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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

0 ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
ΔΠΟΚΑΛΥΦΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ 

ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Σχετικώς μέ την όπό των Σωμάτων ’Ασφαλείας άνακάλυψιν κομμουνιστή 
κοϋ δικτύου κατασκοπίας έν Έλλάδι τήν σύλληψιν όλων των μελών καί την άνα
κάλυψιν καί κατάσχεσιν των τυπογραφείων ως καί των λοιπών τεχνικών μέσων 
τούτου, παραθέτομεν τάς άνακοινώσεις τοϋ Προέδρου της Κυβερνήσεως Στρα
τάρχου ’Αλεξάνδρου Παπάγου καί τοϋ κ.'Υφυπουργοϋ έπί τών ’Εσωτερικών (Δη
μοσίας ’Ασφαλείας) αΐτινες έγένοντο κατά τήν 4ην καί 5ην Σεπτεμβρίου 1954, 
εχουσαι ώς ακολούθως:

I. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«'Η  Ελληνική Κυβέρνησις εύρίσκεται είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άνα- 

κοινώση προς τον Ελληνικόν Λαόν καί τον ’Ελεύθερον Κόσμον τήν μεγαλυτέραν 
επιτυχίαν τοϋ Έλληνικοΰ Κράτους είς τον αγώνα του εναντίον τοϋ κομμουνισμοΰ 
άπό τοϋ τέλους τοϋ συμμοριακοΰ πολέμου μέχρι σήμερον.

Πρόκειται περί τής άναδιοργανώσεως τοϋ παρανόμου Κ.Κ.Ε. καί τής άνα- 
καλύψεως τοϋ δικτύου κατασκοπίας καί πληροφοριών τοϋ διεθνούς καί Έλληνικοΰ 
κομμουνισμού τοϋ όργανωθέντος έν Έλλάδι είς· βάρος αυτής, τών Βαλκανικών 
συμμάχων της καί τών συμμαχικών Κρατών μελών τοϋ Ν.Α.Τ.Ο.

Ουτω σύντονοι προσπάθειαι μιας ολοκλήρου τετραετίας τοϋ διεθνούς καί Ε λ 
ληνικού κομμουνισμού νά άναδιοργανώση τον παράνομον μηχανισμόν τού Κ.Κ.Ε. 
καί τό δίκτυον κατασκοπίας καί πληροφοριών των, προσπάθειαι τάς οποίας ή 
ήγεσία τού Κ.Κ.Ε., άπό τού ’Απριλίου 1945 διακηρύσσει ότι κατέληξαν είς τήν 
συγκρότησιν μιας άτρωτου κομμουνιστικής όργανώσεως, έξουδετερώθησαν πλήρως 
ύπό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τού Κράτους.

'Η νίκη αότή τοϋ Ελληνικού Κράτους καί τού έλευθέρου κόσμου εΐνε το- 
σούτον σημαντικωτέρα καθόσον ή ήγεσία τού διεθνούς καί Ελληνικού κομμουνισμού 
ειχεν έργασθή συνωμοτικώτατα, είχε διαθέσει μυθώδη χρηματικά μέσα καί είχε 
χρησιμοποιήσει δεδοκιμασμένα στελέχη τού συμμοριτοπολέμου είδικώς έκπαιδευ- 
θέντα είς τήν κατασκοπίαν καί τον συνωμοτισμόν είς στρατιωτικάς καί πολιτικάς 
σχολάς τής Σοβιετικής Ένώσεως καί τών δορυφόρων της. Είναι δέ χαρακτηρι
στικόν τό γεγονός, ότι έπί κεφαλής τών είσελθόντων έκ τοϋ σιδηρού παραπετά-
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σματος νέων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. εις την Ελλάδα εύρίσκετο 6 συλληφθείς ύπό 
οργάνων της Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών «υποστράτηγος» τών συμμοριτών Χα
ρίλαος Φλωράκης, ή «Καπετάν Γιώτης», πρώην τηλεγραφητής, ειδικός εις την 
όργάνωσιν δικτύων κατασκοπίας, πληροφοριών καί δολιοφθορών, μετεκπαιδευθείς 
προ τής εισόδου του εις τήν Ελλάδα εις τά ζητήματα τής κατασκοπίας εις την στρα
τιωτικήν καί πολιτικήν ’Ακαδημίαν τής Μόσχας.

’Εκ τών ομολογιών τών συλληφθέντων κομμουνιστικών στελεχών καί έκ 
τών κατασχεθέντων άρχείων μελών του Κ.Κ.Ε. καί τών καταλόγων τών οικονο
μικών ένισχυτών αΰτοϋ άποδεικνύεται, ότι ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. έχρησιμοποίη- 
σεν άμνηστευθέντας καταδίκους κομμουνιστάς άδειούχους έξορίστους κομμουνι- 
στάς καί δηλωσίας άκόμη, οί όποιοι άφεθέντες ελεύθεροι ύπό τών ’Αρχών εις 
εφαρμογήν τής έξαγγελθείσης ύπό τής Κυβερνήσεως πολιτικής τής λήθης, έστρά- 
φησαν έκ νέου έναντίον τοϋ Κράτους.

' Η Κυβέρνησις δηλώνει ότι είναι εις θέσιν νά άνακαλύψη καί είναι άποφασι- 
σμένη νά τιμωρήση παραδειγματικώς καί νά πατάξη άμειλίκτως όλους έκείνους 
οί όποιοι τυχόντες τών εύεργετημάτων τής λήθης έπεδόθησαν έκ νέου εις άντεθνικάς 
ένεργείας, όλους έκείνους οί όποιοι παρέχουν στέγην εις τούς άντεθνικώς δρώντας καί 
όλους έκείνους, τούς όποιους ή έν τώ έξωτερικώ έν άσφαλεία διαβιοΰσα ήγεσία 
τοϋ Κ.Κ.Ε., άποστέλλει διά νά ανασυγκροτήσουν τον άποδιοργανωθέντα παράνομον 
μηχανισμόν αύτοϋ καί νά έργασθοΰν κατασκοπευτικώς εις βάρος τής Ελλάδος, 
τών Βαλκανικών συμμάχων της καί τών συμμαχικών Κρατών μελών τοϋ Ν.Α.Τ.Ο.

Ή  στρατιωτικοπολιτική ’Ακαδημία «Φροϋντσε» της Μόσχας, οπού φοιτούν τά στελέχη 
τών διαφόρων κομμουνιστικών κομμάτων.
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Έ ν τούτοις, ή Κυβέρνησις δράττεται της ευκαιρίας διά να τονίση διά μίαν 
είσέτι φοράν, 8τι είναι άποφασισμένη νά συνέχιση την έφαρμογήν τής πολιτικής 
τής λήθης δι’ όλους έκείνους, οί όποιοι είναι διατεθειμένοι νά λησμονήσουν τό πα
ρελθόν καί νά έργασθοϋν δημιουργικώς εντός των έθνικών πλαισίων.

'Η Κυβέρνησις, βάσει τής κτηθείσης πολυετούς καί αίματηράς πείρας του 
Ελληνικού Λαοϋ εις τον άγώνα του έναντίον τής άντεθνικής υπονομευτικής καί 
κατασκοπευτικής δράσεως του διεθνούς καί Ελληνικού κομμουνισμού, δεν πρό
κειται νά παρασυρθή άπό τά άπατηλά, είρηνιστικά συνθήματα των κρατών τοϋ 
Παραπετάσματος, οΰτε νά έπαναπαυθή έπί τής μεγάλης τελευταίας έπιτυχίας των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. Άντιθέτως θά έντείνη την έπαγρύπνησίν της καί θά λάβη

Δ. ΜΤΡΙΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ Κ. ΦΙΛΗΣ X. ΦΛΩΡΑΚΗΣ

όλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα διά την έξασφάλισιν τής ειρήνης τοϋ τόπου καί της 
ησυχίας τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ καί τής άσφαλείας τής χώρας, διότι τούτο έπιβάλλει 
τό συμφέρον τής 'Ελλάδος καί τοϋ έλευθέρου κόσμου.

Εις λεπτομερείς έπί τοϋ προκειμένου άνακοινώσεις θά προβοϋν αί αρμο- 
διαι ύπηρεσίαι των Σωμάτων ’Ασφαλείας».

II. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«'Ότε, προ 5 μηνών περίπου, άνέλαβον ώς 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών, 

έδήλωσα ότι ή Κυβέρνησις τοϋ Στρατάρχου Παπάγου θά διευκολύνη τούς παραστρα- 
τήσαντας έθνικώς 'Έλληνας νά έπανέλθουν εις την έθνικήν οικογένειαν, ·έκ παραλ
λήλου όμως θά πατάξη άμειλίκτως τούς άμετανοήτους ύπονομευτάς τής ειρήνης 
καί άσφαλείας τής Πατρίδος μας.

'Υπό τό πνεύμα τοϋτο έδόθησαν αί κατάλληλοι έντολαί καί κατευθύνσεις εις 
τά Σώματα ’Ασφαλείας.

Συνεπή προς τάς έντολάς ταύτας τά Σώματα Άσφαλείας έξετέλεσαν πιστώς 
τό καθήκον των προς την Πατρίδα, σήμερον δέ εύρισκόμεθα προς άποτελεσμ,ά- 
των λίαν δυσαρέστων διά την ξενόδουλον ηγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε.

'Ο διεθνής καί ό Ελληνικός κομμουνισμός ύπέστη, ώς γνωστόν, συγχρόνως 
μέ την στρατιωτικήν των ήτταν έν Έλλάδι, τον Αύγουστον τοϋ 1949 καί βαρύ- 
τατον οργανωτικόν πλήγμα, διότι αί παράνομοι οργανώσεις των εις τό έσωτερικόν 
τής χώρας είχον άποδιοργανωθή καί τά δίκτυά των κατασκοπίας καί πληροφο- 
οιών έν Έλλάδι είχον έξαρθρωθή ύπό τών Σωμάτων Άσφαλείας τοϋ Κράτους.
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Ή  ήγεσία του Κ.Κ.Ε. μέ εντολήν καί μέ τήν όλόπλευρον ένίσχυσιν του διε
θνούς κομμουνισμού (αντιμετώπισε τό όξύτατον τοΰτο πρόβλημα τής άναδιοργα- 
νώσεως των παρανόμων οργανώσεων τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τής άνασυγκροτήσεως των 
κομμουνιστικών δικτύων κατασκοπίας καί πληροφοριών έν Έλλάδι εις τήν 6ην 
'Ολομέλειαν τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., τήν συνελθοϋσαν τον ’Οκτώβριον τοϋ 1949 
καί ιδία εις τήν 7ην τοιαύτην, τήν συνελθοϋσαν τον Μάϊον τοϋ 1950.

Εις τήν 'Ολομέλειαν ταύτην άπεφάσισεν, ώς γνωστόν, νά έξασφαλίση τό τα- 
χύτερον τα άπαραίτητα στελέχη διά τον παράνομον κατασκοπευτικόν μηχανισμόν 
τοϋ Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι. Προς τοΰτο άπέστειλεν, ώς γνωστόν, κατόπιν αύστηρο- 
τάτης επιλογής, ΐνα φοιτήσουν εις τήν στρατιωτικοπολιτικήν άκαδημίαν τής Μό
σχας καί εις άλλας στρατιωτικοπολιτικάς καί κατασκοπευτικάς σχολάς τής Ρωσίας 
καί τών δορυφόρων της, τά πλέον άφωσιωμένα εις τήν ήγεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τήν 
ύπόθεσιν τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού κομμονιστοσυμμοριακά στελέχη.

'Η έκπαίδευσις τούτων άπέβλεπε καί άποβλέπει εις τό νά τά καταρτίση 
«ολόπλευρα», ώς έτόνισεν ό Ζαχαριάδης είς τήν 7ην 'Ολομέλειαν τής Κ.Ε. τοϋ 
Κ.Κ.Ε., δηλαδή πολιτικώς, όργανωτικώς, στρατιωτικώς, κατασκοπευτικώς, συ- 
νωμοτικώς καί τεχνικώς διά νά είναι είς θέσιν νά φέρουν είς πέρας μέ επιτυχίαν 
τό κατασκοπευτικόν καί συνωμοτικόν έργον τής νέας έπιβουλής τοϋ Διεθνούς Κομ
μουνισμού εναντίον τής χώρας. Τούτο άποδεικνύεται καί έκ τών μαθημάτων, τά 
όποια διδάσκονται ύπό ξένων κομμουνιστών είς τάς ώς άνω σχολάς, μεταξύ τών 
οποίων είναι τά έξής : 'Η τοποθέτησις καί λειτουργία άσυρμάτων, ή κρυπτογρά
φησή, αί μυστικαί γραφαί, ή φωτογράφησις, ή μεταμφίεσις, ή τυπογραφία, τό 
σαμποτάζ κλπ., κλπ.

'Η ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. άπό τού τέλους τού 1950 ενεργεί συστηματικώς δια
φόρους άποστολάς είς τήν Ελλάδα έκ τών ώς άνω είδικώς έκπαιδευθέντων ατελε-

Γ. ΛΟΛΙΟΣ Δ. ΔΛΔΛΑΣ Λ. ΤΖΕΦΡΩΝΗΪ

χών τού Κ.Κ.Ε. 'Η πρώτη τούτων ύπό τον Ν. Μπελογιάννην είχε τό γνωστόν 
οίκτρόν τέλος. 'Ο Ζαχαριάδης θελήσας νά άποσείση τάς ιδίας προσωπικάς εύθύνας 
διά τήν άποτυχίαν τής πρώτης ταύτης άποστολής, ύπεστήριξεν, έλαφρα τή συνει- 
δήσει, ώς συνήθως πράττει, ότι αυτή οφείλεται είς τήν παρουσίαν έντός καί έπί κε
φαλής τού παρανόμου μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε. τού «χαφιέ» Ν. Πλουμπίδη, τού 
πρό τίνος μόλις έκτελεσθέντος κατασκόπου τού Διεθνούς Κομμουνισμού έν Έλλάδι.

Μετά τήν άποτυχίαν τής όμάδος τού Ν. Μπελογιάννη, ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε.
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έπύκνωσε τάς νέας άποστολάς κατασκόπων εις την Ελλάδα μέ τήν ειδικήν εντο
λήν να προβοΰν εις δημιουργίαν νέου παρανόμου κατασκοπευτικού μηχανισμού του 
Κ.Κ.Ε. έπί νέων δλως βάσεων, μακράν πάσης έπαφής μετά του άπομονωθέντος 
μέν, άλλά άσυλλήπτου ώς τότε Ν. Πλουμπίδη και των παλαιών συνεργατών του.

Τά νέα ταϋτα κατασκοπευτικά στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε., τά όποια είσήλθον μέσω 
Βουλγαρίας καί συνωδεύθησαν μέχρι της Ελληνικής μεθορίου ύπό Βουλγάρων 
άξιωματικών, έπέτυχον νά στελεχώσουν τό έν Έλλάδι Κλιμάκων του Π.Γ. τής 
Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., τήν Κ.Ο. ’Αθηνών, τήν Κ.Ο. Πειραιώς, τήν Κ.Ο. Πατρών καί 
τήν Κ.Ο. περιοχής Θεσσαλίας κλπ.

Εις τό έργον των τοΰτο έχρησιμοποίησαν ώς άνώτερα, μεσαία καί κατώτερα

Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ X. ΠΑΠΑΠΑΝΟΤ Κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ;

καθοδηγητικά στελέχη άποφυλακισθέντας καί άπολυθέντας όριστικώς ή^έπ’^άδεία 
εκτοπισμένους κομμουνιστάς.

Οδτως, ή ήγεσία τοΰ Ελληνικού καί Διεθνοΰς Κομμουνισμοΰ ένόμισεν ότι 
επετυχε πράγματι τήν πρώτην φάσιν άναδιοργανώσεως τοΰ παρανόμου κατασκο- 
πευτικοΰ κομμουνιστικοΰ μηχανισμού έν Έλλάδι, τον όποιον έθεώρησαν «άτρωτον».

Τά Σώματα ’Ασφαλείας τοΰ Κράτους, ένήμερα τών σκοπών, τών έπιδιώ- 
ξεων καί όλων τών άνθελληνικών ένεργειών τοΰ Ελληνικού καί Διεθνοΰς Κομμου
νισμού έν Έλλάδι, κατέστρωσαν πλήρες σχέδιον έξουδετερώσεως τούτων, τό όποιον 
έθεσαν άμέσως εις έφαρμογήν, ένώ παραλλήλως έδημιούργησαν τεχνιέντως εις τον 
Ζαχαριάδην τήν έντύπωσιν ότι είναι τελείως άνίδεα τών όσων ούτος τεκτ’αίνεται καί 
πάλιν έναντίον τής χώρας καί τών Συμμάχων της διά άποστολών πρακτόρων καί 
κατασκόπων του έν Έλλάδι.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας τοΰ Κράτους κοινή καί στενή συνεργασία, έπέτυχον 
μέχρι τής στιγμής ταύτης τήν άνακάλυψιν καί άποδιοργάνωσιν τοΰ έν Έλλάδι 
Κλιμακίου τοΰ Π. Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., τής Κ.Ο. ’Αθηνών, τής Κ.Ο. Πειραι
ώς, τής Κ.Ο. Πατρών, τής Κ.Ο. περιοχής Θεσσαλίας καί λοιπών οργανώσεων.

Συγκεκριμένως τά Σώματα ’Ασφαλείας έκτος τών άλλων συνέλαβον εξ (6) 
σημαντικώτατα κομμουνιστοσυμμοριτικά στελέχη τά όποια, είδικώς έκπαιδευ- 
θέντα είς τό Σιδηροΰν Παραπέτασμα, είσήλθον εις Ελλάδα καί άνέλαβον υπευθύ
νους θέσεις είς τον άνασυγκροτούμενον κατασκοπευτικόν μηχανισμόν τοΰ Κ.Κ.Ε.

Αύτά είναι :
1) Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ ή καπετάν ΓΙΩΤΗΣ, «ύποστράτηγος»
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τοϋ συμμοριτισμού καί γενικός υπεύθυνος του έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π., Γ. 
της Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., εΐδικώς έκπαιδευθείς εις τήν κατασκοπίαν εις τήν στρατιω- 
τικοπολιτικήν άκαδημίαν της Μόσχας.

2) 'Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ταξίαρχος τοϋ συμμοριτισμοΰ καί μέλος 
τοϋ έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π. Γ. της Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

3) Ό  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΦΡΩΝΗΣ ή καπετάν ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ, μέλος τοϋ 
έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π. Γ. της Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

4) Ό  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ η καπετάν ΓΟΛΗΣ ή καπετάν ΜΑΥΡΟΣ, 
Διοικητής συγκροτήματος Βερμίου, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., είδικώς έκπαι- 
δευθείς εις άνωτάτην κατασκοπευτικήν σχολήν έν Ρουμανία, υπεύθυνος δέ τής κομ
μουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών.

5) Ό  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, παλαιόν στέλεχος τής Κομμουνιστικής Όρ- 
γανώσεως Πειραιώς καί τοϋ συμμοριτισμού, είσελθών μετά τοϋ Ευθυμίου Μπρά
τσου, μέλους τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. μετά τήν άνάκλησιν τούτου παρέμεινεν έν Έ λ
λάδι, δπου εΐργάσθη διά τήν άνασυγκρότησιν τοϋ παρανόμου μηχανισμού τοϋ 
Κ.Κ.Ε., μέχρι τής ήμέρας τής συλλήψεώς του.

6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., Πολιτικός 
Επίτροπος συμμοριακής ταξιαρχίας, διευθυντής κατασκοπευτικής σχολής έν Τσε
χοσλοβακία ύπό τό ψευδώνυμον «Μακρής» μέλος τοϋ έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ 
Π. Γ. τής Κ.Κ.Ε. καί υπεύθυνος τοϋ παρανόμου έκδοτικοΰ μηχανισμού τοϋ Κ.Κ.Ε.

Δικαίως ό Πρόεδρος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως Στρατάρχης Παπάγος 
έχαρακτήρισε τήν έπιτυχίαν ταύτην τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ώς τήν μεγαλυτέ- 
ραν έπιτυχίαν τοϋ Ελληνικού Κράτους εις τον άγώνα του έναντίόν τού κομμουνι
σμού άπό τού τέλους τού συμμοριτισμού μέχρι σήμερον, διά τήν οποίαν τά Σώματα 
’Ασφαλείας είναι άξια τής έθνικής εύγνωμοσύνης.

'Η ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. άπό τοϋ ’Απριλίου 1954 διατυμπανίζει, δτι συνεπλή- 
ρωσε τήν πρώτην φάσιν τής άνασυγκροτήσεως τών παρανόμων οργανώσεων τού 
Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι. Εις τούτο προέβη διά δύο βασικούς καί σοβαρωτάτους δι’ αυτήν 
λόγους.

1) Διότι θέλει νά άναπτερώση τό καταπεσόν άνεπανορθώτως ήθικόν τών 
στελεχών, μελών καί οπαδών τού Κ.Κ.Ε. καί νά άνακτήση τήν προς αύτήν έμπι- 
στοσύνην των.

2) Διότι είναι υποχρεωμένη έναντι τής ήγεσίας τού διεθνούς κομμουνισμού, 
η οποία διαθέτει τεράστια χρηματικά ποσά καί άλλα μέσα διά τήν προσπάθειαν 
τού Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι διά κατασκοπευτικήν δράσιν εις βάρος τής Ελλάδος 
και τών Συμμάχων της καί εις δφελος τών χωρών τού Σιδηρού Παραπετάσματος 
και διά τήν ύπονόμευσιν τοϋ ήθικοΰ τού Ελληνικού λαού καί Στρατού, νά παρου
σίαση θετικά άποτελέσματα έπί τής άνατεθείσης εις αυτήν δαπανηροτάτης δσον 
καί άνθελληνικωτάτης άποστολής.

Τά μέχρι τής στιγμής έπιτευχθέντα καί άνακοινούμενα σήμερον άποτελέ
σματα άποδιοργανώσεως τού παρανόμου κατασκοπευτικού μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε. 
υπό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας άποτελοΰν έργω τήν καλυτέραν άπάντησιν εις τήν 
ήγεσίαν τού Κ.Κ.Ε.

Ταϋτα δέ είναι τά εξής :
Ή  Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών ένήμερος τής παρανόμου κινήσεως τού Κ.Κ.Ε. 

εις τήν περιοχήν τής Πρωτευούσης έθεσεν εις έφαρμογήν σχέδιον έξουδετερώ- 
σεως ταύτης.

Κατ’ έφαρμογήν τού σχεδίου τούτου συμπράξει τών ’Αστυνομικών ’Αρχών 
Θεσσαλονίκης, συνέλαβε τό άνώτατον στέλεχος τού Κ.Κ.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
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ΓΙΟΝ, υπεύθυνον στέλεχος τοϋ παρανόμου εκδοτικού μηχανισμού τοϋ έν Έλλάδι 
κλιμακίου τοϋ Π.Γ. της Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

Μετ’ αύτοϋ συνέλαβε κα'ι οκτώ (8) άλλους συνεργάτας του. ’Επίσης άνε- 
κάλυψε καί κατέσχεν ολοκλήρους τάς τυπογραφικάς έκδοτικάς εγκαταστάσεις 
του. Άνεκάλυψε καί κατέσχεν δεύτερον τυπογραφικόν συγκρότημα.

’Εν συνεχεία τον Νοέμβριον τοϋ 1953 συνέλαβε τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΔΑΛΛΑΝ, 
μέλος της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. διατελέσαντα πολιτικόν επίτροπον ταξιαρχίας κομμου- 
νιστοσυμμοριτών καί διευθυντήν κατασκοπευτικής σχολής έν Τσεχοσλοβακία ύπό 
τό ψευδώνυμον «ΜΑΚΡΗΣ».

