν εναντίον τής Ελλάδος. Ή  έπίθεσις αυτή έγένετο βάσει οδη
γιών τής Ρωσικής Σοβιετικής κυβερνήσεως, καί έζήτει, μέ ίταμότητα καί πρωτοφα
νή αναίδειαν, «να φύγουν οί ’Άγγλοι άπό τήν Ελλάδα». Διετυποΰτο δέ ή άξίωσις αυ
τή, όταν δλαι αί βαλκανικαί σλαβικαί χώραι καί τά άνατολικοευρωπαϊκά κράτη κα- 
τείχοντο άπό τον ’Ερυθρόν Ρωσικόν στρατόν, παρά τοϋ οποίου καί διωρίζοντο αί κυ
βερνήσεις των. Εις τήν αυτήν περίπου εποχήν, ή Σοβιετική Ρωσία άρνεΐται έπί εί
κοσι συνεχείς συνεδριάσεις τής διασκέψεως τών Παρισίων τήν άπόδοσιν τής Δωδε
κάνησου εις τήν Ελλάδα...

ΠΠ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ τής νέας κατά τής Ελλάδος έπιθέσεινς, είναι ότι ή 
J- Σοβιετική Ρωσία, περιέλαβε καί τούς βορείους Βαλκανικούς της γείτονας. Κα

τά προτίμησιν τήν Βουλγαρίαν, μόνιμον δρμητήριον πάσης κατά τής Ελλάδος επι
βουλής, καί τήν ’Αλβανίαν, προγεφύρινμα άλλοτε τοϋ φασισμού καί άλλοτε τοϋ κομ
μουνισμού διά είσβολάς εις τήν Ελλάδα. Εις τά εδάφη των δύο αύτών γειτονικών 
Βαλκανικών χωρών, ώς καί τής Γιουγκοσλαβίας, έξωπλίσθησαν καί ώργανιόθησαν αί 
ένοπλοι άνταρτικαί δυνάμεις των Σλαβοκομμουνιστών πού .θά έπετίθεντο διά νά κα
ταλάβουν καί διαμελίσουν τήν Ελλάδα. Θά προηγείτο ή έκ μέρους τής Γωσίας δια
φημιστική έκστρατεία, διά τής οποίας θά κατηγγέλλετο ή Ελλάς ότι έχει επιθετι
κά?' διαθέσεις κατά τών Βορείων γειτόνο>ν της καί ότι ετοιμάζει εισβολήν εις τήν 
Βόρειον ’Ήπειρον καί προκλήσεις επεισοδίων εις τά προς τήν Βουλγαρίαν σύνορα. 
Καί ότι είχε έξαπολυθή φοβερός διωγμός κατά τών «δημοκρατικών» πολιτών εις ο
λόκληρον τήν Ελλάδα, μέ αποτέλεσμα τό «νά βγοϋν εις τά βουνά» οί πατριώται δΓ 
άντίστασιν κατά τοϋ «νέου φασισμού» καί τής «άγγλοκρατίας».,.

Μίτο σατανικόν τό σχέδιον τής ταυτοχρόνου διεξαγωγής ψυχροϋ καί θερμού πο
λέμου κατά τής Ελλάδος. 'Ο εξαπολυθείς Συμμοριτοπόλεμος, διά τήν κομμουνιστικήν 
σλαβικήν Ρωσίαν άπετέλεσε λαμπράν επιχείρησιν. Δέν ένεπλέκετο αμέσως εις τήν ύ- 
πόθεσιν αυτήν, αφού τό κύριον βάρος έκ πρώτης όψεως τό ειχον άναλάβει οί “Ελλη
νες κομμουνισταί καί οί Βαλκανικοί προς βορράν γείτονες τής Ελλάδος. Έάν τό εγ
χείρημα έπετύγχανε, τά κέρδη θά ή σαν σπουδαία διά τον κομμουνιστικόν συνασπι
σμόν: Ή  ρωσική επιρροή θά εγκαθίστατο εις τήν καρδίαν τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου, αφού δ στρατηγικός χώρος τής Ελλάδος θά περιήρχετο υπό τον έλεγχόν 
της. Ή  Βουλγαρία θά έφθανεν εις τό Αίγαΐον, μέ τήν άπορρόφησιν τής Ελληνικής 
Μακεδονίας καί Θράκης καί θά έπλευροκόπει, ώς ρωσική βάσις τά Στενά τοϋν Δαρ- 
δανελλίων καί τού Βοσπόρου. Ή  υπόλοιπος Ελλάς, θά ήτο δρμητήριον πρός Δυ- 
σμάς, πρός Άνατολάς καί πρός Νότον, ανεκτίμητος γέφυρα πρός τρεις ήπείρους: 
τήν Εϋρώπην, τήν ’Ασίαν καί τήν ’Αφρικήν. Ά ς  λεχθή επ’ ευκαιρία, ότι άπό τής έ- 
ποχής εκείνης (1946) υπήρχαν τά σπέρματα τής διενέξεως τού Στάλιν μέ τον Τίτο. 
Έάν δ Ν. Ζαχαριάδης, άνθρωπος δεδοκιμασμένης άφοσιώσεως πρός τον Στάλιν, κα
ταλάμβανε τήν Εξουσίαν, θά έδυσχερένετο ή θέσις τού Τίτο, όταν θά ήρχετο ή στιγμή
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τής έκκαθαρίσεως των λογαριασμών μέ τήν Μόσχαν, διότι εις τά νώτα αύτοΰ θά εί
χε δημιουργηθή ένα κομμουνιστικόν κράτος πιστόν είς τήν Ρωσίαν...

Τπό τάς συνθήκας αύτάς έξαπελύθη ό Συμμοριτοπόλεμος. Ή  Ελλάς, έξηντλη- 
μένη από τόν πόλεμον κατά τής Ιταλίας καί τής Γερμανίας, άπό τά δεινά τής κατο
χής, τούς άποδεκατισμούς τής κομμουνιστικής τρομοκρατίας καί άπό τό δεκεμβριανόν 
κίνημα, είχε περιέλθει είς κρίσιμον θέσιν. Δέν είχε προλάβει νά άνασυγκροτηθή. 
’Αναστατωμένη, κατεστραμμένη καί έξηντλημένη, εύρέθη ενώπιον νέας μεγάλης 
δοκιμασίας. Ήτο ουσκολώτατον νά άνθέξη είς τήν πίεσιν άφοΰ τρία κράτη, ή ’Αλ
βανία, ή Γιουγκοσλαβία καί ή Βουλγαρία, έμάχοντο έκ τού έμφανοϋς έναντίον της 
καί ένα τέταρτον, ή Σοβιετική Ρωσία, έρριπτε τό βάρος της είς τήν πλάστιγγα έναν
τίον τής Ελλάδος. Έδημιουργήθη άμεσος κίνδυνος άφανισμοΰ καί τό ’Έθνος παρ’ 
ολίγον νά κατάρρευση. Παρά τήν άκαμπτον θέλησιν νά άγωνισθή, τοϋ έλειπαν τά 
μέσα. Ή  Μεγάλη Βρεταννία έδήλωνε τόν Φεβρουάριον τοϋ 1947, δτι άπό τοϋ έπο- 
μένου μηνός θά άπέσυρε τά στρατεύματα της άπό τήν Ελλάδα καί δτι δέν ήδύνατο 
νά μάς βοηθήση οίκονομικώς...

Ό  πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρρυ Τροΰμαν, άνέλαβε τότε ιστορι
κήν πρωτοβουλίαν, μέσα είς τά πλαίσια τής άμερικανικής πολιτικής άναχαιτίσεως 
τοϋ ρωσικοΰ έπεκτατισμοΰ. «Είχεν έλθει ή στιγμή — γράφει είς τά άπομνημονεύ- 
ματά του —  νά τοποθετήσωμεν άποφασιστικώς τάς Ηνωμένας Πολιτείας είς τό 
στρατόπεδον καί επικεφαλής τοϋ ελευθέρου κόσμου...». ’’Απευθυνόμενος προς τό 
Κογκρέσσον, έλεγε:

«Πιστεύω δτι αί ΤΙνωμέναι Ηολιτεΐαι, οφείλουν νά υποστηρίξουν τούς ελευθέ
ρους λαούς, οί. όποιοι άνθίστανται είς προσπάθειας ύποδουλώσεώς των άπό ένόπλους 
μειοψηφίας ή είς πιέσεις, προερχομένας έκ τοϋ έξωτερικοΰ. Πιστεύω δτι δφείλομεν 
νά βοηθήσωμεν τούς ελευθέρους λαούς νά σφυρηλατήσουν τό πεπρωμένον τους, διά 
των ιδίων τους χειρών...».

Ο πρόεδρος Τρούμαν έζήτει νά βοηθηθοΰν οίκονομικώς, κατά κύριον λόγον, ή 
Ελλάς καί ή Τουρκία. ΤΗτο τό άποκληθέν «Δόγμα Τροΰμαν», τό όποιον — όμοϋ 
μετά τής γενναίας άντιστάσεως τοϋ Ελληνικού Στρατοΰ καί τοϋ Ελληνικού Λαοΰ — 
συνετέλεσεν είς τήν σωτηρίαν τής Ελλάδος, τής ύπολοίπου Ευρώπης καί τής Μέσης 
’Ανατολής.

***

ΤΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ έπίθεσις τοϋ Σλαβοκομμουνισμοΰ (1946 - 1949) , διε- 
J--L νηργήθη όταν η Μόσχα, με τήν λόγχην τών ρωσικών στρατευμάτων κατοχής 

καί μέ τήν βοήθειαν τών κατά τόπους κομμουνιστικών κομμάτων, είχεν επικρατήσει 
πλήρως είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν, τήν Πολωνίαν, τήν Ουγγαρίαν, τήν Τσεχο
σλοβακίαν, τήν Ρουμανίαν, τήν Γιουγκοσλαβίαν, τήν Βουλγαρίαν καί τήν ’Αλβανίαν. 
Ή  νίκη τοϋ Ελληνισμού κατά τής Σλαβοκομμουνιστικής έπεκτάσεως υπήρξε τερά
στιον επίτευγμα, πρώτη καί σημαντική νίκη διά λογαριασμόν ολοκλήρου τοϋ ελευθέ
ρου κόσμου κατά τής έρυθράς πλημμυρίδος. Έν συνεχεία ό Σλαβοκομμουνιστικός συν
ασπισμός έπεβλήθη είς τήν Κούβαν, είς τήν Κορέαν δέ καί τό Βιετνάμ άπεπειράθη, 
δπως καί είς τήν Ελλάδα τό 1946 - 1949, νά κατακτήση ηεριοχάς αί όποϊαι είχαν 
μείνει έξω άπό τήν κυριαρχίαν του. Ό  γενναίος Ελληνικός Στρατός, άφοΰ έδόξασε 
ta ελληνικά όπλα οσον ουδέποτε άλλοτε κατα την περίοδον τοϋ συμμοριτοπολέμου, εύ- 
Pfθη, και π<*Πν κατα τον πόλεμον τής Κορέας είς τά παιδία τών μαχών καί έτίμησε 
τάς ένδοξους παραδόσεις του. Τόν Μάρτιον 1951, δταν είχε δημιουργηθή ή ύπό τήν 
άρχιστρατηγίαν τοϋ Μάκ ’Άρθρουρ διεθνής έκστρατιωτική δύναμις διά τήν Κορέ-
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αν καί τό έλληνικόν έκστρατευτικόν σώμα έδόξασε διά μίαν ακόμη φοράν τήν Ελλά
δα εις τήν μακρινήν ασιατικήν χώραν, δ στρατηγός Ριτζγουαίη (διοικητής τής 
8ης αμερικανικής στρατιάς τής Κορέας) διεκήρυσσε:

«Δέν υπάρχει ένθαρρυντικώτερον γεγονός από τά κατορθώματα τοΰ Ελληνι
κού Στρατού εις τήν Κορέαν. Υπερασπιζόμενοι τήν ελευθερίαν εις τήν Κορέαν οί 
"Ελληνες μαχηταί απέδειξαν, δτι είναι άξιοι κληρονόμοι των παραδόσεων τοΰ Μα- 
ραθώνος καί των Θερμοπυλών. Οί "Ελληνες μαχηταί έκέρδισαν τόν σεβασμόν των 
έν δπλοις συναδέλφων των στρατών τών Ηνωμένων Εθνών καί τήν ευγνωμοσύνην 
τοΰ ’Ελευθέρου κόσμου, ό όποιος μάχεται εις τήν Κορέαν διά τήν ειρήνην, τήν ελευ
θερίαν καί τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν».

"Οταν τό ελληνικόν έκστρατευτικόν Σώμα έθριάμβευσεν εις τήν Κορέαν, δ αεί
μνηστος στρατάρχης Παπάγος τοΰ άπηύθυνε συγχαρητήριον τηλεγράφημα. Συγχρό
νως, δ αρχηγός τής έν Έλλάδι αμερικανικής στρατιωτικής άποστολής, στρατη
γός Τζέκινςη άπηύθυνε τό ακόλουθον μήνυμα πρός τόν αρχηγόν τοΰ έλληνικοΰ 
έκστρατευτικοΰ σώματος:

«Καί έγώ,έν συνεχεία μέ τόν διακεκριμένον στρατάρχην σας, αποστέλλω θερ
μότατα συγχαρητήρια εις έσάς, εις τούς αξιωματικούς καί τούς δπλίτας, διά τήν λα
μπρήν νίκην σας. Τοιαύτη νίκη δέν αποτελεί έκπληξιν οι’ έκείνους οί δποϊοι ένθυ- 
μοΰνται τήν έξαίρετον επαγγελματικήν ικανότητα, τήν τολμηράν ήγεσίαν καί τήν 
ήρωϊκήν γενναιότητα τών Ελληνικών Δυνάμεων κατά τήν διάρκειαν τοΰ Συμμορι- 
τοπολέμου. Σείς οί αξιωματικοί καί οί δπλΐται σας, είχατε προσφέρει μίαν λαμπράν 
υπηρεσίαν εις τήν Ελλάδα καί εις τήν ύπόθεσιν τών Ηνωμένων Εθνών».

'Ο Ελληνικός λαός είναι υπερήφανος διά τόν Στρατόν του. Έδόξασε πάντοτε 
τό "Εθνος μας καί έπλούτισε τήν Ιστορίαν μας μέ χρυσοΰς τίτλους, προσφέρων τό αί
μα του είς τόν βωμόν τής ελευθερίας. Τά μετά τόν Συμμοριτοπόλεμον γεγονότα απέ
δειξαν, δτι ή Σλαβοκομμουνιστική πολιτική έναντι τής Ελλάδος ήλλαξε μεθόδους, 
άλλα δέν μετέβαλε σκοπούς. Άφοΰ άπέτυχεν είς τήν προσπάθειαν έγκαταστάσεως, 
διά- τών οπλών τοΰ Κ.Κ.Ε. είς τήν εξουσίαν, έστρεψε τήν προσοχήν της είς τάς πο- 
λιτικάς μεθόδους. Ή  διαφθορά ένός μέρους τοΰ πολιτικού κόσμου, καθώς καί ή ιδεο
λογική σύγχυσις, διηυκόλυνον τήν κομμουνιστικήν διείσδυσιν είς τό Κράτος καί είς 
μή κομμουνιστικούς πολιτικούς οργανισμούς. Έφηρμόσθη εν έκτάσει ή τακτική τοΰ 
Δουρείου 'Ίππου καί έσχεδιάσθη ή κατάληψις τής εξουσίας κατά τήν διαδικα
σίαν πού έφηρμόσθη τό 1948 είς τήν Τσεχοσλοβακίαν. ’Αλλά δ Εθνικός Στρατός 
έπαγρυπνών πάντοτε έπρόλαβε τήν έξέλιξιν αυτήν. Διά τής Έπαναστάσεως τής 
21ης ’Απριλίου 1967 δέν άφησε νά γίνη ή Ελλάς Βιετνάμ καί άπεμάκρυνε τήν 
δυνατότητα πολιτικής έπιβολής τοΰ Κ.Κ.Ε. "Ενα τμήμα τοΰ ευρωπαϊκού χώρου, ή 
Ελλάς, έπροστατεύθη από τάς Σλαβοκομμουνιστικάς βλέψεις, μέ αποτέλεσμα νά 
διατηρηθή ανέπαφος ή ισχύς τοΰ Δυτικοΰ κόσμου, νά μή προκληθή ρήγμα εις τό 
άμυντικόν σύστημα αύτοΰ καί νά μή έπακολουθήσουν έκρηκτικαί διεθνείς εξελίξεις.

Ό  Ελληνικός ’Εθνικός Στρατός, άναλαβών πολιτικήν πρωτοβουλίαν τήν 21ην 
’Απριλίου 1967 προσέφερεν άνεκτίμητον ύπηρεσίαν πρός τήν Ελλάδα καί ολόκληρον 
τον Δυτικόν κόσμον. ’Από τής νέας θέσεώς της ή Ελλάς, τής θέσεως πού έξησφάλισεν 
ή ’Εθνική Παλιγγενεσία τής 21ης ’Απριλίου 1967, δύναται νά διακηρύττη δτι ουδέ
ποτε ή Χώρα μας θά ξαναγίνη Ελλάς τοΰ 1946 - 1949. Καί τούτο, χάρις είς τόν θαυ- 
μάσιον Στρατόν της καί είς τήν άλύγιστον θέλησιν τοΰ ’Έθνους μας νά έπιζήση καί 
νά αγωνίζεται πάντοτε ώς άκατάβλητον οχυρόν τοΰ έλευθέρου κόσμου.

Χ 4Ρ4/1. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ
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Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ DJAKARTA
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'Ο ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων -κ. Β. Σακελλαρίου, συνεχίζων τό 
επίμοχθον έργον της άναδιοργανώσεως του ’Αστυνομικού Σώματος γενικώς 
καί λαβών ύπ’ οψιν του τά τεράστια κοινωνικά ώφέλη τά παρεχόμενα εις τα 
Κράτη, άτινα προ πολλοϋ ώργάνωσαν Τμήματα Γυναικείας ’Αστυνομίας—εί
ναι δέ αύτά πάρα πολλά—, πρόκειται κατ’ αύτάς νά είσηγηθή εις τόν κ. 'Υ
πουργόν της Δημοσίας Τάξεως την σύστασιν βοηθητικής ’Αστυνομίας έκ γυ
ναικών, μέ την πεποίθησιν οτι αυτή θέλει προσφέρει σοβαράς υπηρεσίας εις 
την εθνικήν άσφάλειαν, ιδιαιτέρως δέ θέλει έλθει αρωγός των παίδων καί γυ- 
γυναικών, αϊτινες διαπράττουν έγκλήματα ή καθίστανται θύματα τοιουτων.

Έ π ’ ευκαιρία τό Τμήμα Ίον τής Δ/νσεως Β' του ’Επιτελείου τοϋ ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον έπεφορτίσθη μέ την μελέτην καί 
κατάρτισιν τής υπουργικής άποφάσεως, περί συστάσεως τής βοηθητικής 
Αστυνομίας έκ γυναικών, μετέφρασε τό κατωτέρω άρθρον τοϋ Walljudi 

Β. S. W., δημοσιευθεν είς τό ύπ’ άριθ. 198 τεύχος τοϋ περιοδικού «Revue 
Internationale de Police Griminelle» τής Interpol, έξ ού καταφαίνεται 
οτι καί τά υπανάπτυκτα Κράτη διαθέτουν Γυναικείαν ’Αστυνομίαν με τε- 
ραστίαν δρασιν καί κοινωνικά ώφέλη.

Ε ισαγω γή

Ή  Ίνδονησιακή Γυναικεία ’Αστυνομία συνεστήθη, καθ’ δν χρόνον δ Ινδονησια- 
κός λαός ήγωνίζετο τόν αγώνα τής άπελευθερώσεώς του. Ή  πίστις οτι έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν άπασαι αί διαθέσιμοι δυνάμεις τοϋ ’ Εθνους προς εύόόωσιν τοΰ ά- 
γώνος αύτοϋ, ώδήγησε τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας τής ’Ανατολικής Java είς την 
άπόφασιν τής συγκροτήσεως μιας αστυνομικής δμάδος, ής τά μέλη θά άπετέλουν γυ
ναίκες.