Ούτος ήτο μέλος τοϋ έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π. Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ είδι- 
κωτέραν υπευθυνότητα έπί τοϋ πα
ρανόμου έκδοτικοΰ μηχανισμοΰ τοϋ 
Κ.Κ.Ε. Ούτος, έκτος των άλλων, με- 
τέβη εις Πάτρας ϊνα αύτοπροσώπως 
καθοδήγήση τον συλληφθέντα ύπό των 
οργάνων τής Γενικής ’Ασφαλείας Πα- 
τρών ΒΡΑΧΝΙΑΡΗΝ διά τήν άνα- 
συγκρότησιν τής έκεϊ παρανόμου κομ
μουνιστικής όργανώσεως.

Ταυτοχρόνους συνελήφθη ό έν 
παρανομία τελών ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΜΙΛ
ΤΙΑΔΗΣ, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. 
καί δέκα πέντε (15) άλλα στελέχη τής 
παρανόμου κομμουνιστικής όργανώ
σεως ’Αθηνών, μεταξύ τών οποίων οί 
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ Γ., ΣΑΚΕΛΙΩΝ Γ. 
καί ΚΤΡΙΑΚΟΤ Γ. άνώτερα στελέχη 
τοϋ Κ.Κ.Ε.

Εύθύς άμέσως συνέλαβεν ένταΰθα 
τον άρτι έκ τοϋ Παραπετάσματος εί- 
σελθόντα κομμουνιστήν ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ.

'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών 
συνεχίζουσα τήν μεθοδικήν έφαρμογήν 
τοϋ σχεδίου άποδιοργανώσεως τοϋ ά- 
νασυγκροτουμένου Κ.Κ.Ε. συνέλαβε κατ’ ’Απρίλιον 1954 τον κομμουνιστοσυμμο- 
ρίτην ΛΙΟΛΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ, διοικητήν τοϋ συγκροτήματος Βερμίρυ, έκπαι- 
δευθέντα εις ειδικήν κατασκοπευτικήν σχολήν έν Ρουμανία καί μέλος τής Κ.Ε. 
τοϋ Κ.Κ.Ε.

Ούτος άνέλαβε τήν ύπευθυνότητα τής Κ.Ο.Α., ών συγχρόνως καί μέλος τοϋ 
έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π. Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

’Ολίγον βραδύτερον ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών κατέφερε συντριπτικόν 
πλήγμα κατά τών ύπό άνασυγκρότησιν κομμουνιστικών οργανώσεων διά τής συλ- 
λήψεως τών ύπευθύνων μελών τοϋ έν Έλλάδι Π. Γ. τής Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Ουτω 
συνέλαβε τούς :

1) ΦΛΩΡΑΚΗΝ ή καπετάν «ΓΙΩΤΗΝ», «ύποστράτηγον» τοϋ συμμοριτι
σμού, διοικητήν κατ’ άρχάς τών συμμοριακών συγκροτημάτων Νοτίου Στερεάς καί 
βραδύτερον τής 1ης Συμμοριακής Μεραρχίας. Ούτος έτυχε τής έξαιρετικής εύ
νοιας, λόγω τής ειδικής άποστολής, ή οποία θά τοϋ άνετίθετο νά συγκαταλεγή
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μεταξύ των άνωτάτων στελεχών τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, τά όποια έστά- 
λησαν καί έξεπαιδεύθησαν εις την στρατιωτικοπολιτικήν ’Ακαδημίαν τής Μό
σχας. Ουτος ήτο ό γενικός υπεύθυνος τοϋ έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π.Γ. της Κ.Ε. 
τοϋ Κ.Κ.Ε. Ό  Φλωράκης είναι κομμουνιστής μέ πλουσίαν κομμουνιστικήν δρασιν.

Κατά τήν Κατοχήν έπεδείξατο έξαιρετικήν δραστηριότητα ώς οργανωτικός 
γραμματεύς της κομμουνιστικής όργανώσεως Φωκίδος. Βραδύτερον έτοποθετήθη 
ώς γραμματεύς τής Επιτροπής Διαφωτίσεως Άγώνος τής Τ Ταξιαρχίας τοϋ 
ΕΛΑΣ. Εΐτα άνέλαβε τά αύτά καθήκοντα παρά τή II Μεραρχία τοϋ ΕΛΑΣ.

Θεωρείται καί είναι ό κυρίως υπεύθυνος τής έξοντώσεως τοϋ συνταγματάρχου 
Ψαρροΰ καί των ύπ’ αυτόν εθνικών δυνάμεων.

Τέλη τοϋ 1946 ένετάχθη εις τούς συμμορίτας άναπτύξας έξαιρετικώς έγκλη- 
ματικήν καί άντεθνικήν δρασιν έναντίον τού αμάχου πληθυσμού, άστικών κέντρων 
καί ύπαίθρου χώρας.

Κατά συνέπειαν τής δράσεως ταύτης διά διατάγματος τής ψευδοκυβερνήσεως 
τών κομμουνιστών, δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 1 τής 28-12-47 φύλλον τής 
έφημερίδος τής ψευδοκυβερνήσεως, ώνομάσθη άντισυνταγματάρχης πεζικού. Τήν 
28-4-1948 προήχθη εις συνταγματάρχην καί τέλος προήχθη εις υποστράτηγον, 
τής προαγωγής του ταύτης δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 24 φύλλον τής 28-10-48 
τής έφημερίδος τής ψευδοκυβερνήσεως τών συμμοριτών.

Ούτος διετέλεσε διοικητής τοϋ συμμοριακοϋ συγκροτήματος Νοτίου Στέ
ρεας καί βραδύτερον διετέλεσε στρατηγός τής 1ης Μεραρχίας τών κομμουνιστοσυμ- 
μοριτών. 'Ως διοικητής τής 1ης κομμουνιστοσυμμοριακής Μεραρχίας ύπήρξεν

Τό εσωτερικόν της κρύπτης ένός έκ τών άνακαλυφθέντων παρανόμων τυπογραφείων, μέ 
άνηρτημένας εικόνας τοϋ Στάλιν, τοϋ Μαλένκωφ καί τών 'Ελλήνων κομμουνιστών ήγετών.
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οργανωτής καί έκτελεστής των φονικών προσβολών έναντίον τοϋ Καρπενησιού,. 
Καρδίτσης, Σοφάδων καί Φαρκαδόνος κλπ.

Κατά την σύλληψίν του έφερε πλαστήν ταυτότητα υπό τα στοιχεία Παπαδη- 
μητρίου Γρηγόριος τοϋ Ίωάννου καί της Στυλιανής γεννηθείς τό 1912 εις Λά
ρισαν καθηγητής μαθηματικών. Έναντίον του έκκρεμοΰν δέκα έξ (16) καταδιω
κτικά έγγραφα έπί φόνοις, άρπαγαΐς κλπ.

2) ΤΖΕΦΡΩΝΗΝ ή καπετάν ΠΕΛΟΠΙΔΑΝ Λεωνίδαν τοϋ Ή λ ία 1 έτών 
34 έκ Κομηλιό Λευκάδος φοιτητήν Πολυτεχνείου πολιτικόν έπίτροπον της 105

Σ. ΑΡΩΝΗ . Β. ΑΡΩΝΗ I. ΚΤΡΙΑΚΟΤ

κομμουνιστοσυμμοριακής ταξιαρχίας έκπαιδευθέντα εις είδικάς κατασκοπευτικάς 
σχολάς μέλος της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. καί μέλος τοϋ έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π.Γ. 
της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

Ούτος έκτος τών άλλων καθηκόντων είχε καί τήν εύθύνην της καθοδηγήσεως 
τοϋ υπευθύνου τής Κ.Ο.Α. Λιόλιου Γρηγορίου. Κατά ποοκύψαντα σαφή στοιχεία ουτος 
άπέστειλεν έντεΰθεν εις έπαρχιακάς πόλεις στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε. προς άνασυγκρό- 
τησιν παρανόμων κομμουνιστικών οργανώσεων.

Κατά τήν Κατοχήν έσημείωσε λίαν άξιόλογον δρασιν μεταξύ τής σπουδαζού- 
σης νεολαίας. Μετά τήν άπελευθέρωσιν συνέχισε τήν δρασιν του, τον δέ ’Οκτώ
βριον τοϋ 1947 εντολή τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. ένετάχθη εις τάς τάξεις τών 
κομμουνιστοσυμμορ’ιτών άναλαβών καθήκοντα πολιτικοΰ έπιτρόπου τοϋ τάγ
ματος τής κομμουνιστικής νεολαίας.

Βραδύτερον άνέλαβε πολιτικός έπίτροπος τής 105ης ταξιαρχίας άναπτύξας 
έξαιρετικήν δραστηριότητα καί μεγάλην έγκληματικήν καί άντεθνικήν δρασιν.

Μετά τήν συντριβήν τοϋ συμμοριτισμοΰ κατέφυγεν εις τάς χώρας τοϋ Σι- 
δηροΰ Παραπετάσματος έξεπαιδεύθη εις διαφόρους είδικάς κατασκοπευτικάς 
σχολάς, μεθ’ δ άπεστάλη ένταΰθα ώς άνώτατον στέλεχος διά τήν συνέχισιν τού 
έργου τοϋ Ν. Μπελογιάννη. 'Η σύζυγος του καί τό τέκνον του εύρίσκονται εις χώ
ρας τοϋ Σιδηρού Παραπετάσματος.

Έν συνεχεία συνελήφθησαν τά κάτωθι στελέχη τοϋ παρανόμου μηχανισμού 
τοϋ έν Έλλάδι κλιμακίου τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

1) ΦΙΛΗΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ τοϋ Σπυρίδωνος καί τής ’Αφροδίτης έκ Ξηρο- 
νομής Θηβών έτών 32 καθηγητής φυσικών έχων ειδικήν κατάρτισιν εις τήν ρα
διοτεχνίαν.
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2) ΠΡΑΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τοϋ Κων)τίνου καί της Καλομοίρας έτών 35 
έκ Κρεσταίνων ’Ολυμπίας μοδίστα κάτοικος πολυκατοικίας Δουργουτίου.

3) ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρίδωνος καί της Ελένης τελειό
φοιτος ιατρικής έτών 26 έκ Πλατάνου Φαρρών (Πατρών) κάτοικος ’Αθηνών 
’Αταλάντης άριθ. 4.

4) ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΗΡΩ του Σπυρίδωνος καί της Ελένης έτών 24, 
ιδιωτική υπάλληλος, έκ Φαρρών, κάτοικος ’Αθηνών, ’Αταλάντης άριθ. 4.

5) ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τοϋ Άριστείδου καί της Σοφίας, έτών 32, 
έκ Καλονύχτι Ρεθύμνου, κάτοικος ’Αθηνών, οδός Οικονόμου έξ Οικονόμων, άριθ. 
9, Ν. Σμύρνη, έργάτης έλαστικοΰ.

6) ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τοϋ Γεωργίου καί της Παναγιώτας, έτών 28, 
έκ Νισίτσης ’Άρτης, ίδιωτ. ύπάλληλος, κάτοικος ’Αθηνών, Τομπάζη άριθ. 11.

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τοϋ Ευαγγέλου καί της Φωτεινής, 
έτών 30, έκ Ζακύνθου, μηχανικός αυτοκινήτων, κάτοικος ’Αθηνών, οδός Άνακρέ- 
οντος άριθ. 88.

8) ΓΕΩΡΓΟΥΑΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τοϋ Γεωργίου καί τής Ευανθίας, 
έτών 35, έκ Μύνθου ’Ολυμπίας, δικηγόρος καί έμπορος υποκαμίσων, κάτοικος 
’Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ούρανοΰ άριθ. 3.

'Η κατά την Κατοχήν δρασις του δεν είνε γνωστή. Μετά τήν συμφωνίαν 
τής Βάρκιζας ήρχισε να γίνεται άντιληπτή ή δρασις του διά τήν άνασυγκρότησιν 
τοϋ Κ.Κ.Ε.

Τό έτος 1947 έκινήθη ζωηρότατα διά τήν ένίσχυσιν τών συμμοριτών τής 
Πελοποννήσου. Τον Δεκέμβριον τοϋ 1947 ευρισκόμενος έν Πύργω ’Ηλείας συνε-

Μ. ΣΤΑΜΑΤΗ Α. ΒΕΛΗΣ ΕΙΡ. ΖΑΓΚΑ

λήφθη καί έξετοπίσθη άπολυθείς τον ’Ιανουάριον τοϋ 1952. Ένταΰθα ευρισκόμενος 
συνεδέθη μέ τό κλιμάκιον τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. ένταχθείς εις τον παρά
νομον μηχανισμόν τούτου.

’Ακολούθως συνελήφθησαν οί :
1) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ τοϋ Βαρδή καί τής Ελένης, έτών 33, 

έκ Παλαιοχώρας Χανίων, φοιτητής ιατρικής, κάτοικος ’Αθηνών, οδός Καλτεζών.
Ούτος άνέπτυξε κατά τήν Κατοχήν πλούσια ν κομμουνιστικήν δρασιν έν Κρήτη 

καί βραδύτερον ένταϋθα. Κατεδικάσθη τό 1948 διά παράνομον δρασιν εις τήν ποινήν 
τών ισοβίων δεσμών. 'Υπό τοϋ Άναθεωρητικοΰ Δικαστηρίου έμετριάσθη ή ποινή
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του είς κάθειρξιν πέντε (5) ετών, τον Αύγουστον δέ τοϋ 1952 άπεφυλακίσθη, 
άνασταλέντος τοϋ υπολοίπου τής ποινής του διά βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου Πλημ- 
μελειοδικών. Μετά τήν άπόλυσίν του έπανεσυνεδέθη μέ τον παράνομον μηχανι
σμόν τοποθετηθείς κατ’ άρχάς ώς πρώτος γραμματεύς τής 8ης άχτίδος τής ΚΟΑ 
καί έν συνεχεία εις την γραμματείαν τοϋ γραφείου τής Ε. Πόλης τής ΚΟΑ.

Κατά τήν σύλληψίν του έ'φερε πλαστόν δελτίον ταυτότητος υπό τά στοιχεία 
Ψάλτης Νικόλαος τοϋ Γεωργίου. Τό δωμάτιον εις ό διέμενε τό είχε μεσθώσει ΰπό

Μ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Ε. ΗΛΙΑΚΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ

τό ψευδώνυμον Δημόπουλος Κων)νος. "Ετερον δέ δωμάτιον εις δ διέμενεν ό είρη- 
μένος έμίσθωσεν ΰπό τό ψευδώνυμον Δεσύλλας Νικόλαος. 'Υπήρξε στενός συνερ
γάτης τοϋ Λιόλιου καί τοϋ Τζεφρώνη, έτέλει δέ άπό μακροΰ έν παρανομία κρυ
πτόμενος.

2) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τοϋ Παναγιώτου καί τής Παναγιώ
τας, έκ Φαναϊτίκων ’Ηλείας, έτών 28, πλανόδιος ύφασματοπώλης, κάτοικος ’Α
θηνών. Κατά τήν Κατοχήν έσημείωσε κομμουνιστικήν δρασιν εις τήν ιδιαιτέραν 
του πατρίδα. Τό 1948 ήλθεν εις τάς ’Αθήνας, δπου έξηκολούθησε τήν παράνομον 
δρασιν του, συλληφθείς καί έκτοπισθείς τον Μάϊον τοϋ 1948.

Τον Σεπτέμβριον 1949 διεκόπη ή έκτόπισίς του δτε έπανήλθεν ένταΰθα καί 
έπανήρχισε τήν παράνομον δρασιν του ένταχθείς εις τον παράνομον μηχανισμόν. 
’Από Ιτους ήτο ό υπεύθυνος τοϋ τεχνικοΰ μηχανισμού τής 4ης άχτίδος καί βραδύ- 
τερον τής Κ.Ο.Α. Ουτος διετήρει μυστικόν διαμέρισμα είς δ γενομένης έρεύνης 
άνευρέθησαν δύο πολύγραφοι, μεθ’ άπάντων τών εξαρτημάτων τούτων, πλήθος 
κομμουνιστικών εντύπων επίσης δέ καί ειδικά στοιχεία παρ’ αύτοΰ κατασκευα- 
σθέντα δι’ ήλεκτροκολλήσεως διατρήτου γραφής. Ύ π ’ αύτοΰ είχεν άναρτηθή τήν 
21ην Νοεμβρίου 1953 πανώ είς τήν ταράτσαν τής επί τής όδοΰ Σαπφοΰς άριθ. 1 
πολυκατοικίας μέ τήν επιγραφήν : «Ζήτω τά 35 χρόνια τοϋ Κ.Κ.Ε.—Κ.Ο.Α».

3) ΡΑΜΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τοϋ Κων)νου καί τής Μαρίας έτών 25, έξ 
’Αθηνών, κάτοικος Νέων Σφαγείων, ιδιωτικός υπάλληλος.

Ούτος υπηρετών ώς στρατιώτης εις τήν Μακρόνησον είχεν ένταχθή είς τον 
παράνομον μηχανισμόν μέ καθοδηγητήν του τον έπίσης συλληφθέντα ΣΟΛΩΜΟΝ 
ή ΡΟΥΣΣΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τοϋ Χρυσοστόμου καί τής Χαριθέας, έτών 53, έκ 
Λεμησοΰ Κύπρου, μέ πλουσίαν κομμουνιστικήν δρασιν.
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4) ΑΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ τοΰ Γεωργίου καί της Πηνελόπης , ετών 31, έκ Κο
ρώνης Μεσσηνίας, μοδίστα, κάτοικος ’Αθηνών, οδός Διστόμου άριθ. 29.

Είχε σημειώσει κομμουνιστικήν δρασιν έν Άθήναις. Κατά την Κατοχήν 
άνέπτυξεν έντονον κομμουνιστικήν δραστηριότητα εις τήν ιδιαιτέραν της πατρίδα. 
Μετά τήν συμφωνίαν της Βάρκιζας έπανήλθεν ένταϋθα καί άνέλαβε δρασιν εις τον 
παράνομον μηχανισμόν της αύτοαμύνης χρησιμοποιηθεϊσα διά τήν άπόκρυψιν όπλων 
καί ώς σύνδεσμος τών στελεχών ταύτης. Τον ’Απρίλιον τοΰ 1948 συνελήφθη καί 
παραπεμφθεϊσα εις τό ’Έκτακτον Στρατοδικεϊον ’Αθηνών κατεδικάσθη είς ισόβιον 
κάθειρξιν. Κατ’ άναθεώρησιν έμετριάσθη ή ποινή της είς 12ετή κάθειρξιν, τον ’Α
πρίλιον δέ τοΰ 1952 άπεφυλακίσθη δυνάμει τών εύεργετικών διατάξεων τοΰ Ν. 
2058. Άποφυλακισθεΐσα συνέχισε τήν δρασιν της είς τον παράνομον μηχανισμόν 
τοΰ γραφείου τής έπιτροπής πόλης τής Κ.Ο.Α. ’Έχει άδελφόν, όνόματι Παναγιώ
την, καταδικασθέντα είς θάνατον διά κομμουνιστικήν έγκληματικήν δρασιν.

5) ΑΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ τοΰ Γεωργίου καί τής Πηνελόπης, ετών 23, έκ 
Κορώνης Μεσσηνίας, κάτοικος Διστόμου άριθ. 29, έργάτρια κλωστουργείου. Τό 
πρώτον τό 1954 άποκαλύπτεται κομμουνιστική δράσις ταύτης είς τον παράνομον 
μηχανισμόν τοΰ γραφείου τής έπιτροπής πόλης τής Κ.Ο.Α. Είναι άδελφή τής άνω- 
τέρω Άρώνη Σοφίας.

’Επίσης συνελήφθησαν οί κάτωθι έντεταγμένοι είς τον παράνομον μηχανι
σμόν του κόμματος ώς πρώτοι γραμματείς άχτίδων τής Κ.Ο.Α., καθοτηδηγηται 
Κ.Ο.Βών καί γραμματείς Κ.Ο.Βών.

1) ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΤΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τοΰ Βασιλείου καί τής Ευαγγελίας, 
έτών 30, έξ Ά γυιάς Θεσσαλίας, κάτοικος ’Αθηνών, Κόνωνος 113, λογιστής.

Π. ΤΣΙΤΗΛΟΤ Δ. ΠΡΑΠΠΑ Μ. ΜΠΙΚΙΑ

Έξετοπίσθη τό 1947 καί άφεθείς έλεύθερος τον Δεκέμβριον τοΰ 1951 συνε- 
δέθη βραδύτερον μετά τοΰ παρανόμου μηχανισμού, έξελιχθείς είς άνώτερον στέ
λεχος τής Κ.Ο.Α.

2) ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ τού Νικολάου καί τής Βικτωρίας, έτών 
34, έκ Κεφαλληνίας, δικηγόρος, κάτοικος Μεθώνης άριθ. 28.

Κατά τήν κατοχήν έσημείωσεν πλουσίαν δρασιν ήν συνέχισε καί μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν. Συνελήφθη καί έξετοπίσθη τον Μάρτιον τού 1947 άφεθείς έλεύθερος 
τον ’Οκτώβριον τού ίδιου έτους. Συνέχισε τήν δρασιν του δι’ δ καί συνελήφθη καί 
έξετοπίσθη τον ’Ιούλιον τού 1948 άφεθείς έλεύθερος τον Αύγουστον τοΰ 1952.
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Έκτοτε συνεδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμού, εξελιχθείς εις άνώτερον στέ
λεχος της Κ.Ο.Α.

3) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ σύζυγος τοϋ Κυριάκου, τό γένος Σωτηράκου, 
ετών 32, έκ Ράχες Γορτυνίας, κάτοικος ’Αθηνών, οδός Γουέμστερ άριθ. 8.

Κατά τήν κατοχήν έση μείωσε πλουσίαν δράσιν, ήν συνέχισε καί μετά την 
άπελευθέρωσιν. Τό 1947, λόγω της πλούσιας δράσεώς της έτοποθετήθη εις τήν

Α. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ X. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Δ. ΦΥΛΑΚΤΟΣ

κομματικήν έπιτροπήν τών δημοσίων υπαλλήλων. Τον Μάρτιον τοϋ 1948 συνελή- 
φθη καί έξετοπίσθη, άφεθεϊσα έλευθέρα τον Φεβρουάριον τοϋ 1952.

Πρόκειται περί λίαν επικινδύνου στελέχους τοϋ Κ.Κ.Ε. εις ό εσχάτως άνε- 
τέθη κατόπιν τών γενομένων συλλήψεων ή ύπευθυνότης τής γραμματείας τής 4ης 
άχτίδος.

’Έχει άδελφόν έκπαιδευθέντα εις Μποΰλκες, κατάδικον ήδη εις φυλακάς, 
λόγω τής πλούσιας εγκληματικής του δράσεως.

4) ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τοϋ Νικολάου καί τής Πηνελόπης, ετών 
47, έκ Βελβενδοΰς Κοζάνης, τέως δημοδιδάσκαλος, κάτοικος Σαφραμπόλεως, 
παλαιός κομμουνιστής.

Κατά τήν κατοχήν έπανήρχισε τήν δράσιν του, ήν συνέχισε καί μετά τήν 
άπελευθέρωσιν. Λόγω τής δράσεώς του άπελύθη τής θέσεώς του. Τό 1948 έξετο
πίσθη, έπανελθών τον ’Ιανουάριον τοϋ 1952.

Τό 1953 έπανεσυνδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμοΰ άναλαβών τήν υπευ
θυνότητα· καθοδηγητοΰ κοβών. Έν συνεχεία άνέλαβε καθήκοντα πρώτου γραμμα- 
τέως άχτίδος τής Κ.Ο.Α.

5) ΔΑΡΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τοϋ Γεωργίου καί τής Μαρίας, έξ 'Ηραίου 
Ναυπλίας, έτών 41, άδιόριστος καθηγητής Μαθηματικών, κάτοικος Καλλιθέας 
οδός Μπιζανίου άρ. 13. Κατά τήν κατοχήν έσημείωσεν δράσιν κομμουνιστικήν, ήν 
συνέχισε καί μετά τήν άπελευθέρωσιν. Συλληφθείς τον ’Ιούλιον τοϋ 1947 έξετο
πίσθη εις "Αγιον Ευστράτιον, άπολοθείς τον Νοέμβριον τοϋ ΐδίου έτους.

Κληθείσης τής κλάσεώς του παρουσιάσθη εις τάς τάξεις τοϋ στρατοΰ καί 
άπεστάλη εις Μακρόνησον. Τον Ιούλιον τοϋ 1948 έξέπεσεν τοϋ βαθμοϋ του ώς 
άνθυπολοχαγός καί μετεφέρθη είς τό στρατόπεδον έκτοπισμένων.

Τον ’Ιανουάριον τοϋ 1952 άφέθη έλεύθερος.
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Το 1953, ένετάχθη εις τον παράνομον μηχανισμόν μέ υπευθυνότητα γραμ
ματέως Κ.Ο.Βας.

6) ΣΟΦΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΗΝΑ σύζυγος τοϋ Σταύρου, τό γένος Παπάζο
γλου, ετών 34, έξ Άγκύρας, κάτοικος ’Αθηνών, Σαρρή 12, τελούσα έν διαστάσει 
μετά τοϋ συζύγου της.

Κατά την κατοχήν έδρασεν εις τον τομέα της διαφωτίσεως. Κατά τήν Δεκεμ
βριανήν στάσιν ένετάχθη εις τον ΕΛΑΣ. Μετά τήν άπελευθέρωσιν συνέχισε τήν 
δοάσιν της τον δέ ’Ιούλιον τοϋ 1947 συνελήφθη παρά τής χωροφυλακής Πυριτιδο
ποιείου διά παράνομον δρασιν καταδικασθεΐσα εις δετή φυλάκισιν. Άπεφυλακί- 
σθη τον Φεβρουάριον τοϋ 1951 τυχοΰσα άναστολής τοϋ υπολοίπου τής ποινής της. 
Βραδύτερον ένετάχθη εις τήν παράνομον όργάνωσιν τής Κ.Ο.Α. μέ τήν υπευθυνό
τητα γραμματέως Κ.Ο.Β.

7) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Τιτίκα) τοϋ Δημητρίου και τής 
Ειρήνης, ετών 32, έξ ’Αθηνών, κάτοικος ομοίως, οδός Φιλοπάππου 30, πτυχιοΰ- 
χος τής Φιλολογίας. Κατά τήν κατοχήν άνεμίχθη ένεργώς είς τήν ΕΠΟΝ σπουδα- 
ζούσης νεολαίας. Μετά τήν άπελευθέρωσιν συνέχισε τήν δρασιν της.

Τον ’Ιούλιον τοϋ 1945 συνελήφθη είς τό προαύλιον τοϋ Πανεπιστημίου δια- 
νέμουσα κομμουνιστικάς προκηρύξεις επαναστατικού περιεχομένου.

Τον ’Ιούλιον τοϋ 1948 συνελήφθη καί έξετοπίσθη άφεθεΐσα έλευθέρα τον ’Ια
νουάριον τοϋ 1952.

Τό 1953 έπανασυνεδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμού τής ΚΟΑ μέ 
υπευθυνότητα γραμματέως Κόβας.

8) ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑ'ΡΣ τοϋ ’Αναστασίου καί τής Δώρας, έτών 29, 
έξ ’Αθηνών, κάτοικος Μεσολογγίου 24 (Βύρων), ίδιωτ. υπάλληλος.

Κατά τήν κατοχήν έσημείωσεν έξαιρετικήν δρασιν είς τον τομέα τής ΕΠΟΝ.

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΤΑΟΤ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΑΟΣ Δ. ΔΑΡΛΑΣΗΣ

Είς τήν οικίαν της είχε έγκατασταθή πολύγραφος έκδόσεως κομμουνιστικών έντύ- 
πων. Συνέχισε τήν δρασιν της καί μετά τήν άπελευθέρωσιν, δι’ δ τον Αύγουστον 
τοϋ 1948 έξετοπίσθη, άφεθεΐσα έλευθέρα τον · Δεκέμβριον τοϋ 1951.

Βραδύτερον έπανασυνεδέθη μέ τον παράνομον μηχανισμόν τοϋ Κ.Κ.Ε. άνα- 
λαβούσα υπευθυνότητα γραμματέως Κόβας.

9) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τοϋ Παναγιώτου καί τής Σεβαστής, 
έτών 39, οικοκυρά, έξ Ίωαννίνων, κάτοικος ’Αθηνών, οδός Κρυστάλλη 58 (Βύρων).



'Ο παράνομος κομμουνισμός 1541

Μετά τήν Βάρκιζαν συνεδέθη μέ το Κ.Κ.Ε. καί ένετάχθη εις τον τομέα του 
Γυναικείου Τμήματος τής 1ης κομμουνιστικής έργατικής άχτίδος.

Τον ’Ιούλιον τοϋ 1949 συνελήφθη καταδικασθεΐσα εις 20ετή πρόσκαιρα δε- 
σμά. Τον Μάρτιον τοϋ 1952 διεκόπη ή φυλάκισίς της διά λόγους υγείας.

'Υπό τοϋ ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έμετριάσθη ή ποινή της εις δετή 
φυλάκισιν, άνασταλέντος άμα τοϋ υπολοίπου τής ποινής της.

Παρά τήν έπιδειχθεΐσαν έπιείκειαν έπανασυνεδέθη μέ τήν παράνομον κομ
μουνιστικήν όργάνωσιν, άναλαβοΰσα τήν υπευθυνότητα γραμματέως τής ΚΟΒ.

10) ΤΣΙΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, χήρα τοϋ Γεωργίου, τό γένος Κ. Γιαννο- 
πούλου, έτών 33, έκ Καλαμών, τελειόφοιτος Φιλολογίας, κάτοικος ’Αθηνών, οδός 
Λύκωνος 9 (Γούβα).

Κατά τήν κατοχήν έσημείωσε έξαιρετικήν δράσιν εις τον τομέα τής ΕΠΟΝ 
Σπουδαστών. Τό 1945 ύπανδρεύθη τον Τσιτήλον Γεώργιον, μέλος τής Κεντρικής 
’Επιτροπής τοϋ Κ.Κ.Ε. καί υπεύθυνον τής Κ.Ο. περιοχής Πελοποννήσου.

Τό 1946 μετέβη μετά τοϋ συζύγου της εις Κρήτην διά τήν καθοδήγησιν ύπό 
τοϋ συζύγου της τής Κ.Ο. περιοχής Κρήτης εις τήν όργάνωσιν συμμοριτισμού έν 
αότή. Αυτή έσημείωσε έν Κρήτη λίαν σημαντικήν δράσιν εις τον τομέα τών γυναι
κείων οργανώσεων.

Κατεδικάσθη ύπό τοϋ ’Εκτάκτου Στρατοδικείου εις ισόβιον κάθειρξιν, άφε- 
θεΐσα έλευθέρα τον ’Ιανουάριον τοϋ. 1953.

'Ο σύζυγός της έξοντώθη ύπό τών ’Εθνικών Δυνάμεων έν Κρήτη.
Μετά τήν άπόλυσίν της έπανασυνεδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμού 

ώς γραμματεύς Κόβας.
11) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, τοϋ Θεοδώρου καί τής Ουρανίας, 

έτών 41, έκ Χώρας Τριφυλίας κάτοικος ’Αθηνών Ίωάννου Καρέα 36 ράπτης.
Κατά τήν κατοχήν άνέπτυξε δράσιν κομμουνιστικήν εις τήν ιδιαιτέραν του 

Πατρίδα.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν ήλθεν ένταΰθα ένθα συνέχισε τήν δράσιν του δι’ δ· 

συνελήφθη τό 1947 καί έξετοπίσθη, έπανελθών τον Σεπτέμβριον τοϋ ίδιου έτους. 
Συνέχισε μετά τήν άπόλυσίν του τήν δράσιν του, δι’ δ έξετοπίσθη έκ νέου τον 
Μάρτιον τοϋ 1948, άφεθείς έλεύθερον τον ’Ιανουάριον τοϋ 1952.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν έπανασυνεδέθη μετά τής παρανόμου όργανώσεως 
τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άνέλαβε τήν υπευθυνότητα γραμματέως Κόβας.

12) ΜΠΙΚΙΑ ΜΑΡΙΑ, τοϋ ’Αθανασίου καί τής Εύθαλίας, έτών 32, τέως 
ύπάλληλος Δημαρχίνας Λαρίσης, έξ Έλασσόνος, κάτοικος ’Αθηνών, Φιλελλήνων 1.

Κατά τήν κατοχήν, εύρισκόμένη είς ’Ελασσόνα, άνέπτυξεν έντονον κομμου
νιστικήν δραστηριότητα είς τον τομέα τής ΕΠΟΝ. Μετά τήν συμφωνίαν τής Βαρ- 
κΐζης συνέχισε τήν δράσιν της, δι’ δ τον Μάρτιον τοϋ 1946 άπελύθη τής θέ- 
σεώς της. ’Ακολούθως έγκατεστάθη οίκογενειακώς ένταΰθα, ένθα συνέχισε τήν 
δράσιν της είς τον παράνομον τεχνικόν μηχανισμόν τής 3ης άχτίδος τής ΚΟΑ. 
Συλληφθεΐσα τον Δεκέμβριον τοϋ 1948 παρεπέμφθη είς τό "Εκτακτον Στρατοδι- 
κεϊον, καταδικασθεΐσα είς κάθειρξιν 18 έτών. Κατ’ άναθεώρησιν ή ποινή της έμε- 
τριάσθη είς κάθειρξιν 7 έτών, διά Βασιλικής δέ Χάριτος είς κάθειρξιν πέντε καί 
ήμισυ έτών, άποφυλακισθεΐσα τον ’Απρίλιον τοϋ 1953.

Μετά τήν άποφυλάκισίν της έπανασυνεδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμού 
τοϋ Κ.Κ.Ε. άναλαβοΰσα καθήκοντα γραμματέως Κόβας τής Κ.Ο.Α.

’Εν συνεργασία μέ τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Νέας ’Ιωνίας συνελήφθησαν οί:
1) ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, τοϋ Γεωργίου καί τής Σταυριανής, έτών 34, 

έκ Μ. ’Ασίας, κάτοικος Ν. ’Ιωνίας, ’Αγνώστων 'Ηρώων 76 οικοκυρά.
Κατά τήν κατοχήν έδρασεν είς τον τομέα τής γυναικείας όργανώσεως τής
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8ης ’Αχτίδας τής Κ.Ο.Α. Μετά την συμφωνίαν τής Βαρκίζης συνέχισε τήν δρα- 
σιν της, δι’ δ συλληφθεΐσα τον ’Απρίλιον τοϋ 1948 παρεπέμφθη είς τδ ’Έκτακτον 
Στρατοδικείου ’Αθηνών, ύφ’ οδ κατεδικάσθη είς τήν ποινήν τοϋ θανάτου. 'Η ποινή 
της διά Βασιλικού Διατάγματος έμετριάσθη είς ισόβιον κάθειρξιν, κατ’ άναθεώ-, 
ρησιν δέ είς δετή φυλάκισιν.

Τον Σεπτέμβριον τοϋ 1952 άπεφυλακίσθη ώς έκτίσασα τά 2)3 τής ποι
νής της. Μετά τήν άποφυλάκισίν της ένετάχθη είς τήν παράνομον όργάνωσιν τής 
Κ.Ο.Α. ώς γραμματεύς Κάβας.

2) ΓΈΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, τοϋ Γερασίμου καί τής ’Αγγελικής, 
εκ Καρδακάτων Κεφαλληνίας, όδοντοτεχνίτης, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός 
’Εφέσου 16. Κατά τήν κατοχήν έδρασεν άντεθνικώς ώς μέλος τής έπιτροπής τοϋ 
ΕΑΜ καί αντιπρόσωπος τοϋ ΑΚΕ είς τήν περιοχήν τής ’Αττικής. Μετά τήν συμφω
νίαν τής Βαρκίζης συνέχισε τήν δρασιν του είς τήν 9ην άχτίδα τής ΚΟΑ, άχτίδα 
προαστείων καί βραδύτερον είς τήν 3ην άχτίδα τής ΚΟΑ.

Συνελήφθη τον ’Ιούλιον τοϋ 1947, έξετοπίσθη άπολυθεις τον Νοέμβριον τοϋ 
ίδιου έτους.

Τό 1953 έπανασυνεδέθη μετά τής παρανόμου όργανώσεως τής ΚΟΑ, άνα- 
λαβών υπευθυνότητα Κάβας.

3) ΚΑΜΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Κατίνα), σύζυγος τοϋ Παναγιώτου, 
έτών 58, έκ Μ. ’Ασίας, κάτοικος Φιλαδέλφειας, οδός Έπταλόφου 30, τέως δημο
διδασκάλισσα. ’Έχει παλαιάν κομμουνιστικήν δρασιν, χρονολογουμένην άπό 20ετίας.

Κατά τήν κατοχήν έσημείωσε πλουσιωτάτην κομμουνιστικήν δρασιν, συλλη- 
φθεΐσα διά τοΰτο έπανειλημμένως. Κατά τήν διάρκειαν τής Δεκεμβριανής στάσεως 
έπεδείξατο άντεθνικήν δραστηριότητα. Μετά τήν συμφωνίαν τής Βαρκίζης έπέτυχε 
τον επαναδιορισμόν της είς Ν. Φιλαδέλφειαν καί Χολαργόν.

Τον Αύγουστον τοϋ 1946 συνελήφθη ύπό τής Χωροφυλακής καί έξετοπίσθη 
άπολυθεΐσα τον Φεβρουάριον τοϋ 1947. Τον ’Απρίλιον τοϋ 1947 άπελύθη τής υπη
ρεσίας της.

Τον ’Ιούνιον τοϋ 1947 συλληφθεΐσα έπανεξετοπίσθη έπανελθοϋσα έκ τοϋ 
έκτοπισμοΰ της τον Σεπτέμβριον τοϋ ίδιου έτους. Συνέχισε τήν κομμουνιστικήν 
δρασιν, δι’ δ καί συλληφθεΐσα έκ νέου τον Σεπτέμβριον τοϋ 1948 έξετοπίσθη 
έπανελθοϋσα έκ τής έκτοπίσεως τον ’Ιανουάριον τοϋ 1952 έπ’ άδεια.

Τελοΰσα έπ’ άδεια έξ έκτοπίσεως, έπαναδιωρίσθη ώς δημοδιδασκάλισσα 
καί μάλιστα είς Σχολεΐον τής Ν. ’Ιωνίας, άπολυθεΐσα τής θέσεώς της τον ’Ιανουά
ριον τοϋ 1954

Ένετάχθη αυτή είς τον παράνομον μηχανισμόν τής ΚΟΑ. ώς γραμματεύς Κόβας.
4) ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοϋ Δημητρίου καί τής Αικατερίνης 

έτών 35 έξ Ίκονίου Μ. ’Ασίας, υδραυλικός κάτοικος Έλευθερουπόλεως (Ν. ’Ιω
νίας) οδός Νκτύρου 55.

Κατά τήν κατοχήν είχεν όργανωθή είς τήν ΕΠΟΝ. Μετά τήν Βάρκιζαν συ
νέχισε τήν δρασιν του, παραπεμφθείς είς δίκην τό 1946 κατεδικάσθη έρήμην είς 
6ετή κάθειρξιν έπί παρανομώ όπλοφορία.

Ή  ποινή αδτη έμετριάσθη είς φυλάκισιν ενός καί ήμίσεος, έτους ήν έξέτισεν 
είς τάς στρατιωτικάς φυλακάς Μακρονήσου, ένθα έν συνεχεία παρέμεινε προς έκ- 
πλήρωσιν τών στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Έπεδείξατο χειριστήν διαγωγήν, 
δι’ δ μετά τήν άποστράτευσίν του έκ τοϋ στρατοπέδου, έξετοπίσθη άφεθείς έλεύ- 
θερος τον ’Οκτώβριον τοϋ 1952, τυχών άδειας.

Βραδύτερον έπανεσυνεδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμοϋ τοϋ ΚΚΕ άνα- 
λαβών καθήκοντα γραμματέως Κόβας είς Κ.Ο.Α.

Ταυτοχρόνως ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών διά καταλλήλων ένεργειών της
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επέτυχε την άνακάλυψιν καί κατάσχεσιν εις κρύπτας πολυτίμου καί λίαν αποκαλυ
πτικού άρχείου του ΚΚΕ.

Έ κ τής καταλλήλου άξιοποιήσεως τούτου καί τής έξετάσεως των συλλαμ- 
βανομένων έπετεύχθησαν τά ώς άνω άποτελέσματα, συνεχίζεται δέ ή περαιτέρω 
άξιοποίησις τούτων.

Επίσης κατεσχέθησαν έκτος των άνωτέρω άναφερθέντων πολυγράφων τοϋ 
εκδοτικού μηχανισμού τής Κ.Ο.Α., ραδιόφωνα τά όποια έχρησιμοποιοϋντο διά την

Α. ΜΙΙΕΡΕΔΗΜΑΣ Κ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Π. ΡΟΔΑΚΗΣ

παρακολούΟησιν των ραδιοπομπών τού ραδιοσταθμού των κομμουνιστοσυμμοριτών.
Τέλος άνευρέθη καί κατεσχέθη πλήρης κρυπτογραφικός κώδιξ μετά κλεί- 

δός, δι’ οδ έπεκεινώνουν οί ένταΰθα κομμουνιστοσυμμορϊται κατάσκοποι μετά τής 
εντός τού Σιδηρού Παραπετάσματος ηγεσίας των.

Εις τήν κατοχήν των έκ τού Σιδηρού Παραπετάσματος είσελθόντων κομμου- 
νιστοσυμμοριτών άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν λίραι καί δολλάρια.

'Η 'Υποδιεύθυνσις τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, έν γνώσει των συνε- 
χιζομένων υπό τής ηγεσίας τού διεθνούς καί Ελληνικού κομμουνισμού ανθελληνικών 
κατσκοπευτικών ένεργειών της έν Έλλάδι καί δη εις τήν περιοχήν Πειραιώς, έν 
στενή συνεργασία μετά τής 'Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφάλειας ’Αθηνών προέβη 
βάσει σχεδίου εις ώρισμένας ένεργείας αΐτινες ώδήγησαν εις τήν σύλληψιν τών κά
τωθι στελεχών τού παρανόμου καί κατασκοπευτικού μηχανισμού τού ΚΚΕ καί δή 
μελών τού κλιμακίου τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ ΚΚΕ έν Έλλάδι, μελών τού γραφείου 
τής ’Επιτροπής Πόλεως τής Κ.Ο.Α. καί τής Κ.Ο.Π.

1) ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τού Νικολάου καί τής Δήμητρας, έκ 
ΠαναγιαςΓορτυνίας, έτών 27, άνεργος παραγγελιοδόχος, κάτοικος εις διαφόρους διευ
θύνσεις Πειραιώς κ α ί ’Αθηνών. Συνελήφθη τήν 26-7-54. Φέρει τό ψευδώνυμον «Δη- 
μητράκης». Ειδικευμένος εις τον μηχανισμόν τού ΚΚΕ άπέκρυπτε καί έβοήθει διά 
συνδέσεων τήν έκδοσιν καί κυκλοφορίαν τού παρανόμου «Ριζοσπάστου» καί τήν 
όργάνωσιν κομμουνιστικών αχτίδων καί ομάδων—ομίλων Πατριωτικού Μετώπου 
Πάλης, τον κομμουνιστοσυμμορίτην Γιάννην—Μήτσον ή Τζεφρώνην Λεωνίδαν. Εις 
τήν οικίαν του εύρέθησαν καί κυτία τυπογραφικών στοιχείων, -ευκόλως μετακινού
μενα άπό τόπου εις τόπον. Έμυήθη τό πρώτον εις τό ΚΚΕ άπό τό έτος 1950.

2) ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τοϋ Άνδρέα καί τής ’Αγλαΐας, έκ Ζευ- 
γολατίου Μεσσηνίας, έτών 55, πλανόδιος μικροπωλητής αρωμάτων καί ψιλικών, κά-
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τοικος διαφόρων διευθύνσεων και Καισαριανής. Συνελήφθη τήν 30-7-54. Φέρει τό 
ψευδώνυμον «Κοτσάφτης.» Είναι κομμουνιστής άπό τό 1931, μέ πολλάς καταδίκας 
εκτοτε. 'Υπήρξε Άκροναυπλιώτης δραπετεύσας έκ των χειρών των ’Ιταλών έπί 
Κατοχής, ότε κατέφυγεν εις Στερεάν Ελλάδα πλησίον τοϋ άρχηγείου τοϋ ”Λρη Βε- 
λουχιώτη καί μετ’ αύτοϋ κατόπιν εις τήν Πελοπόννησον, ένθα έδρασεν ώς ήγετικόν 
στέλεχος κατά τάς σφαγάς των έθνικοφρόνων εις Μιλεγαλά Μεσσηνίας. Έβοήθει 
δίδων οδηγίας, τον παράνομον μηχανισμόν τοϋ Πανουσοπούλου καί τοϋ άνωτέρω 
Κ)Σ Γιάννη—Μήτσου ήτοι Λεωνίδα Τζεφρώνη.

Διά τον παράνομον μηχανισμόν τούτον κρατούνται πολλά πρόσωπα καί ά- 
ναζητοϋνται Κ)Σ καί άλλοι έπικίνδυνοι κομμουνισταί. 'Η ύπόθεσις εξετάζεται.

3) ΒΕΡΝΑΡΔΗΣ ΓΚΑΣΤΩΝ τοϋ Παναγιώτου καί τής ’Ιωάννας, έτών 32, έξ 
’Αθηνών, πλανόδιος μικροπωλητής φαρμάκων, άλλοτε φοιτητής ιατρικής, κάτοικος 
διαφόρων διευθύνσεων καί Μυκάλης »36. Συνελήφθη τήν 1-8-54. Φέρει τό ψευδώ
νυμον Γκαστών, καί ειδικεύεται εις τήν έπαγρύπνησιν, τήν διαφώτισιν καί τήν όρ- 
γάνωσιν καί έπίβλεψιν κομμουνιστικών άχτίδων. Στέλεχος κομμουνιστικόν προελθόν 
έκ τής άντεθνικής ΕΠΟΝ. Έπραγματοποίει έπαφάς συνδέσεις καί κομμουνιστικάς 
συσκέψεις εις τήν περιοχήν Μοσχάτου, 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη, εις περιβόλια καί 
άγροκτήματα, εις δάσος Χολαργοΰ καί 'Αγίας Παρασκευής καί είς διάφορα νο
σηλευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία καί κλινικάς είς Πειραιά καί ’Αθήνας. Διά νά 
παραπλανά τήν παρακολούθησιν έφερε διόπτρας λεύκάς. ΕΙνε λίαν έπικίνδυνος κομ
μουνιστής κατάσκοπος.

4) ΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τοϋ Νικολάου καί τής Ειρήνης, έτών 37, έκ Πύργου 
Τήνου, άνεργος, άλλοτε σπουδαστής Πολυτεχνείου, κάτοικος διαφόρων διευθύνσεων 
καί Στεφάνου Κυπαρίσσου 5. Συνελήφθη τήν 1-8-54 καί έφερε τό ψευδώνυμον 
«Δρακούλης». Έβοήθει διά συνδέσεις, έπαφάς διά μεταφοράν έντύπου παρανόμου 
κομμουνιστικού ύλικοΰ καί διά τήν άνεύρεσιν οικιών διά συσκέψεις καί άποκρύψεις 
κομμουνιστικών στελεχών τοϋ μηχανισμού τοϋ άνωτέρω Γκαστών. Εινε στέλεχος 
τής παρανόμου ΕΠΟΝ, έδρασεν ώς ένοπλος έλασίτης καί είναι λίαν έπικίνδυνος 
κομμουνιστής ύποπτος κατασκοπίας. Συνελήφθησαν καί άναζητούνται καί άλλα 
πρόσωπα, τών όποιων τά ονόματα δέν άνακοινοΰνται, διότι ή ύπόθεσις έξετάζεται 
καί έρευνάται.

5) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τής Εύαγγελίας, έτών 
45, έκ Μάκρης Μ.’Ασίας, άνεργος, άλλοτε φοιτητής Νομικής, κάτοικος διαφόρων δι
ευθύνσεων καί Μπόταση 80. Συνελήφθη τήν 4-8-54. Φέρει τό ψευδώνυμον καπετάν 
«Θεσσαλός». Είχε πλαστήν ταυτότητα, χρονολογίας 16-7-1947 ύπό τά στοιχεία 
Άτματζίδης Άνέστης, τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τής Καλλιόπης, γεννηθείς τό 1915 έκ 
Μικράς ’Ασίας, έμπορος, Μαυρομιχάλη 41, δημότης Θεσσαλονίκης. Είναι κομμουνι
στής άπό 20ετίας. Προπολεμικός δραπέτης τής Άκροναυπλίας καί άλλων τόπων 
έκτοπίσεως του. Πολιτικός υπεύθυνος είς Πειραιά κατά τό Δεκεμβριανόν κομμουνιστι
κόν κίνημα τοϋ 1944. Κατά τον συμμοριτοπόλεμον πολιτικός έπίτροπος είς τό ΓΚΑΝΕ 
τοϋ Δημοκρατικού Στρατού τών Κ)Σ, τό διοικούμενον τότε ύπό τού Κ)Σ άντιστρα- 
τήγου Καραγεώργη καί πολιτικός ύπεύθυνος διά τήν Νότιον Ελλάδα. Τήν 28-12-47 
είς τό ύπ’ άριθ. 1 φύλλον τής έφημερίδος τής προσωρινής κυβερνήσεως «τής Δη
μοκρατικής Ελλάδας» διά διατάγματος ώνομάσθη άντισυνταγματάρχης πολι
τικός έπίτροπος, φέρει δέ σήμερον τον βαθμόν τού ύποστρατήγου Κ)Σ, έχων δέ 
βαθμόν ταξιάρχου Κ)Σ κατά τά έτη 1948 έως 1949 ήτο διοικητής τής ταξιαρχίας 
τοϋ ιππικού τών Κ)Σ είς τήν Θεσσαλίαν, διηύθυνε τάς μάχας κατά τής Καρδί- 
τσης, φέρει τραύματα, έκ τών οποίων τό έν διαμπερές έξ όλμου κάτωθι τής ώμοπλά- 
τής. ’Έλαβε μέρος ώς Κ)Σ δικαστής είς τήν ύπόθεσιν έκκαθάρίσεως τόΰ Καρα-'’ 
γεώργη, ό δέ Ζαχαριάδης είς τελικόν λόγον του δημοσιευθέντα είς τον «Νέον Κό-
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σμον» ύπό τήν έπικεφαλίδα «Επιθεώρηση για τά Ελληνικά καί διεθνή προβλή
ματα», χρονιά Β', Νοέμβριος—Δεκέμβρης 1950 άριθ. 11—21, σελ. 825, στήλ. 
Β ', κρίνων διά τον Τσακίρην, παρόντα εις την Συνδιάσκεψιν επιλέγει δτι «ό άν
θρωπος καλός είναι. Γι’ αυτό δεν υπάρχει άμφιβολία γιατί είναι δοκιμασμένος» καί 
άλλα, περαίνων ότι «γιατί ό Καραγιώργης έπέμενε νά βάλη τό σύντροφο Τσακίρη 
διοικητή, είναι ζήτημα πού πρέπει νά έξετασθή μέ όλη την υπόθεση Καραγιώργη».

Ταϋτα εϊπεν ό Ζαχαριάδης όταν έπεζήτει τάς εύθύνας διά τήν καταστροφήν 
τής ταξιαρχίας τοϋ ιππικού, όταν ύπό τον Τσακίρην ώδηγήθη εις περιοχήν, διά 
νά πάρη άλογα κλπ., ένθα κατά τά ξημερώματα ό «έχθρός», δηλαδή ό Ελληνικός 
Στρατός μέ τά τάνκς καί τά ΛΟΚ τήν συνέτριψεν. ’Αφορμή ό Καραγιώργης διότι 
«μέσα στήν ταξιαρχία υπήρχε άσχημη κατάστασι, πολύ άνταρτίστικο πνεύμα καί 
κατσαπλιαδισμός». Ό  Κ)Σ Τσακίρης Κυριάκος έχει έκπαιδευθή είς διαφόρους 
Σχολάς κατασκοπίας καί πληροφοριών είς τό παραπέτασμα, τήν Τσεχοσλοβακίαν 
καί τήν Πολωνίαν καί άπεστάλη είς τήν Ελλάδα ώς μέλος τού έν Έλλάδι κλιμακίου 
τού Π.Γ. τής Κεντρικής ’Επιτροπής τού ΚΚΕ.,διά νά ένεργήση άνασυγκρότησιν τού 
παρανόμου μηχανισμού καί σταθεροποίησιν τού Πανδημοκρατικού Μετώπου, περί 
τού οποίου όμιλεΐ ή ιδρυτική άπόφασις τής 23-1-53 τού ΚΚΕ, διά νά όργανώση 
τήν περιοχήν τής Νοτίου Ελλάδος καί νά συστηματοποιήση τήν κομμουνιστικήν 
όργάνωσιν προς κατασκόπευσιν των υπηρεσιών τού ΝΑΤΟ είς Ελλάδα καί ιδία 
έν Θεσσαλονίκη, όπου είχε δράσει κατά τό άπώτερον παρελθόν καί είναι γνώστης 
πραγμάτων καί τοπικών συνθηκών. Μετέφερε μηχανήματα, πομπούς άσυρμάτου, 
500 έως 600 χρυσάς λίρας ’Αγγλίας καί μεγάλην ποσότητα δολλαρίων είς χαρτο
νομίσματα τών 100 δολλαρίων έκαστον έντός ξυλίνου κιβωτίου έκ κόντρα πλακέ, 
περιεχομένου καί προσηρμοσμένου σταθερώς έντός βαλίτσης, τήν οποίαν μετά τήν 
άφαίρεσιν καί διοχέτευσιν τού άνωτέρω υλικού είς πρόσωπα τής έμπιστοσύνης του, 
κατέστρεψε καί κατέκαυσε έντός τού περιβόλου μιας αύλής ένταΰθα.

Έ ξ αυτών έπετύχομεν άνεύρεσιν υπολειμμάτων καί κατάσχεσιν 1800 δολλα
ρίων, ήτοι 18 χαρτονομίσματα τών 100 δολλαρίων έκαστον καί 2.500.000 Ελληνικών 
παλαιών δραχμών είς χαρτονομίσματα τών 50.000 παλ. δραχμών, άνεύρομεν ά- 
θικτον τήν καινουργή τσάνταν του καί άλλα άντικείμενα. ’Εξετάζεται ή ύπόθεσις.

’Ισχυρίζεται ότι άπό πολλοΰ χρόνου είσήλθεν είς τήν Ελλάδα διά νά έπι- 
τύχη τήν έξάπλωσιν τού Δημοκρατικού Μετώπου είς ολην τήν Ελλάδα.

6) ΖΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τού Κωνσταντίνου καί τής ’Αγλαΐας, έτών35έξ ’Άρτης, 
άνεργος, άλλοτε καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοικος διαφόρων διευθύνσεων καί Με
γάλου ’Αλεξάνδρου 65. Συνελήφθη τήν 6-8-54. Φέρει τό ψευδώνυμον «Σόνια», είναι 
λίαν έπικίνδυνον κομμουνιστικόν στέλεχος, ειδικευμένη είς τήν έπαγρύπνησιν καί 
καθοδήγησιν κομμουνιστικών άχτίδων καί ομάδων—ομίλων Πατριωτικού Μετώ
που. Κατάδικος είς θάνατον έξελθοΰσα τών φυλακών προ έτους βάσει τών κυβερ
νητικών μέτρων έπιεικείας.

Έβοήθει είς τον μηχανισμόν τού Κ)Σ Τσακίρη διά συνδέσεις καί έπαφάς. 
Διέδιδε ότι ό Κ)Σ οδτος έφονεύθη είς. τον συμμοριτοπόλεμον κατά τάς μάχας τής 
Καρδίτσης καί τού Γράμμου. Μετέβαινεν είς τάς φυλακάς είς τήν έπικίνδυνον κομ- 
μουνίστριαν Σάσαν ή Μαρίαν ή Σούλιαν ή ’Άνναν ή Σόνιαν Νικητοπούλου, ήτοι τήν 
’Αναστασίαν σύζυγον Κυριάκου Τσακίρη, άνεργον άλλοτε καθηγήτριαν Γαλλι
κών κατάδικον είς θάνατον, άμετανόητον κομμουνίστριαν. Είναι λίαν έπικίνδυνος 
έξ έπαγγέλματος κομμουνίστρια ύποπτος κατασκοπίας. Κρατούνται καί άναζητούν- 
ται διάφορα πρόσωπα διά τήν ύπόθεσιν, ή όποια έρευνάται καί έξετάζεται μή πε- 
ραιωθεΐσα.

7) ΒΟΥΓΙΟΤΚΛΑΚΗΣ ή ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τού Παναγιώτου 
καί τής Καλλιόπης, έτών 38, έκ Αάγιας Λακωνίας, άνεργος, άλλοτε φοιτητής νομι-
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κής, κάτοικος διαφόρων διευθύνσεων καί Ρεδαιστοΰ άριθ. 59. Συνελήφθη τήν 7-8- 
54 καί έχει τό ψευδώνυμον «Γερακάρης», είναι κομμουνιστικόν στέλεχος είδικευ- 
μένον εις τήν διαφώτισιν, τήν όργάνωσιν καί τήν έπαγρύπνησιν κομμουνιστικών 
αχτίδων καί .ομάδων-ομίλων Πατριωτικού Μετώπου. Έβοήθει εις τον παράνομον 
κομμουνιστικόν μηχανισμόν Κ)Σ άφιχθέντων προ πολλοΰ χρόνου έκ τοϋ παραπε
τάσματος. ’Έχει πλουσίαν κομμουνιστικήν δράσιν καί είναι άδειοϋχος έκτοπισμένος.

8) ΚΑΡΡΑΣ ΣΤΑΤΡΟΣ τοϋ Χαρίτωνος καί της Ελένης, ετών 30, γεννηθείς 
είς Κίναν, δημότης Πόρου, άνεργος άλλοτε σπουδαστής Πολυτεχνείου, κάτοικος διαφό
ρων διευθύνσεων καί Ζαννή 7 ή Λεωφόρος 17. Συνελήφθη τήν 7-8-54 φέρει καί τό ψευ- 
δονοματεπώνυμον Παππάς Νικόλαος Εύαγγελή είναι Κ)Σ έπικηρυχθείς είς ληστήν 
αντί χρηματικής άμοιβής 30.000.000 παλαιών δραχμών διά τον φόνον ή σύλληψίν 
του καί 20.000.000 παλαιών δραχμών διά τήν άποτελεσματικήν είς τάς άρμοδίας 
Άρχάς κατάδειξίν του δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 34)2306)99 έγκ. 127 άπό 23-9-53 
διαταγής τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, προς άπάσας τάς Άστυν. Άρχάς τοϋ Κρά
τους. Κατείχε πλαστήν ταυτότητα ύπό τά στοιχεία Διαμαντίδης Γεώργιος τοϋ Κων
σταντίνου καί τής Ελένης, γεννηθείς τό 1926 είς Άρμαβίρ, κάτοικος Κατερίνης, 
Βουλγαροκτόνου 30, μαθητής, Δημότης Κατερίνης, μέ χρονολογίαν έκδόσεως 6-7- 
1945' τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Πιερίας. Άστυνομικοΰ Τμήματος Κατερίνης 

" μέ αυξ. άριθ. 13)14383. Ούτος είναι στέλεχος τοϋ ΚΚΕ έργασθείς είς τήν άντεθνικήν 
ΕΠΟΝ είς Πειραιά καί ’Αθήνας, μέ πλουσίαν άντεθνικήν δράσιν, ένταχθείς είς τούς 
Κ)Σ κατά τον συμμοριτοπόλεμον, είδικευθείς είς τον τομέα τών πολιτικών επιτρό
πων πόλεων.Ήκολούθησε τά υπολείμματα τοϋ Δημοκρατικοΰ Στρατοΰ είς τό Πα
ραπέτασμα ένθα έπιλεγείς ύπό τοϋ Ζαχαριάδη είσήχθη καί έξεπαιδεύθη είς διαφό
ρους σχολάς τοϋ Παραπετάσματος είς Τσεχοσλοβακίαν καί Πολωνίαν διά ζητή
ματα κατασκοπίας, πληροφοριών καί πολιτικής καθοδηγήσεως. Άπεστάλη είς τήν

I. ΒΟΤΓΙΟΤΚΑΑΚΗΣ Γ. ΒΕΡΝΑΡΔΗΣ Σ. ΚΑΡΡΑΣ

Ελλάδα έκ τοϋ Παραπετάσματος ώς μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ ΚΚΕ 
καί άναπληρωματικόν μέλος τοϋ έν Έλλάδι Κλιμακίου τοϋ Π.Γ. τής Κεντρικής 
’Επιτροπής τοϋ ΚΚΕ μέ τήν έντολήν νά έπιτύχη τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ παρα
νόμου μηχανισμοΰ τοϋ ΚΚΕ είς τάς πόλεις καί τήν ύπαιθρον.Έπεσημάνθη ύπό τών 
’Αρχών άπό τό 1952 ή είσοδός του είς Ελλάδα, ότε μετ’ αύτοΰ είσήλθεν καί ό επι
κίνδυνος Κ)Σ ήγέτης Μπράτσος ή Γαρίπης Εύθύμιος τοϋ ’Αθανασίου, δστις επίσης
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έ'χει έπικηρυχθή εις ληστήν άντί τοΰ ίδιου ποσού καί δυνάμει της ιδίας άνωτέρω 
διαταγής τοΰ 'Υπουργείου Εσωτερικών. ’Αποστολή τοΰ Μπράτσου ήτο ή άνάπτυξις 
τοΰ κομμουνιστικού συνδικαλιστικού κινήματος εις τήν Ελλάδα.

Γενόμενος δμως οΰτος άντιληπτδς ύπό των άρχών, κατέφυγεν έκ νέου εις πα
ραπέτασμα, κατά τα δσα ό Ραδιοσταθμός των Κ)Σ έχει άπό πολλοΰ άνακοινώσει. 
Είδικώτερον κατηγορήθη διά δειλίαν καί λιποταξίαν. Έ π ’ αύτοϋ όμιλοϋν τά πρα
κτικά ολομέλειας τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ καί τής Κ.Ε. ’Ελέγχου τοΰ ΚΚΕ τής 30-12-53 
ώς έξής: «Ή  ολομέλεια υστέρα άπό άνακοίνωση τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ πού έκανε ό σύντροφος Λευτέρης Σταθάς, γιά τήν ύπό- 
θεσιν Θύμιου Μπράτσου καί άφοΰ ακούσε καί τον ΐδιο, καθήρεσε άπό άναπληρω- 
ματικό μέλος τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ τον Θ. Μπράτσον γιά δειλία καί λιποταξία στήν 
πραγματοποίηση τής κομματικής άποστολής του. "Ολες οί αποφάσεις τής ολομέ
λειας πάρθηκαν ομόφωνα».

’Επί τής περιπτώσεως τοΰ Κ)Σ Μπράτσου δεν άποκλείουμε νά έπαναλαμβάνη 
ό Ζαχαριάδης τό τέχνασμα του περί Πλουμπίδη, διά τον όποιον δταν άνεζητεΐτο 
ύπό των άρχών ώς υπεύθυνος τοΰ μηχανισμοΰ άσυρμάτων τοΰ ΚΚΕ καί άπεκα- 
λύφθη προ καί κατά τήν έκδίκασιν τής ύποθέσεως, ό Ρ)Σ τών Κ)Σ μετέδωσε δτι 
άπό πολλοΰ χρόνου εύρίσκετο εις τό έξωτερικόν δήθεν νοσηλευόμενος εις κλινικήν.

'Ο άναφερόμενος Κ)Σ Καρράς εΐχε καί αποστολήν τήν άνάπτυξιν τοΰ Πα
τριωτικού Μετώπου είς τήν Ελλάδα καί τήν έπίβλεψιν καί έπαγρύπνησιν εις τάς 
κομματικάς οργανώσεις τών πόλεων Πειραιώς καί ’Αθηνών. Έ π ’αύτοΰ κατεσχέ- 
θησαν 2 χαρτονομίσματα τών 100 δολλαρίων έκαστον ήτοι 200 δολλάρια. Λέγει καί 
ουτος δτι ή σύλληψίς του άποτελεΐ σπουδαίαν έπιτυχίαν τής Παπαγικής ’Αστυνομίας.

Πρόκειται περί κομμουνιστοΰ ήγέτου κατασκόπου λίαν έπικινδύνου.
9) ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ τοΰ Δημητρίου καί τής Χαριτίνης, έτών 32, έκ 

Λυκουρίας Καλαβρύτων, άνεργος, άλλοτε σπουδαστής καί μεταφραστής άγγλικών, κά
τοικος διαφόρων διευθύνσεων καί Άνθείων Τέρμα. Συνελήφθη τήν 10-8-54, εΐχε 
δέ διάφορα ψευδώνυμα. Κομμουνιστής ειδικευμένος είς τήν έπαγρύπνησιν καί τήν 
διαφώτισιν. ’Οργανώνει κομμουνιστικάς άχτίδας καί ομάδας — ομίλους Δημοκρα
τικού Πατριωτικού Μετώπου. Έβοήθει είς τον μηχανισμόν τοΰ Κ)Σ Καρρά δια 
συνδέσεις, διά έπαφάς, διά τήν άνεύρεσιν οικιών καί καταλλήλων σημείων προς 
άπόκρυψιν παρανόμων κομμουνιστών καί διαφόρων ύλικών, ώς καί διά τήν σύνταξιν 
καί έκδοσιν παρανόμων κομμουνιστικών εντύπων καί βιβλίων κομμουνιστικού πε
ριεχομένου. Είναι ό μεταφραστής τοΰ βιβλίου τοΰ ΊΪλία Έρεμπούργκ ύπό τον 
τίτλον «ΤΟ ΕΝΑΤΟ’ΚΥΜΑ». Κατείχε πολλά αντίτυπα καί άντίτυπον τοΰ «Ρ ι
ζοσπάστου» τής 1ης ’Ιουνίου 1954, κρυμμένον εντός τής κάλτσας του.

Είναι λίαν επικίνδυνος κομμουνιστής, άμετανόητος, ύποπτος διά κατασκοπί
αν. 'Η ύπόθεσις εξετάζεται, έχουν συλληφθή, κρατούνται καί άναζητοΰνται πολλοί.

10) ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τοΰ Ίωάννου καί τής Μελπομένης, 
έτών 43, έκ Κούβελα Μεσσηνίας, άνεργος, μικροπωλητής είς διαφόρους λαϊκάς άγοράς, 
κάτοικος διαφόρων διευθύνσεων καί Σύμης 1 Νίκαιας. Συνελήφθη τήν 10-8-54. Εΐχε 
διάφορα ψευδώνυμα. Κομμουνιστής λίαν έπικίνδυνος, άμετανόητος, μέ πλουσίαν 
κομμουνιστικήν δράσιν, ειδικευμένος είς τήν άπόκρυψιν κομμουνιστικών έντύπων 
καί μηχανημάτων έκτυπώσεως ένσημων, ώς καί τήν άπόκρυψιν άρχείων, κομμου
νιστικών οργανώσεων Πειραιώς. Κατάδικος έπί κομμουνισμώ καί έπί κατασκοπία 
έξήλθε τών φυλακών τήν 21-11-51, βάσει τών κυβερνητικών μέτρων έπιεικείας 
καί έδήλωσεν διεύθυνσιν κατοικίας του τήν Σύμης 1 καί Θερμοπυλών 68. Έκεΐθεν 
έξηφανίσθη κατόπιν έντολής τοΰ παρανόμου μηχανισμού καί άνέλαβε τήν όργάνωσιν, 
διαφώτισιν καί έπαγρύπνησιν κομμουνιστικών άχτίδων καί ομάδων—ομίλων Πα
τριωτικού Μετώπου.
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11) ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΘΑ, τοϋ Γεωργίου καί τής ’Αθήνας, έτών 33, έκ Πα- 
ραβόλας ’Αγρίνιου, άνεργος, άνευ έπαγγέλματος, κάτοικος διαφόρων διευθύνσεων καί 
Βάρνης 44. Συνελήφθη την 10-8-54. Είναι έπικίνδυνος καί άμετανόητος κομμουνί- 
στρια. Κατάδικος έπί παραβάσει Γ' ψηφίσματος, έξήλθε των φυλακών βάσει των 
κυβερνητικών μέτρων έπιεικείας καί έν συνεχεία ένταχθεΐσα εις τον παράνομον 
κομμουνιστικόν μηχανισμόν, ένθα έβοήθει τον Μυριανθόπουλον διά τάς συνδέσεις 
καί έπαφάς του, διά τήν μεταφοράν εντύπου παρανόμου κομμουνιστικού ύλικοϋ καί 
διά τήν άνεύρεσιν οικιών προς άπόκρυψιν παρανόμων κομμουνιστών καί άντικει- 
μένων τοϋ μηχανισμού τούτου.

Τό Τμήμα ’Ασφαλείας Λαρίσης, έν συνεργασία μετά τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί στενή συνεργασία μετά τών Τμημάτων ’Ασφα
λείας Βόλου καί Τρικκάλων, έπέτυχε τήν άποδιοργάνωσιν τής άνασυγκροτηθείσης 
έκ τών άνω παρανόμου κατασκοπευτικής όργανώσεως τοϋ Κ.Κ.Ε. περιοχής Θεσ
σαλίας.

Ούτως έπετεύχθη ή άποδιοργάνωσις τής παρανόμου όργανώσεως πόλεως 
Λαρίσης, Βόλου καί Τρικκάλων καί ή έξάρθρωσις τοϋ παρανόμου έκδοτικοΰ μηχα
νισμού τής κομμουνιστικής όργανώσεως περιοχής Θεσσαλίας διά τής συλλήψεως 
τών κάτωθι κομμουνιστικών στελεχών :

1) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ : Παλαιόν στέλεχος τοϋ ΚΚΕ έκ Λα
ρίσης, άπολυθείς έκ τοϋ τόπου έξορίας του τό 1950. Έπανασυνδεθείς ούτος μετά 
τής παρανόμου όργανώσεως τοϋ ΚΚΕ Θεσσαλίας άνέλαβε τήν υπευθυνότητα Κομ
μουνιστικής Όργανώσεως τής πόλεως ’Αθηνών, ών συγχρόνως εις τό γρα- 
φεϊον τής Κ. Ο. περιοχής Θεσσαλίας.