Αί αρμοδιότητες τής Γυναικείας ’Αστυνομικής ναύτης όμάδος δεν καθωρίσθησαν 
σαφώς, πλήν δμως αί γυναίκες μέλη της, ύπηρετοϋσαι την ίεράν ιδέαν τής ανεξαρ
τησίας, κατά κοινήν ομολογίαν πλείστας δσας υπηρεσίας προσέφερον.

Μετά τό πέρας τοΰ άγώνος, τό 1951, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Umar Sa'id ή- 
χθη είς τήν άπόφασιν τής ίδρύσεως Γυναικείας ’Αστυνομίας.

Πριν δμως προδή εις οίανδήποτε ενέργειαν, προσέλαβε, προς πειραματισμόν, είς 
την ’Αστυνομικήν Σχολήν τής Sukuburai έξ (6) γυναίκας, νεαράς τήν ηλικίαν, πρός 
παρακολούθησιν μιας σειράς μαθημάτων διάρκειας δύο ετών, επί τώ σκοπώ χρησιμο- 
ποιήσεώς των, ώς υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας.

“Ολοι διηρωτώντο διά τά αποτελέσματα τοΰ πειράματος τούτου, καθ’ δσον πλεί- 
σται δσαι ήσαν αί δυσκολίαι εφαρμογής των.

Είς πείσμα όμως τών δυσκολιών αί νέαι ίδέαι έκαρποφόρησαν, στεφθείσαι υπό 
επιτυχίας. Ούτως ή Γυναικεία ’Αστυνομία έκαμε τήν έμφάνισίν της, ώς -χαθαρόν 
’Αστυνομικόν Τμήμα, καί, τυχοΰσα τής ύποστηρίξεως τής κινήσεως πρός χειραφέ- 
τησιν τής γυναικός, ολίγον κατ’ ολίγον άναπτυσσομένη, έλαβε τήν μορφήν μέ τήν 
οποίαν εμφανίζεται σήμερον.

Τό 1958 αί ’Αστυνομικά! Σχολαί τής Djakarta καί τής Sukubumi έξεπαίδευ-
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σαν γυναίκας ύπαξιωματικούς, δηλαδή άρχιφύλακας, ένφ άντιθέτως ή ’Αστυνομι
κή ’Ακαδημία (Ρ.Τ.Ι.Κ.) έστρατολόγησε γυναίκας, από τάς οποίας προήλθον αί 
προϊστάμεναι τμημάτων - αξιωματικοί.

Ή  Γυναικεία ’Αστυνομία τής Djakarta αριθμεί 300 γυναίκας.

Ό ργάνω σις

Έ  Γυναικεία ’Αστυνομία πρός έκπλήρωσιν τής ειδικής αποστολής της είναι 
ώργανωμένη, κατά Τμήματα, ώς ακολούθως:

"Εκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα έκ γυναικών διοικεΐται υπό μιας προϊστάμενης 
- αξιωματικού, ήτις βοηθεΐται ύπό πέντε ετέρων γυναικών - αξιωματικών, προϊστα
μένων των κάτωθι γ ρ α φ ε ί ω ν  :

α) γραφείον εγκληματικότητος ανηλίκων 
β) » » γυναικών
γ) » διοικητικών υποθέσεων
δ) » γενικών υποθέσεων καί
ε) » δημοσίων σχέσεων
Τά τελευταϊον γραφείον περιλαμβάνει τά ακόλουθα υ π ο γ ρ ά φ ε ι  α ,  διευ- 

θυνόμενα ύπό γυναικών - ύπαξιωματικών: 
α) ύπογραφεΐον πληροφοριών
β) » σχέσεων μετά γυναικείων οργανώσεων
γ) » » οργανώσεων προστασίας νεότητος
δ) » » Κυβερνητικών καί Κοινωνικών ’Οργανισμών.

Ειδικά καθήκοντα

'Η Γυναικεία ’Αστυνομία έχει ώς κύριον έργον της νά μεριμνά διά τάς γυναίκας 
καί παίδας, οίτινες διέπραξαν αδικήματα ή υπήρξαν θύματα τοιούτων.

-Συγκεκριμένως ή αποστολή τής Γυναικείας ’Αστυνομίας συνίσταται εις: 
α) Άνακάλυψιν, καταστολήν καί πρόληψιν τών αδικημάτων τών διαπραττομέ- 

νων ύπό ή εναντίον γυναικών καί παίδων.
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β) Έπόβλεψιν καί καταστολήν τής πορνείας.
γ) Έπίβλεψιν κάΐ προστασίαν των εργαζομένων γυναικών καί έφηβων, 
δ) “Ελεγχον ορφανοτροφείων, νοσοκομείων, κέντρων άναμορφώσεως καί άλλων 

κοινωνικών ιδρυμάτων.
ε) Έπίβλεψιν καί προστασίαν τών γυναικών, παίδων καί γερόντων, οιτινες χρή- 

ζουσι προστασίας καί συμβουλών.
στ) Μέριμναν τών γυναικών καί έγκαταλελειμμένων παίδων. 
ζ) Συνεργασίαν μετά Κυβερνητικών οργανισμών καί κοινωνικών ιδρυμάτων, ε

πιφορτισμένων μέ τήν πρόληψιν καί καταστολήν τών έγκλημάτων τών διαπραττο- 
μένων υπό γυναικών καί παίδων ή εναντίον αυτών.

Επίσης, ή Γυναικεία ’Αστυνομία επιδίδεται εις έρευνας, ένεργεί έλέγχους καί 
έπαγρυπνεΐ διά τήν τήρησιν του Νόμου. Αί γυναίκες αξιωματικοί είναι επί πλέον 
καί κοινωνικοί λειτουργοί.

Σ υμ π έρ α σ μ α

Λογψ τοϋ οτι μέγας είναι ό άριθμός τών διαπραττουσών έγκλήματα γυναι
κών καί παίδων, αί γυναίκες άστυνομικοί πρέπει ταχέως νά λαμβάνωσιν αποφά
σεις καί κυρίως εις περιπτώσεις προσώπων προληπτικώς κρατουμένων. ’Επειδή ό
μως ή ταχεία λήψις άποφάσεώς τίνος έγκυμονεΐ τόν κίνδυνον τής βεβιασμένης ένερ- 
γείας, διά τούτο έκρίθη απαραίτητος ή έξάσκησις τών γυναικών είς τόν τομέα τούτον.

Καταπληκτικά ύπήρξαν τα αποτελέσματα τών υπηρεσιών τοΰ Τμήματος τής 
Γυναικείας ’Αστυνομίας τής Djakarta κατά τά έτη τής λειτουργίας του, κυρίως είς 
τόν τομέα τής προλήψεως καί καταστολής τού έγκλήματος, — έργασία διεξαγομένη 
τή συνεργασία τών κινήσεων τής νεότητος καί τών γυναικείων τοιούτων.

Κατά τό έτος 1964 τό γραφείον ανηλίκων μόνον έχειρίσθη περί τάς 700 ύπο- 
θέσεις καί τό τών γυναικών 255.

Πολλαί, είναι αί εύχαριστίαι, τάς όποιας λαμβάνει τό Τμήμα τής Γυναικείας 
’Αστυνομίας τής Djakarta έκ μέρους τών κατοίκων τής πόλεως, έκφραζομένης ουτω 
τής γενικής ίκανοποιήσεως.

“Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,. Ο
Ύπό τής κυρίας ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ

Π Α Ν ΤΑ, μέ «πρώτον "Οπλον» τήν ψυχή Σου,
σοφή Ε Λ Λ Α Δ Α , τους Βαρβάρους πολεμάς........
Κ ι’ ακολουθούν, Σκλάβοι. Λαοί, τή διδαχή Σου 
μέ τής φωνής Σου τ ό : «— Ή  Τάν ή επί Τάς»! . . .

Μέ θεία κηρΰγματά Σου πάλι τώρα,
χτυπάς τό πνεύμα τοϋ Παγκόσμιου διχασμού!. . .
Κ ι’ είσαι και πάλι, ΦΩΤΟΔΟΤΡΑ, "Αγια Χώρα, 
μέ τή Λ Α Μ Π Α Δ Α  Σου, τοϋ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΣ Μ Ο Υ . . .

1. Έ μ π ν ε υ σ μ έ ν ο ν  άπό τή ν  εκ θεσ ιν  Π ο λ εμ ικ ή ς  'Ισ το ρ ία ς  τ ώ ν 'Ε λ λ ή ν ω ν , τα(5 «Ζαππείου».



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Ο Φ Ο Ν Ο Σ  ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

‘Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

( Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

Οί έκδοχές αυτές της Γενικής ’Ασφαλείας, δτι δ Μοσκιός έπυροβόλησε άφοΰ έ- 
οτήριξε τό χαλασμένο καί ελαττωματικό «μπράουνιγκ» στο κεφάλι τοΰ θύματος καί ό
τι συνεπώς εβαλεν έξ απολύτου έπαφης έλέγχονται ώς ανακριβείς, γιατί, κατά τήν 
έκθεσιν καί τοΰ καθηγητοΰ Γεωργιάδη πού δημοσιεύθηκε στην ιατροδικαστική τοΰ 
καθηγητοΰ έκείνου λόγψ τοΰ τεραστίου ενδιαφέροντος τοΰ έγκλήματος, καί άπό τήν 
στις εφημερίδες δημοσιευθεΐσα τότε εκθεσι τοΰ τότε ίατροδικαστοΰ Γεωργίου Τρουπά- 
κη, άμφότεροι δέχονται δτι «τά διά τοΰ πυροβόλου δπλου τραύματα κατηνέχθησαν 
άν οχι έξ έπαφης, άλλ’ έκ μικράς άποστάσεως καί αύτό διότι παρετηρήθη περί τά 
χείλη τοΰ τραύματος έλαφρόν μόνον περίκαυμα καί φρίξις τριχών. Πάντως τό έξ 
άπολύτου έπαφης τραύμα, θά παρουσίαζεν εντός τοΰ έγκεφάλου διαφορετικάς χα- 
ρακτηριστικάς άλλοιώσεις».

. · Οί κατηγορούμενοι, καί πρό πάντων δ Μοσκιός καί ή Γιαννούλα, ή ύπηρέ- 
τρια, έπιμένουν δτι ή άπόπειρα άπανθρακώσεως τοΰ φονευθέντος έγένετο στό πλυ
σταριό δπου είχε μεταφερθή τό πτώμα. Τό πλυσταριό έχωρίζετο σε δύο μέρη καί τό 
μέν ενα έχρησιμοποίει δ σπιτονοικοκύρης Παπαδάκης, τό δέ άλλο ή οικογένεια Ά - 
θανασοπούλου. 'Η οικογένεια Παπαδάκη χρησιμοποιούσε τό πλυσταριό μιά φορά τό 
μήνα, γι’ αύτό δταν οι κατηγορούμενοι ήρωτήθησαν πώς δταν μετέφεραν μέσα στό 
πλυσταριό τό θΰμα δέν έφοβήθηκαν μήπως κατέβαινεν αίφνιδίως κανένας άπό τήν 
οικογένεια Παπαδάκη καί άνεκάλυπτε τό πτώμα τοΰ μακαρίτη Άθανασοπούλου, 
άπήντησαν δτι είχε περάσει ή ήμερομηνία πού ή οικογένεια Παπαδάκη είχε πλύνει 
τά ροΰχα τής μπουγάδας της. ’Αλλά πάντως ή απόπειρα άποτεφρώσεως τοΰ πτώ
ματος μέσα στό πλυσταριό έφαίνετο πολύ παρακινδυνευμένη. “Αλλωστε, καί οΐ 
δράστες παρητήθησαν ευθύς άμέσως τοΰ σκοποΰ τής άποτεφρώσεως, γιατί μόλις έτέ- 
8η ή φωτιά στό μίγμα οινοπνεύματος καί πετρελαίου, καί ήρχισε ή άπανθράκωσις, 
οΐ σάρκες άρχισαν νά άναδίδουν τήν χαρακτηριστικήν μυρωδιά τής κνίσας. ’Από 
τούς άλλους ένοχους προσετέθη ή λεπτομέρεια, δτι ή Φούλα δέν άντίκρυσε καθόλου 
τό πτώμα τοΰ συζύγου της.

Οί δράστες δταν ήρωτήθησαν πώς. άφοΰ έξομολογήθησαν τό έγκλημα στον Μα- 
γουλόπουλο καί τοΰ έζήτησαν βοήθεια γιά νά άπαλλαγοΰν άπό τό πτώμα, δέν είπαν 
τίποτε στό γιατρό Καρτσώνην δταν δ γιατρός τούς έπεσκέφθη πρό τής άνακαλύψε- 
ως τοΰ τεμαχισθέντος πτώματος στόν Κηφισσό, είπαν δτι εγνώριζον τον άδελφικό 
σύνδεσμο τοΰ Καρτσώνη μέ τον έξάδελφο καί κουμπάρο του] καί ήσαν άπολύτως βέ
βαιοι δτι αυτός, άν τοΰ έξωμολογοΰντο ενα τέτοιο πράγμα, δηλαδή τό έγκλημα, θά 
κατέφευγε άμέσως στήν ’Αστυνομία γιά νά τούς καταγγείλη ώς φονεΐς. Έχαρακτήρι- 
σαν μάλιστα τόν γιατρό Καρτσώνη «σαν φίδι κολοβό». Τελικά, προσέθεσαν τήν λε-
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πτομέρειαν, δτι ό γιατρός Καρτσώνης είχεν ανησυχήσει άπ’ τήν έξαφάνισι του φί
λου του, καί είχε φοβηθή, γνωρίζοντας καί τήν ροπή του γιά τη χαρτοπαιξία, μή
πως είχε παρασυρθή κάπου από κάποιους γιά χαρτιά, καί έχανε τά μαλλοκέφαλά 
του καί μάλιστα, τούς συνεβούλευσε νά λένε όταν τούς έρωτοΰν, δτι ό Άθανασόπου- 
λος ήταν άρρωστος καί ήταν κρεβατωμένος στό σπίτι του καί τό ίδιο διέδιδε ό για
τρός καί ατούς γνωστούς του, πού τον ρωτούσαν γιά τον εργολάβο.

’Από κάτι τέτοια χαρακτηριστικά σημεία είχε άρπαχθή ό κίτρινος τύπος τής ε
ποχής εκείνης καί ώρύετο, έπιμένοντας δτι ή Γενική ’Ασφάλεια έπρεπε οπωσδήποτε 
νά συλλάβη τον γιατρό Καρτσώνη, γιατί καί αύτός ήταν ένας από τούς δράστες τού 
εγκλήματος τού «Χαροκόπου» καί έρριχνε διάφορους υπαινιγμούς περί των σχέσεων 
αύτοΰ, μέ τήν κουμπάρα του Φούλα. ’Αλλά τό κακό αυτό τού κίτρινου τύπου, είχε τό
σον παραγίνει, ώστε ό κ. Κουτσουμάρης αναγκάσθηκε στά φύλλα τής Δευτέρας 12 
Ιανουάριου νά στείλη τήν κάτωθι επιστολήν, κατακρίνοντας δλη αυτή τήν αισχρή 

καί δεκαρολογική στάσι τού κίτρινου τύπου, καί νά όρθώση τό ανάστημά του απέ
ναντι των αισχρών συκοφαντών. Καί ιδού τό κείμενον τής επιστολής έκείνης τού 
κυρίου Κουτσουμάρη:
Κύριε Διευθυντά,

Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά διαμαρτυρηθώ διά τον τρόπον μεθ οδ έχειρί- 
σθη τό ζήτημα τού ιατρού Καρτσώνη μερίς τού ημερησίου τύπου., ’Αφού τού άπέδω- 
σεν απειρίαν ελαττωμάτων, τά όποια διεκήρυξεν δτι έξηκρίβωσαν ειδικοί συντάκται 
δΓ έπισταμένης έρεύνης, ήν ένήργησαν μετά τήν άποκάλυψιν των αληθινών ένοχων, 
δεν έδιστασεν ή ιδία μερίς τού τύπου, νά άναγράψη ότι πάντα όσα έγράφησαν εις τό 
σημεϊον αυτό, προήρχοντο έξ ανακοινώσεων τής 'Αστυνομίας, ενώ είναι γνωστόν δτι 
έπί ολόκληρον 24ωρον ούδείς δημοσιογράφος διεσκέλισε τήν είσοδον τού Τμήματος 
τής Γενικής Ασφαλείας, ήτις.ήτο κλειστή έντελώς διά πάντας. Συνεπώς, εις ούδε- 
μίαν άνακοίνωσιν προέβη ποτέ ή ’Αστυνομία μέχρι τής πλήρους άνακαλύψεως τών 
αληθινών ενόχων. Αί μόναι ανακοινώσεις εις τάς οποίας προέβη είναι τό επίσημον 
ανακοινωθέν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί αί χθεσιναί πρός τούς αντιπροσώ
πους τού Τύπου ολιγόλογοι ανακοινώσεις μου, αϊτινες δημοσιεύονται εις τινας πρωϊ- 
νάς εφημερίδας. ’Αλλά καί σήμερον ακόμη δημοσιεύεται εις πρωινήν εφημερίδα ή 
φωτογραφία τού ιατρού Καρτσώνη καί κάτωθι αυτής «δ χειρουργός ιατρός, δ ό- 
δποϊος έφανέρωσε τό μυστικό τού εγκλήματος διά νά απόδειξη τήν ίδικήν του α
θωότητα»».

Μοΰ προξενούν τό όλιγώτερον απορίαν πώς είναι δυνατόν νά κακοποιείται τόσον 
πολύ ή αλήθεια καί νά δυσφημήται εκτός τού ιατρού καί μία άλλη ’Αρχή, ή όποια 
έπραξεν τό πάν διά νά απόδειξη τήν αθωότητα τού ιατρού δστις έβαρύνετο μέ πλή
θος σατανικών συμπτώσεων, αϊτινες ήδύναντο νά άγάγουν εις βαρεΐαν δικαστικήν 
πλάνην. Ευτυχώς δ ιατρός κ. Καρτσώνης καί δ δικηγόρος κ.Ιναρανικόλας γνωρί
ζουν ποΐαι υπήρξαν αί ένέργειαι τής ’Αστυνομίας καί ποΐαι υπήρξαν αί γνώμαι αυ
τής από τής πρώτης ήμέρας καθ’ ήν ήλέγχθη ή κατάθεσίς του, ώστε νά μή είναι 
δυνατόν νά πιστεύση δτι δ,τι έγράφη εις βάρος του προήρχετο έξ ανακοινώσεων 
τής ’Αστυνομίας».