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΕΤΘΤΜΙΟΣ : Παλαιόν στέλεχος τοϋ ΚΚΕ μέ σημαν
τικήν έγκληματικήν δράσιν κατά τήν κατοχήν. Άπολυθείς τών φυλακών τον Αύ
γουστον 1952, έπανασυνεδέθη μετά τής παρανόμου όργανώσεως τοϋ ΚΚΕ, άνα- 
λαβών υπεύθυνου θέσιν εις τον παράνομον έκδοτικόν μηχανισμόν τής άνασυγκρο
τηθείσης παρανόμου κομμουνιστικής όργανώσεως Θεσσαλίας.

3) ΜΠΟΤΣΟΤΛΑΣ η ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Παλαιόν στέ
λεχος τοϋ ΚΚΕ μέ σημαντικήν έγκληματικήν δράσιν κατά τήν κατοχήν καί μετά 
τήν διάρκειαν τοϋ συμμοριτοπολέμου, διά τήν οποίαν καταδικασθείς εις ισόβια 
δεσμά, άπεφυλακίσθη τον ’Οκτώβριον τοϋ 1951. Μετά τήν άποφυλάκισίν του έπα
νασυνεδέθη μετά τοϋ παρανόμου μηχανισμού τοϋ ΚΚΕ τής περιοχής Θεσσαλίας, 
άνέλαβε τήν εύθύνην τής διατηρήσεως τοϋ παρανόμου έκδοτικοΰ μηχανισμού τής 
Κ. Ο. περιοχής Θεσσαλίας.

4) ΖΑΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Τό πρώτον νΰν έμφανιζόμενος μέ κομμου
νιστικήν παράνομον δράσιν, ών υπεύθυνος διά τήν συλλογήν στρατιωτικών πληρο
φοριών, έντολή τής Κ. Ο. πόλεως Λαρίσης.

5) ΚΟΑΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ : Ούτος παρουσίασε τελευταίως κομμου
νιστικήν δραστηριότητα καί άνέλαβε τήν εύθύνην τής παρανόμου Ε.Δ.Ν.Ε. τής πό
λεως Λαρίσης.

6) ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : Τελευταίως συνδεθείς μετά τοϋ πα
ρανόμου μηχανισμού Κ. Ο. περιοχής Θεσσαλίας, έχρησιμοποιήθη ύπό τοϋ γραμ- 
ματέως ταύτης ώς σύνδεσμος τούτου μετά τοϋ ίδρυθέντος Κλιμακίου τοϋ Π. Γ. 
τής Κ. Ε. τοϋ Κ. Κ. Ε.

7) ΔΟΤΔΟΤΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ καί 8) ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΑΣΠΑΣΙΑ : 
Σύνδεσμοι τοϋ υπευθύνου τής Κ.Ο. περιοχής Θεσσαλίας.

9) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ : Παλαιόν στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. 
μέ πλουσιωτάτην δράσιν, διά τήν οποίαν συλληφθείς τό 1946 έξετοπίσθη. Έπανελ- 
θών τον ’Ιούλιον τοϋ 1954 έκ τοϋ τόπου έκτοπίσεώς του μέ δίμηνον άδειαν έξηφανίσθη,
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ

'Υ πό χ ■ Δ ■ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ Α στυνόμου Β'

(Συνέχεια άπό τό  προηγούμενου κα ι τέλος)
Η '.—Έ γκληματολογ ικά εργαστήρια. ■
Θ’. —Χημικόν έργαστήριον.
/ . '  —Βιολογικόν έργαστήριον.

ΙΑ'. — Γραφολογία.
ΙΒ '. —Πυροβόλα όπλα.
ΙΓ ' —Ειδική φωτογράφησις.
I λ' . —Ή  σ τα τ ισ τ ικ ή  τής Α γγλ ικής ’Α στυνομίας.

Η'. Έγκληματολογικά εργαστήρια
Εις τά έγκληματολογικά εργαστήρια της ασφαλείας εξετάζονται αμέσως δλατά 

■άνευρισκόμενα εις τον τόπον του έγκλήματος ’ίχνη διά των συγχρόνων έπιστημονικών 
μεθόδων της χημείας, βιολογίας, φυσικής όπλοβλητικής γραφολογίας, οπτικής κλπ.

Εις τά έν λόγω έργαστήρια εκπαιδεύονται επίσης καί εις τήν πρακτικήν 
εφαρμογήν των έπιστημονικών μεθόδων τής διώξεως τοϋ έγκλήματος, τής διερευ- 
νήσεως τοϋ τόπου, τής περισυλλογή:, συντηρήσεως καί συσκευασίας των διαφό
ρων ιχνών καί οί άστυνομικοί υπάλληλοι τής άσφαλείας.

Έκάστου έργαστηρίου προΐσταται έπιστήμων μέ τήν άνάλογον ειδικότητα. 
’Εκτός τοϋ ειδικού πολίτικου έπιστημονικοϋ προσωπικού εις δλα τά τμήματα 
ύπηρετοϋσι καί έξειδικευμένοι άστυνομικοί υπάλληλοι δλων τών βαθμών. Οί υπάλ
ληλοι ουτοι έχουσι άποκτήσει τοιαύτην πείραν καί κατάρτισιν, ώστε δύνανται, 
ού μόνον νά παρακολουθώσι τ ’ άποτελέσματα δλων τών έφαρμοζομένων μεθόδων, 
αλλά καί νά βοηθώσι τούς ειδικούς, κατά τήν προπαρασκευαστικήν έργασίαν, εις 
δλας τάς περιπτώσεις τής έξετάσεως τών διαφόρων ιχνών, π.χ. κηλίδων αίματος, 
σπέρματος, τριχών κλπ. καί νά χρησιμοποιώσι δλα τά προς τον σκοπόν τούτον 
επιστημονικά όργανα τών έργαστηρίων.

συνδεθείς μετά τής παρανόμου όργανώσεως τοϋ Κ.Κ.Ε. περιοχής Θεσσαλίας, άνα- 
λαβών έκ μέρου τοϋ Γραφείου τής Κ. Ο. περιοχής Θεσσαλίας τήν καθοδήγησιν 
τής Κ. Ο. περιφερείας Μαγνησίας καί τής Κ. Ο. πόλεως Βόλου.

10) ΒΑΙΤΣΗ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ : Παλαιόν καί δεδοκιμασμένον στέλεχος 
τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ πλουσίαν άντεθνικήν δράσιν, γραμματεύς τής Κ. Ο. πόλεως Βόλου, 
τελών ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τοϋ Σωτηροπούλου.

11) ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ : Μέλος τοϋ Γραφείου τής Κ. Ο. 
πόλεως Βόλου καί γραμματεύς τής άνατολικής ταύτης Άχτίδος.

12) ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Μέλος τοϋ Γραφείου τής Κ. Ο. πόλεως 
Βόλου καί γραμματεύς τής Κεντρικής Άχτίδος ταύτης.

13) ΒΑΡΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ : Μέλος τοϋ Γραφείου τής Κ. Ο. πό
λεως Βόλου καί γραμματεύς τής Άχτίδος Νέας ’Ιωνίας.

14) ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Μέλος τοϋ Γραφείου Κ. Ο. 
Βόλου καί γραμματεύς τής ’Εργατικής Άχτίδοε.

15) ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Παλαιόν στέλεχος.
16) ΒΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Παλαιόν στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε.
17) ΤΡΥΠΟΣΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Τελειόφοιτος Νομικής, ύπεύθυνος 

τής Κ. Ο. πόλεως Τρικάλων.
’Εκτός τών ώς άνω στελεχών τής παρανόμου Κομμουνιστικής Όργανώ

σεως Θεσσαλίας, Λαρίσσης, Βόλου καί Τρικάλων συνελήφθησαν καί οί ύπ’ αυτούς 
άμεσοι συνεργάται καί τά κατώτερα στελέχη τοϋ παρανόμου μηχανισμού των».
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Τό μέτρον τοϋτο έχει δώσει άριστα άποτελέσματα; διότι μεγάλος άριθμός 
άστυνομικών υπαλλήλων, έκτος των τεχνικών γνώσεων και της πείρας έχει άπο- 
κτήσει καί άρτίαν έμπειρικήν επιστημονικήν κατάρτησιν καί ώς έκ τούτου ή 
άστυνομία λυσιτελέστερον άντιμετωπίζει τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας δυσε- 
ξιχνιάστους περιπτώσεις εγκλημάτων.

Θ'. Χημικόν έργαστήριον
Τό χημικόν έργαστήριον της άσφαλείας έκτος των άλλων έργασιών ενεργεί 

καί τοξικολογικήν έξέτασιν σπλάχνων, προς διαπίστωσιν της αιτίας του θα
νάτου, δηλαδή έάν ό θάνατος προήλθεν έκ φυσιολογικής αιτίας ή οφείλεται εις δη- 
λητηριώδει τινά ούσίαν, ή έξετάζει άνευρεθέντα χρώματα καί θραύσματα τζαμιών 
αυτοκινήτων προς έξακρίβωσιν τοϋ προκαλέσαντος τό δυστύχημα άγνώστου αυτο
κινήτου ή διαφόρους έμπρηστικάς ούσίας ή έκρηκτικά μηχανήματα χρησιμοποι
ούμενα διά δολιοφθοράς, ή διάφορα έγγραφα προς έξακρίβωσιν της ποιότητος του 
χάρτου ή τής ποιότητος καί ηλικίας τής μελάνης, ή λαμβάνει τό αίμα ή την έκπνοήν 
άτόμων προς προσδιορισμόν τής ποσότητος τοϋ οινοπνεύματος καί έντεϋθεν τή υπαι- 
τιότητι τίνος έγένετο, φερ’ είπεΐν, τό αύτοκινητιστικόν δυστύχημα ή έξετάζει. 
τούς άριθμούς διαφόρων μηχανών καί οργάνων, ώς αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, 
ποδηλάτων, γραφομηχανών, μικροσκοπίων κλπ., προς έξακρίβωσιν τής γνησιό- 
τητος ή παραποιήσεως αυτών καί εις ήν περίπτωσιν· διαπιστωθή παραποίησις. 
έπανεμφανίζει τον πρωταρχικόν άριθμόν. Ύπάρχουσι διάφοροι τρόποι έπανεμφα- 
νίσεως άποσβεσθέντων ή άλλοιωθέντων άριθμών, έπί μετάλλων, μέ άριστα άπο- 
τελέσματα. Τό αύτό έργαστήριον έξετάζει έπίσης τά τυχόν έγκαταλειφθέντα ιδι
αίτερα χαρακτηριστικά άποτυπωμάτων διαφόρων έργαλείων χρησιμοποιηθέντων 
ύπό κακοποιών διά παραβίασιν, κλείθρων, θυρών, χρηματοκιβωτίων, άντιπαραβάλ- 
λον ταΰτα μέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άποτυπωμάτων έργαλείων κατασχεθέν- 
των έπί υπόπτων προσώπων, ώς τανάλιαι, τρυπάνια, κατσαβίδια, πριόνια κλπ.

Κατά περίεργον σύμπτωσιν διά τοϋ τρόπου αύτοϋ ή ’Αγγλική ’Αστυνομία 
άνακαλύπτει μεγάλον άριθμόν δραστών διαφόρων διαρρήξεων, Γενικώτερον δέ έξε- 
τάζει παν άντικείμενον, δπερ ήθελε άνευρεθή εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος ή έπί. 
τοϋ ώς δράστου φερομένου καί έκ τοϋ οποίου υπάρχει πιθανότης ή άστυνομία νά 
άρυσθή στοιχεία ικανά προς διαλεύκανσιν ύποθέσεως πού τήν άπασχολεϊ.

Ώ ς παράδειγμα άναφέρω τό έξής : ‘Άγνωστος εις ένα πάρκον τοϋ Λονδίνου 
έφόνευσε διά στραγγαλισμού μίαν γυναίκα καί κατόπιν ήσέλγησε έπ’ αύτής. Τά 
έγκαταλειφθέντα εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος ίχνη ήσαν τό άποτύπωμα τοϋ δε
ξιού γόνατος τοϋ δράστου μέ ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, μία μικρά τσάκισις 
τοϋ πανταλονιού, καί δύο τρίχες έκ μάλλινης μπλούζης. Έλήφθη φωτογραφία 
καί έκμαγεϊον τοϋ αποτυπώματος, περισυνελλέγησαν οί δύο τρίχες καί έλήφθη 
χώμα έκ τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος.

Αί ύπόνοιαι τής αστυνομίας έστράφησαν έναντίον ώρισμένων κακοποιών. 
Έ κ τής ένεργηθείσης έρεύνης εις τά καταλύματά των άνευρέθη εις ένός, παντα- 
λόνιον μέ τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τοϋ άποτυπώματος, τήν τσάκισιν καί 
επί τίνος σακκακίου τρίχες μάλλινες μικροσκοπικώς δμοιαι μέ τάς άνευρεθείσας 
εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος.

Τά ροΰχα κατεσχέθησαν καί δι’ άπορροφητικοΰ μηχανήματος έλήφθησαν 
τά έπί τοϋ πανταλονιού ίχνη τοϋ χώματος.

'Άπαντα τά ίχνη έστάλησαν εις τό χημικόν έργαστήριον τής άσφαλείας προς 
έξέτασιν. Τό έργαστήριον δι’ έκθέσεώς του άπεφάνθη δτι αί άνευρεθεϊσαι εις τον 
τόπον τοϋ έγκλήματος δύο τρίχες είναι δμοιαι μέ τάς άνευρεθείσας έπί τοϋ σακ
κακίου τοϋ ύποπτου, δτι τό δείγμα χώματος τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος καί τό·
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διά τοϋ άπορροφητικοΰ μηχανήματος έκ τοϋ πανταλονιού του ύποπτου ληφθέν 
είναι τής αύτής χημικής συστάσεως και τέλος ότι τό έπ'ι τής φωτογραφίας καί 
■επί τοϋ έκμαγείου παρατηρούμενου ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν (τσάκισις) παρα- 
τηρεΐται καί έπί τοϋ πανταλονιού τοϋ ύποπτου.

Μέ τήν γνωμάτευσιν αύτήν τοϋ έργαστηρίου ή άστυνομία άπέστειλε τον ύπο
πτον εις τό Δικαστηρίου. Τό Δικαστηρίου βάσει αύτών καί μόνον των στοιχείων (ό 
κατηγορούμενος ήρνήθη τήν ένοχήν του) τον κατεδίκασε είς θάνατον καί ή έκτέλε- 
σίς  του έγένετο μετά τήν πάροδον τής νομίμου προθεσμίας.

I ' . Βιολογικόν Έργαστήριον
Τό Βιολογικόν έργαστήριον τής άσφαλείας ενεργεί διαφόρους έξετάσεις, 

ιδίως δέ κηλίδων σπέρματος άνευρεθεισών έπί διαφόρων άντικειμένων, ώς ύφα- 
σμάτων, εις περιπτώσεις βιασμού ή άλλων άσελγών πράξεων, κηλίδων αίματος 
προς προσδιορισμόν τής προελεύσεως αύτών, δηλαδή αν τό αίμα τής κηλΐδος 
ανήκει είς άτομον ή ζωον, ή τον καθορισμόν »ής όμάδος τοϋ αίματος τής κηλΐδος 
ή τον προσδιορισμόν τοϋ μέρους τής προελεύσεως τόΰ αίματος έκ τοϋ άνθρω- 
πίνου σώματος. Επίσης διά των ομάδων τοϋ αίματος γίνεται και ή έξακρίβωσις 
τής πατρότητος των άμφισβητουμένων ή νόθων τέκνων.

Τό Βιολογικόν έργαστήριον έξετάζει έπίσης τάς τρίχας, προς προσδιορισμόν τής 
προελεύσεως αύτών, δηλαδή αν αύται άνήκουσι είς άτομον ή ζωον, αν έχωσι βιαίως 
άποσπασθή, έκ ποίου μέρους τοϋ σώματος προέρχονται, αν έχωσι ύποστη βαφήν ή ά- 
σθένειάν τινα, ή οστά τών οποίων διατηρείται ή έξωτερική μορφή προς έξακρίβωσιν τής 
προελεύσεως αύτών καί καθορισμόν τοϋ φύλου καί τής ήλικίας τοϋ άτόμου έκ τοϋ 
οποίου προέρχονται, ή τεμάχια ύφασμάτων, σπόρους διαφόρων φυτών, χώμα, διάφορα 
σχοινιά καί σπάγγους, τεμάχια διαφόρων ξύλων, ιδίως παραβιασθέντων θυρών, 
παραθύρων, χρηματοκιβωτίων, περιττώματα, έμέσματα, τό περιεχόμενον ονύχων, 
ούρων, σιέλου καί γενικώς παν άντικείμενον πού χρήζει βιολογικής έξετάσεως.

ΙΑ '. Γραφολογία
Τήν γραφολογικήν έξέτασιν τών χειρογράφων κειμένων καί τών διά γρα

φομηχανών γεγραμμένων, τήν ένεργοϋσι έξειδικευμένοι άστυνομικοί ύπάλληλοι 
είς δλα τά άστυνομικά σώματα τής ’Αγγλίας.

Ή  έπικρατεστέρα μέθοδος είς τάς περιπτώσεις αύτάς είναι ή διά τής φωτογρα
φήσεων έν μεγεθύνσει κατά γράμμα, άντιπαραβολή τών κειμένων. Είς τάς περιπτώ
σεις έξετάσεως κειμένου γραφομηχανής, πρωταρχική έργασία είναι ό προσδιορισμός 
τοϋ τύπου τής χρησιμοποιηθείσης γραφομηχανής. Τό Έργαστήριον τής Γλασκώβης 
διατηρεί ιδιαίτερον άρχεΐον τών στοιχείων καί στιγμών, κατά γράμμα, είς φωτογρα
φίας έν μεγεθύνσει δλων τών τύπων τών γραφομηχανών. Τούτου ένεκεν ή έξακρίβω- 
σις τοϋ τύπου χρησιμοποιηθείσης γραφομηχανής είναι εύκολος καί σχεδόν άκοπος.

ΙΒ'. Πυροβόλα όπλα
Ή  έξέτασις τών πυροβόλων δπλων γίνεται οσάκις πρόκειται περί έξετάσεως 

τής πυρίτιδος ή βυσμάτων, ύπό τοϋ Χημικού Έργαστηρίου. Τά βλήματα καί τούς 
κάλυκας τά έξετάζουσι άλλαχοϋ μέν έξειδικευμένοι άστυνομικοί ύπάλληλοι, άλλαχοϋ 
δέ ίδιώται άνεγνωρισμένοι ώς ειδικοί έμπειρογνώμονες. Τό έργαστήριον τής Γλα
σκώβης διατηρεί ιδιαίτερον άρχεΐον μέ πάσης φύσεως πυροβόλα όπλα, πυρίτιδος 
καί βλημάτων. Τά έπί τών καλύκων καί βλημάτων ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών 
πυροβόλων δπλων έχουσι άποδεικτικήν άξίαν ίσην μέ τήν τών δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτων, διά τήν ’Αγγλικήν ’Αστυνομίαν.

ΙΓ'. Ειδική φωτογράφησις
"Απαντα τά άστυνομικά έργαστήρια είς τήν ’Αγγλίαν διαθέτουσι καί ειδικά 

όργανα καί μηχανήματα διά τήν μελέτην καί λήψιν ειδικών φωτογραφιών μέ ύπε
ριώδες φώς Inera-Red, άκτίνας X καί φασματογράφους.
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Διά των, μέσων αυτών οί ’Άγγλοι αστυνομικοί έλέγχουσι τό περιεχόμενον, 
φερ’ είπεΐν ύποπτων επιστολών καί άνακαλύπτωσι τυχόν χρησιμοποίησιν συμπα
θητικής μελάνης ή το περιεχόμενον έσφραγισμένης καί μη παραβίασθείσης επι
στολής ή τα εντός αυτής χαρτονομίσματα ή άλλα άντικείμενα ή διαπιστώνουν 
αποξέσεις ή παραποιήσεις κειμένων ή υπογραφών ή άριθμών έπί συναλλαγματικών 
ή άπομιμήσεις έργων διάσημων ζωγράφων το περιεχόμενον άποσκευών ή δεμά
των μετά τών όποιων άποστέλλονται ή μεταφέρονται νομίσματα, πυροβόλα όπλα 
ή εκρηκτικά μηχανήματα, έλέγχουσι την γνησιότητα ή παραποίησιν χαρτονομισμάτων 
ή κερμάτων καί γενικώς δύνανται νά έλέγξωσι άμέσως καί χωρίς ό έλεγχος ούτος νά 
δύναται νά ύποπέση εις την άντίλ.ηψιν τοϋ ένδιαφερομένου παν άντικείμενον διά 
τό όποιον ύπάρχουσι ύπόνοιαι περί τοϋ περιεχομένου του ή τής γνησιότητάς του.

Διά τών άκτίνων X ή Scotland-Yard "άνεκάλυψε εντός κύβου—ζάρι—καί έπί 
τής μιας πλευράς αύτοϋ υδράργυρον. 'Η ιδία υπηρεσία διά τών ιδίων άκτίνων άνε
κάλυψε μικρότατου άλλά φοβερόν έκρηκτικόν μηχάνημα έντέχνως τοποθετημένου 
εντός έπιστολής άπευθυνομένης είς τον Πρωθυπουργόν τής χώρας τόν Τσώρτσιλ.

ΙΔ '. Ή στατιστική τής ’Αγγλικής ’Αστυνομίας
"Εν έκ τών πολλών πραγμάτων πού μου προυκάλεσε άρίστην έντύπωσιν 

άπό τήν έπίσκεψίν μου είς την Αγγλικήν ’Αστυνομίαν είναι καί ή τήρησις τής 
αστυνομικής στατιστικής

Ή  τήρησις άστυνομικής στατιστικής κατέστη άναγκαία, κατά τήν γνώμην 
μου, άπό τάς δημιουργηθείσας κατά τούς νεωτέρους χρόνους τεράστιας μεγαλου- 

. πόλεις μέ πέντε καί δέκα εκατομμύρια κατοίκους.
’Εντεύθεν ή έκτέλεσις τοϋ έργου τής άστυνομεύσεως είς τόσον μεγάλου άρι- 

θμόν πολιτών κατέστη προβληματική. Προς έξουδετέρωσιν τών δυσχερειών αυτών 
οί ήγήτορες τών μεγάλων άστυνομικών σωμάτων χρησιμοποιοΰσι τήν άστυνομικήν 
στατιστικήν. Είς τήν άστυνομικήν στατιστικήν ή σύνθεσις ή δράσις καί αί έπι- 
τυχίαι τής άστυνομίας παρίστανται δι’ άριθμών. Ή  στατιστική αυτή διαιρείται :

1) Είς τήν στατιστικήν διαρθρώσεως τών άστυνομικών ύπηρεσιών. 2) Είς τήν 
στατιστικήν τών κατά τών έγκληματιών προληπτικών μέτρων τής άστυνομίας καί 
3 )  Είς τήν ειδικήν στατιστικήν τών ύπηρεσιών άσφαλείας. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ 
οί ήγήτορες τών σημερινών πολύπλοκων καί πολυαρίθμων άστυνομικών οργανι
σμών παρακολουθοϋσι εύχερέστερον τήν λειτουργίαν τών σωμάτων αυτών διότι 
ή στατιστική τούς βοηθεΐ σπουδαίως είς τήν ρύθμισιν τών είς προσωπικόν άναγκών 
τών διαφόρων ύπηρεσιών αυτών, είς τήν παρακολούθησιν τής δράσεως καί τών άποτε- 
λεσμάτων έκάστης ύπηρεσίας, είς τόν έλεγχον τής άποδόσεως τών είδικωτέρων ύπη
ρεσιών διά τήν έξιχνίασιν τών έγκλημάτων διά διαφόρων έπιστημονικών καί τεχνι
κών μεθόδων, δακτυλοσκοπίας, οπτικής, βιολογίας, γραφολογίας, χημείας, όπλοβλη- 
τικής, παραχαράξεως καί κιβδηλείας κλπ., είς τήν καλλιτέραν χρησιμοποίησιν τοϋ 
προσωπικού άναλόγως τών έκάστοτε παρουσιαζομένων άπαιτήσεων καί άναγκών τής 
ύπηρεσίας καί τέλος διά τόν έλεγχον τής άποδόσεως τών ύπό τής άστυνομίας έφαρ- 
μοσθέντων ώρισμένων μέτρων προς πρόληψιν καί καταστολήν τών έγκλημάτων.