Ή  καταπληκτική έντύπωσις τήν όποιαν έπροξένησεν δχι μόνον στήν ’Αθη
ναϊκή κοινωνία, αλλά στο Πανελλήνιο τό έγκλημα, άλλα καί ή έξ ίσου καταπλη
κτική έπιτυχία τής Γενικής ’Ασφαλείας ή όποια μέ πρωτοφανείς καί γιά πρώτη 
φοράν έφαρμοζόμενες στήν Ελλάδα έπιστημονικές άνιχνευτικές μεθόδους διηλεύ- 
κανε τό τόσον σκοτεινόν έγκλημα, κρατούσαν ανάστατη τήν κοινή γνώμη. Άπό τής 
πρωίας τής Δευτέρας 12 Ιανουάριου 1931, έπιούσης τής διαλευκάνσεως τού έγκλή- 
ματος καί τών σχετικών ανακοινώσεων τής ’Ασφαλείας έπ’ αυτού, πλήθη κόσμου 
συνεκεντρώθησαν στήν δδά Σατωβριάνδου, έξω άπό τά γραφεία τού έκεϊ τότε ευρι-
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σκομένου Τμήματος τής Γενικής ’Ασφαλείας άναμένοντα τήν έξοδο των συλληφθέν- 
των ενόχων οί όποιοι έπρόκειτο νά άποσταλοΰν στή Διεύθυνσι των Έγκληματολο- 
γικών Υπηρεσιών για νά σημανθοΰν καί νά φωτογραφηθοΰν καί κατόπιν νά προ- 
σαχθοϋν στήν Εισαγγελία των Πλημμελειοδικών καί έκεΐθεν στον ανακριτή. Ό  κό
σμος ήθελε νά τούς ίδή καί νά τούς άποδοκιμάση καί νά χειροδικήση ακόμη έναν- 
τίον των. Ήτο τόσος ό ερεθισμός τοϋ πλήθους ώστε δεν άπεκρύπτετο πρόθεσις λυν- 
'σαρίσματος, γιά τούτο καί ή ’Αστυνομία έφρόντισε νά κρατήσν) μυστική τήν ώρα 
τής αποστολής των δραστών, γιά νά μή πραγματοποιηθούν τά απειλούμενα. ’Αλ
λά παρά ταΰτα τά πλήθη δεν διελύοντο καί άνέμενον μέ καρτερία τήν έξοδο των 
φονέων τοϋ έργολάβου ’Αθανασοπούλου. Ή  αναμονή, ή έπίθεσις καί τό λυντσάρι- 
σμα άπετέλει δικαιολογημένη διαμαρτυρία τής κοινής συνειδήσεως κατά τοϋ κα
κουργήματος εκείνου. 'Ο κόσμος αύτός παρέστη ταυτοχρόνως μάρτυς των ένοιαμέ- 
σων σπαρακτικών σκηνών αί όποΐαι έσημειώθηκαν κατά τήν στά γραφεία τής Α 
σφαλείας άφιξι τής δυστυχισμένης μητέρας τοϋ κατακερματισθέντος έργολάβου, 
ή οποία μόλις έμαθε τό φοβερό κακούργημα, έξεκίνησε από τήν Μεγαλόπολι τής 
Τριπόλεως γιά νά έλθη στήν ’Αθήνα νά παραστή στήν ταφή των κομματιών τοϋ 
πτώματος τοϋ δολοφονηθέντος μοναχογυιοϋ της καί νά άντικρύση τούς φονεΐς τοϋ 
μοναδικού της παιδιού καί τών τριών ορφανών παιδιών του, στά όποια συγκεντρώ
νονταν δλη ή συμπάθεια τής ελληνικής κοινωνίας γιά τήν τραγωδίαν πού τά έ- 
κάλυψε.

Καί πραγματικά, τό ίδιο έκεΐνο πρωί τής Δευτέρας 12 ’Ιανουάριου 1931 εί
χε φθάσει από τήν Τρίπολι κατασυντετριμμένη καί μαυροφορεμένη ή μάννα τοϋ 
τραγικού θύματος Αικατερίνη Άθανασοπούλου καί προσήλθε ατό Τμήμα τής Γε
νικής Ασφαλείας συρομένη μάλλον παρά βαδίζουσα καί ύποβασταζομένη από τού; 
συγγενείς της. ΤΗταν, τότε, μιά χωρική ήλικίας πενήντα περίπου χρόνων καί κα- 
τήγετο από το χιυριό Άναβρυτή τής Μεγαλοπόλεως. Στο γραφείο τοϋ διοικητοϋ 
κ. Άριστοτέλους Κουτσουμάρη διεξήχθησαν τότε σκηνές άφαντάστου τραγικότητος.

. "Οπως μάς άφηγήθη κατόπιν ή μητέρα τοϋ θύματος, καί άλλοι παριστάμενοι 
ατό γραφείο τοϋ κ. διοικητοϋ τής Ασφαλείας μεταξύ τής Αικατερίνης Άθανασο
πούλου καί τοϋ κ. Κουτσουμάρη, διεξήχθη ό εξής διάλογος: Ή  δυστυχισμένη μητέ
ρα άρχισε νά κλαίη καί ανάμεσα ατούς λυγμούς της είπε:

— Είμαι ή μητέρα τοϋ άδικοσκοτωμένου παιδιού μου, ενώ έπεφτε μισολιπο- 
θυμισμένη σέ μιά καρέκλα. Καί όταν συνήλθε κάπως συνέχισε:

— 7Ηλθα νά σάς ευχαριστήσω πού πιάσατε τούς κακούργους. Θά έρχόμουν 
από τήν πρώτη μέρα, μόλις έμαθα τό κακούργημα, αλλά τρία μερόνυχτα ήμουνα 
παράλυτη στο κρεβάτι από τον πόνο μου, τήν πίκρα καί τήν φρίκη πού δοκίμασα.

Μόλις καί μετά βίας μιλούσε, ενώ πνιγόταν από λυγμούς καί από τά χείλια 
της ακούονταν κατάρες κατά τών δολοφόνων.

Ό  κ. Κουτσουμάρης προσπάθησε νά τής πή μερικά παρηγορητικά λόγια. Τ.' 
νά τής πή όμως κΓ έκείνος;

— Τί παρηγοριά νά έχω ή δύστυχη... Τί νά πρωτοθυμηθώ από τήν κακούρ
γα; "Οτι μοΰ σκότωσαν τό παιδάκι μου στον ύπνο του; "Οτι μοΰ τό βασανανίσανε 
καί τό κεντίσανε μέ μαχαίρια; "Οτι μοΰ τό έκαψαν πριν άκόμα πεθάνη; (Σημείω- 
σις: ΤίΙταν προφανής ή έπίδρασις τών λεχθέντων υπό τοϋ καθηγητοΰ τής ιατρο
δικαστικής μακαρίτου I. Γεωργιάδη) . "Οτι μοϋ τό έκαναν τόσα κομμάτια; Μάν
να καί κόρη. Αυτή ή μάννα όταν έκανε τό φονικό δέν συλλογιζότανε ότι καί τό 
δύστυχο τό παιδί μου είχε καί αυτό μάννα πού πόνεσε γιά νά τό φέρη στον κόσμο 
καί τράβηξε τά μύρια όσα βάσανα γιά νά τό κάνη 36 χρόνων παλληκάρι; Ή  γυ
ναίκα του, ή κακούργα καί ή φόνισσα δέν συλλογίσθηκε ότι ήταν κΓ αυτή μάννα καί 
δέν λυπήθηκε καί τά δικά της τά παιδιά πού τ’ όρφάνεψε;
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"Εξεταζόμενη υστέρα από λίγο, άφοΰ συνήλθε κάπως άπό τόν κ. Κουτσουμά- 
ρη, άφηγήθη ^ολόκληρη την ιστορία τοΰ γυιοΰ της μέ τήν ένοχη σύζυγό του. Ά- 
φηγηθ η δηλαο η οτι δ Αθανασοπουλος ετρεφε έξαιρετικη αδυναμία πρός τήν γυναί
κα του καί ότι εκείνη, Ινώ δέν τόν Αγαποΰσε, Ιτρεφε πρός τήν μητέρα του δηλαδή 
σε μένα πραγματική λατρεία. Ειπεν υστέρα δτι έζησε λίγο καιρό στό σπίτι τοΰ 
παιδιού της καί δταν τελευταία δ γυιός της, 6 μακαρίτης δ Άθανασόπουλος, Ιξε- 
δήλωσε τήν^πρόθεσι νά πάρη τή γυναίκα του καί τά παιδιά του καί νά ζήση μα- 
κρυα από την πεθερά του, αυτή η μητέρα του τόν έμπόδισε γιατί καταλάβαινε πο- 
λύ̂  καλα^οτι ή μητέρα της οέν ητανε σωστό νά μείνη μακρυά άπό τήν κόρη της 
καί δτι ήταν φυσικό τότε νά τόν Ιγκαταλείψη. Ή  μητέρα τοΰ Άθανασοπούλου Α
ποκαλύπτει επίσης δτι πριν άπό δυο χρόνια, καί δταν δ γυιός της έκανε πρός τήν 
Φουλα την ίδια προτασι, αυτή παρελαβε τα παιδιά της καί Ενοίκιασε μέ τήν μη- 
LiPa  της σπίτι, ξεχωριστό στοΰ «Χαροκόπου», οπού έγινε καί τό φονικό, άφοΰ προη
γουμένως διέδωσε στους πατριώτες τοΰ Άθανασόπουλου δτι θά' έφευγαν γιά τήν 
Κεφαλληνία. Μόλις τότε, υστέρα άπό ενα δλόκληρο μήνα, δ Άθανασόπουλος κα- 
τώρθωσε νά άνακαλύψη τό σπίτι πού είχε ένοικιάσει ή Κάστρου καί έμενε μέ τή 
κόρη της καί γυναίκα του καί τά παιδιά του καί πήγε καί τούς βρήκε έπί τέλους.

ϊ ϊ  μη ιερά τοΰ θύματος άπεκάλυφεν έπισης στόν κ. Κουτσουμάρην δτι ή γυ
ναίκα τοΰ γυιοΰ της, ή Φούλα, καί ή πεθερά του, ΧΑρτεμις Κάστρου, εύρίσκοντο 
σέ Αθέμιτες σχέσεις μέ πρόσωπα τά δποΐα, καθώς είπε, θά καταθέση στήν 
άνάκρισι, καί θά τά άποδείξη καί στό δικαστήριο. Σημειωτέον δτι δλα αυτά ήσαν 
ψέμματα πού jj-άς φούρνισαν τότε οί συνήγοροι τής πολιτικής Αγωγής, πολλαπλώ: 
καί πολυποικίλως δράσαντες προ καί κατά τήν δίκην, άγοντες καί φέροντες τήν 
μάννα τοΰ μακαρίτη Άθανασοπούλου, καί σκευωροΰντες εις βάρος των κατηγορου
μένων καί κινοΰντες τούς συμπατριώτες τοΰ θύματος καί τις μάζες. Καί αυτό για- 
-- τίποτε περί δραστών οέν κατέθεσε ούτε ή μητέρα του Αθανασοπούλου, ούτε στήν 
κατάθεσί της, ούτε στή δίκη, Αλλά καί ούτε άλλος κανείς Ιτόλμησε νά είπη τίπο
τε καί μάλιστα γιά Ιρωτικές σχέσεις τής Φούλας, ένώ γιά τήν Κάστρου, ή δποία 
είχε πολλά χρόνια στερηθή τόν μεταναστεύσαντα άνδρα της, πολλά καί ποικίλα 
Ιλέχθησαν περί δρωμένων. Καί Ιλέχθη μάλιστα δτι προϋπήρχεν έραστής της καί 
ό Άθανασόπουλος καί δτι ή Απαγωγή τής κόρης της καί δ γάμος του μαζί μέ τήν 
Φούλα, ήταν ή κυρία Αφορμή τοΰ μίσους τής πεθεράς καί τής δολοφονίας τοΰ γαμ
βρού της. Επίσης τότε Από τούς συνηγόρους τής πολιτικής Αγωγής μάς Ιλέχθη ό
τι ή μητέρα τοΰ θύματος Ιρωτηθεϊσα Από τόν κ. Κουτσουμάρην είπεν δτι αυτή, Α
ναγκαζόταν νά κρύβη άπό τόν γυιό της τις σχέσεις τής γυναίκας του μέ τούε Α- 
γαπητικούς της καί αυτό γιατί ήξερε τό πόσο δ'μακαρίτης δ Μίμης δ Άθανασόπου
λος λάτρευε τήν γυναίκα του καί φοβόταν μήπως τόν πληγώση.

Τέλος, ή δύστυχη μητέρα τοΰ Άθανασόπουλου παρεκάλεσε τόν κ. Κουτσου- 
μάρη νά τής παραδώση τά Απορφανισθέντα έγγονάκια της. Ό  κ. Κουτσουμάρης 
τής είπεν δτι αυτό Ανάγεται στήν Αρμοδιότητα τοΰ κ. Είσαγγελέως καί τότε Αμέσως 
παρομοίαν αίτησιν ύπέβαλον καί οί συνήγοροι τής πολιτικής Αγωγής στό γραφεΐ- 
ον τοΰ τότε προϊσταμένου τής Είσαγγελείας τών Πλημμελειοδικών, μακαρίτου Γ. 
Κιουρτσάκη. Ό  Κιουρτσάκης διεβεβαίωσε τήν μητέρα τοΰ Άθανασοπούλου δτι θά 
τής Αποδοθούν δσο τό δυνατόν ταχύτερον τά όρφανά τοΰ Άθανασοπούλου, άφοΰ γί
νουν οί Απαραίτητες διατυπώσεις. 1

Εν τψ μεταξύ στό σπίτι τοΰ φονου. δηλαδη στοΰ «Χαροκόπου», τά τρία παι
δάκια τοΰ θύματος εκλαιγαν δλη τήν ήμέρα καί ζητούσαν έπιμόνως νά δοΰν τήν 
μητέρα τους καί τή γιαγιά τους. Γιά τόν σκοτωμένο πατέρα τους δέν έλεγαν τίπο
τε, ίσως γιατί θά φαντάζονταν δτι θά διαρκοΰσε ή διάστασις μέ τή μητέρα τουε 
καί ή παραμονή του στό ξενοδοχείο, τήν όποιαν Ιγνώριζον Από πριν. Τό Απόγευμα
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ή κατάστασις έχειροτέρευσε καί οί λυγμοί δέν έπαυον. Προ αύτής τής καταστάσε- 
ως δ σπιτονοικοκύρης τους κ. Παπαδάκης τά παρέδωσεν σ’ ένα ανθυπίατρο, τόν κ. 
Σακελλαρόπουλον, δ δποΐος καί τά μετέφερε στήν Γενική ’Ασφάλεια. ’Αμέσως έ- 
κεϊ τά συγκεντρωμένα στήν οδό Σατωβριάνδου πλήθη, ώρμησαν καί περιεκύκλω- 
σαν τδ αύτοκίνητον με τά τρία παιδάκια καί μετά περιεργείας παρηκολούθησεν 
τά θύματα της πρωτοφανούς εκείνης τραγωδίας. ’Αμέσως δμως οί αστυνομικοί ά- 
πεμάκρυναν τόν κόσμο καί τά τρία μικρά κατώρθωσαν νά άνεβοϋν στά γραφεία καί 
νά συναντήσουν τήν μητέρα τους καί τήν γιαγιά τους.

Ή  συνάντησις αύτή έγινε στο γραφείο τοΰ τότε διοικητοϋ κ. Κουτσουμάρη καί 
ήταν δραματικωτάτη. 'Ο συνοδεύων τά παιδιά Ανθυπίατρος πήγε σέ παρακείμενον 
δωμάτιον, συνέστησε δέ στήν Φούλα καί στήν Κάστρου, δτι έπ’ οόδενί λόγω έπρεπε 
νά προδώσουν στά μικρά τήν δολοφονία τοΰ πατέρα των.

Ή  Φούλα, πνιγμένη άπό λυγμούς καί μέ Ασυγκράτητα δάκρυα, έπεσε στά γό
νατα των τριών μικρών παιδιών της καί τά καταφιλοΰσε, ενώ τά μικρά της επίσης 
Ι’κλαιον καί τήν φιλούσαν, γιατί καταλάβαιναν δτι κάτι σοβαρό συνέβαινε στήν ζωή 
τους. Ή  Καίτη, τό μεγαλύτερο άπό τά τρία μικρά, ρωτούσε έπίμονα τήν μάννα 
της καί τή «χρυσή της γιαγιακούλα» πότε θά δή τόν «χρυσό» της μπαμπάκα καί 
ή Φούλα σπάραζε γιατί δέν μπορούσε νά τούς δώση καμμιά Απάντηση ένώ ή γιαγιά 
τους διατηρούσε τό στυγνό καί παγερό ύφος της. Γονατιστή έπίσης έμεινε μπροστά 
τους καί ή πιστή υπηρέτρια Γιαννούλα Πέρου, ή όποία τά ύπεραγαποϋσε γιατί τά 
είχε Αναθρέψη καί τά τρία.

Μετά τις δραματικές αυτές σκηνές τά παιδιά τοΰ τραγικού ζεύγους ώδηγή- 
θηκαν καί πάλιν στό σπίτι τοΰ Παπαδάκη, Αλλά τό Απόγευμα, κατόπιν τής έκ- 
δοθείσης έν τώ μεταξύ Αποφάσεως τοΰ προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Κιουρτσάκη, 
παρεδόθησαν στήν άλλη γιαγιά των, τήν μητέρα τοΰ Άθανασοπούλου.

Τό πρωί τής προηγούμενης ήμέρας, δ προϊστάμενος τής Εισαγγελίας, μακα
ρίτης Γ. Κιουρτσάκης, συνειργάσθη διά μακρών μέ τόν, επίσης μακαρίτη τώρα, 
τότε Ανακριτή τοΰ Ε ' τμήματος Π. Ρουμελιανάκη επί τής περαιτέρω πορείας τής 
Ανακρίσεως. Καί τό ίδιο Ικεΐνο Απόγευμα στις 3 μ.μ. οί ένοχοι, Αφοΰ έσημάνθησαν 
καί έφωτογραφήθησαν στήν Διεύθυνσι Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, προσήχθη- 
σαν δΓ αυτοκινήτων στό δικαστικό μέγαρον, δπου βρίσκονταν καί τότε ή Εισαγγελία 
τών Πλημμελειοδικών καί τά Ανακριτικά γραφεία. Στό πρώτο αυτοκίνητο είχαν έπι- 
βιβασθή δ νεαρός Μοσκιός καί δ ώς συνεργός μόνον κρατούμενος έραστής τής Κά
στρου Μαγουλόπουλος, συνοδευόμενοι άπό τόν τότε ύπαστυνόμο Γεώργιο Τσιμπιδάρο, 
στό δεύτερο αύτοκίνητο ή Κάστρου καί ή Γιαννούλα, συνοδευόμεναι άπό τόν τότε 
ύπαστυνόμο καί ήδη συνταξιούχον ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος) Νικ. ’Αρχιμανδρίτην, 
καί στό τρίτο α ύτοκίνητο ή Φούλα μόνον, συνοδευομένη Από τόν τότε ύπαστυνόμο Ρ>. 
Χαραλαμπίδην. Οί τρεις έπιλεγέντες ώς συνοδοί Τσιμπιδάρος, ’Αρχιμανδρίτης καί 
Χαραλαμπίδης έπελέγησαν προσωπικώς άπό τόν διοικητή τής ’Ασφαλείας κ. 
Κουτσουμάρη. καί ήσαν τής Απολύτου εμπιστοσύνης του καί Από τά καλύτερα στε
λέχη τής ’Ασφαλείας.

’'Εξω Από τήν Γενική ’Ασφάλεια, στήν δδό Σατωβριάνδου συνωστίζοντο τρεις 
καί πλέον χιλιάδες άνθρωποι, άνδρες καί γυναίκες. “Ολη ή διαθέσιμη δύναμις τής 
’Ασφαλείας στάθηκε Αδύνατον νά συγκρατήση τά πλήθη αυτά. Μόλις ένεφανίσθη- 
σαν μέ τούς Ινόχους τά τρία αυτοκίνητα δ κόσμος έξέσπασε:

— Θάνατος στις φόνισσες.
__Κάτω κακούργες... Φτοΰ σας παλιογυναΐκες.
— Στό Απόσπασμα...
— Νά τις λυντσάρουμε.

(  Συνεχίζεται)
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Ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. ΔΟΥΚΑΚΗ

(Σ υνέχεια  ά πό  τό προηγούμενο)

I όρισα απογοητευμένος στό Προξενείο μας, άνέφερα στον Πρόξενο το αποτυχη
μένο αποτέλεσμα από το Γερμανικό Προξενείο, καί πώς ή μόνη ορθή ενέργεια ή
ταν νά έφευγα τό συντομώτερο για, τή Γερμανία. Απόλυτα σύμφωνος δ Πρόξενος 
μέ την γνώμη μου, έτηλεφώνησε αμέσως στην άτμοπλοϊκή εταιρεία Γκιόλμαν Πα- 
ρισίων καί πήρε την πληροφορία πώς για την Η. ’Αμερική θά έφευγα στις 6 ’Ο
κτωβρίου 1928 από τό Αμβοΰργον, πλησιέστερο λιμάνι μέ τό Μπάτ Βιλντούνγκεν, 
τό ύπερωκεάνειο Κ. Άνγκόνα.

Επρεπε λοιπόν νά βιαστώ, νά φύγω γιά τή Γερμανία. ”Αν ήταν δυνατόν νά 
τρέξω, νά πετάξω.

Μάλιστα, αυτό ήταν, νά πετάξω, νά έφευγα αεροπορικώς.
' Ηταν πιά αρκετά αργά καί τράβηξα γιά τό ξενοδοχείο μου στήν οδό ντε λά Χάρπ 

νά ξεκουραστώ, καί νά βάλω σέ τάξι τό μυαλό μου. Καί νά σέ λίγο, κατά καλή μου 
τύχη παίρνω αναπάντεχα τηλεγράφημα άπό τον διευθυντή τής Εταιρίας Πετρελαί
ων ’Αθηνών κ. Όέν, πού μέ ενημέρωνε δτι, στό Παρίσι, στήν δδό ντέ λά ΙΙέ, στό ξε
νοδοχείο — Γουενστμίνστερ — διαμένει δ Γενικός επιθεωρητής τής εταιρείας κ. Κρέϊν 
καί νά συναντηθώ μαζί του, δπως μέ διευκολύνει γιά κάθε τι πού θά είχα ανάγκη.

Τό τηλεγράφημα εκείνο μοΰ αναπτέρωσε τις ελπίδες καί μοΰ υποσχόταν πολ
λά άπό τις διευκολύνσεις τοϋ Γενικού Έπιθεωρητοΰ κ. Κρέϊν. Καί τήν άλλη μέρα 
πρωί - πρωί, βρισκόμουν στό σαλόνι τοϋ ξενοδοχείου —  Γουενστμίνστερ — καί συ
νομιλούσα μέ τόν Γενικό έπιθεωρητή τής εταιρείας.

ΚΓ ό κ. Κρέϊν, νέος, πανύψηλος, ξανθός, δπως κΓ ό κ. Όέν, πού είχε πάρει 
κΓ εκείνος μήνυμα άπό τήν ’Αθήνα, μοΰ είπε μέ τά ελάχιστα Ελληνικά του πώς 
περίμενε τή συνάντησί μας, γιά νά τόν ένημερώσω μέ τήν έξέλιξι τής ύποθέσεως.

Τοϋ είπα δλες τις ενέργειες μας μέ τούς Γάλλους αστυνομικούς συνεργάτες 
μου, κΓ δλα τά γεγονότα τής προηγουμένης.

Καί ή γνώμη τοϋ κ. Κρέϊν ήταν νά φύγω τό ταχύτερο γιά τή Γερμανία, γιά νά 
μπορέσω νά ένεργήσω καί νά προλάβω τόν καταχραστή.

Ετσι τήν ίδια μ·.ρα, στήν Πρεσβεία μας, άφοΰ ετοιμάστηκαν δλα τ’ άπαιτού- 
μενα έγγραφα, προς τήν Πρεσοεία Βερολίνου, έγιναν οί θεωρήσεις διαβατηρίου, 
κι εξεδοθη εισιτήριό μου μέ το πρώτο αεροπλάνο τής επομένης Παρίσι — Βερο
λίνο τράβηξα γραμμή γιά τήν Συρετέ Τζενεράλ γιά ν’ άποχαιρετήσω τούς φί- 
λους μοι καί καλούς συνεργάτες μου Γάλλους έπιθεωρητάς.

Μ’ ^αφάνταστη εγκαρδιότητα μοΰ έσφιξαν κΓ οί τρεις τό χέρι καί μοΰ Ηχή
θηκαν τό καλό ταξειδι καί πώς μ’ αδημονία θά περίμεναν ειδήσεις μου μέ τήν έ- 
πιτυχία.

Γιά πρώτη φορά θά ταξίδευα αεροπορικώς κΓ δπως μοΰ είπαν κΓ οί Γάλ
λοι συνεργάτες μου, ίσως - ίσως κι ή πρώτη φορά πού Ευρωπαίος αστυνομικός χρη
σιμοποιούσε αυτό τό συγκοινωνιακό μέσον γιά καταδίωξι κακοποιού.
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Ήταν στα πρώτα της βήματα ακόμα ή αεροπορική συγκοινωνία, κι’ ό φόβος 
για τον κίνδυνο πολύ μεγάλος, μά τά ασυλλόγιστα, τά άχαλίνωτα νειάτα δεν τα 
λογαριάζουν αυτά. Καί τήν άλλη μέρα πρώτος καί καλύτερος βρέθηκα καθισμένος 
στή θέση μου μέσα στό αεροσκάφος, άφοβα, καί ήσυχα σαν στό σπίτι μου, μέ μόνη 
έννοια, πώς νά προλάβω καί νά φέρω εις πέρας τήν αποστολή μου.

’Αξέχαστα, ακριβώς μεσημέρι στις 10 ’Οκτωβρίου 1928 προσγειωθήκαμε στό 
μεγάλο αεροδρόμιο τοϋ Βερολίνου, αμέσως καί χωρίς καθυστέρησι πήρα ταξί καί 
κατ’ ευθείαν για τήν Πρεσβεία μας, κι’ άφοϋ παρέδωσα τά έγγραφα στον γραμμα
τέα, έφυγα μέ τήν πρώτη αμαξοστοιχία καί τράβηξα γιά τή Φραγκφούρτη.

Σέ λίγες ώρες φθάσαμε καί στον σωφέρ τοΰ ταξί πού πήρα, έδωσα τή διεύθυνσι 
τού Πρόξενε ου μα; Χανόοερλαντ στράσσε No 149, πάνω από τά εργοστάσια τής 
Ελληνικής Καπνοβιομηχανίας — Τσανακλή.

Μέ δέχτηκε στό γραφείο του ό ίδιος δ Πρόξενος κ. Χατζηπέτρου κι’ αφού τοϋ 
παρέδωσα τό έγγραφον τοϋ Προξένου Παρισίων Νικολοπούλου, τοϋ έξέθεσα τήν μέ
χρι τότε πορείαν τής ύποθέσεως Παγιάν καί τον παρεκάλεσα γιά πιο σύντομα νά 
ζητήση τή πληροφορία από το τηλεφωνικό κέντρο σέ ποιο ξενοδοχείο στό Μπάτ 
Βιλντούνγκεν ανήκει ο αριθμός 237.

Ό  Πρόξενος κ. Χατζηπέτρου αμέσως έπεκοινώνησε μέ τό κέντρον καί τοΰ έ
δωσαν τήν άπάντησι δτι ό αριθμός αυτός είναι τοϋ ξενοδοχείου — Ουντ Ρέντα ντέρ 
Κάϊζερχοφ — στήν οδό Βρινενάλε No 21.

Ηύχαρίστησα τον Πρόξενο γιά τήν προθυμία καί τήν άμεσο ένέργειά του καί 
δεν έμενε πιά άλλο από τό νά ξεκινήσω άμγσως γιά τό Μπάτ Βιλντούλνγκεν.

Ό  κ. Χατζηπέτρου γιά νά μέ εξυπηρέτηση ακόμα καλύτερα, κάλεσε στό γρα
φείο του τόν γραμματέα του κ. Φίλιππον Μαϋρον, έναν νέο ύψηλό μελαχροινό μέ α
δρά χαρακτηριστικά, μέ μαΰρο μουστάκι καί τοϋ είπε:

— Ό  κύριος είναι “Ελλην αστυνομικός από τήν ’Αθήνα, θά τόν συνοδεύσετε 
στο Μπάτ Βιλντούνγκεν καί θά τόν βοηθήσετε στή σοβαρά αποστολή του.

Κατόπιν έγραψε καί τοϋ παρέδωσε ένα έγγραφο πρός τήν Τοπικήν Γερμανι
κήν ’Αστυνομίαν.

Μέ τή συντροφιά τοϋ γραμματέα κ. Μαύρου, έννοιωθα μεγαλύτερη σιγουριά, 
όταν τήν άλλη μέρα το πρωί ταξιδεύαμε μέ τό πρώτο τραίνο γιά τό Μπάτ Βιλντούν-
γκεν.

Θάταν 11 ή ώρα πού φτάσαμε στήν όμορφη έκείνη λουτρόπολι, κι’ αμέσως 
γραμμή γιά τήν ’Αστυνομία.

Ό  Γερμανός διευθυντής πού μάς δέχτηκε μ’ ευγένεια καί καλή διάθεσι ήταν 
ένας υψηλός καί ξερακιανός άνδρας, κΓ άφοϋ δ κ. Μαΰρος έκανε τις συστάσεις, τοΰ 
εξιστόρησε μέ λίγα λόγια τήν ύπόθεσι καί τοϋ παρέδωσε τό έγγραφο τοΰ Προξένου 
Χατζηπέτρου. Ό  Γερμανός Αστυνομικός διευθυντής έδιάβασε μέ προσοχή τό έγ
γραφο, έκάλεσε έναν επιθεωρητή καί τόν διέταξε νά κάνη έλεγχο στά δελτία των 
ξενοδοχείων. Γυρίζοντας σέ λίγο δ επιθεωρητής μ' ένα σημείωμα στό χέρι είπε, δτι 
τό όνομα πού ζητούσαμε δέν βρέθηκε ποτέ καταχωρημένο στά δελτία τοϋ ξενοδοχεί
ου — Und Bader der Kaiserhof, έκτος ενός άλλου "Ελληνος πελάτου — Νικο
λάου Μπρεσαλιάν ετών 55, καπνεμπόρου από τή Θεσσαλονίκη, δ δποϊος είχε δη- 
λώσει άναχώρησι από τό ξενοδοχείο προ όλίγων ήμερων.

"Ολα τά στοιχεία ήσαν ξένα κΓ άγνωστα, εκτός από τήν ηλικία πού συμ
φωνούσε μέ τοΰ Παγιάν. Θές νάταν δ καταχραστής μέ τό ψευδώνυμο καί χρησι- 
μοποιοΰσε καί τά χαρτιά του τακτοποιημένα τόσο τέλεια πού νά κυκλοφορή ανενό
χλητα; Μά καί δέν άπεκλείετο νά είχε παραμείνει στό ξενοδοχείο εκείνο ένας κα
πνέμπορος Μπρεσαλιάν από τή Θεσσαλονίκη.

ΚΓ ή τηλεφωνική συνδιάλεξις τοϋ Παγιάν μέ τά κορίτσια του, πού εξακριβωμένα
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είχε γίνει από τό ίδιο ξενοδοχείο; Μια. έκδοχή μονάχα ύπήρχε: Νά έμενε δ κατα
χραστής σέ καμμιά πανσιόν, καί νά έκανε τή τηλεφωνική συνδιάλεξι, ποιος ξέρει 
μέ ποιο μέσον, από τό ξενοδοχείο Und Bader der Kaiserhof.

Άπό ανέλπιστη σύμπτωσι, ένας μαιτρ τοϋ ξενοδοχείου ήταν ελληνικής κα
ταγωγής, κι’ δταν έμαθε γιά μάς, ήρθε καί μάς βοήθησε.

— Χαίρω πολύ κύριοι, είπε, πού προτιμήσατε τό ξενοδοχείο μας. ’Έχουμε τα
κτικά πελάτες συμπατριώτες, δπως πρό ήμερων είχαμε έναν καπνέμπορο άπό τή 
Θεσσαλονίκη.

— Μά κι’ έμεΐς άπό τή Θεσσαλονίκη είμαστε καί καπνέμποροι τού είπα.
Καί τότε μοϋ ήρθε, κι’ έκανα τό τολμηρό έγχείρημα. ’Έβγαλα καί τοϋ έδει

ξα τή φωτογραφία τοϋ Παγιάν.
— Μήπως ήταν αυτός ό κύριος; τον ρώτησα.
— Μάλιστα, ό κ. Μπρεσαλιάν, απάντησε μέ βεβαιότητα.
— Μήπως ξέρετε ποΰ μπορούμε νά τόν συναντήσουμε;
— Αέ γνωρίζω, ίσως νά ξέρουν οι ψιλοί του δ Zozef Karl κι’ δ Koll πού ή- 

σαν δλη μέρα μαζί.
— Κι’ αυτοί οί φίλοι του ποΰ μένουν;
— ’Ακριβώς δέν γνωρίζω νά σάς πώ, μά γιά νά σάς έξυπηρετήσω, μπορώ νά 

μάθω.
Μά έμεΐς ποΰ νά κρατηθοΰμε. Ξέραμε πιά τό ψευδώνυμο τοϋ Παγιάν. Τρα

βήξαμε αμέσως στήν ’Αστυνομία κι’ άναφέραμε στον διοικητή τήν έξακρίβωσι, πώς 
ό καταζητούμενος μας, ήταν ένα καί τό αυτό πρόσωπο μέ τόν “Ελληνα Νικόλαο 
Μπρεσαλιάν πού μάς είχαν δώσει τά στοιχεία. Κι’ Ινώ ή ύπόθεσις φαινόταν νά φθά- 
νη στό φινάλε, ό πρωταγωνιστής εξακολουθούσε νά παραμένη ακόμα αθέατος.

’Από τήν ίδια στιγμή άρχίσαμε τις άναζητήσεις στά ξενοδοχεία καί στις διά
φορες πανσιόν, μά πουθενά δέν τόν βρίσκαμε. Κατόπιν καταφύγαμε στήν άναζήτη- 
σι τών φίλων του Karl καί Koll, πού μάς είχε πή 6 Γερμανοέλληνας μαιτρ τοϋ ξε
νοδοχείου. Τύποι γνωστοί κι οί δυο στήν ’Αστυνομία, σαν τυχοδιώκτες, κράχτες 
ξενοδοχείων καί συνοδοί ξένων στά καμπαρέ, ντάσινγκ καί πρό πάντων στό ντά- 
σινγκ «Νάρκισσος», τοϋ φίλου των Τσόκερ, στή Φραγκφούρτη. Ινι’ αυτοί είχαν γί
νει άφαντοι, μά άπό τό σπίτι τοϋ Karl, στό μικρό προάστειο Kess τοϋ Bad Wlldou- 
gen, μάθαμε πώς είχε φύγει μαζί μ’ έναν ξένο φίλο του γιά τό Άννόβερο.

Καιρός γιά χάσιμο δέν υπήρχε. Μέσα σέ λίγες ώρες μέ τό πρώτο τραίνο φθά- 
σαμε στό Άννόβερο. Τραβήξαμε κατ’ ευθείαν στό Προξενείο μας πού τήν εποχή έ- 
κείνη τά έλληνικά συμφέροντα εκπροσωπούσε, ως Ιπίτιμος Πρόξενος, δ Γερμανός 
Doctor F. A. Spiecelberc.

’Ιδιαίτερη έντύπωσι μοϋ έκανε ή ευγένεια κΓ ή προθυμία τοϋ νεαροΰ Γερμανού 
δόκτορα νά μάς βοηθήση στήν ύπόθεσι. Καί μάς έφερε αμέσως σέ επαφή μέ τόν 
διευθυντή τής Αστυνομίας Άννοβέρου Fon Otto.

Ό  διευθυντής Fon Otto, άνδρας σοβαρός μ’ αστραφτερά έξυπνα μάτια άφοΰ 
έκάλεσε καί τούς διευθυντάς τής εγκληματολογίας κ.κ. Langen καί Bokstete τούς 
έξέθεσε λεπτομερώς τήν ύπόθεσιν. “Γστερ’ άπό συνεννόησί τους έκάλεσαν τόν Δι
οικητή Ασφαλείας κ. Ernest Menneking, ένα συμπαθέστατο κι’ εξαιρετικά μορ
φωμένο νέο, στόν όποιο άνέθεσαν δπως μέ βοηθήση προσωπικά στήν σύλληψι τοϋ 
καταχραστοϋ.

Άπό τήν ίδια ωρα άρχίσαμε τις αναζητήσεις καί στά δελτία ξενοδοχείων 
βρήκαμε νά έχουν διανυκτερεύσει δ Μπρεσαλιάν (Παγιάν) μαζί καί ό Zozef"Karl 
εις τό ξενοδοχείο Kaiserhof τοϋ Άννόβερου στήν πλατεία Ernest August 4 καί 
πώς τήν έπομένη τό πρωί έφυγαν μέ τις βαλίτσες τους γιά ταξίδι.

Μετά δύο μέρες, τήν 6η ’Οκτωβρίου, άπό τό Αμβούργο θά έφευγε τό ύπερω-
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κεάνειο για, τήν Ν. ’Αμερική. Δεν άπρεπε νά χάσω ούτε λεπτό. ’Άφησα τόν κ. 
Μαύρο στο Αννόβερο και με το νυκτερινό τραίνο έφθασα τις πρωϊνές ώρες στό με
γάλο σιδηροδρομικό σταθμό τού ’Αμβούργου.

11?]γα μ ένα ταξί κατ ευθείαν στό Προξενείο μας. Τήν εποχή εκείνη Πρόξε
νός ^μας ήταν δ εξαίρετος διπλωματικός ύπάλληλος κ. Φρυδάς. Ακούσε μέ ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον τ/γν υποθεσι καί διέταξε τόν γραμματέα του κ. Κωνσταντόπουλο νά 
ετοιμάση επείγον έγγραφον γιά τις αστυνομικές αρχές.

Ό  αστυνομικός διευθυντής Fon Schroder, πού τού παρέδωσα σέ λίγο τό ε- 
γραφο, έδειξε μεγάλη προθυμία νά μέ βοηθήση κι’ άφοΰ τόν κατετόπισα μέ τήν 
πορεία καί τις πληροφορίες τής ύποθέσεως, κάλεσε έναν επιθεωρητή καί τού είπε: 

Ά π ’^αύτή τή στιγμή θά εγκατάλειψης κάθε υπηρεσία καί τίθεσαι στην 
βοήθεια του Ελληνος άστυνομικοΰ πού βρίσκεται εδώ γιά τή σύλληψι ένός κα
κοποιού, και πού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, πρόκειται νά δραπετεύση γιά 
τήν Ν. ’Αμερική μέ τό ύπερωκεάνειο ΑΝΓΚΟΝΑ.

Από τό πρωί τής έπομενης μέ τόν Γερμανό επιθεωρητή βρισκόμαστε στό λι
μάνι  ̂ τού Αμβούργου καί παρακολουθούσαμε τό μεγάλο καράβι ΑΝΓΚΟΝΑ 
πού έτοιζαζοταν γιά άναχώρησι. Ολα ήταν έτοιμα, συμπληρωμένη καί ή κατά- 
στασις των έπιβατών. Φαντασθήτε δμως ποιά ήταν ή έκπληξίς μου, δταν κατά τόν 
έλεγχο πού έκανε ό Γερμανός επιθεωρητής δέν βρήκε καταχωρημένο δνομα ταξι
διώτου, ούτε Μπρεσαλιάν, ούτε Παγιάν. Τό ΑΝΓΚΟΝΑ σέ λίγο σήκωσε άγκυρα κι’ 
ομεΐς από τό μουράγιο απογοητευμένοι τό βλέπαμε πελώριο σιγά - σιγώ ν’ Απομα
κρύνεται.

Μά επί τέλους τί έγινεν ό άνθρωπος αυτός; ’Εκεί πού νόμιζα πώς τόν ανα
κάλυπτα έκεΐ μου ξέφευγε σαν σκιά. Μήπως είχε μετανοιώσει ή είχε αναβάλει τήν 
άναχώρησι του;

'Ωστόσο μέ τόν Γερμανό επιθεωρητή αρχίσαμε άναζητήσεις στά δελτία ξενο
δοχείων. Δέν βρέθηκε σέ κανένα νά έχη παραμείνει, μά άπό κάποιο άλλο σημείο,
πληροφορηθήκαμε πώς στις 8 ’Οκτωβρίου φεύγει τό ύπερωκεάνειο ANTONIO
ΝΤΕΑΦΙΝΟ γιά τή Ν. ’Αμερική.