Τήν δλην έργασίαν τής τηρήσεως τής άστυνομικής στατιστικής τήν ένερ- 
γοΰσι ειδικευμένοι άστυνομικοί ύπάλληλοι κατά ύπηρεσίας.

Είς τό τέλος τοϋ έτους άπασαι αί ύπηρεσίαι ύποβάλλουσι τάς στατιστικάς 
των είς τήν κεντρικήν ύπηρεσίαν τηρήσεως στατιστικής τοϋ ’Αρχηγείου έκάστου 
αστυνομικού Σώματος καί ή ύπηρεσία αΰτη έκδίδει τήν γενικήν στατιστικήν τού 
έτους όλων τών ύπηρεσιών της.

Καίτοι τό κρίνω περιττόν τό σημειώνω χάριν διευκρινίσεως ότι δηλαδή διά 
τής στατιστικής παρουσιάζεται ή πραγματική κατάστασις καί άπόδοσις όλων τών 
άστυνομικών ύπηρεσιών εΐτε αυτή είναι ύπέρ είτε κατά. ’Αντίθετος άντίληψις ή 
ενέργεια είναι παρά πάντων παντάπασι άπαράδεκτος.
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'Υπό του ΑΛΑΙΝ ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μεταφρ. ύτίό Σ.Α.Χ.—ΘΕΟΔΟΤΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου κα ι τέλος)

ΙΒ'. ΠΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
-  ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ -

«Ά λλ ’ ύπάρχει έν μέσον πολύ άπλοϋν διά νά πεισθώμεν. ’Εάν αί ύπόνοιαί 
» μου είναι βάσιμοι ό άνθρωπος αυτός ό οποιοσδήποτε καί αν είναι, θά έπανέλθη 
» άφεύκτως κατά τήν ιδίαν ώραν. "Ενεκα τοϋ χοροΰ τής Αυλής αυτήν τήν νύκτα 
» τό πράγμα θά τω είναι πολύ ευκολον άφοΰ το αύτοκρατορικον διαμέρισμα θά είναι 
» κενόν. Σάς προτείνω νά κρυφθώμεν άμφότεροι είς το μικρόν δωμάτιον τό προω- 
» ρισμένον διά τούς άκολούθους μόλις άντικαταστήσετε τον συνάδελφόν σας καί 
» έάν τό μυστηριώδες αύτό πρόσωπον έπανέλθη θά τό εκβιάσω νά δηλώση τήν 
» ταυτότητά του».

'Ο Βόρις έδέχθη αύτήν τήν πρότασιν. Ήμπόρεσα νά ϊδω ότι ένδομύχως 
ήτο έντροπιασμένος άπό τό γελοΐον πού τω είχε προσαρμοσθή έξ αιτίας τής φα- 
σματικής οπτασίας του καί έπεθύμει νά ΐδη έπιβεβαιουμένους τούς λόγους του. 
'Η Πριγκήπισσα εύηρεστήθη νά έκφράση τήν γνώμην της περί τοΰ θάρρους μου 
καί περί τής άφοσιώσεώς μου. Έν τέλει έμείναμεν σύμφωνοι καί μετέβημεν είς τά 
’Ανάκτορα.

Διαρκοϋντος τοϋ χοροΰ—οπότε ή Μεγάλη Δούκισσα ’Όλγα εύηρεστήθη νά 
χορεύση έν βάλς [μαζί μου—τό έπεισόδιον τοΰ Βόριδος ήτο τό θέμα όλων των 
συνομιλιών. Τά πρόσωπα πού είχαν τήν μεγίστην επιρροήν έθεώρουν βεβαίως τό 
ζήτημα τοΰτο ώς απλήν αυταπάτην τοΰ νέου. Ά λλ’ έν γένει ολίγοι άπό τούς πα- 
ρόντας συνεμερίζοντο τήν γνώμην μου. Διεκινδύνευσα νά πλησιάσω τον Αύλάρ- 
χην τον έμπιστον τοΰ Τσάρου κατά τό διάλειμμα δύο χορών διά νά τον βολιδοσκο
πήσω επί τοΰ προκειμένου. 'Η άπάντησίς του ήτο ή χαρακτηριστική τοΰ έθνους 
του καί τής κυβερνήσεώς του.

—«Φίλτατέ μου βαρώνε είπε τραχέως δεν υπάρχει τι τόσον άποτρόπαιον 
«όσον αί φλυαρίαι τής Αύλής. 'Η Αύτοΰ Μεγαλειότης είναι πολύ στενοχωρημένος 
» διότι τό όνομα τοΰ πατρός του άνεμίχθη είς τούς παρολογισμούς παραξένου 
» νέου. Άκούσατέ με μή δώσητε καμμίαν πίστιν είς αύτήν τήν ιστορίαν».

'Η στάσις του μέ κατέπεισεν ότι άπέδιδαν πολύ περισσοτέραν σπουδαιότητα 
άπό ό,τι αύτός ήθελε νά παρουσιάση. Έν τούτοις έδήλωσα τήν ίκανοποίησίν του 
καί έπέστρεψα παρά τή Μεγάλη Δουκίσση, ήτις έπεθύμει νά γνωρίζη έάν τό 
φουστάνι της θά έθαυμάζετο είς τό Παρίσι. ’Αλλ’ ή ώρα τής συναντήσεως έπλη- 
σίαζε καί έδέησε νά έφεύρω λογικάς δικαιολογίας διά νά έγκαταλείψω τήν Αύτο- 
κρατορικήν Κυρίαν.

Ό  Βόρις μέ συνήντησεν, όπως συνεφωνήθη, είς έν στενόν πέρασμα, πού 
ώδήγει είς τον προθάλαμον, καί έφθάσαμεν, χωρίς νά μάς παρατηρήσουν, είς τον
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εξώστην του φαντάσματος. 'Ο ακόλουθος—φύλαξ προ ολίγου είχε φύγει. Έ γε- 
λοΰσεν, όταν ό Βόρις τω έπεξηγοϋσεν ότι έπεθύμουν να ΐδω τό δωμάτιον των ακο
λούθων. Ευτυχώς έπεθυμοϋσε να χορεύση καί -μάς άφήκε. Μόλις ή ώρα έσήμανε 
μεσάνυκτα, άνεχώρησε καί ό Βόρις καί εγώ είχαμεν τον έξώστην εις την διά- 
θεσί μας.

’Ήμην ώπλισμένος μέ τό περίστροφόν μου πού είχα γεμίσει ό ίδιος. Έ πω- 
φελήθην τοϋ χρόνου κατά τον όποιον άνεμέναμεν την έμφάνισιν διά νά έπιδώσω 
εις τον Βόριν παρόμοιον όπλον. Διά νά μη γίνη αντιληπτή ή παρουσία μας έν τω 
εξώστη από τον μυστηριώδη έπισκέπτην έκρύφθημεν εις τό δωμάτιον οπού ήρχε 
σκότος βαθύ. Είχαμεν την μορφήν έστραμμένην προς τήν θύραν. ώστε θά έβλέπα- 
μεν πάντα, πού θά έτόλμα νά περάση άπό τον έξώστην.

Ήμίσεια ώρα παρήλθε χωρίς νά ίδωμέν τι. ’Έγινα άνυπόμονος καί ένδομύ- 
χως κατηγορούσα τον Βόριν ώς έφευρόντα τό παραμύθι. Ά λλ ’ όταν τω ώμίλησα,_ 
ήγανάκτησε τόσον πολύ οπού ήναγκάσθην, παρά τήν θέλησίν μου, νά πιστεύσω 
ότι ύπήρχε κάτι τό βάσιμον εις τήν δήλωσίν του.

Έν τέλει, κουρασμένος, έσηκώθην καί μετέβην εις τον έξώστην. Παρετή- 
ρησα προς όλας τάς διευθύνσεις, άλλά δεν είδα τίποτε, πού νά προσομοιάζη προς 
τήν μορφήν τής παρελθούσης νυκτός. Έν τούτοις αίφνης, είδα κάτι πού μέ έξέ- 
πληξεν. Εις τήν άκραν τοϋ έξώστου, όπου εύρίσκοντο τά έγκαταλελειμμένα δια
μερίσματα περί των οποίων μέ εΐχεν ώμιλίσει ό Βόρις, διέκρινα καθαρώς έν φως.

’Αμέσως έπέστρεψα εις τό δωμάτιον, όπου είχα άφήσει τον νέον Πρίγκηπα 
καί τον προσεκάλεσα νά ελθη εις τον έξώστην. Παρετήρησεν ότι είχα κάμει μίαν 
σπουδαίαν άνακάλυψιν καί ύπήκουσε τρέμων. Μόλις έξήλθεν άπό τό δωμάτιον καί 
παρετήρησε προς τήν ύποδειχθεΐσαν διεύθυνσιν, έ'ρριξε κραυγήν τρόμου.

—«Τό έγκαταλελειμμένον διαμέρισμα! άνέκραξε μέ φωνήν βραγχνήν. Ποτέ 
» δέν ύπήρχε φως έκεϊ άφότου γνωρίζω αύτήν τήν πλευράν των ’Ανακτόρων».

Έκίνησα τήν κεφαλήν.
«Αύτό ήθελα ν’ άκούσω νά δηλώσετε, άπήντησα. Άλλά μή γίνεσθε νευρι- 

» κός. Βλέπετε ότι αύτό έπιβεβαιοΐ τήν θεωρίαν, πού έξετάζομεν τώρα. 'Έν φάν- 
» τασμα, παρ’ δ,τι υποθέτετε, δέν έχει άνάγκην φωτός. Είναι φανερόν ότι εΐ- 
» μέθα είς τά ίχνη μυστικού πολύ πραγματικωτέρου καί πλέον έπικινδύνου.

«Έ κεϊ όπου τά πρόσωπα τά άναμεμιγμένα έγιναν κάτοχοι των δωματίων 
» τούτων, άσχολοΰνται ίσως τώρα νά έκθέτουν τά σχέδιά των».

Ό  νέος Πρίγκηψ δέν άμφέβαλλε πλέον περί τοϋ βάσιμου των πορισμάτων
μου.

«Ά λλά τί νά κάμωμεν; έψιθύρισε. Πρέπει νά καλέσω τούς φρουρούς ή νά 
» ειδοποιήσω τον Βέλοριτς, τής Μυστικής Αστυνομίας;»

Έσκέφθην ώρίμως πριν ή άπαντήσω. Μία άπό τάς έντυπώσεις, πού άπέ- 
κτησα άπό μακράν πείραν των πολιτικών μυστικών, μέ εϊδοποίησεν ότι εύρισκό- 
μην είς σημεΐον νά κάμω μίαν άνακάλυψιν οχι τυχαίαν, άνακάλυψιν είς τήν οποίαν 
θά έπραττα ίσως καλά νά μή άναμίξω τήν ’Αστυνομίαν καί ήτις, διά πολλούς λό
γους δέν έπρεπε νά γνωσθή άπό τον Βόριν.

—«"Οχι, είπα έν τέλει, δέν πρέπει νά πράξωμεν βεβιασμένος. Παρ’ ότι 
» ύποπτευόμεθα, δέν γνωρίζομεν ακόμη τίποτε πού νά μάς έπιτρέπη νά είδο- 
» ποιήσωμεν τάς Άρχάς. Είναι άνάγκη νά πεισθώμεν περί τής φύσεως τού μυ- 
» στηρίου τούτου. Εΐσθε νέος καί ώς έκ περισοΰ εΐσθε Ρώσσος, καί δι’ αύτούς 
» τούς λόγους είναι προτιμότερον νά μή έκτεθήτε. Έν τή ίδιότητί μου ώς άπε- 
» σταλμένου ξένης Δυνάμεως, τό πρόσωπόν μου είναι άπαραβίαστον, καί ήμπορώ 
» νά διακινδυνεύσω μίαν άκριτομυθίαν».

«Μείνατε έδώ, σάς παρακαλώ, ένώ έγώ θά μεταβώ είς τό διαμέρισμα
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» δπου λάμπει τό φως. Έάν δεν έπανέλθω εντός τετάρτου της ώρας, σας πληρε- 
» ξουσιοδοτώ να προειδοποιήσητε τον Μ. Βέλοριτς».

'Ο νέος έφάνη κατ’ άρχάς δυσηρεστημένος διότι τω προέτεινα να τον άπο- 
κλείσω άπό αυτήν τήν έπιχείρησιν. Ά λλ ’ έπικαλεσθείς την προς την μητέρα του 
άγάπην, επέτυχα νά λάβω τήν συγκατάθεσίν του διά τό προτεινόμενον σχέδιον. 
Παρετήρησε τό ώρολόγιόν του διά νά ύπολογίση τό όρισθέν χρονικόν διάστημα καί 
έπροχώρησα βραδέως καί άθορύβως διά του έξώστου.

Τό φως πού είχα διακρίνει εΐσέδυεν άπό τά μικρά κενά βαρείας θύρας εύρι- 
σκομένης εις τό άκρον του διαδρόμου. Ήθέλησα κατ’ άρχάς νά κρούσω άλλά μοί 
ήλθεν άλλη ιδέα. ’Ασφαλώς άπό αυτήν τήν θύραν είχεν είσέλθει τήν προηγουμένην 
νύκτα τό πρόσωπον πού έφάνη εις τον Βόριν, καί ήτο πιθανόν ότι είχε λησμονήσει 
νά κλείση τήν θύραν κατά τήν έπιστροφήν του.

’Επήρα τήν λαβήν εις τό χέρι καί τήν έστρεψα μέ πολλήν λεπτότητα. Μόλις 
έπαυσε νά στρέφη ύπό τήν άπλήν ώθησιν τής χειρός μου, ώθησα έλαφρά τήν 
θύραν. Προς μεγάλην χαράν μου, αΰτη ένέδωκεν. ’Ώθησα δευτέραν φοράν καί ή 
θύρα έτριξε φρικωδώς. Ήτο πλέον περιττόν νά λάβω άλλας προφυλάξεις. Έμβήκα 
γρήγορα εις τό δωμάτιον.

Έ κ πρώτης οψεως άντελήφθην δτι είχα κάμει άνακάλυψιν άπλοϋ προθα- 
λάμου σχηματίζοντος διέξοδον προς τά διάφορα δωμάτια πού άπετέλουν τό διαμέ
ρισμα. 'Ο προθάλαμος αύτός ήτο έρημος, άλλά δεξιόθεν ύπήρχεν άλλο δωμάτιον 
ή θύρα τοϋ οποίου ήτο ήμιανοικτή, καί διά της οποίας ήρχετο τό φως πού διεκρί- 
ναμεν εις τον εξώστην. ’Έκλεισα γρήγορα τήν θύραν δπισθέν μου, καί έκαμα 
δύο βήματα εις αύτό τό δεύτερον δωμάτιον.

Δέν θά λησμονήσω ποτέ τό ρίγος καί τήν κατάπληξιν πού μέ κατέλαβαν 
δταν είδα τί περιεΐχεν. Έκεΐ, ήμιόρθιον επί καθίσματος, είδα τό αυτό πρόσωπον- 
πού μέ είχε περιγράφει ό Βόρις, υψηλόν μέ μαύρα φορέματα, καί έπί δλων τούτων,, 
τήν ώχράν καί καταπτοούσαν μορφήν τού μονάρχου, ούτινος ό θάνατος είχε βυ
θίσει δλην τήν Ευρώπην εις πένθος.

Δέν ενθυμούμαι έπακριβώς πλέον τί έκραύγασα, δταν είδα αυτήν τήν έμφα- 
νισιν. Ά λλ ’ δταν τό πρόσωπον πού εύρίσκετο άπέναντί μου, έσυρε περίστροφον- 
άπό τό θυλάκιόν του, δέν ήμποροΰσα πλέον ν’ άμφιβάλλω περί της πραγματικό
τητας, καί δτι είχα εμπρός μου άνθρωπον μέ σάρκα καί οστά. Ταχύς ώς ή άστραπη,. 
έλαβα τό ίδικόν μου περίστροφου, τό έστησα προ τού στήθους του καί έκραύγασα :

—«Στάσου! ' Είμαι ό άπεσταλμένος της Γαλλίας! Έν όνόματι τού Τσάρου· 
» ποιος είσαι;»

Κατεβίβασε τό περίστροφου του, μέ παρετήρησε μερικάς στιγμάς, καί με 
άνεγνώρισεν άναμφιβόλως, διότι άπήντησε μέ τόνον λυπηρόν :

—«Είμαι ό ’Αλέξανδρος Γ')>.
Καί τήν αύτήν στιγμήν κατέπεσεν έπί τού καθίσματος του, τό περίστρο

φου μου έξέφυγεν άπό τό χέρι μου, καί έδέησε νά στηριχθώ έπί μιας τραπέζης.
—«Μεγαλειότατε! ήτο παν δ,τι ήμπόρεσα νά είπω. Άλλά....άλλά.... συγ- 

» γνώμην διά τήν άδιακρισίαν ταύτην, ένόμιζα δτι εΐσθε....»
—«Νεκρός ; ναί, τό γνωρίζω, άπήντησεν εις τον ίδιον μελαγχολικόν τονον.

» Άλλά καθήσατε. Αφού είσθε έδώ καί ή τύχη ή αί περιστάσεις σάς έθεσαν εν 
» γνώσει τού μυστικού μου, είναι προτιμότερου νά γνωρίζετε δλα. Καθήσατε, Κύριε. 
» Βαρώνε, δέν είμαι πλέον αύτοκράτωρ».

Ύπήκουσα, άγωνιών πάντοτε κατά της καταπλήξεώς μου.
—«Έ ν πρώτοις, διαγήθητέ μοι πώς κατωρθώσατε ν’ άνακαλύψετε τό κατα- 

» φύγιόν μου, ένω έδώ ένόμιζα έμαυτόν έν τελεία άσφαλεία, εΐπεν ό πρώην Τσα- 
»  ροε».
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Διηγήθην εις τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα, όσον συντόμως ήμποροΰσα, αύτά 
πού σας είπα. Μέ ήκουσε μετά προσοχής.

—« Έ  λοιπόν, Βαρώνε, σάς γνωρίζω άπό πολλοϋ χρόνου, είπε μέ έλαφρόν 
» χαμόγελον. Εί'χετε πάντοτε τήν φήμην ότι διευκρινίζετε περισσότερα μυστικά 
.» παρ’ οποιοσδήποτε άλλος, καί ώφειλα νά προΐδω ότι ήτο άναπόφευκτον νά σάς 
)) θέσω έν γνώσει αύτοϋ, πού έσκόπευα νά κάμω. Εύτυχώς πού εΐσθε μόνος καί 
»  ή τιμή σας είναι τόσον διάσημος όσον καί ή ίκανότης σας».

Έχαιρέτησα βαθύτατα. Ή  Αύτοϋ Μεγαλειότης έξηκολούθησε :
—«Διά ν’ άνταμείψω τήν πίστιν σας, περί της οποίας είμαι βέβαιος, θά σάς 

» διηγηθώ τί μέ ώθησεν εις τήν παροΰσαν κατάστασιν των πραγμάτων. Γνωρίζετε 
33 βέβαια, ότι ό πατήρ μου, ό ’Αλέξανδρος Β', έφονεύθη άπό μίαν βόμβαν έν Πετρου- 
ΐ) πόλει. ’Αλλά δέν 
)) το πνεΰμά μου.

«Οί κύνδυνοι μιάς μάχης δέν συγκινοΰν ένα γενναΐον άνθρωπον, άλλά ό διη- 
» νεκής μυστικός κίνδυνος, πού σάς παραφυλάττει ημέρας καί χρόνους άδιακόπως 
ΐ) —αύτό είναι άλλο πράγμα.

«Δέν έντρέπομαι νά σάς ομολογήσω, Κύριε Βαρώνε, ότι άφ’ ής στιγμής 
ΐ) άνήλθα εις τον αίματοβαφή θρόνον τής Ρωσσίας, ή ζωή μου ήτο μακρά άγωνία. 
33 Δέν είχα μίαν ώραν έλευθέραν καί ήμην άνίκανος νά υπερασπίσω έμαυτόν, μάρτυς 
» προσδεδεμένος εις τον πάσσαλον τής αύτοκρατορίας μου. Μοί ώμιλοΰσαν περί 
» μεταρρυθμίσεων. Σείς, πού γνωρίζετε καλλίτερον άπο κάθε άλλον τήν Ρωσσίαν, 
» γνωρίζετε ότι έάν έδοκίμαζα νά εισαγάγω τήν έλαχίστην μεταρρύθμισιν, ώφειλα 
J) νά φοβούμαι τήν οργήν καί τήν έκδίκησιν προσώπων πλησίον εις τά όποια οί 
3) Μηδενισταί είναι άδέξιοι μαθητευόμενοι».

Έδέησε νά έπιβεβαιώσω αύτήν τήν λυπηράν άλήθειαν.
—«Πρό τινων ετών, είχα ήδη τον σκοπόν νά παραιτηθώ, έξηκολούθησεν ό 

3> ’Αλέξανδρος. Άνέμενα μέχρις, ότου ό υιός μου Νικόλαος ήτο εις ήλικίαν ν’ άνα- 
3) λάβη τό βαρύ τοΰτο καθήκον. Έλλ’ ένόσω ή ώρα τής άπαλλαγής έπροχώρει,
3) έμαθα ότι ή παραίτησις ούδόλως θ’ άνέστελλε τό μίσος μέ τό όποιον μέ παρακο- 
»  λουθοΰσαν. Μοί έδήλωσαν ότι είχαν όρκισθή ότι δέν θά άπέθνησκα έπί τής κλί- 
3) νης μου.

«Νά παραδώσω τήν αύτοκρατορικήν κατάστασιν μου, ήτο απλώς νά έγκα- 
3) ταλείψω τήν αύτοπροστασίαν μου, χωρίς ν’ άφοπλίσω ούτε μίαν στιγμήν έκεί- 
3) νους πού ήθελαν τό αΐμά μου. Αύταί αί σκέψεις μέ έβίασαν τελικώς νά επινοήσω 
3) αυτό τό τέχνασμα διά τό όποιον λυπούμαι, άλλ’ εις τό όποιον χρεωστώ τάς πρώ- 
3) τας ευτυχείς ήμέρας πού έπέρασα άπό δώδεκα ετών.

«Άπεφάσισα, όπως γνωρίζετε, νά περάσω έπισήμως άπό τάς διατυπώσεις 
3) τοΰ θανάτου καί τής ταφής, καί άπέκτησα ουτω τό δικαίωμα νά άποσυρθώ εις 
3) μέρος άγνωστον, όπου θά ήμποροΰσα νά περάσω τό έπίλοιπον τών ήμερών μου,
3) προστατευμένος έναντίον τής έκδικήσεως τών άμειλίκτων εχθρών μου. Διά νά 
33 εκτελέσω αυτό τό σχέδιον, ήτο άνάγκη νά έχω πέντε πρόσωπα εμπιστοσύνης—τήν 
33 σύζυγόν μου, τον υιόν μου, δύο ιατρούς άπό τήν νομιμοφροσύνην καί τήν φιλίαν 
» τών όποιων είχα πείραν, καί ένα πιστόν θαλαμηπόλον, εις τον όποιον είχαν έπι- 
» βάλει τό καθήκον νά τακτοποιήση τό μέλλον ήσυχαστήριόν μου, καί νά μέ περι- 
33 μενη έκεί. Αύτήν τήν στιγμήν έπήγε νά προμηθευθή τροφάς».