Καθόλου παράξενο νά φύγη μ’ αυτό, είπα στον επιθεωρητή.
Ετσι παρεμεινα στο Αμβούργο, περιμενοντας τήν άναχώρησι καί τού άλλου 

καραβιού και συνεχίζοντας τις αναζητήσεις μας. Κατά τήν έπίσκεψί μας στό με- 
ταναστευτικό γραφείο —  ΚΟΓΚ —  πήραμε άπό τόν ’ίδιο τόν διευθυντή τήν πιό
άπίθανη πληροφορία. Δηλαδή δτι δΓ έπιστολής τό γραφείο —  ΚΟΓΚ __ τού Ρότ-
τερνταμ ’Ολλανδίας, (μάς έδειξε τήν επιστολή) , παρακαλούσε δπως κρατηθή ή 
άριθ. 6 καμπίνα τής Α ' θέσεως τού ANTONIO ΝΤΕΑΦΙΝΟ γιά τόν κ. Μπρεσα- 
λιάν τού οποίου τό είσιτήριον είχεν έκδοθή καί έξοφληθή άπό τής 3ης ’Οκτωβρίου 
στό γραφείο τους.

σύλληψις τού καταχραστοΰ ή-— ’Επί τέλους, είπαμε μέ τόν έπι θεωρητή. Ή  
ταν πιά σίγουρη, Περιμέναμε μέ άδημονία.

Ακόμα κι ό ίδιος δ διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αμβούργου κ. Schroder έ- 
ξέφρασε τήν έπιθυμία νά παρευρεθή κΓ δ ίδιος κατά τήν σύλληψι. Καί τήν ορισμέ
νη μέρα καί ώρα πού θά ξεκινούσε τό ANTONIO ΝΤΕΑΦΙΝΟ, δ διευθυντής, δύο 
έπιθεωρητές κΓ εγώ περιμέναμε στό σαλόνι τού πλοίου τόν έρχομό τού επιβάτου 
τής άριθ. 6 καμπίνας τής Α ' θέσεως.

Τό πλήρωμα βρισκόταν σέ πυρετώδη κίνησι. ’Ακούστηκε καί τό τελευταίο 
κουδούνισμα γιά τήν άποχώρησι των επισκεπτών, δόθηκε ή διαταγή νά σηκωθούν 
οί άγκυρες, τό ύπερωκεάνειο ξεκίνησε κΓ ή ύπ’ άριθ. 6 καμπίνα έμεινε άδειανή.

—· Πολύ σατανικός πρέπει νά είναι είπεν δ διευθυντής κ. Schroder. Μήπως 
κάτι μυρίστηκε καί ματαίωσε τό ταξείδι του; (Σννεχίζεταί)
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’Από τά ’Αρχεία τού Καθηγητοΰ τής Δικαστικής Γραφολογίας 
κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Στήν Αθήνα ζοΰσε μέχρι πρό ολίγου καιρού ένας ογδοντάρης ζάπλουτος ομο
γενής μέ περιουσία σέ λίρες, χρεώγραφα, δολλάρια καί πολυκατοικίες, χωρίς κανένα 
συγγενή. Ό  γέρος βοηθούσε δπου μπορούσε καί προόριζε την περιουσία του γιά ένα 
ωραίο ρομαντικό νησί των Κυκλάδων, το όποιον ήταν ή γενέτειρά του.

Κάποτε προσέφυγε σ’ αυτόν γιά βοήθημα καί μια ζωηρή καί πολύπαθης χήρα... 
προς συνέχισι των σπουδών τοΰ γυιοϋ της. Ή  τσαχπίνα χήρα φαίνεται νά μυρίστηκε 
τό ψητό καί, σαν γυναίκα, κατέστρωσε μεγαλοφυές σχέδιο, γιά νά μασήση την πε
ριουσία του γέρου, τοΰ οποίου τό τέλος δεν έφαίνετο νά βραδύνη πολύ.

Επειδή ό παραλής γέροντας έμενε κοντά σέ γνωστή του οικογένεια καί δέν 
μπορούσε νά τον ξεμοναχιάση, ή χήρα έσκέφθη νά βάλη στο χέρι τήν περιουσία 
του μετά τόν θάνατο αύτοΰ.

Λίγους μήνες μετά τήν λήψι των βοηθημάτων ό καλός μας γέροντας άπεοήμη- 
σε προς Κύριον καί ή χήρα... ένεφανίσθη γιά δεύτερη φορά χήρα μέ ανανεωμένες 
πλερέζες, γιατί στο μεταξύ, γιά μερικούς μήνες, τις είχε βάλει στή ναφθαλίνη γιά 
νά τις φρεσκάρη στήν άναμενομένη ευκαιρία, καί ζήτησε νά βάλη στό χέρι τά κατα
τεθειμένα στήν Ί ράπεζα χρεώγραφα, κοσμήματα καί μετρητά καί νά είσπράξη τά 
μισθώματα.

Επειδή δμως δ άποβιώσας είχε συντάξει διαθήκη μέ τήν οποίαν διέθετε δλη 
τήν περιουσία του, κινητή καί άκίνητη, στήν Κοινότητα τής γενετείρας του κωμο- 
πόλεως, ήρνήθη ή Τράπεζα νά τήν άναγνωρίση καί τότε αυτή ύπέβαλεν αίτησιν στον 
Πρόεδρο Πρωτοδικών γιά νά ύπεισέλθη στή νομή τής κληρονομιάς (Misso in Posses- 
siomam) , όπως λέγουν οί νομικοί, γιατί τάχα είχε δικαίωμα νομίμου μοίρας, ώς άπο
ρος καί άπροικος χήρα.

Κατά τή συζήτησι τής υποθέσεως παρουσίασε τήν αίτησι προς τόν ’Αρχιεπίσκο
πο καί τήν άδεια γάμου δπου υπήρχε καί ή δήθεν υπογραφή τοΰ άποβιώσαντος.

Αλλα απο την έξετασι γραφολογικώς τών υπογραφών τοΰ άποβιώσαντος πού 
ύπηρχον στή διαθήκη, στά διάφορα συμβόλαια καί στις Τράπεζες όιεπιστώθη δτι ή 
λ.ο την αίλησιν προς εκοοσιν αοειας γάμου φερομενη υπογραφή δεν ήταν γνησία, 
άλλά πλαστή^καί δτι ετέθη από το γυιό τής χήρας εκ τοΰ πρώτου γάμου... τής ζητού- 
σης καί γιά δεύτερη φορά νά θεωρηθή ώς χήρα. —

Καί έτσι χήρα καί γυιός συνελήφθησαν καί μετεφέρθησαν «στό φρέσκο» ...φιλοσο- 
φοΰντες επί τών εγκοσμίων.

Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ  Π Ο Υ Λ Α Ν Τ Ζ Α Σ
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r p  ώρα το καλοκαίρι πού σκάζει ο τζίτζικας καί παχαίνουν οί μυϊγες, έμεΐς οϊ 
1 άνθρωποι τών πόλεων πού δεν μπορούμε νά σκαρφαλώσουμε σέ κανένα βουνό 

καί νά ξαπλώσουμε τήν αρίδα μας, κάτω από τά βαθύσκια έλατα, επάνω σέ παχύ 
στρώμα από φτέρες καί δίπλα σε καμμιά «λυκόβρυση» μέ παγωμένο νερό, το ρί
χνουμε συχνά στά αναψυκτικά, στά παγωτά καί στις άναμνήσεις, γιά νά... δροσιζό- 
μεθα λιγάκι.

"Οπου βρεθούμε, πίνουμε δ,τι βρούμε, αρκεί νά είναι παγωμένο καί άς φου
σκώνουμε σάν τά βατράχια.

"Οσο περισσότερο πίνουμε, τόσο περισσότερο ίδρωτα βγάζουμε καί τά ρούχα 
μας γίνονται, σάν νά τά έβγαλες μόλις από τον κλίβανο.

Πηγαίνουμε στή θάλασσα καί κάνουμε τις βουτιές μας (κάνουμε καί... τις πα
ρατηρήσεις μας) , αλλά κατά τήν επιστροφή, μέσα στο κουτί μέ τις σαρδέλλες, πού 
λέγεται λεωφορείο, κάνουμε τό δεύτερο... μπάνιο μας. Οί καθήμενοι (συνήθως οί 
νεαροί) είναι λιγώτερο βρεγμένοι, αλλά δεν σηκώνονται, όχι μόνο γιά ανάπηρο ή 
τόν γέροντα ή τήν συνηθισμένη έγκυο, αλλά ούτε γιά εκείνην πού φαίνεται δτι θά 
γεννήση... πεντάδυμα έκ πρώτης δψεως.

.Πηγαίνουμε στά σπίτια, μπαίνουμε κάτω από τό «ντούς», πετάμε ένα κυβικό 
νερό επάνω μας καί ξανασβύνουμε τή φλόγα.

"Οταν έλθη ή ώρα νά φύγουμε γιά τήν εργασία μας, πηγαίνουμε μέχρι τήν ε
ξώπορτα καί είμεθα πάλι παπιά.

Τό βράδυ πού θέλουμε νά κοιμηθούμε, ανοίγουμε διάπλατα, πόρτες, παράθυρα, 
φεγγίτες καί ξαπλώνουμε, αλλά αδύνατον νά κλείσουμε μάτι.

Στριφογυρίζουμε, ώς «όβελίαι», γιατί είμαστε «παΐδες έν καμίνω». Μάς λείπει 
δμως ή δροσιστική επέμβασις τοΰ Κυρίου (λόγω τών αμαρτιών μας) καί έτσι «τσι- 
τσιριζόμεθα» σάν τόν... ’Αθανάσιο Διάκο.

Ό  ήρωας δμως αύτός τής Έπαναστάσεως, έμεινε αθάνατο σύμβολο πατριωτισμού, 
θάρρους καί αυτοθυσίας, ενώ τό δικό μας «ψήσιμο», δέν πρόκειται νά δοξασθή ποτέ...

Αρπάζουμε τό ράτζο στον ώμο καί καταλήγουμε στήν ταράτσα, αλλά καί εκεί 
δέν ησυχάζουμε.

’Από τις διπλανές ταράτσες, άλλοι... πυροπαθείς, έχουν αρχίσει τήν ψιλή κου- 
βεντούλα. ’Άλλοι τσακώνονται, άλλοι κοιμώμενοι παραμιλούν ή ροχαλίζουν σάν νά 
σφάζωνται καί άλλοι νομίζουν δτι... τραγουδούν.

"Ετσι ένοχλούμεθα καί έδώ, ιδίως από τούς τελευταίους οί όποιοι, υπό τήν πίε- 
σι καί τής ζέστης, θεινροΰν τους εαυτούς των. άλλοι ώς «Καροΰζο» καί άλλες ώς 
«Μαρίες Κάλλας»...

Ή  ωραία φωνή των, μάς αναγκάζει όχι μόνον νά προτιμήσουμε τό.... πυρπολού- 
μενο δωμάτιο, αλλά νά κλείσουμε καί τά παράθυρα, γιατί «μεταξύ δύο κακών, τό μή 
χείρον βέλτιστον».
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Τέλος πάντων, κάποια ώρα μετά τά μεσάνυχτα μάς αγκαλιάζει δ «Μορφεύς», 
άλλα δταν ξυπνήσουμε τδ πρωί, αλλάζουμε την μουσκεμένη φανέλλα μας καί ξεκινά
με νά συνεχισουμε και πάλιν έκ τοΰ ασφαλούς τδ μαρτύριο, παρακολουθοΰντες καί τό 
Μετεωρολογικό Δελτίο για παρηγοριά... Για τούς λόγους αυτούς καί άλλους ακόμη, τά 
νεύρα μας είναι σπασμένα καί ξεχαρβαλωμένα.

Είμαστε ευερέθιστοι και ή παραμικρή ένόχλησις τοΰ συνανθρώπου μας, γίνεται 
αφορμή συγκρούσεως.

Κατά κανόνα ή συγκρουσις περιορίζεται στήν ανταλλαγή ύβρεων, πολλές δέ φο- 
Ρεζ τ° χρησιμοποιουμενον ύβρεολόγιον, μάς θυμίζει... έκκένωσιν βόθρου.

Εάν κατά λάθος πατήσης κάποιον ελαφρώς, καίτοι τοΰ ζητείς συγγνώμη, σοΰ 
άπαντά: «στραβωμάρα έχεις;».

Η συγγνώμη είναι τελείως απαράδεκτη, από αυτόν πού έτυχε νά έχη «κάλλο» 
στο ποδω Αύτος γίνεται θηρίο (εχει καί δίκηο) καί ώσπου νά τοΰ περάση ό πόνος, δεν 
άφίνει ούτε ζωντανούς, ούτε πεθαμένους . 'Η πιο συνήθης άνταπόδοσις, έκ μέρους των 
...εύγενεστέρων, είναι νά άποκάλεση τόν απρόσεκτο « Β λ ά χ ο » .

ΓΙοιά σχέσι έχουν οι καϋμένοι οί Βλάχοι καί γιατί ανακατεύονται στο λεξιλόγιο 
των συγκρουομένων, είναι θέμα άνεξήγητο.

Οπως γνωρίζουμε ή πρέπει νά γνωρίζουμε « Β λ ά χ ο ς »  σημαίνει βουνό, πρό- 
οατα, στρούγκα, φρέσκο τυρί, άφθονο οξυγόνο, πολύ δροσιά, καραούλι, φλογέρα καί 
αγνά ειδύλλιο...

Σημαίνει ακόμη, ΙΙαρνασσός, Γκιώνα, Βαρδούσια, Χελμός, Βελούχι, "Αγραφα, “Ο
λυμπος, Πίνδος πού είναι τά σκήπτρα καί ή δόξα τής Ελλάδος.

Ούτε ίδρωτας, ούτε καυσαέρια, ούτε σπρωξίματα, ούτε πανουργίες, ούτε «γιέ - 
ϊ ιε>>' °.?τε σ? αΦιστήρία! ούτε βρωμιά, ούτε «μίνι»... οί βλαχοποϋλες.

, Είδαμε ποτέ κατά^την εποχή τής φαυλοκρατίας καί τοΰ πεζοδρομιακοΰ νυκτοξη
μερώματος των «χασομέρηδων» κανένα «βλάχο» νά... «κραδαίνη» τήν γκλίτσα του καί 
νά φωναζη: «1, 1, 4, έξω αποκτά ΝΑΤΟ, δεν περνάει δ φασισμός, (ενώ δ κομμουνι
σμός, είναι... ωραίο πράγμα) δέν σέ θέλει δ λαός», καθώς καί άλλες ήλιθιότητες, 
όπως έκαναν τά ςόανα καί οί αποχαυνωμένοι... εύγενεΐς νέοι, έν δνόματι τοΰ διε
θνούς προλεταριάτου;

Είδαμε ποτέ καμμια «βλάχα» νά άπεργή καί νά κουνάη τήν... ρόκα της, νά 
λή τούς αστυφύλακες καί νά όβρίζη τό Κράτος, έπειδή τής... «ξύνισε ό τρα

νά καίνε τις κάππες τους καί νά 
γιά νά σταματήση ή αιματοχυσία

άπειλή τού 
χανάς;»

Είδαμε ποτέ τα «βλαχόπουλα» νά φωνάζουν 
ώρύωνται κυριολεκτικώς, σάν νά έχουν λύσσα, 
στό Βιετνάμ καί νά... άρχίση ή δική μας;

Η μήπως δεν καταλαβαίνουν από αυτά τά πράγματα οί «Βλάχοι» καί κατα
λαβαίνουν _ καλύτερα τά κοινωνικά αποβράσματα, πού έκαναν τά συλλατητήρια καί 
που ανεστατωσαν την Ελλάδα, κατά τό πρόσφατο άθλιο παρελθόν

, „Πολ^ «  ?°Ρέ«’ οί χρηοιμοποιοϋντες τήν' λέξιν «Βλάχος» ώς’ δβριν, προσθέτουν 
/,μ  ενα άλλο συνθετικόν, άγνωστου προελεύσεως, ώς «μπουρτζόβλαχος», «μπαστου
νόβλαχος» και ακόμη περισσότερό, χάριν εύοσμίας, βάζουν καί λίγο άπό τόν «Κα- 
μπρων». 1
__ -ΠΓωί τά„κατ*φερε ί  <<άΡΤΧό>> (δγ)λαδή έ υπόκοσμος) καί ένόθευσε τήν έννοια 
,ης λεςεως, ώστε ουστυχως σήμερα νά τήν χρησιμοποιούν ώς δβριν καί οί αστοί, δέν 
είναι περίεργον, αφού ετολμησε νά κάμη τόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον . "^Κώ
σταν τον Παλιοκουβένταν».

, Η ^ Ρ ιβόγΠή «έχπαιδευτική μεταρρύθμιση» ή συγγενεύουσα έξ αίματος μέ τήν 
«αργκό», ασφαλώς οεν θα είχεν άντίρρησιν δτι «Βλάχος» πρέπει νά σημαίνη χωριά- 
της, άξεστος και αγροίκος. r ^  1 λ.ωΡία
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Μέ τήν ίδια ευκολία νοθεύσεως των λέξεων, απορώ πώς δέν μετετράπη καί ή 
έννοια της λέξεως «έμπορος» σέ υβριν, π.χ. σέ κλέφτη, λωποδύτη, απατεώνα, αγύρτη, 
καί νά άκοΰς κατά τις περιστάσεις, νά άποκαλοΰν «έμπορο» εκείνον πού υπάρχει υ
πόνοια εις βάρος του, δτι έκλεψε τό πορτοφόλι τοΰ φίλου του ή έγκατέλειψε τήν φί
λη του κ.λ.π.

Βλάχοι λέγονται καί οί εκ Βλαχίας (περιοχή τής Ρουμανίας) καταγόμενοι. Τό 
θέμα όμως τούτο ανάγεται στήν Γεωγραφία καί άς τό άντιπαρέλθουμε, για νά μή 
έπιφέρουμε μεγαλύτερη σύγχυσι στους πιστεύοντες δτι δ Νείλος είναι... ύφαίστειο 
τής Σικελίας.

Ηοστεύομεν δτι για μάς τούς "Ελληνες δ πραγματικός «βλάχος», δηλαδή δ ο
ρεσίβιος ποιμένας, λόγφ των συνθηκών τής ζωής του, βεβαίως δέν ακολουθεί τόν 
σύγχρονο πολιτισμό καί δέν μπορεί νά παραβληθή μέ τόν μορφωμένο σύγχρονο άν
θρωπο. Είναι δμως “Ελληνας καί μάλιστα κλασσικού ρυθμού, αφού επιμένει περισ
σότερον από τούς άλλους, στήν διατήρησι τών πατροπαραδότων ηθών καί εθίμων. 
Είναι αγνός στήν ψυχή καί καθαρώτερος στήν καρδιά από μάς τούς ανθρώπους τών 
πόλεων, στούς όποιους πάλιν οί συνθήκες τής ζωής, πολλές φορές, αμβλύνουν καί 
τής ψυχής τήν αποστολή καί τής καρδιάς τήν λειτουργία. Τό αίμα μας δέν είναι καί 
τόσον καθαρόν, ούτε κυκλοφορεί ίδανικώς, πολλές φορές δέ, από διάφορα αίτια, α
νεβαίνει ατό κεφάλι μας, οπότε τό μυαλό μας αλλάζει θέσι καί εντεύθεν διάφορες έκ
τακτες ένέργειές μας, άποδεικνύουν δτι από άλλα σημεία τού σώματός μας, έκπορεύε- 
ται ή βούλησις καί δχι από τόν έγκέφαλο.

Ό  «βλάχος», συμβολίζει επί πλέον καί τήν παλληκαριά, τήν λεβεντιά, ή «βλάχα» 
καί ή «βλαχοπούλα», τήν γνησιότητα καί τήν αιδώ, τό «βλαχόπουλο» τήν δύναμι, τήν 
άντοχή καί τήν έλλειψι δόλου, δπως θαυμάσια περί αυτών δμιλοΰν καί τά υπέροχα 
Δημοτικά μας τραγούδια. Δέν υπάρχει κανένας κανόνας χωρίς τις έξαιρέσεις του. Δέν 
αμφιβάλλω δτι υπάρχουν καί «βλάχοι» στούς δποίους ανήκει μόνον ή παρεξηγημένη 
έννοια τής λέξεως καί οί όποιοι έκπροσωποΰν μόνον τά παλαιά τομάρια τών ζώων των.

Συνήθως καί δ... ύβριζόμενος ώς «βλάχος» θίγεται καί αγανακτώντας ανταποδί
δει 'άλλην υβριν καί έτσι γενικεύεται ή ρήξις καί καταλήγουν άμφότεροι στο γειτο
νικό Άστυν. Τμήμα.

Δέν ερευνώ τό θέμα νομικώς, εάν δηλονότι, άναλόγως τών περιστάσεων, μπορή 
ή λέξις αυτή νά θειυρηθή καί ώς ύβρις. Ούτε καί τό ήρεύνησα στά κατωτέρω δύο πε
ριστατικά, τά όποια συνέβησαν προ έτών καί γιά τά όποια έπελήφθην ώς ’Αξιωμα
τικός Υπηρεσίας Κεντρικών Τμημάτων τών ’Αθηνών.

Τήν πρώτη φορά ένεφανίσθη ατό γραφείο τοΰ ’Αξιωματικού Υπηρεσίας, νέος 25 
περίπου έτών, έν έξάλλω καταστάσει καί μοΰ λέγει: «Κύριε Ύπαστυνόμε πρό ολίγου 
είς τό καφενεΐον Β... ό φίλος μου δ Αάκης εκεί πού παίζαμε μπιλιάρδο καί έχανε 
αύτός, προς στιγμήν μοΰ έδωσε μία στο χέρι μέ τή στέκα καί μοΰ είπε: «είσαι βλά
χος». Όλοκληρώνων, είπεν δτι δέν τόν ένδιαφέρει τό κτύπημα, δσο τόν ενδιαφέρει ή 
ύβρις. Στό τέλος, δέν ήθελε τίποτε είς βάρος τοΰ φίλου του, απλώς ήρθε στο Τμήμα 
γιά νά τό μάθη αυτός καί νά θορυβηθή. ’Αφού κύτταξα καλά - καλά τόν επισκέπτη 
μου. κατάλαβα δτι πρόκειται περί «χαραμοφάη», τού όποιου αντικειμενικός σκοπός 
ήτο νά κατεβάση τό ταμείο τοΰ πατέρα του (ήτο έμπορος) , τουλάχιστον μία πιθαμή 
παρακάτω, ώσπου νά πεθάνη δ δυστυχής πατέρας, γιά νά άναλάβη αύτός πλέον, έκ 
τοΰ άσφαλοΰς, τήν οριστική οιάλυσι τής έπιχειρήσειος, ώς συμβαίνει συνήθως.

Ήτο παράξενα ένδεδυμένος από τά πόδια μέχρι τήν κεφαλήν, ή όποια, άν καί 
ήτο σχεδόν κενή στό εσωτερικό μέρος (εκτός έάν περιείχε... βατραχάκια) , έν τούτοις, 
είχε μιά παράξενη εξωτερική επένδυση δηλαδή οί μέν φαβορίτες του ώμοίαζαν μέ 
σπασμένα κλέφτικα καρυοφίλια, δ δέ σβέρκος καί τό τρίχωμα τοΰ σώματός του ήτο 
άρρήκτως ήνωμένα, έν πολλοΐς ένθυμίζοντα τήν μοναδική «μαϊμού» τοΰ Εθνικού μας
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Κήπου. Κατά τά άλλα, ήτο λίαν ευτραφής καί κμπουλοΰκος», άπόδειξις δτι ουδέ
ποτε τον άπησχόλησεν ή βιοτική μέριμνα. Είναι γεγονός δτι ώς πρός τήν άξυρισία, 
καλώς άπεκλήθη «βλάχος», διότι οι βλάχοι, λόγω Ιλλείψεως μέσων, ώς ζώντες μο- 
νίμως επί των όρέων μας ή των πεδιάδων μας, συντροφεύοντες τά άγρια καί ήμερα, 
είναι συνήθιυς άκούρευτοι καί αξύριστοι.

Ωζ πρός τά άλλα δμως, επειδή 6 φίλος μας ήτο δείγμα άνευ αξίας, δεν είχε 
καμμιά ομοιότητα μέ «βλάχον», διότι αυτός, έπιτελεΐ οπωσδήποτε παραγωγικόν έργον, 
παρασκευάζοντας μέ τό ποίμνιό του τυράκι καί βούτυρο καί μαλλί χρήσιμο καί δχι 
■ τρίχες», δπως εκείνες τοΰ επισκέπτου μου.

Βέβαια δέν υπήρχε κανένας λόγος νά έπιληφθώ για ένα τέτοιο θέμα, καθησύ
χασα όμως τόν ύβρισθέντα καί τόν συνεβούλευσα νά μή ξαναπαίξη ούτε μπιλιάρδο, 
ούτε τίποτε άλλο μέ αυτόν τόν Λάκη, ό όποιος φαίνεται δτι δέν ήτο... καλό παιδί.

Εμεινεν ευχαριστημένος ό «τζερεμές» από τήν δοθεΐσα... σπουδαία συμβου
λή καί άπήλθεν, ασφαλώς πρός άναζήτησι τοΰ... Λάκη.

Μία άλλη φορά, είσήλθε στο γραφείο μου ένας μεσόκοπος άνδρας, ολίγον συμπα
θής, αρκετά φαλακρός, καλά ένδεδυμένος καί μέ παρεκάλεσε νά ακούσω τό έξης, επί 
λέξει, παράπονόν του.

— Κύριε Ύπαστυνόμε θέλω νά καλέσετε τήν γυναίκα μου καί νά τής κάνετε 
συστάσεις καί νά κάνετε καί έγγραφή στό Βιβλίο Συμβάντων, μήπως μοϋ χρειασθή 
αργότερα γιά το διαζύγιο, γιατί από τό πρωί μέχρι τό βράδυ, «βλάχο» μέ ανεβά
ζει, «βλάχο» μέ κατεβάζει.

— Μήπως λέγεσθε Βλάχος;
— ’Ό χι, λέγομαι Καρπουζόπουλος.

Λυτή είναι η μόνη αίτια τών παραπόνων σας ή έχετε καί άλλα εναντίον 
τής συμβίας σας;

— Δέν έχω άλλο παράπονο.
— Τήν υβρίζετε καί σείς καμμιά φορά;

Οχι, γι αυτό οεν ανέχομαι αυτή τή μεγάλη προσβολή, νά μέ άποκαλή δη
λαδή «βλάχο».

—· Σώπα! (είπα από μέσα μου) .
Δεν πέρασαν πεντε πεντε λεπτά καί βλέπω στό γραφείο μου τή γυναίκα του, 

(αρκετα εμφανίσιμη, αλλά με εκδηλο τον νεοπλουτισμό της) ή οποία έγνώριζε, φαί
νεται, την πορεία τοΰ συζυγου της, εκ προηγηθείσης «βλαχοσυζητήσεως» καί ή ό- 
y.oia, μειδιώσα, επενεβη, διεκοψε τόν... «βλάχον» (ήτο πλασιέ τυροκομικών προϊόν
των) ή μάλλον ο ίδιος «κοκκαλωσε» μόλις τήν είδε καί μοΰ λέγει: «Κύριε Ύπαατυ- 
νομε, ό άνδρας μου πρέπει νά άλλάξη επάγγελμα, γιατί δέν μπορώ πλέον νά άνέ- 
χωμαι “ ύτή τή μόνιμη μυρουδιά τοΰ είδους πού εμπορεύεται. Μόνον οί «βλάνοι» μυ
ρίζουν έτσι.

„ a '(c° σύντομη ενώπιον μου συζήτησι, έδέχθη ό φουκαράς νά άλλάξη επάγ
γελμα καή νά γίνη πλασιέ ηλεκτρικών λαμπτήρων, πράγμα γιά τό όποιον συνηγό
ρησα καί εγώ (έτσι ώφειλα νά κάνω καί έκ καθήκοντος καί εξ αλληλεγγύες πρότ 
τις φαλάκρες μας) .

‘Ύστερα, άφοΰ μέ ηύχαρίστησαν, (δέν γνωρίζω γιατί) , άπήλθον τοΰ Τμήματα; 
ικανοποιημένοι καί συμφιλιωμένοι.

Μετά^ από τά παραπάνω ^«Βλάχικα» πού ακούσατε, εάν συμφωνήτε μαζί μου. 
μου προσφέρετε μεγάλη χαρά, εάν δμως διαφωνήτε δέν έχετε παρά νά πήτε: «Τί λέ: 
ορε Βλάχο!.!». Στην δεύτερη περίπτωσι, όμολογώ δτι θά χαρώ περισσότερον

Δεν έκανα εγγραφήούτε στη μιά, ούτε στήν άλλη περίπτωσι, σεβόμενο: τήν 
σημασία ν.αί την άποστολη τοΰ Βιβλίου Συμβάντιον...

Γ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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‘Υπό τοϋ Αστυνόμου Β' κ. Ν. ΒΟΛΙΩΤΗ

Κυριακή 14 Ιουλίου 1968, ώρα 7 π.μ,. Οί υπάλληλοι τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων πού έδήλωσαν συμμετοχή στήν ήμερησία εκδρομή, είναι συγκεντρωμέ
νοι στά Προπύλαια τοΰ Εθνικού Μουσείου. Ό  ουρανός τής ’Αττικής πεντακάθαρος. 
Καί για σήμερα προβλέπεται μεγάλη ζέστη.

’Αρχηγός έκδρομής είναι ό Υγειονομικός Διευθυντής κ. Κατσάνης ’Ιωάννης. 
Μέ σύνθημά του καταλάβαμε τις θέσεις μας στά πούλμαν καί ξεκινάμε, κάνοντας 
τό σταυρό μας. καί προφέροντας μυστικά μιά προσευχή γιά νά γυρίσουμε πίσω σώοι 
καί αβλαβείς, γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό τά τροχαία ατυχήματα βρίσκονται 
στήν ήμερησία διάταξι.

Περνάμε από τήν πλατεία Όμονοίας, συνεχίζομε στήν όδό 'Αγίου Κωνσταντίνου 
καί μέσω τής πλατείας Καραϊσκάκη, των οδών Καρόλου καί Μάρνη, μπαίνομε στήν 
όδό Άχαρνών καί σέ λίγο φθάνομε στήν ’Εθνική όδό.

Τά πρόσωπα των εκδρομέων είναι γελαστά καί πολύ σύντομα τό κέφι άρχίζει. 
Περνάμε τις λαϊκές πολυκατοικίες τής Νέας Φιλαδέλφειας καί αριστερά στό βάθος 
διακρίνεται ή ΙΙάρνηθα μέ τήν υψηλότερη κορυφή της (Καραμπόλα) , 1413 μέτρων. 
Βλέπομε τον έλικοειδή δρόμο πού οδηγεί στήν κορυφή τοΰ βουνοΰ καί μοιάζει σαν 
σκάλα πού ανεβάζει στό στερέωμα τοϋ ουρανού. Στις παρυφές τής Πάρνηθος εκτείνε
ται τό καταπράσινο τοπίο τοΰ Τατοίου. Ό  ξεναγός μας Άστυφύλαξ κ. Άλεξανδρής, 
μάς υπενθυμίζει δτι τό Τατόϊ, πριν κατασκευασθή τό αεροδρόμιο τοΰ Ελληνικού, ήτο 
τό πρώτο πολιτικό αεροδρόμιο τών ’Αθηνών. Στήν κορυφή τής Πάρνηθος διακρίνεται 
ό Πύργος Τηλεοράσεως καί τά μεγαλοπρεπές τουριστικό ξενοδοχείο «ΜΟΝ ΙΙΑΡ- 
ΝΕΣ». Δεξιά προβάλλει τό «Πεντελικόν», τά γνωστό γιά τά λαμπρά του μάρμαρα μέ 
τά όποια κτίσθηκαν στήν αρχαιότητα αξιόλογα έργα τέχνης, ιστορικά μνημεία, με
ταξύ τών οποίων καί δ Παρθενών. Τά μνημεία αυτά άποδεικνύουν τον πολιτισμό τής 
Ελλάδος στό πέρασμα τοΰ χρόνου καί φωτίζουν τήν ανθρωπότητα.

Μιά ελαφρά μουσική γαληνεύει τις ψυχές μας καί σκορπίζει σ’ 'όλους μας ένα 
τόνο ευθυμίας. Μπροστά μας τώρα προβάλλει ή περιοχή τοΰ Μαραθώνας πού μοιάζει 
μέ ένα καταπράσινο τάπητα μέ τον όποιο κάποιος καλλιτέχνης έκάλυψε τήν γη. 'Ύ
στερα άπά τά μεγαθήρια τής πρωτευούσης, τή ζέστη καί τό κυκλοφοριακά άγχος, εδώ 
στήν ύπαιθρο τό μεγαλείο τής φύσεως σαγηνεύει τον άνθρωπο, δ οποίος άθελά του 
ενδόμυχα ψιθυρίζει: «Θαυμαστά είναι τά έργα σου Κύριε. Πάντα, εν σοφία εποίη- 
σας».

Ό  κ. Άλεξανδρής, συνεπής στις υποχρεώσεις του ώς ξεναγός, μάς εξηγεί 
συνεχώς όλα τά σημεία τής διαδρομής. Καί εδώ) μάς δμιλεϊ γιά τή λίμνη τοΰ Μα- 
ραθώνος καί τονίζει τή σημασία της γιά τήν ύδρευσι τοΰ λεκανοπεδίου ’Αθηνών.
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Περνούμε τήν Αόλώνα, έγκαταλείπουμε τις παρυφές τής Πάρνηθος, φθάνομε στό 
Σχηματάρι καί σέ λίγο, καθώς έγκαταλείπομε τήν Εθνική οδό, παίρνομε τό δρόμο 
που οδηγεί πρός τή Χαλκίδα. ’Ανεβαίνομε τή Ριτσώνα καί σέ λίγο διακρίνομε κάτω 
στο βάθος την Εύβοια. Καί πάλι δ ξεναγός μας, μιλώντας για τήν Εύβοια, μάς είπε 
τά έξης:

Η Εύβοια είναι μετά τήν Κρήτη τδ δεύτερο σέ μέγεθος νησί τής Ελλάδος. Ε 
κτείνεται άπό τον Μαλιακδ καί Παγασητικό Κόλπο μέχρι τοΰ άκρωτηρίου τοΰ Σου
νίου καί άπό τό Αίγαΐον Πέλαγος μέχρι τόν Εύβοϊκό κόλπο, μέ τον όποιον χωρίζε
ται άπό τήν Φθιώτιδα, Βοιωτία, ,Αττική. "Εχει έκτασι 3.580 τ.χ.. μήκος 175 χλμ. 
καί πλάτος 6 - 50 χλμ. "Εχει κλίμα υγιεινό καί έδαφος, γόνιμο. Παράγει πολλά καί 
οιαφορα προϊόντα. Η επικοινωνία τής νήσου με τήν λοιπή Ελλάδα γίνεται σιδηρο
δρομικές, όδικώς καί άτμοπλοϊκώς. Τό όνομά της, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, τό 
δφείλει στήν θυγατέρα τοΰ Άσωποΰ, καί Ιρωμένη τοΰ Θεοϋ Ποσειδώνος, Εύβοια. ’Αν
τίθετα δ Ομηρος άποδιδει τό ονομά της στις τότε άφθονες καί καλής ράτσας άγέλες 
βοών, οί δποίες έξετρέφοντο έκεΐ. Οί Φράγκοι όταν τήν κατέλαβον τήν άπεκάλεσαν 
"Νεγρεπόντε».

Πρωτεύουσα τοΰ Νομοΰ είναι ή Χαλκίδα, πού δφείλει τό ονομά της, κατά τήν 
παράδοσι, στήν κατεργασία τοΰ χαλκού, μέ τήν δποία ήσχολοΰντο κυρίως οί κάτοικοί 
της. Είναι ή πόλις των άρχαίων Άβάντων, πού ήλθαν έκεΐ άπό τήν Θράκη. Γι’ αδ- 
τό δ "Ομηρος άποκαλεΐ τήν νήσο «Άβαντίδα». Ή  Χαλκίδα ίδρυσε άποικίες στή Κά
τω ’Ιταλία, τή Σικελία καί τήν Χαλκιδική χερσόνησο, έλαβε μέρος σέ πολλούς πολέ
μους καί Ιπολιορκήθη άπό τού: Τούρκους τό 1480 έπί 28 ήμέρες καί τελικά ύπετάγη 
στό Μωάμεθ Β ', μέ θύματα 70.000 Τούρκους καί 30.000 Χριστιανούς. Είναι ή πατρίδα 
τοΰ ρήτορος Ίσαίου καί τοΰ ποιητοΰ Λυκόφρονος. ’Εδώ άπέθανε καί δ φιλόσοφος ’Α
ριστοτέλης. Στή Χαλκίδα καί συγκεκριμένα στον πορθμό τοΰ Ευρίπου, παρουσιάζε
ται τό γνιοστό φαινόμενο τής παλίρροιας. Ή  σύνδεσις τής Εύβοιας μέ τήν Βοιωτία 
γίνεται μέ συρταροκή ήλεκτροκίνητη γέφυρα, ή δποία κατά τό παρελθόν ήτο πε-

Οί εκδρομείς, έπί της γέφυρας τοΰ πορθμοΰ τοϋ Εύρίπου
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ριατροφική, στηριζομένη σέ πυργίσκους στα έναντι σημεία τοΰ έδάφους.
Φθάνοντας στην Χαλκίδα άποβιβασθήκαμε καί έπισκεφθήκαμε πεζή διάφορα ά- 

ξιόλογα σημεία της πόλεως, δπως τις Ικκλησΐες 'Αγία Παρασκευή καί “Αγιο ’Αντώ
νιο, τό Τζαμί, τό ύδραγωγειο, τή ρωμαϊκή επαυλι, τό μουσείο μέ τά σημαντικά καλ
λιτεχνικά εκθέματα τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος, τό άγαλμα τοΰ μουσικοσυνθέτου Νίκου Σκαρ- 
λώτα, τήν παραλιακή λεωφόρο μέ τά αξιόλογα τουριστικά κέντρα καί τό γνωστό ξε
νοδοχείο «Λούση» καί άλλα.

’Αφήνοντας πίσω μας τήν Χαλκίδα, καί προχωρώντας πρός τά βόρεια αυτής, περ
νάμε τήν κωμόπολι Νέα Άρτάκη καί φθάνουμε στά Ψαχνά, δπου είναι ή Μονή Μα- 
κρυμάλλη καί τό μοναστήρι καλογραιών, στο δποίο ύπάρχει εικόνα τής Παναγίας, έρ
γο τοΰ Εδαγγελιστοΰ Λουκά. Κοντά εκεί είναι καί δ “Αγιος ’Ιωάννης δ Καλυβίτης μέ 
τοιχογραφίες τοΰ 13ου αίώνος. Περνώντας μέσα από καταπράσινες έκτάσεις καί μέ 
τήν συντροφιά στά δημοτικά τραγούδια τοΰ γνωστοΰ τραγουδιστού ’Αστυφύλακας 
κ. Ηανούτσου, φθάνομε στις παρυφές των βουνών Δίρφυς, Πυξαριά καί Κανδήλι. 
Μέσα άπό καταπράσινους πευκόφυτους λόφους άνεβαίνομε στήν κορυφή άπ’ δπου 
διακρίνομε κάτω δλα τά ώραΐα τοπία πού περάσαμε. Τό μέρος Ιδώ, καθώς άφήνο- 
με άριστερά τό χωριό Πολιτικά καί δεξιά τό χωριό Παγώνια, λέγεται «"Αγιος». 
Ό  δρόμος κυλάει άνάμεσα σέ πεΰκα, πλατάνια καί έλατα. Μέ τή δροσιά, τό πρά
σινο καί τήν δμορφιά τών Ιναλλασσομένων τοπίων ξεκουράζεται ψυχικά δ Ιπισκέ- 
πτης.