«Τό τέχνασμα επέτυχε κατ’ εύχήν καί ή έπιτυχία αυτή ώφείλετο ίσως εις 
33 αύτό τό τολμηρόν τοΰ σχεδίου.

«Ό  λαός, μεμωρομένος μέσα εις τήν στενήν τριβήν του, δέν άποδέχεται ότι 
33 μία πράξις έκτακτος ήμπορεί νά παραχθή. Ό  νέος φίλος σας, ό άκόλουθος, περί

γνωρίζετε όποιαν έντύπωσιν έπροκάλεσεν αύτή ή ύπόθεσις είς
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» τοΰ οποίου (ομιλήσατε, έπίστευσε μάλλον ότι είχεν εμπρός του εν φάντασμα παρά 
» τον ’Αλέξανδρον Γ'.

«'Η αγχίνοια καί έφευρετικότης σας θά ήμπορέση είμαι βέβαιος, ν’ άνακα- 
» λύψη τάς σκέψεις πού έσχημάτισεν εκτοτε».

Οί λόγοι τής Αύτοϋ Μεκαλειότητος μέ υπενθύμισαν ότι ό Βόρις μέ έπερίμενε. 
Παρετήρησα τό ώρολόγι μου, ήσαν δώδεκα λεπτά άφότου ήμην έδώ.

—« ’Οφείλω νά σάς άφήσω, Μεγαλειότατε, είπα, ειδεμή ό σύντροφός μου 
»  θά ελθη νά μέ ζητήση. Έστέ βέβαιος ότι θά σάς οφείλω χάριν διότι μέ ένεπι- 
» στεύθητε καί διότι ήμπορεΐτε νά έχετε πεποίθησιν εις εμέ. ’Αλλά συνιστώ εις 
» τήν Μεγαλειότητά σας νά παύση προς στιγμήν τάς επισκέψεις εις τον υιόν σας. 
» ’Εάν έπιθυμεΐτε νά μέ τιμήσετε μέ τάς διαταγάς σας, εύρίσκομαι εις τήν Γαλ- 
» λικήν Πρεσβείαν».

Καί άφοϋ είπα αύτά, άφήκα μετά σεβασμού τον πρώην Τσάρον, όστις μοί 
άπηύθυνεν ενα εγκάρδιον άποχαιρετισμόν.

Συνήντησα τον Βόριν άκριβώς τήν στιγμήν, πού έσκόπευε νά κάμη έπίκλησιν 
προς βοήθειαν, καί κατώρθωσα, μέ μερικάς λέξεις, νά τον έμποδίσω όπως μέ θέση 
έρωτήματα.

—«Δέν ήμπορώ νά σάς διηγηθώ τί είδα, είπα, μέ μικρόν ύφος είρον, αλλά 
» πιστεύω ότι έξελάβατε τον υιόν άντί τοΰ πατρός. Εις τό μέλλον, αν καί πάλιν 
» συναντήσετε τον Τσάρον κατά τούς νυκτερινούς περιπάτους του, θά τον ϊδετε 
» ίσως είσερχόμενον είς αύτό τό θελκτικόν διαμέρισμα τοΰ άγάμου νεανίου όπου 
» εύρέθην».

'Ο νέος Πρίγκηψ έδέχθη τήν έξήγησίν μου καί τήν έπαύριον ή έπίβλεψις τοΰ 
εξώστου είχεν άνασταλή. "Οπως σάς είπα, τό γεγονός τούτο άμέσως άπεσιωπήθη 
έν Πετρουπόλει. Μετά τινα καιρόν δέ ό δυστυχής άκόλουθος διωρίσθη ύπολοχαγός 
έν Βλαδιβοστόκ, είς τάς άκτάς τοΰ Είρηνικοΰ.

Ήμπορώ νά σάς προσθέσω ότι έάν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ήτο άκόμη είς τό 
Χειμερινόν Άνάκτορον, δέν θά σάς έδιηγούμην τήν ιστορίαν ταύτην. Μέ έτίμησε 
μέχρι τοΰ σημείου νά μέ επιφόρτιση όπως άναζητήσω δι’ αύτόν έν άσυλον όποιοε νά 
ήμπορέση άφόβως νά τελειώση τάς ήμέρας του, καί πράγματι, εύρίσκεται τώρα 
έξω τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Βαρώνος .....................
Πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας.

Μεταφραστής: Σοφοκλής Άβρ. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος ( Παλ. Φάληρον)

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» έπεβλήθησαν ώς τό μοναδικόν εκπαι
δευτικόν περιοδικόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ ΰλην πλουσίαν καλύπτου- 
σαν όλους τούς άστυνομικούς, ήθικοκοινωνικούς, έπιστημονικούς, έγκλημα- 
τοτεχνικούς καί λογοτεχνικούς τομείς. "Ενεκα τούτου άποτελοΰν άπαραίτη- 
τον βοήθημα δι’ όλους τούς βαθμοφόρους τής ’Αστυνομίας.
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ1'1
ΕΝ ΤΩ ΠΟΙΝΙΚΩ,

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩ ΔΙΚΑΙΩ

'Υπό κ. I .  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ τακτικού καθηγητοϋ της 
’Εγκληματολογίας καί της Κοινωνικής Παθολογίας έν 
τη Παντείω Άνωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών 
τών ’Αθηνών καί καθηγητοϋ Σχολής ' Υπαστυνόμων.

I . — Προλεγόμενα.
II. —  'Ιστορική έπισχόπηοις τής έμφανίσεως τον δόγματος τής μετάνοιας εν τφ  Ποινικω Δικαίω.

I I I . —Αιτιάσεις κατά τον δόγματος τής μετάνοιας.
IV. —Γ ενικώς περί τον δόγματος τής μετάνοιας έν τφ ΑιχαΙτι) δπερ αποτελεί δεσμόν αγωγής.

« Οΰτω χαρά γίνεται ενώπιον τώ ν αγγέ
λω ν τοΰ Θεοΰ επί ένί άμαρτωλώ» (2)

I. Προλεγόμενα
Τούς εύγενεΐς νέους τοΰ «Χριστιανικού 'Ομίλου Φοιτητών» άπό καρδίας εύ- 

χαριστοΰμεν έπί τη προσενεχθείση προς ήμας τιμή προσκλήσεως προς ομιλίαν έν 
τω κύκλω τών ύπ’ αύτοϋ διοργανουμένων έπιστημονικών διαλέξεων. Έ ν τη τοιαύτη 
συνόλη χριστιανική κινήσει τών ήμετέρων Ελλήνων Φοιτητών καί Φοιτητριών δια- 
βλέπομεν πνευματικόν φυτώριον νέων καί νεανίδων έπιλέκτων, άγαθών καί δι
καίων, οίτινες, μεστοί εύφροσύνης, φέρονται άόκνως προς το υψηλόν καί τέλειον- 
ιδεώδες, τό τοΰ χριστιανικού έπιστήμονος. Έχομεν οΰτω προ οφθαλμών μεγαλειώ
δες όραμα, άχωρίστους συντρόφους την Πίστην καί την ’Επιστήμην. Τοιαϋτα πα
ραινεί ήμΐν ό ιερός λόγος : « ’Ίσθι πεποιθώς έν βλη καρδία έπί Θεώ, έπί δέ τη σο
φία μή επαίνου* έν πάσαις όδοΐς σου γνώριζε Αυτόν, ΐνα όρθοτομή τάς οδούς σου» (8).

'Η τοιαύτη δ’ ελπίς τής μορφώσεως έπιστημόνων άνωτέρας πνοής καί άνω- 
τέρου ήθους, είναι ή μεγάλη έκείνη δύναμις, ή έμπνέουσα ήμας τούς άκαδημαϊκούς 
διδασκάλους εις τό έργον τής διδασκαλίας καί τής άγωγής τής φοιτητικής νεότητος.

II. 'Ιστορική έπισκόπισις τής έμφανίσεως τοϋ δόγματος τής μετά
νοιας έν τώ  Ποινικω Δικαίω

1. 'Ως βαθέώς χριστιανικόν καί ήθικόν θεωροΰμεν τό θέμα τής παρούσης δια- 
λέξεως «περί τής χριστιανικής μετάνοιας έν τη ποινική έπιστήμη».

2. Βεβαίως τό θέμα τής μετάνοιας ούδεμίαν είχε θέσιν ύπό τό κράτος τών έν 
τφ  Ποινικώ Δικαίω άποκληθεισών «άπολύτων θεωριών». Κατά ταύτας ό δικαιολο- 
γικός λόγος τών κατά τών έγκληματιών έπιβαλλομένων ποινών ένέκειτο έν τη έκ- 
λαμβανομένη ώς άπολύτω άνάγκη τής άνταποδόσεως κατά τοΰ διαπράξαντος τό 
έν,τώ έγκλήματι περίεχόμενον κακόν έτέρου έν τη ποινή περιεχομένου κακοϋ. Τοΰτο 
άπό συμφώνου καί προς τον Μωσαϊκόν νόμον, έπιτάσσοντα «ψυχήν άντί ψυχής,

(1) Διάλεξις γενομένη έν τη αιθούση της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’.Αθη
νών ύπό τήν αιγίδα τοϋ «Χριστιανικού 'Ομίλου Φοιτητών» κατά τήν 16ην Δεκεμβρίου 1953. 
Περί αυτής «Θέμις, τής 15—31 ’Ιανουάριου 1954» σ. 141 έπ.

(2) ’Εκ τοϋ κατά Λουκαν 'Αγίου Ευαγγελίου, ιε', στ. 10).
(3) Παροιμ. Σολομ. Κεφ. Γ'., 5—6. «“Ορα σχετικώς περί εΰσεβειας καί νεότητος»· 

Δήμητμίου Στ. Μαυροκαρδάτου.,-ΘρησκευτικαΤμελέται. Τόμος Γ'. Άθήναι 1896, ΝΣΤ' σ. 5 έπ.
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όφθαλμδν άντί οφθαλμού, όδόντα άντί όδόντος, χεϊρα άντί χειρός, πόδα άντ'ι ποδός, κα- 
τάκαυσμα άντί κατακαύσματος, τραϋμα άντί τραύματος, μώλωπα άντί μώλωπος». (‘) 

Ώ ς άπο περιωπής διερμηνείς τής ιδέας τής άνταποδόσεως έθεωρήθησαν διά
σημοι επιστήμονες, καταλεγόμενοι μεταξύ των ύψίστων φιλοσόφων των νεωτέρων 
έποχών, ώς ό Immanuel Kant ό δημιουργός τής κριτικής φιλοσοφίας, (1724—■ 
1804), ό ιδεαλιστής Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770—1831) καί ό 
θεμελιωτής τής επιστημονικής παιδαγωγικής Johann Friedrich Herbart (1776— 
1841). Έ κ τούτιον ό Kant (δ) άπεφάνθη ότι τό καθήκον προς άνταπόδοσιν τοϋ 
κακοϋ κατά τοϋ έγκληματήσαντος κέκτηται άπόλυτον χαρακτήρα, ότι δικαιοσύνην 
δύναται να θεμελιώση μόνον ή άνταποδοτική ποινή καί ότι άνευ ταύτης δεν δύναται 
νά εχη άξίαν ή άνθρωπίνη ζωή έπί τής γής. ' Ο Hegel (β) έδίδαξεν ότι τό έγκλημα 
είναι άρνησις τοϋ δικαίου, ότι ή άνταποδοτική ποινή είναι άρνησις τής άρνήσεως καί 
συνεπώς ότι διά ταύτης έπανορθοΰται τό δίκαιον. Τέλος ό Herbart (7) έτόνισεν 
οτι ή άνταπόδοσις καλοϋ άντί τής καλής πράξεως καί κακοϋ άντί τής κακής (έγκλη- 
ματικής) συνιστώσιν αισθητικήν καί ήθικήν άνάγκην.

’Από προοπτικής κρίνοντες τάς έν λόγω άπολύτους θεωρίας τής άνταποδόσεως 
καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα ότι ψυχολογικόν ύπόβαθρον τούτων είναι κυρίως 
ειπεϊν ή συναισθηματική καί εγωιστική ροπή των άνθρώπων προς έκδίκησιν ή 
τείνουσα προς έπανύψωσιν τοϋ ταπεινωθέντος εγώ καί στρεφομένη κατά παντός 
βλάψαντος. Χαρακτηριστική άπό τής άπόψεως ταύτης είναι ή παραστατική άνα- 
γνώρισις ύπό τοϋ έπιλέκτου έκ των νεωτέρων οπαδών τής συντηρητικής κλασσι
κής σχολής τοϋ ποινικοΰ δικαίου Γερμανοΰ καθηγητοΰ τοϋ ποινικοΰ δικαίου V. Birk- 
mever ότι « ή ποινή ούδέν άλλο είναι εΐμή έξευγενισθεΐσα έκδίκησις». ( 8)

3. Άντιθέτως τό θέμα τής μετάνοιας άνέκυψε τό πρώτον ύπό τό κράτος τών 
θεωριών, τών άπορριψασών τήν εύτελοΰς χροιάς καί φύσεως άνταπόδοσιν καί άν- 
τεκδίκησιν, καί έπιζητησασών τήν διά τοϋ ποινικοΰ δικαίου πάλην κατά τής έγκλη- 
ματικότητος. ’Ιδίως δ’ έκείνων έξ αύτών, αίτινες άπεφάνθησαν ότι όόψιστος σκοπός 
τοϋ ποινικοΰ δικαίου θά εδει νά ή ή ήθική σωτηρία τοϋ ήθικώς νοσοΰντος έγκλη- 
ματίου. Ούτως έπραγματώθη ή άξίωσις τοϋ Πλάτωνος, (9) καθ’ ήν «δίκη δ’ ορθή 
τον πλημμελοϋντα έμμελή ποιεΐν». ’Ιδίως όμως διά τής νέας θεωρητικής στροφής 
ελαβε σάρκα καί οστά ή θεία διδασκαλία τής Χριστιανικής θρησκείας. Είναι ή θρη
σκεία έκείνη, ήτις άνήσυχος περιπλανάται στρεφομένη πάντοτε καί πανταχοΰ, 
Ενα άναζητήση καί διασώση τά άποδημήσαντα εις τήν χώραν τών άμαρτιών άπο- 
λωλότα τέκνα αύτής καί κινδυνεύοντα έξ ήθικοΰ θανάτου. Άναμνησθώμεν τής υψη
λής καί ύπερωραίας είκόνος τής παραβολής τοϋ ’Ασώτου (10) συγκλονιζούσης έν-

(4) « ’Εξόδου ΚΑ' 24-25, Λευΐτικ. ΚΔ' 20, Δεύτερον ΙΘ 21», περί ό,ν «Δημητρίου 
I. Καρανίκα, Σωφρονιστική. Τόμος Α'. Θεσσαλονίκη, 1948» σ. 224.

(5) Περί Kategorischer Imperativ 6ρα «W alter Brugger. Philosophisches W or- 
terbuch. 3. AufL Freiburg. 1950» σ. 174 έπ.

(6) «Τιμ. E. Ήλιοπούλού. Σύστημα τοϋ Έλλην. ποιν. δικ. Τόμος _ Α'. Έκδ. δ', 
Άθήναι 1927.» σ. 87.

(7) «Τιμ. Σ. Ήλιοπούλού, αύτόθι» σ. 87.
(8) «Τιμ. Σ. Ήλιοπούλού, αύτόθι» σ. 87.
(9) Κριτίας 106Β. Σχετικώς «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Ιστορία τών στερητικών της ελευ

θερίας ποινών. Άθήναι 1953» σ. 8 ύπ. 2.
(10) Λουκ. Ε., 11—32. Σχετικώς καί «Πρ. Νικομήδειας Φιλοθέτου. Περιοδ. Πολύ

καρπος. Ά ρ. 72 τής 1-9-1912. Σμύρνη» σ. 1888 έπ. "Ορα καί «Δημητρίου Ν. Καμβύση. 
Ή  σωφρονιστική, μεταχείρησις τών έγκληματιών. Άθήναι 1949» σ. 24 έπ.: «Ό  Χριστια
νισμός ώρμήθη άπό άντιθέτου ολως αρχής εις τήν τιμωρίαν τοϋ έγκλήματος. Τό έγκλημα 
τό εξετάζει ύποκειμενικώς. Ένδιαφέρεται δχι μόνον διά τήν αμαρτίαν, άλλά, κυρίως καί 
πρώτιστα, διά τον όλισθήσαντα είς αύτήν. Ό  ένοχος δέν πρέπει νά έξαφανίζηται σωματικώς 
καί πνευματικώς, άλλά νά όδηγήται είς μετάνοιαν καί νά παρέχηται είς αυτόν, άληθώς
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τόνως πάσαν πεπολιτισμένην καί εύγενή άνθρωπίνην ψυχήν. «Έ τ ι δέ αύτοϋ (του 
απολωλότος τέκνου) μακράν άπέχοντος εΐδεν αυτόν ό πατήρ αυτού καί εύσπλαχνί- 
σθη καί δραμών έπέπεσεν έπί τον τράχηλον καί κατεφίλησεν αυτόν».

'Υπό την -έννοιαν ταύτην έν τώ κύκλω τοΰ ποινικού δικαίου ένεφυσήθη εις 
τούς σκοπούς των έπιβαλλομένων κατά των έγκληματιών ποινών ή πνοή τοΰ πλα
τωνικού, άλλά καί κατ’ έξοχήν τοΰ χριστιανικού ιδεώδους τής διασώσεως των έξο- 
λισθησάντων μέχρι τού εγκλήματος καί ώς έκ τούτου κινδυνευόντων έξ ολέθρου 
ηθικού θανάτου ήθικώς νοσησάντων συνανθρώπων διά προωθήσεως αυτών προς 
μετάνοιαν καί σωτηρίαν. Τοιουτοτρόπως ένώπιον τών βυθισθεισών έν τώ σκότει 
τής άμαρτίας τραγικών τούτων έγκληματικών προσωπικοτήτων έξεπέμφθη φώς 
αλήθειας, οπερ κατέστησεν αύτάς ίκανάς νά άναγνωρίσωσι καί άναμετρήσωσι τήν 
άβυσσον, έν ή έχουσι καταπέσει, καί φώς θάρρους καί έλπίδος, όπερ κατέστησεν 
αύτάς ίκανάς, ίνα άνδριζόμενοι προς κτήσιν τής άρετής, έπιτύχωσιν έλεος καί ήθι- 
κήν άναγέννησιν. Κατά ταΰτα τήν λύπην τής φυλακής διεδέχθη ή χαρά τής άνακου- 
φίσεως καί τήν αγωνίαν τοΰ άποπνιγμοΰ έκ τών σιδηρών κιγκλίδων ή ειρήνη έπί τή 
έλπίδι τής ήθικής άναστάσεως διά τής μετάνοιας. Οότω τελικώς ή θύρα τοΰ παραδεί
σου διηνοίχθη καί διά τον έγκληματοπραγήσαντα ληστήν, κλέπτην ή άλλον.

«Εις δέ τών κρεμασθέντων κακούργων έβλασφήμει αύτόν, λέγων, Εΐ σύ εΐ ό 
Χριστός, σώσον σεαυτόν καί ήμάς.’Αποκριθείς δέ ό έτερος έπετίμα αύτώ, λέγων, 
Ούδέ φοβή σύ τον Θεόν, δτι έν τώ αύτώ κρίματι ε ΐ; καί ήμεΐς μέν δικαίως, άξια 
γάρ ών έπράξαμεν άπολαμβάνομεν ουτος δέ ούδέν άτοπον έπραξε" καί έλεγε τώ 
’Ιησού, Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης έν τή βασιλεία σου" καί εΐπεν αύτώ ό 
’ Ιησούς, ’Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ έμοΰ έση έν τώ παραδείσω». ( “ ).

III. Α ιτιάσεις κατά τοΰ δόγματος τής μετάνοιας

1. Καί όμως κατά τοΰ τοιούτου δόγματος τής χριστιανικής μετάνοιας έξη- 
νέχθη έκ μέρους ένίων έπιστημόνων, ώς τοΰ Wulffen, ή βαρυτάτη μομφή, καθ’ 
ήν ή μετάνοια συνιστα έγκληματογόνον παράγοντα ύπό τήν έννοιαν οτι ένθαρρύνει 
τούς άνθρώπους εις τό έγκλημα καί εις τήν άμαρτίαν, έφ’ όσον ούτοι κέκτηνται τήν 
βεβαιότητα ότι άργότερον διά τής μετάνοιας θά έπιτύχωσι διάλυσιν τών άμαρτιών 
των (,2).

Ή  τοιαύτη δ’ αΐτίασις θά ήδύνατο νά έπικουρηθή καί δι’ άναδρομής εις τήν 
ιστορίαν τής Δυτικής ’Εκκλησίας. Αότη, πιστεύσασα ότι εΐχεν έξουσίαν τού δε- 
σμεΐν καί λύειν άμαρτίας, κατέφυγεν εις τήν χορήγησιν τών περιφήμων παπικών 
αφέσεων ύπό μορφήν «συγχωρητηρίων γραμμάτων» (συγχωροχαρτίων, incfulgen- 
tiae). Έγένετο δ’ ώς γνωστόν, δυστυχώς τοσαύτη κατάχρησις, ώστε ταΰτα τε
λικώς μετεβλήθησαν εις άντικείμενα χρηματικής συναλλαγής καί εις μέσα έμμέσου 
φορολογίας ύπέρ τού πλουτισμού τού έκκλησιαστικοΰ θησαυρού (thesaurus ecclesiae). 
Τοιουτοτρόπως κατήντησε ταΰτα νά προσφέρωνται προς πώλησιν εις στρατιάν π ι
στών, έξαγοραζόντων έναντι απλής πληρωμής τόσον τήν ιδίαν,όσον καί τήν σωτη
ρίαν προσφιλών αύτοΐς τρίτων προσώπων, ζώντων ή άκόμη καί νεκρών. Ούχ’ ήτ- 
τον όμως καί εις κοινούς κλέπτας, ληστάς, δολοφόνους ή ετέρους, οΐτινες ύπελάμ- 
βανον ότι κατ’ αύτόν τον τρόπον θά ήδύναντο διά χρημάτων νά έπιτύχωσιν τήν άπο- 
λύτρωσιν καί τήν άπαλλαγήν άπό τοΰ καθαρτηρίου πυρός δι’ άφέσεως τών άμαρτιών

μετανοήσαντα, ή «συγγνώμη». Προκύπτει δτι ό Χριστιανισμός πρώτος έπρόσεξε τό πρόσω
πο» τοΰ έγκληματίου».

(11) Έκ τοΰ κατά Λουκάν 'Αγίου Ευαγγελίου κεφ. κγ' στ. 39—43.
(12) «Κ. Γ. Γαρδίκα». ’Εγκληματολογία. Τόμος Α'. Έκδ. γ'. Άθήναι 1948» σ. 189.
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των, μάλιστα δι’ ού μόνον άναφορικώς προς τήν παρελθοΰσαν, άλλα προς τούτοις 
έν οψει αυτής ταύτης τής μελλούσης εγκληματικής αυτών δράσεως ( 13).