Συνεχίζοντας καί περνώντας άνάμεσα σέ χαράδρες άρκετοΰ βάθους φθάνομε 
στό Προκόπιον, πρώην ’Αχμέτ ’Αγά, στή μικρή κοιλάδα τοΰ Μαντουδίου. ’Εδώ έ- 
γκατεστάθησαν πρόσφυγες άπό τό Προκόπιον τής Τραπεζοϋντος μετά τήν Μικρασια
τική καταστροφή τοΰ 1922. Καί εδώ βρίσκεται τό κτήμα τοΰ ’Άγγλου πολιτικού Νό- 
ελ Μπαΐκερ. Στήν τοποθεσία «Πλατάνια» εύρίσκεται ή Ικκλησία τοΰ Αγίου Ίωάννου 
τοΰ Ρώσου μέ δλόσωμο τό λείψανο τοΰ Αγίου. Οί πρόσφυγες δταν ήρθαν Ιδιο εφεραν

Οί έκδρομεΐς, έμπροσθεν τοΰ ίεροϋ Ναοϋ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Ρόισου
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μαζί τους καί τις άγιες εικόνες των πατέρων των καθώς καί τό σκήνωμα τοΰ 'Αγίου 
Ιωάννου τοΰ Ρώσου του θαυματουργού, που φυλάσσεται σέ αργυρή λάρνακα μέσα 

στήν εκκλησία που κτίσθηκε επ’ όνόματί του καί εορτάζει την 27ην Μαΐου. Τό 
σκήνωμα τοΰ 'Αγίου αποτελεί συνεχές προσκύνημα δχι μόνον των λαϊκών μαζών, άλ
λα καί υψηλών καί επισήμων προσώπων. Καί για την ιστορία σημειώνομε ότι δ "Α
γιος κατήγετο από ένα χωριό τής Ρωσίας, είχε γονείς ορθοδόξους καί ευσεβείς, από 
παιδική ηλικία έδιδάχθη τά τής Χριστιανικής θρησκείας, άπέθανε τήν 27 Μαΐου 1730 
στο Προκοπι τής Μικράς ’Ασίας καί έτάφη σύμφωνα μέ τά χριστιανικά έθιμα, παρά 
τήν επικρατούσα τότε δίωξι τών Χριστιανών. Τή ζωή τοΰ 'Οσίου πρέπει νά έχωμε 
και εμείς σά.ν παράδειγμα, νά ύπομένωμε μεγαλόψυχα τις διάφορες έπερχόμενες 
θλίψεις, νά έκτελοΰμε μέ χριστιανική αύταπάρνησι κάθε τί πού μάς έπιβάλλει ή 
Αγία θρησκεία μας, φυλλάσσοντας ανόθευτη τήν άγια παρακαταθήκη τής πίστεώς 

μας, όπως τήν παρέδωσαν, ιερή κληρονομιά, οι "Αγιοι Πατέρες τής Εκκλησίας μας.
Βγαίνοντας από τά στενά τοΰ Προκοπίου καί αφήνοντας ανατολικά τό Μαντού- 

δι, περνούμε τά ωραίο χωριό ό «Κήρινθος», πρώην Σκυλογιάννη, μέ τις λαμπρές φυ
τείες τών λαχανοκηπουρικών καί προχωρούμε ολοταχώς για τή Λίμνη, όπου καί φθά- 
νομε σε λίγο. Η Λίμνη, πόλις παραλιακή, πού περιβάλλεται άπό 20 λόφους, προκα- 
λεΐ τον θαυμασμό όλων μας. Γρήγορα - γρήγορα βουτάμε στήν αστραφτερή καί δια- 
μαντένια θάλασσα. Εχει περίπου 4.500 κατοίκους, αξιοθαύμαστο τουρισμό, ωραίο 
μουσείο οστράκων καί θαλασσίων ζώων, πού συντηρείται καί πλουτίζεται άπό τον 
καθηγητή τής Βιολογικής Χημείας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Χριστομάνο. 
Εδώ είναι καί ή βυζαντινή μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου. ’Αρχαιολογικά ευρήματα μαρ
τυρούν ότι ή πόλις υπήρχε κατά τήν Μυκηναϊκή εποχή. Μυθολογείται ώς ενδιαίτημα 
τών Μουσών καί τών Νυμφών καί ότι στό όρος «Μισόπετρας» πού δεσπόζει τής πόλε- 
ως, πέρασε ό Ζεύς τήν πρώτη νύκτα τοΰ γάμου του μέ τήν "Ηρα. Ή  Λίμνη ήκμαζε 
ώς σπουδαίο ναυτικό κέντρο τής ιστιοφόρου έμπορικής ναυτιλίας. Έδώ υπάρχει ό άν- 
δριάς τοΰ Εύβοέως οπλαρχηγού τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 Άγγελή Γοβγίνα ή 
Γοβγίου, πού διακρίθηκε στή Γραβιά καί στά Βρυσάκια Εύβοιας. ’Εδώ ακόμη υπάρχει 
τό μνημείο τής Αέλας Καραγιάννη, τής γνωστής ’Εθνικής ήρωίδος τής Αντιστάσεως 
κατά τήν Κατοχή.

Στή Λίμνη, στον τόπο αυτά τών θεών, παραμείναμε ώς τις τρεις μετά τό μεσημέ
ρι. Έδώ γευματίσαμε στά καθαρώτςιτα, παραλιακά κέντρα καί όταν ήρθε ή ώρα νά 
φύγωμε, στενοχωρηθήκαμε, γιατί θά έγκαταλείπαμε τό μαγευτικό αυτό τοπίο, πού 
μοιάζει πραγματικά μέ παράδεισο.

’Αφήνοντας τή Λίμνη φθάνομε στήν τοποθεσία «Παναγία» όπου καί στό κέντρο 
Γκανόγιαννη» οι εκδρομείς χόρεψαν διαφόρους Ελληνικούς χορούς. Συνεχίζοντας τήν 

διαδρομή, έπιστρέφομε ξανά στό Προκόπιον καί επισκεπτόμενοι τόν 'Ιερό Ναό τοΰ 
Αγίου ’Ιωάννου τοΰ Ρώσου, προσκυνήσαμε τό ιερό του σκήνωμα. Εξαιρετική έντύ- 
πωσι προξενεί ή επιβλητική καί μεγαλοπρεπής εκκλησία, μέ τά χρυσά αφιερώματα, 
τά δύο κωδωνοστάσια καί τήν μαρμάρινη λάρνακα στήν οποία φυλάσσεται ακέραιο 
τό σώμα τοΰ 'Αγίου.

Καί μετά τό ευλαβικό μας προσκύνημα παίρνομε τό δρόμο τοΰ γυρισμού καί φθά
νομε στήν Χαλκίδα στις 6 μετά τό μεσημέρι περίπου. Έδώ μέ βενζινακάτους κάναμε 
διάφορες βόλτες στον Ισθμό τοΰ Εύρίπου καί κατά τις όκτώμισυ, καθώς τό σκοτάδι άρ
χισε νά πέφτη, αναχωρήσαμε γιά τήν ’Αθήνα, όπου καί φθάσαμε στις δέκα τό βράδυ 
περίπου.

'Οπωσδήποτε ή σύντομη αυτή ήμερησία εκδρομή πολλά μάς έδίδαξε καί άφησε 
σ’ όλους μας τις καλύτερες εντυπώσεις. Γιά τόν λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους 
εκείνους πού συνέβαλαν στήν πραγματοποίησί της.

.V. ΒΟ ΛΙΩ ΤΙΙΣ
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Α) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  ΰ μ ϊ ν δ τ ι  :
α) Κατά, μήνα Μάϊον έ.ε. το Ταμεϊον έπραγματοποίησεν:

'Έσοδα τακτικά Δρχ. 485.672
» έκ συμ) χής Δημοσίου » 1.333.296

Σύνολον εσόδων 
’Έξοδα

» 1.818.968
» 645.132

&)

2)

3)

4 )

5)

Πλεόνασμα
Κατά μήνα ’Ιούνιον έ.ε. μερίμνη τού Ταμείου:

1) Έξητάσθησαν: ι) ύπσ ιατρών τής εκλογής των οίκοι 
» ιι) εις ιατρεία τής εκλογής των 
ιιι) εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Ύγειον. 
υπηρεσίας τού Άρχηγ. Άστυν. Πόλε
ων .καί τόν Κλάδον Τγείας ’Αθηνών — 
Πειραιώς (εξετάσεις παθολογικαί ή πα- 
ρακλινικαί)
ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί ιατρούς 
κατόπιν παραπομπής υπό τού Ταμείου προς 
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν 
ή θεραπείαν

Τπεβλήθησαν εις όδοντριατικήν θεραπείαν έν ΙΙάτραις καί Κ 
Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής εκλογής των 

» Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι 
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.991 δρχ. εις

» 1.173.836

1.390 Μέλη 
4.003 »

4.005

572 *
ερκύρα 38 »

240
31 Μελών 

6 Μέλη

’Ήτοι περιεθάλπησαν συνολικώς 10.285 »
6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των μελών 7462 συνταγαί.
Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς εχει τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 126350) 16 από 16. 

12.1967 Εγκύκλιον Διαταγήν τού 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, πρός γνώσιν.
«Κατόπιν τής ύποβληθείσης ήμΐν μελέτης, υπό τής 'Υπηρεσίας Ιατρικού Ελέγ

ξου τής καθ’ ήμάς Δ) νσεως Υ1ΤΥΣΔ. σχετικώς μέ τό θέμα τής φυσιοθεραπείας των 
ήσφαλισμένων τού Δημοσίου, γνωρίζομεν ύμΐν τά κάτωθι επί τής κινησιοθεραπείας γε
νικώς, τών μορφών αυτής, ώς καί τού αριθμού τών συνεδριών, αίτινες δέον δπως ανα
γνωρίζονται εις βάρος τού Δημοσίου καί έντελλόμεθα δπως τού λοιπού, επί περιπτώ
σεων φυσιοθεραπείας τών ήσφαλισμένων τού Δημοσίου, έφαρμόζωνται επακριβώς τά 
κάτωθι:
1) Ε ί δ η  φ υ σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

Τά είδη τής φυσιοθεραπείας εις τήν χειρουργικήν, ορθοπεδικήν, παθολογίαν 
(ρευματολογ/αν) καί νευραλγίαν είναι τά εξής:
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α) Κινησιοθεραπεία, β) Μαλαξοθεραπεία, γ) Παραφινόλουτρα. δ) Δεινόλου- 
τρα. ε) Διαθερμίαι. ζ) Ήλεκτρομασάζ. η) 'Γπερηχητικά κύματα, θ) Άκτινοβολίαι 
(Pontges) άντιφλεγμώδεις. ι) Ιοντοθεραπεία καί κ) ’Έλξεις έπΐ ειδικής τραπέζης.

2) Νοσήματα δΓ ά ένδείκνυται αί φυσιοθεραπεϊαι, είναι τα άκόλουθα:

Λ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ — ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

α) Κατάγματα γενικώς (ένδοαρθρικά κατά κύριον λόγον μεγάλων άρθρώσεων 
καί έπιμήκων δοτών) .

β) Χρόνιαι άρθρίτιδες (φλεγμονώδεις, μετατραυματικαί κυρίως τών μεγάλων άρ
θρώσεων) .

γ) Χειρουργικά! έπεμβάσεις (όρθοπλαστικαί δστεοσυνθέσεις, τεντοεπιμηκύνσεις 
κ.λ.π.) .

δ) Παραμορφώσεις ΣΣ, κύρωσις ΣΣ μέχρι τοϋ 15 έτους τής ηλικίας, σκολίωσις 
κ.λ.π.

ε) Δισκοπάθειαι Σ) Σ, κυρίως οσφυϊκής καί αύχεηικής μοίρας ΣΣ.
ζ) Σπονδυλοαρθρίτιδες — άγκυλοποιητική.

Β) ΝΕΓΡΟΛΟΓΙΚΑ

α) Παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Ήμιπληγίαι, παραπληγίαι, 
σπαστικαί συνδρομαί νεογνών καί παίδων, μετεγχειρητικαί καταστάσεις επί έπεμ- 
βάσεων επί τού κεντρικού νευρικού συστήματος) .

β) Παθήσεις περιφερικού Νευρικού Συστήματος (πολυομυελίτιδες, Νευρίτιδες 
λοιμώδους ή μετατραυματικής αιτιολογίας κ.λ.π.) .

Γ) ΠΑΘΟΑΟΓΙΚΑ (Ρευματολογία)

α) Όξεΐαι καί χρόνιαι άρθρίτιδες (ρευματικής αιτιολογίας) 
β) Χρόνιαι περιαρθρίτιδες (ώμου κ.λ.π.) 
γ) Σπονδυλοαρθρίτιδες (ρευματικής εκφυλίσεως) 
δ) Μυαλγίαι, άρθραλγίαι, ρευματαλγίαι.
3) Τά είδη τής φυσιοθεραπείας άτινα δέον νά έγκρίνωνται καί άναγνωρίζων- 

ται εις βάρος τού Δημοσίου είναι τά εξής:
α) Κινησιοθεραπεία μετά μαλάξεων άπό 15 - 20 συνεδρίαι, αναλογών τών 

περιπτώσεων καί μετά σύμφωνον γνώμην τών ειδικών έλεγκτών ιατρών. Ή  έν λό
γο) θεραπεία δύναται νά επαναλαμβάνεται δύο μέχρι καί τρεις φοράς, εις τάς βαρυτέ- 
ρας περιπτώσεις καί μετά παρέλευσιν χρονικού διαστήματος τουλάχιστον τριών μη
νών, από τήν άρχικήν χορήγησιν τούτων.

Διά τών ώς άνω συνεδριών καλύπτεται σχεδόν το σύνολον τών παθήσεων τών έ- 
χόντων άνάγκην κινησιοθεραπείας — μαλαξοθεραπείας. Υπάρχουν έλάχισται ε
ξαιρέσεις δΓ άς θά απαιτηθούν περισσότεραι τών 90 συνεδρίαι, άλλα προκειμένου 
περί τοιουτων σπανίων περιπτωσεινν, δέον όπως άποφαίνεται ή 'Υπηρεσία 'Υγειον. 
Ελέγχου, ήτις θά καθορίζη τον συμπληρωματικόν αριθμόν αυτών (π.χ. περιπτώ
σεις σπαστικής παραπληγίας τών παίδων χρήζει 2 - 3 ετη κινησιοθεραπείας μετά μα
λάξεων, καθώς καί εις περιπτώσεις μαιευτικής παραλύσεως τών άνω άκρων).

β) Τά Δεινόλουτρα — Παραφινόλουτρα υπάγονται εις τήν κινησιοθεραπείαν 
καί δέν πρέπει νά έγκρίνωνται εις βάρος τού Δημοσίου, κεχωρισμένως.

γ) Διαθερμίαι άπό 15-20 συνεδρίαι, κατ’ άνώτατον δριον, δύνανται νά έπανα- 
λαμβάνωνται άνά 6μηνον εις βαρείας περιπτώσεις καί άπαξ τού έτους εις ελαφρό-
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δ) 'Ομοίως, τά Ήλεκτρομασάζ άπό 10 - 15 συνεδρίαι, κατ’ άνώτατον δριον, 
δύνανται νά έπαναλαμβάνωνται άνά βμηνον εις βαρείας περιπτώσεις καί άπαξ τοϋ 
έτους ε!ς έλαφροτέρας.

ε) Τά Υπερηχητικά κύματα, ώς αί διαθερμίαι καί εις άντικατάστασιν τούτων, 
η) Αί Ίοντοθεραπείαι θά έκτελώνται εις περιωρισμένον αριθμόν συνεδριών καί 

μόνον εις Νευρολογικάς Κλινικάς, υπό τήν κρίσιν τοϋ αρμοδίου έλεγκτοΰ ίατροϋ.
θ) “Ελξεις έπί ειδικής Τραπέζης 6 - 15 συνεδρίαι, κατ’ άνώτατον δριον, θά έ- 

παναλαμβάνωνται άνά βμηνον, διά βαρείας περιπτώσεις καί άπαξ τοϋ έτους δι’ έλα
φροτέρας.

ι) Αί παρασπονδυλικαί εγχύσεις θά έκτελώνται από 10 - 15, κατ’ άνώτατον δ- 
ριον συνεδρίαι, θά έπαναλαμβάνωνται οέ άνά βμηνον εις βαρείας περιπτώσεις καί ά
παξ τοϋ έτους εις έλαφροτέρας.

κ) Ένδοαρθρικαί έγχύσεις 255. κατ’ άνώτατον δριον, συνεδρίαι, έπαναλαμβα- 
νόμεναι άνά βμηνον, εις βαρείας περιπτώσεις καί άπαξ τοϋ έτους εις έλαφροτέρας. 

Έπιπροσθέτως γνιορίζομεν ύμΐν δτι, άναγνωρίζονται, είς βάρος τοϋ Δημοσίου: 
α) Μεταλλικά πλέγματα δι’ έσωτερικήν τοποθέτησιν, έπί χειρουργικών έπεμ- 

βάσεων μέ ασθενή τοιχώματα κ.λ.π. καί β) διάφοροι αιμοστατικοί σπόγγοι δι’ έσω
τερικήν αίμόστασιν».

Γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Έν δψει τής θερινής περιόδου, καθ’ ήν πλεΐστοι τών έν ένεργεία υπαλλήλων, 
τών μελών αυτών, ώς καί τών Συν) χων μετά τών συζύγων αύτών, θά εύρίσκων- 
ται είς διαφόρους περιοχάς τής υπαίθρου διά διακοπάς ή παραθερισμόν καί πρός ά- 
ποφυγήν ταλαιπωρίας αύτών, καθίσταται καί αδθις γνωστόν δτι: Κατόπιν τής ύπ’ 
άριθ. ΓΙΟ) 88475) 594 άπό 12.10.65 Εγκυκλίου Δ) γής τοϋ Ύπουρ. Κοιν. Πρόνοι
ας ή άπό Νομοΰ είς Νομόν χρήσις τοϋ βιβλιαρίου νοσηλείας άπαγορεύεται διότι, ό 
έλεγχος τών ληφθέντων ύπό τών ασθενών φαρμάκων δεν είναι έφικτός ύπό τών έν- 
τετ-αλμένων ’Ελεγκτών ιατρών τοϋ Δημοσίου.

'Ωσαύτως άπαγορεύεται ή χρήσις τοϋ βιβλιαρίου είς τούς μονίμως διαμένοντας 
ήσφαλισμένους, είς περιοχάς είς άς δεν έχει έπεκταθή ή έχει άπαγορευθή ή χρήσις 
τοϋ βιβλιαρίου ύπό τοϋ Υπουργείου ή τής Νομαρχίας καθώς καί είς περίπτωσιν με- 
τακινήσεως τούτων άπό Νομοΰ είς Νομόν, δι’ έξωνοσοκομειακήν περίθαλψιν. Ή  έ- 
ξυπηρέτησις τούτων θά πραγματοποιήται μόνον διά τοϋ παλαιού συστήματος ήτοι: δ 
άσθενής άφοΰ μεταβή είς τόν ιατρόν τής περιοχής ταύτης καί έξετασθή παρ’ αύτοΰ, 
θά καταβάλη τό άντίτιμον τής αμοιβής παρ’ οϋ θά λάβη άπόδειξιν άντιπροσωπεύου- 
σαν τό καταβληθέν χρηματικόν ποσόν, ώς καί γνωμάτευσιν τούτου έν ή νά έμφαί- 
νηται τό ονοματεπώνυμο'/, ή δ) νσις καί ή είδικότης τοϋ θεράποντος ίατροϋ, τό ονο
ματεπώνυμο'/ ή πάθησις τοϋ άσθενοϋς καί ή ημερομηνία έξετάσεως. ’Επίσης άπόδει- 
ξιν πληρωμής τών διαταχθέντων φαρμάκων έκ τοϋ φαρμακείου τής περιοχής, έν ή 
έγένετο ή περίθαλψις ώς καί γνωμάτευσιν τοϋ ’Αγροτικού ή Κοινοτικού Ίατροϋ ή ε
τέρου Ίατροϋ τοϋ Δημοσίου τοϋ έκεϊ Ί'γειον. Κέντρου ή τής Νομαρχίας τοϋ έκτε- 
λοΰντος τον έλεγχον τοϋ Δημοσίου, περί έγκρίσεως ή μή τής δαπάνης.

Τά δικαιολογητικά ταΰτα, θά προσκομίζωνται είς Κλάδον Υγείας διά τήν λή- 
ψιν τών καταβληθέντων ύπό τοϋ ένδιαφερομένου χρημάτων, προκειμένου περί μέλους 
έν ένεργεία υπαλλήλου ή Συνταξιούχου, είς 'Υγειονομικήν δέ 'Υπηρεσίαν Α.Α.Π.,
προκειμένου περί τών έν ένεργεία τοιουτων.

Γ Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
'Ως Πρόεδρος Κλάδου 'Υγείας Α. Π.

Β ΑΣΙΛ ΕΙΟ Σ Σ Α Κ Ε Α Α Α Ρ ΙΟ Υ



ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο  Ν

3ος Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Εθνική Τράπεζα 
Τράπεζα τής Έλλάδυ; 
Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια 
’Έπιπλα καί Σκεύη

Ε Ξ Ο Δ Α

2.912.526,85 
6.084.613,80 

20.000.000 — 
21.190 —

29.018.330,65 

ΑΝΑ ΛΥ ΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Βοηθηματοΰχοι 2.956.437,50
Δαπάνα; Διοικήσεως 65.028,40
Διάφορα 'Έξοδα 35.040 —
’Έντυπα — Βιβλία Σφραγίδες 3.121 —
Ενοίκια 20.000 —
Γραφική Ύλη 225,50)
Ταχυδρομικά καί Τηλ)κά Τέλη 5.411 —
Προμήθεια ι 981.10
Άποζημίωαις μελών Διοιχ. Συμβουλίου 250 —
'Λτΐοεβέσεις Ε πίπλω ν 2.119 —
Πλεόνασμα Χρήαεως 11.251.285,75

14.274.860,85

Ό  Διευθυντής 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΔΑΡΗΣ 
Άστυν. Δ)ντής Α'

Έ ν  Άθήναις τη 41 

'Ο ΙΓρό 

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΤΑ 
’Αρχηγό; Άατυνο



ΛΗΔΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 6 7

Κεφάλαιον
Υποχρεώσεις
Τ.Α.Γ.Α.Π.
Άποσβεσθέντα Έ πιπλα

Π Α Θ Η Τ I K O N

27.915.860,00 
1.097.666,80 

568,80 
4.245 —

29.018.630,65

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 1967»

ΚαταβολαΙ Ήσφαλισμένων
Κρατήσεις έφ’ άπαξ 6'-” άναγνώρισιν χρόνου
Αστυνομική Δ)νσις ’Αθηνών
'Αστυνομική Δ)νοις Πειραιώς
’Αστυνομική Δ)νσις Πατρων
’Αστυνομική Δ)νσις Κέρκυρας
ΚοινωνικαΙ Βίσφοραί
’Έσοδα Ν. 4500)66
Πρόσοδοι Περιουσίας
Τόκο, Τραπεζών
Διάφορα "Εσοδα

Ε Σ Ο Δ Α

12.064.040,15
Άσφαλίσεως 1.736.732,90 

7.454.638,65 
2.004.291.30 

561.144,90 
307.232,50

1.422 009,20 

788.423,53 

388 -

14.274.860,85

Δεκεμβρίου 1967

εορος
ΣΤΓΙδΡΓΟΣ 
μικοΰ Σώμαχο:

Ό  Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ 

’Αστυνόμος Β'



‘Υπό τού Αστυνόμου Β' κ. I. Ρ Α*Ι*Κ Ο Υ

(Σ υνέχεια  άπό ιό  προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
'Υ π α τ ία ς .
Iίάροδος τής όδοΰ Μητροπόλεως 31α, κοντά στήν πλατεία «Μητροπόλεως».
Ή  Ύπατία, ’Αλεξανδρινή νεοπλατωνική φιλόσοφος καί μαθηματικός τοΰ Δ' — 

Ε ' μ.Χ. αίώνος, κόρη τοΰ μαθηματικού Θέωνος καί διδάσκαλος τοΰ επισκόπου Ητολε- 
[ταΐδος Συνεσίου, Ιφονεύθη καί διαμελίσθηκε άπό χριστιανούς, οπαδούς τού επισκόπου 
Κυρίλλου, οί όποιοι ένόμιζον δτι ένεθάρρυνε τις διώξεις εναντίον των χριστιανών. Ή  
Ύπατία είναι μοναδικόν παράδειγμα φιλοσόφου γυναίκας στήν ιστορία τού πνεύμα
τος καί τής γυναικείας κινήσεως. Έθαυμάζετο για τήν όομρφιά της, τήν παρρησία 
της, τό θάρρος καί τήν διαλεκτική δύναμι τού πνεύματός της. Άπέθανε τό 416 μ.Χ.

'Υ π ά τρ ο υ  Δ ημητρ ίου .
Πάροδος τής όδοΰ Πλαπούτα 14, στά Έξάρχεια, (Λόφος Στρέφη) .
Ό  Δημήτριος " ϊπατρος, γιατρός τό επάγγελμα, ένας των δραστηριωτέρων καί 

τολμηρότερων εταίρων τής Φιλικής Εταιρίας, άπεστάλη στήν Αίγυπτο για νά μύη
ση τον Μωχάμετ ’Άλη καί τό 1820 στά Γιάννενα γιά νά μυήση τον Άλή πασά, πλήν 
έφονεύθη άπό εταίρους γιά νά μή φανέρωση μυστικά τής Εταιρίας, έξ αιτίας των 
μαρτυρίων πού θά ύφίστατο.

Ύ π ε ρ ε ίδ ο υ  .
Αρχίζει άπό τήν οδό Νίκης 38 καί τελειώνει στήν όδό Άδριανοΰ 109'
Ό  Υπερείδης ή Ύπερίδης, (390 - 322) π.Χ.) ένας τών δέκα σημαντικωτέρων 

Αττικών ρητόρων, μαθητής τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Ίσοκράτους, υπήρξε συνεργά
της τού Δημοσθένους καί ένας τών αρχηγών τού Άντιμακεδονικοϋ κόμματος. ’Αρ
γότερα δμως, άντιταχθείς στήν πρότασι τοΰ Δημοσθένους περί πολέμου τών ’Αθηναί
ων κατά τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, κατηγόρησε τον πρώην συνεργάτη τοπ καί τον 
εξανάγκασε νά εγκατάλειψη τήν ’Αθήνα. Μετά τήν ήττα τών ’Αθηναίων κατά τον 
ων κατά τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, κατηγόρησε τον πρώην συνεργάτη του καί τόν 
’Αντίπατρο. Στον Υπερείδη αποδίδονται διάφοροι λόγοι, δπως: «Κατά Δημοσθένους 
υπέρ τών Άρπαλείων», «Υπέρ Λυκόφρονος άπολογία», «Κατά Φιλιππίδου'> κ.ά. (Συν
ώνυμη δδός υπάρχει στό Περιστέρι καί τήν Ήλιούπολι) .

Ύ π ε ρ ιά ν ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών 93, κοντά στήν εκκλησία «Τρεις Τεράρ- 

χαι» τών Πετραλώνων.



'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών 76';

0  Ιπερίων, ένας των Τιτάνων, ήτο άδελφός καί σύζυγος της Θείας (Τιτανί- 
δος) καί πατέρας τοΰ Ηλιου, της Σελήνης καί τής Ήοϋς.

'Υρκανίας.
Ηάροδος τής οδοΰ Αγίου Αντωνίου 11, κοντά στην «'Αγία Βαρβάρα» τοΰ 

τέρματος Πατησίων.
Η Γρκανίοή αρχαία χώρα τής Ασίας (σήμερα Χορασάν) , μεταξύ τής Ν.Α. 

Κασπίας καί τοΰ κεντρικού Ιράν, ώνομάζετο από τούς γηγενείς της «Βαρκάνα»
ΧωΡ;α λύκων) . Η 1 ρκανια εξηρευνήθη από τόν ’Αριστόβουλο καί τόν 

Ερατοσθένη, ^από τής κατακτησεως της δέ ύπό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, έγινε ελληνική 
σατραπεία, με έδρα την Τάπην.

Ύ φ ασίου.
Πάροδος τής οδού Εθνικής Αντιστάσεως 14, κοντά στην πλατεία «Κύπρου» 

των ’Άνω Ήλυσίων.
0 ϊφασις αρχαίος ποταμός των ’Ινδιών, καλούμενος σήμερα Σουτλέτζ, εί

ναι γνωστός γιατί τό 326 π.Χ. όταν εφθασεν εκεί δ Μ. Αλέξανδρος, έσταμάτησε 
την περαιτέρω^ πορείαν του άφ’ ενός μέν εξ αιτίας των διαμαρτυριών τών στρατιω
τών του, άφ’ ετέρου δέ λόγω ώρισμένων μαντειών. Έκεΐ άνήγειρε δώδεκα βωμούς 
ιτρός τιμήν τών θεών τού Όλύμπου καί ώς σημεΐον τοΰ τέρματος τής εκστρατείας 
του.

Ύψηλάντου.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ηροδότου 4, στό «Κολωνάκι».
Οφείλει την ονομασία στην ομώνυμη διακεκριμένη ελληνική οικογένεια, τής 

όποιας η αρχή αναγεται στους βυζαντινούς χρόνους καί πολλά μέλη της διεκρίθησαν 
ώί ανώτατοι αςιωματοΰχοι τής 1 ψηλής Πύλης, τών παραδουνάβιων ηγεμονιών καί 
στόν υπέρ τής^ απελευθερωσεως τής Ελλάδος αγώνα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ 
προάστια τών ’Αθηνών) .

Ύ ψικλέους.
Πάροδος τής όδοΰ Άναξάρχου 40, στόν «'1’μηττό».

, 9  ΓΓψικλής, Ελλην αστρονόμος καί μαθηματικός τού Β ' μ.Χ. αίώνος από 
τ ijv Αλεςανδρεια, συνεγραψε μονογραφία «Περί πολυέδρων», στήν οποία εξηγεί τόν 
τροπο ι?]ς έςειασεως τών μαθηματικών ζητημάτων υπό τών ’Αλεξανδρινών.

Ύψωμαθείων.
'Υψωμαθείων.
Πάροδος τής λεωφόρου Κων) πόλεως 341, κοντά στή στάσι «8» τών λεωφο- 

οείων «Σεπόλια».
’Οφείλει τήν ονομασία σέ ομώνυμη συνοικία τής Κων) πόλεως στήν οποία ποό 

τού 1922 διέμενον “Ελληνες.
Φ

Φαβιέρου Καρόλου - Νικολάου .
’Αρχίζει άπό τήν δδό Μάρνη (ξενοδοχεΐον «’Αρκαδία») καί τελειώνει στήν συμ

βολή τών οδών Θ. Δεληγιάννη καί Σάμου.
ι Ό  βαρώνος Κάρολος - Νικόλαος Φαβιέρος (1782 — 1855) , Γάλλος φιλέλλην 
στρατηγός, μετέσχεν, ώς άξιωματικός, τών Ναπολεόντειων πολέμων καί μετά τήν πα- 
λινόρθωσι τών Βουρβώνων κατέφυγε στήν ’Αγγλία καί άργότερα στήν Ελλάδα (1823 
καί 1825) , δπου καί έπεδόθη στήν δημιουργία τακτικού στρατού, έπί κεφαλής τοΰ δ-



768 1. Ράϊκου : 'Ιστορικοί περίπατοι ατούς δρόμους των Αθηνών

ποιου μετέσχε του Αγώνος. Γο ηρωικωτερο κατόρθωμα του ή-ο ΐ| -πιτυχη^ ά/ο'οο··,,
■ ιέ 500 στρατιώτες φορτωμένους σάκκους πυρίτιδας, στην πολιορκουμένη υπο ιοϋ ι- 
ουταχή Άκρόπολι τών ’Αθηνών. ’Αργότερα 6 Φαβιέρος ήλθε σέ προστριβές μέ ελλη
νικούς παράγοντες καί μέ τον ίδιο τον Καποδίστρια, για θέματα όργανώσεως του 
τακτικού στρατού, μέ αποτέλεσμα να εγκατάλειψη την Ελλάδα καί νά επιστρεψη 
στην Γαλλία (1829) . ’Εκεί έλαβε μέρος στην έπανάστασι τού 1830,  ̂προήχθη σε στρα
τηγό (1839) καί διωρίσθη φρούραρχος των Παρισίων. Η Εθνοσυνέλευσις των Ελλή
νων του 1842 άνεκήρυξε τον Φαβιέρον επίτιμον Ελληνα πολίτη,^γεγονός τό^ο- 
ποιον αυτός, έθεώρησεν ώς την μεγαλύτερη τιμή καί ευτυχία τής ζωής του. (Συ
νώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Φαέθοντος.
Αρχίζει από τήν έδό Καύκασού (ιερός ναός Εσταυρωμένου καί 'Αγιου ’Α

λεξάνδρου Νέας Κυψέλης) καί τελειώνει στην οδόν Έλικώνος.
'Ο Φαέθων, γυιός κατά τήν μυθολογία τοϋ Ηλιου καί τής Ροδής (ή τής £2- 

κεανίδος Ινλυμένης) στήν προσπάθειά του νά δδηγήση τό άρμα τοϋ πατέρα του, 
έπεσεν από τον ουρανό στή γή καί έφονεύθη κοντά στον ποταμόν Ήριδανόν. Οί α
δελφές του εκλαιον συνεχώς τον θάνατό του, μέχρις δτου μετεμορφωθησαν σε αι- 
γείρους (λεύκες) . Συνώνυμη οδός υπάρχει στό ΤΙ. Φάληρο καί τήν Έκάλη.

Φαιάχων.
Πάροδος τής οδού Πύλου 76, απέναντι στον «“Αγιο Γεώργιο» τής ’Ακαδημί

ας Πλάτωνος.
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία μας, οί Φαίακες, ναυτικός καί ειρηνικός λαός, έ- 

κατώκουν αρχικά στήν Τπέρεια, πλήν έςεδιώχθησαν έκεϊθεν υπό των Κυκλώ
πων καί κατώκησαν στή νήσο Σχερία, όπου καί έζησαν ειρηνικά υπό τους βασι
λείς Ναυσίθοο καί τον γυιό του ’Αλκίνοο. Κατά κάποια εκδοχή ή Σχερία ταυτίζε
ται μέ τήν Κέρκυρα καί οί Φαίακες ήσαν κάτοικοί της. Γιά τούς Φαίακες όμιλεί 
αρκετά δ 'Όμηρος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Φαίδρα.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αποστόλου Παύλου 41, στό «Θησεΐον».
Ή  Φαίδρα, κόρη τοϋ Μίνωος καί τής Πασιφάης καί σύζυγος τοϋ Θησέως, 

αγάπησε σφόδρα τον Ιππόλυτο, γυιό τοϋ Θησέως από τήν ’Αντιόπη, πλήν επειδή δεν 
Ικανέ τό ίδιο καί δ Ιππόλυτος, τόν έκατηγόρησε στον Θησέα δτι δήθεν έπεχείρη- 
σε νά τήν βιάση. Ό  Θησεύς τήν έπιστευσε καί έδιωξε τόν 'Ιππόλυτον από τήν χώ
ρα, δ όποιος καί έφονεύθη φεύγοντας. "Οταν αργότερα άπεκαλύφθη ή άλήθεια, 
γι Φαίδρα ηύτοκτόνησε. Τόν μΰθο έξεμεταλλεύθη δ Ευριπίδης στήν τραγωδία του 
«Ιππόλυτος» καθώς καί άλλοι άρχαϊοι ποιηταί καί καλλιτέχνες. (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στήν Έκάλη) .

Φαιδριαδών .
Αρχίζει από τήν πλατεία «Κανάρη» (Κυψέλης) καί τελειώνει στήν οδό Καυ- 

κάσου, κοντά στό τέρμα τής Άνω Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τις Φαιδριάδες πέτρες, δύο απόκρημνες πέτρες (Ύάμπεια καί 

Ναυπλία) που εύρίσκόνται άνωθι τής πηγής Κασταλίας των Δελφών. Α π ’ αυτές 
κατεκρήμνιζον τούς βέβηλους. Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία οί Φαιδριάδες πέτρες έ- 
φόνευσαν τούς ΙΙέρσες τό 480 π.Χ. καθώς καί αργότερα τούς Γαλάτες τοϋ Βρέν- 
νου (279 π.Χ.) , οπότε έγράφη καί ό ανακαλυφθείς ύμνος πρός τόν ’Απόλλων». Ή  μέν 
Ύάμπεια σήμερα, λέγεται «Φλεμποΰκος» καί είναι ή εντεύθεν τής πηγής, ή δέ 
Ναυπλία λέγεται «Ροδινή» καί είναι ή έκεϊθεν τής πηγής.

(  Συνεχίζεται)
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί Ύπαρχιφύλακες κ.κ. Σπυρίδων 
Βάρθης, Τηλέμαχος Κριτσέλης καί ’Αλέξανδρος Βλαχάκης καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. 
Δημοσθένης Κασαπίδης, Χαράλαμπος Γιατράς, Σωτήριος Καπετανάκης, Ήλίας Έλευ- 
θερόπουλος, ’Ιωάννης Ήλιόπουλος καί ’Αγησίλαος Σακκάς.

— Απελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. ’Ιωάννης Σπυρόπουλος, Γαβριήλ Προκοπίου, Νικόλαος Γρεβενίτης καί ο 
μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. ’Ανάργυρος Ντανάκος, κριθείς ακατάλληλος πρός μονι- 
μοποίησιν.

*' *

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Αισθάνομαι βαθυτάτην ύποχρέωσιν να υποβάλω τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μου 
πρός τόν Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Γεώργιον Τσατούχαν, διά τήν 
στοργήν καί τό ένδιαφέρον πού έπέδειξε δΡ εμέ εις δύσκολον στιγμήν τής ζωής μου.

Όμοίως ευχαριστώ έκ βαθέων τον Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς ώς καί άπαντας τούς κ. 
κ. ’Αξιωματικούς καί ’Αστυνομικούς υπαλλήλους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς, οί όποιοι διά τής οικονομικής ένισχύσεως καί τής ήθικής των συμπαραστάσε- 
ως' μέ έβοήθησαν νά μεταβώ εις Βιέννην, δπου ύπεβλήθην εις δύσκολον έγχείρησιν 
τοΰ οφθαλμού μου.

Εκφράζω προς άπαντας τήν άπειρον εύγνωμοσύνην μου καί τήν βαθεϊαν εκτί- 
μησιν καί σεβασμόν, μεθ’ ών διατελώ.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΙΙΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
τέως Άστυφύλαξ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ό  Δικηγόρος - Φροντιστής κ. Κώνστας Βασίλειος, διατηρών φροντιστήριον έναν
τι τής ΠΑΝΤΕΙΟΓ ΣΧΟΛΗΣ, δΓ έπιστολής του πρός τό Α.Α.1Ι. γνωρίζει τά εξής:

«Τό πρότυπον Παντειακόν Φροντιστήριο·; τοΰ ΚΩΝΣΤΑ Βασιλείου, ταχθέν άμα 
τή ένάρξει τής λειτουργίας του εις τήν πραγματοποίησιν, έν τώ μέτρω των δυνατοτή
των του, Εθνικών σκοπών καί εις τήν ένίσχυσιν τής ’Εθνικής συνειδήσεως τών φοι
τητών τής ΙΙΑΝΤΕΙΟΓ ΣΧΟΛΗΣ, άρχεται μέ τήν παροχήν ΔΩΡΕΑΝ διδασκαλίας 
εις τούς Παντειακούς φοιτητάς αξιωματικούς, υπαςιωματικούς καί αστυφύλακας τής 
Αστυνομίας Πόλεων».



Κάδε Παρασκευή 
Ώρα 20,30'-21

Παρακολουθείτε την έκπομπή τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό 

Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα ε π ί κ α ι ρ η ,  δ ι δ α κ τ ι κ ή ,  ε ν 

δ ι α φ έ ρ ο υ σ α .

Μία έκπομπή χρήσιμη γ ι ά  κ ά θ ε  Ε λ 

λ η ν ι κ ό  σ π ί τ ι .