2. Καί όμως άναμφιβόλως έν πάση τή τοιαύτη αξιολογική άντιμετωπίσει 
τοϋ έν λόγω δόγματος πρόκειται αυτόχρημα περί τραγικωτάτης παρερμηνείας 
τής βαθυτέρας καί ύψηλοτέρας έννοιας τής χριστιανικής μετάνοιας. 'Η τοιαύτη δέ 
παρεξήγησις ούδαμώς καλύπτεται έκ τής διαγραφείσης έσφαλμένης τακτικής τής 
Δυτικής Εκκλησίας, άφορμηθείσης άπό παρερμηνείας των διδασκαλιών τής 'Αγίας 
Γραβής καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας. Έν πάση τή τοιαύτη συναλλαγή τών 
συγχωροχαρτίων έπρόκειτο περί άνθρώπων έχόντων διά στόματος μέν τήν τετεχνη- 
μένην μετάνοιαν, φερόντων δ’ έν τή καρδία αύτών τήν πανουργίαν.

Άναντιρρήτως ή χριστιανική μετάνοια διασώζει. Ά λλ’ ώς μετάνοια υπό τήν 
έννοιαν τής διδασκαλίας τοϋ Κυρίου 'Ημών Ίησοΰ Χρίστου, νοητέα ή έν άπολύτω 
ειλικρίνεια καί μετά συντριβής καρδίας ένεκα τών διαπραχθέντων αμαρτημάτων 
καί σύν τή σταθερά άποφάσεως προς ήθικήν διόρθωσιν άδολος, ψυχή τε καί έργω, 
μεταστροφή τοϋ άμαρτήσαντος καί έγκληματήσαντος έπί τήν οδόν τής ήθικής άνα- 
γεννήσεως. Ή  ουτω πως δέ νοουμένη μετάνοια ουδέ πόρρωθεν θά ήδύνατο νά συν- 
δεθή προς οίουσδήποτε ταπεινούς υπολογισμούς. ’Από τής άπόψεως δέ ταύτης δη- 
μιουργεΐται βαρυτάτη ευθύνη διά τε τούς γονείς καί τούς διδασκάλους, ιδιαιτέρως 
δέ καί διά τούς έκκλησιαστικούς λειτουργούς. Διότι ουτοι όφείλουσι νά διαφωτί- 
ζωσι τά τέκνα, τούς μαθητάς καί τούς συνανθρώπους αύτών περί τής άληθοΰς φύσεως 
τής γεμούσης έξ άγιότητος χριστιανικής μετάνοιας. Ούτως, ΐνα προφυλάξώσι συ
νάμα αύτούς άπό οίασδήποτε έσφαλμένης άξιολογήσεως μιας πονηράς καί έπί τα
πεινών υπολογισμών έρειδομένης ού μόνον άχρήστου, αλλά καί έπιβλαβοΰς νόσου 
μετάνοιας.

Κατά τον κ. Κ. Γαρδίκαν ή χριστιανική θρησκεία δέχεται μόνον τήν δι’ έρ
γων μετάνοιαν ( ” ). 'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην άναφέρεται ουτος εις τήν δι’ έργων 
μετάνοιαν τοϋ πλουσίου άρχιτελώνου τής 'Ιεριχώ Ζακχαίου: «Σταθείς δέ Ζακχαίος 
είπε προς τον Κύριον ιδού τά ήμίση τών υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοϊς πτω- 
χοΐς· καί ε’ί τίνος τι έσυκοφάντησα, άποδίδωμι τετραπλοΰν. Εΐπε δέ προς αύτόν ό 
Ίησοΰς ότι σήμερον σωτηρία τώ ο’ίκω τούτω έγένετο, καθότι καί αύτός υιός ’Α
βραάμ έστίν» (15).

Κατά τών μεμφθέντων τήν μετάνοιαν έπίσης άντετάχθη όρθώς καί έτερον 
έπιχείρημα. Είδικώς δ’ ότι, έάν άνθρωποί τινες μωροί, παραλογισθέντες καί παρα- 
νοήσαντες, συνέχισαν τυχόν τήν αμαρτίαν ύπολογίσαντες έπί μελλούσης μετάνοιας, 
δηλαδή νόθου καί άχρήστου, έν τοσούτω άπό τής έτέρας πλευράς δέν θά έδει νά 
παροραθή ότι άντιθέτως πλεΐστοι άλλοι μετενόησαν είλικρινώς, συνεκρατήθησαν 
καί έπεζήτησαν τήν έπούλωσιν πάσης έκ μέρους των προξενηθείσης ήθικής καί υλι
κής ζημίας (,6).

Τέλος έτονίσθη καί έτερον σπουδαϊον προνόμιον τοϋ δόγματος τής μετάνοιας. 
”Ητοι ότι διά ταύτης καί τής άντιστοίχου συγχωρήσεως έπιτυχγάνετοίι έν τή δια- 
ταραχθείση κοινωνία τών άνθρώπων λήθη καί κατάσίγασις τοϋ σάλου τών άνθρω- 
πίνων παθών καί προλαμβάνονται κατ’ αύτόν τον τρόπον αί άλλως μοιραΐαι τάσεις 
προς άμοιβαίας έκδικήσεις καί άντεκδικήσεις. 'Υπό τοιαύτην δ’ έννοιαν μάλιστα

(13) «Oskar Jaeger. Παγκόσμιος Ιστορία. Μεταφρ. Α. Άργυρόϋ. Τόμος Γ'. ’Αθήναι 
1899». σ. 25 έπ.

(14) Σχετικώς καί «Κ. Γ. Γαρδίκα. 'Εγκληματολογία. Τόμος Α'. Έκδ. Γ', ’Αθήναι 
1948» σ. 189.

(15) Αουκ. ι' 5 καί 9. "Ορα καί περιοδ. «Πολύκαρπος Σμύρνη» τής 10 ΝοεαΒρίου 
1912 σ. 1346 έπ.

(16) Κ. Γαρδίκας, αυτόθι.
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επιτακτική άνέκυψεν άπαίτησις τής Κοινωνικής’Αγωγής, δπως ή ’Εκκλησία, τδ κρά
τος καί ή κοινωνία καλλιεργώσι τάς χριστιανικάς ταύτας ιδέας καί προωθώσι τούς 
μέν βλάψαντας προς ειλικρινή μετάνοιαν, τούς δέ ύποστάντας τά πλήγματα προς 
παροχήν ειλικρινούς συγγνώμης. Ίδέαι συνιστώσαι δείγματα άνωτέρου ήθικοΰ 
πολιτισμού.

3.. 'Η άληθής άποκαθαίρουσα μετάνοια των άνανηψάντων εγκληματιών συ- 
νεκίνησε καί έπιλέκτους λογοτέχνας, οίτινες, είς πολύκροτα αύτών έργα έπειράθησαν 
νά έξυμνήσωσι τοιαύτας περιπτώσεις θριάμβου τής μετάνοιας. Καί είναι μέν άλη- 
θές δτι τοιαΰτα έργα έν πολλοϊς είναι άπομεμακρυσμένα άπο τής άληθοΰς πραγμα
τικότητας, άπορρέοντα έκ τής άχαλινώτου φαντασίας συγγραφέων, άγνοούντων τήν 
πραγματικήν ψυχολογίαν τού κόσμου των εγκληματιών (” ). Ούχ’ ήττον δμως δεν 
δύναται έξ έτέρου νά παροραθή ή άσκηθεΐσα βαθεΐα άπήχησις τής τοιαύτης πολυ
τίμου άντιλήψεως περί τής μετάνοιας, τής συγγνώμης καί τής ηθικής άναστάσεως 
εις τήν ψυχήν τής μεγάλης μάζης τής παγκοσμίου κοινής γνώμης. Άναφερόμεθα 
κατ’ έξοχήν άπό τής άπόψεως ταύτης είς τον άνήκοντα είς τήν χορείαν τών διαση- 
μοτέρων Γάλλων ποιητών Victor Hugo, τον συγγραφέα τού άριστουργήματος 
τών Miserables (τών ’Αθλίων) (Ι8), τον λαλήσαντα μετά συγκινήσεως 
περί τής άνανήψεως τού ήρωος τού μυθιστορήματος Γιάννη Άγιάννη. Περαιτέρω 
είς το δράμα τού Faust τού Goethe, έργον φιλοσοφικής καί ήθικής χροιάς, ένθα σκια- 
γραφεΐται ή έν τή φυλακή μετάνοια τής Μαργαρίτας. Παραστατική ή σχετική περι
γραφή τού Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου (19) : «... ή υπέροχος προσευχή τής Μαργα
ρίτας μπροστά στήν π ο λ υ π ι κ ρ α μ μ έ ν η  Π α  ν α γ ι ά  (Madona dolorosa)· 
αι τύψεις τής συνειδήσεως αυτής έντος τής Μητροπόλεως κατά τήν στιγμήν , καθ’ 
ην άκούεται το άρμόνιον καί ψάλλει ό χορός· ή μετάνοιά της έντός τής φυλακής μετά 
τας αμφιταλαντεύσεις, τάς οποίας δημιουργεί έντος αύτής ό π α λ α ι ό ς  ά ν θ ρ ω 
π ο  ς· η σωτηρία της μέ τήν έγκάρδιον καί άγωνιώδη προσευχήν αύτής:

Πατέρα μου, δική σου! Λύτρωσέ μ ε!
ΎΩ τών αγγέλων άγια πλήθη, 
κυκλώσετε, φυλάξετέ μ ε!

'Ωραιότατου είναι καί το τέλος είς τό β' μέρος τού Φάουστ, ένθα έπικρατοΰν 
αί χριστιανικαί έννοιαι τής λυτρώσεως, τής μετάνοιας, τής χαράς, τής τελειώσεως. 
Άναφορικώς δέ προς τήν σύγχρονον Ελληνικήν λογοτεχνίαν παραπέμπομεν φερ’ 
είπεΐν είς τήν έπανειλημμένως περί τοιαΰτα θέματα ένεργοΰ μετάνοιας άναφερθεΐσαν 
έπίλεκτον φιλολογίαν τού θρησκευτικού Συλλόγου τής «Ζωής» (30). 'Ομοίως καί

(17) «Κωνστ. Γ. Γαρδίκα. Εγκληματολογία. Τόμος Α'. Έκδ. γ'. Άθήναι 1948». 
σ. 332.

(18) «Εύαγγ. Δ. Θεοδώρου. ‘Ιστορία τοϋ Χριστιανικού Πολιτισμού. ’Αθήναι 1950». 
(εκδοσις Άποστολικής Διακονίας) σ. 278: «Οί Ά θλιο ι τού Β. Οΰγκώ έμφανίζουν τήν γλυ- 
κεϊαν και χριστιανικήν φυσιογνωμίαν τού επισκόπου Μυριήλ, είς τον χαρακτήρα τού οποίου 
έκδηλοΰται τό χριστιανικόν πνεύμα τής αγάπης».

(19) «Εύαγγ. Δ. Θεοδώρου. ‘Ιστορία τού Χριστιανικού Πολιτισμού. Άθήναι 1950». 
σ. 275 έπ.

(20) ‘Όρα καί ειδικήν πραγματείαν περί μετάνοιας: «Σεραφείμ Παπακώστα. Ή  με
τάνοια. Έκδ. δεκάτη. Άθήναι 1953». (εκδοσις αδελφότητος θεολόγων ή «Ζωή»). Μεταξύ 
άλλων σ. 3 έπ.: «Δέν γνωρίζομεν, αν έφθασέ ποτέ είς τά αυτιά τού άναγνώστου ή άνεκτι- 
μητος έκείνη πρόσκλησις (είς μετάνοιαν), πού απευθύνει προς ήμάς τούς άνθρώπους ό Κύ
ριος, ή πρόσκλησις: «Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ ανα
παύσω ύμάς. Καί εύρήσετε ά ν ά π α υ σ ι ν  ταϊς ψυχαΐς ύμών» (Ματθ. ια' 28, 29). ’Ελάτε, 
λέγει, πρός έμέ, έπιστρέψατε είς έμέ καί πλησιάσατέ με, όλοι όσοι είσθε κουρασμένοι και 
βαρέως φορτωμένοι, καί έγώ θά σάς άναπαύσω, θά εύρετε κοντά μου τήν άνάπαυσιν και 
τήν ειρήνην πού ποθεί ή ψυχή σας».

Σ. 6.: «Ταύτας, λοιπόν, τάς άνεκτιμήτους δωρεάς, άνάπαυσιν καί ειρήνην άφ’ ένός,
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Αύτό είναι τό συμπέρασμα της πείρας..........
Κυριακάτικο σούρουπο σέ μιά ’Αθηναϊκή φτωχογειτονιά...
Είμαστε δύο... ένας συνάδελφος μου άπό τήν Πελοπόννησο κ ι’ έγώ...

Καί περπατάμε περιπολώντας άνάμεσα στα φιδωτά δρομάκια αύτής της συ
νοικίας.....  Κυριακή...

'Η έβδομη μέρα τής έβδομάδας... 'Η όψη του νομίσματος ή άφιερωμένη στον 
Θεό... Αύτό βέβαια ισχύει για τα πρωινά., γιατί άργά—κατά τ’ άπόγεμα—κατρα
κυλώντας τό νόμισμα άπό τις σκάλλες του Ναού, άναποδογυρίζει... Κι’ έρχεται 
ξανά στην επιφάνεια ή άλλη όψη: 'Η άφιερωμένη στη Λατρεία τής "Τλης...

‘Έτσι πλημμυρίζει ή Κυριακάτικη άτμόσφαιρα τραγούδια, φωνές, καυγάδες...
Μέσα σ’ αύτό τό Κράτος «των άτάκτως έριμμένων πλίνθων καί κεράμων» ό

που «άλλος άλλα έλεγε» βρεθήκαμε ν’ άστυνομεύουμε αύτή τήν περιφέρεια έγώ καί 
τό καλόκαρδο παλληκάρι άπό τήν Πελοπόννησο.. (Κι’ ήταν ένας νέος περήφανος, 
χαμογελαστός, εύγενικός—όπως όλοι σχεδόν οί συμπατριώτες του).

’Εμείς δεν είμαστε «σκοπιά»... είμαστε περιπολία γιά τήν Κυριακάτικη κί
νηση. Περπατάγαμε κοντά — κοντά, μέ τό ίδιο βήμα, μέ τά χέρια πίσω, άφοσιωμένοι 
στή δουλειά μας...

Είπα πάρα πάνω ότι άστυνομεύαμε μιά περιφέρεια...
Αύτή ή πρόταση ίσως μιλά γιά μιά έπαγγελματική ρουτίνα σ’ έναν όποιον δή

ποτε άλλο λαό... Στήν 'Ελλάδα όμως ή μάχη του πεζοδρομίου είναι μιά πολύ λεπτή 
καί περίπλοκη υπόθεση πού άπαιτεΐ τέχνη, νεύρα χαλύβδεινα καί προ παντός ρω- 
μέϊκη πείρα...

’Εμείς έδώ δεν έχουμε άφθονα «συνταρακτικά» έγκλήματα, οΰτε μηχανο
κίνητες συμμορίες ή αύτόματα πού θερίζουν κοσμάκη...

’Έχουμε όμως κάτι άλλο πού άποδείχτηκε άήττητο στο πέρασμα τών χρό
νων: τό ρωμέϊκο...

Μήπως δεν μέ καταλαβαίνετε;
Θά σάς μιλήσω άμέσως γιά τούτες τις μάχες πού συνάπτονται άδιάκοπα, 

μέρα καί νύχτα, σέ κάθε σημείο τής δικαιοδοσίας μας, άποτίοντας συγχρόνως καί 
«φόρον τιμής» σ’ αύτούς τούς παράξενους Γίγαντες πού έχουν τήν ύπέροχη δύναμη 
νά δαμάζουν τήν Ελληνική ψυχή καί νά τήν ποδηγετούν μέσα στά νόμιμα καλούπια 
τής κοινωνίας μας.

Οί κάτοικοι αύτής τής χώρας δέν είναι ούτε σοσιαλιστές, ούτε κοκκινοπαρμε- 
: νοι προλετάριοι, οΰτε άφελεϊς οπαδοί μιάς φουτουριστικής κοσμοθεωρίας.

Είναι ένας λαός, πλημμυρισμένος ώς τά κατάβαθα τού είναι του άπό τήν θρη
σκεία τών πατέρων του, άπό Ελλάδα, άπό ρωμαντισμό, άπό ’Ιδανικά...

"Ενας λαός φτωχός, έξυπνος, έργατικός, άλλά γκρινιάρης καί καυγατζής. 
Ιδίως τό τελευταίο.

’Εκείνο τό καθιερωμένον πιά «cherchez la femme» πού ισχύει σ’ δλον τον 
κόσμο, θά μπορούσε νά μετατραπή στή χώρα μας έτσι: « ’Αναζητήσατε τό ρωμέϊκο».

Κάποτε έγινε ένας τριπλός φόνος μέ άσυνήθιστη έκταση. Καί τά κίνητρα 
πού έσπρωξαν τον εγκληματία στήν πράξη του ήταν μιά κατσίκα...

'Η κατσίκα τού γείτονα πού έτρωγε τό άμπέλι του., (τί τήν θέλετε υστέρα τήν 
συμμορία τών γκάγκστερ μέ τά πολυβόλα;).

Έ ! λοιπόν. Δέν είναι εύκολο ν’ άστυνομεύης αύτον τον λαό. Είναι κάτι πού 
μοιάζει μέ ήρωϊσμό...

Νά γιατί ή συμβολή τής ’Αστυνομίας είναι κάτι πάρα πάνω άπό πολύτιμη στήν 
κοινωνία, καί όταν άκόμη τό άστυνομικό δελτίο άναφέρει μηδέν έγκληματικότητα.

'Ο 'Έλληνας δέν ύπερτεοεΐ μονάχα στήν τόλαη στά πεδία τών μαχών. Ξεχειλί
ζει προ παντός άπό πείσμα καί έριστική διάθεση τήν κάθε ώρα καί τήν κάθε στιγμή-
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'Ο Θεός φάνηκε σπάταλος στη ρωμέϊκη ψυχή. Τά έδωκεν όλα στον υπέρτατο 
βαθμό. Κι’ όλοι αύτοί οί κόσμοι της δημιουργίας καί τής δράσεως, έτσι όπως εί
ναι πληθωρικά στιβαγμένοι καί άλληλοσυγκρούονται, τον έχουν όνειροπόλο μαζί 
καί δραστήριο, ευαίσθητο όσο καί δυναμικό...

Ναί! Ναί! Οί μάχες του πεζοδρομίου άπαιτοϋν δυνάμεις καί άρετές πού δεν 
χρειάζονται ίσως άλλου.

Κι’ αυτές οί μάχες δίνονται καί κερδίζονται μέ τρόπο άριστοτεχνικό..
Στις Σχολές (μιά εικόνα των οποίων θά προσπαθήσω νά σας δώσω στο προ

σεχές τεύχος) ό άστυνομικός δέν μαθαίνει μονάχα τον Ποινικό Νόμο καί τον ’Αστυ
νομικό. Σπουδάζει κυρίως την ψυχή των Ελλήνων, πού είναι καί δική του ψυχή. 
Καί μαθαίνει νά τήν ύποτάσση χωρίς νά την θίγη, νά «διαχωρίζη τούς πονηρούς άπό 
τούς άγαθούς, χωρίς νά στερή κι’ άπό τούς δυο ούτε τήν βροχή, ούτε τον ήλιο, πού 
στέλνει άδιακρίτως σέ όλους ό Θεός)).

’Ά ν ή Ελληνική ’Αστυνομία εκαλείτο ν’ άστυνομεύση ξένους λαούς (όσο- 
δήποτε δύστροποι, δυναμικοί καί πολυθόρυβοι καί νάναι) θά τά κατάφερνε περί
φημα. Γιατί δέν λείπει άπό τήν 'Έλληνα ούτε τό θάρρος, ούτε ή δύναμη, ούτε ή 
πονηριά, ούτε ή τόλμη...καί γιατί χρόνια καί χρόνια τώρα σ’ αύτήν τήν γωνιά τής 
Ευρώπης δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά πολεμά καί νά τρώη τό ψωμάκι του μέ 
ιδρώτα καί αίμα.’Ά ν όμως μιά ξένη ’Αστυνομία έρχόταν εδώ νά μάς άντικαταστήση, 
πολύ—πολύ άμφιβάλλω άν κατάφερνε νά τά φέρη βόλτα μέ τήν ρωμέϊκη ψυχή.

Αυτό δέν είναι μονάχα μιά δική μου γνώμη. Τό βεβαιώνει ή ιστορία, ή 
πείρα, άλλά καί οί συγκεκριμμένες παληές καί πρόσφατες περιπτώσεις λαών πού 
μάς έμίσησαν γιατί δέν μάς κατάλαβαν καί δέν μπόρεσαν ποτέ ν’ άνακαλύψουν τούς 
παλμούς μας. —̂

Καί ό παλμός τού "Ελληνα αύτό τό Κυριακάτικο σούρουπο είναι γλήγορος, 
ζεστός, ξεχιλίζει άπό «ευθυμία», καί «ευθιξία» καί όρεξη γιά καυγά. Έκληθή- 
καμε οί δυό μας ν’ άντιπροσωπεύουμε τήν ’Αστυνομία στις λαϊκές τάξεις, τις φι
λότιμες, τις εύθικτες, τις άσύγκριτες σέ ομορφιά καί ψυχικό μεγαλείο. Είμαστε 
οί πρεσβευτές τού Κράτους σ’ ένα λαό πού άναπαύεται μέ θόρυβο καί διασκεδάζει 
μέ καυγάδες.

Κι’ ίσως νά χρειαστή ολόκληρος ή Σοφία τού Σολομώντος καί στις πιο άσή- 
μαντες άκόμη περιπτώσεις...

Οί σκηνές διαδέχονται γοργά ή μιά τήν άλλη...
Στο θέατρο τής ζωής πρωταγωνιστεί τό «ρωμέϊκο».
... Κι’ ό "Ελληνας σάν πάντα ξεσπαθώνει.....
Θά σάς μεταφέρω εδώ μία μονάχα (άπό τις 18 πού έλαβαν χώραν στήν 4ωρη 

περιπολία μας) άπ’ αύτές τις σκηνές τις παιγμένες σ’ αύτήν τήν έργατική γειτονιά, 
αύτό τό βράδυ...

Κι’ ίσως μέ δικαιολογήσουν ελάχιστοι «άσπονδοι» φίλοι μου, πού δέν μπό
ρεσαν νά καταλάβουν γιατί είπα κάποτε γιά τον άστυνομικό « ’Ιδού αύτός—όΤίός 
τού ’Ανθρώπου «κάνοντας κάποιο παραλληλισμό τού έργου του μ’ έκεΐνο τού Χριστού».

’Αλλά καί γιά νά βεβαιωθούν καί οί άλλοι οί «καλόπιστοι» άντίπαλοι ότι 
είναι μεγάλο πράγμα νάσαι "Ελληνας άστυνομικός καί ότι σ’ αύτές τις δυό άπλές 
λέξεις κρύβεται ολόκληρο τό βαθύτερο νόημα τού κοινωνικού είναι μας.

Τέλος γιά νά νοιώση ό συνάδελφός μου, πού κρατά αύτήν τήν ώρα έτοΰτο 
τό περιοδικό, οτι ή άποστολή του είναι λεπτή όσο καί όμορφη καί ότι ή συμ
βολή του στήν ομαλή λειτουργία τής Κρατικής μηχανής είναι άπέραντη, άκόμη καί 
όταν άπλώς διαβαίνει τή σκοπιά του σάν ειρηνευτής καί φρουρός τής τάξεως, 
χωρίς νά κυνηγά κακοποιούς ή νά έξιχνιάζη έγκλήματα.
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'Η σκηνή άρχίζει σ’ ένα ερειπωμένο δρόμο όπου ένα ζευγαράκι σφιχταγ- 
γαλιασμένο ταξειδεύει στο ’Άγνωστο μέ βάρκα την ελπίδα—τους προσέξαμε γιατί 
μας έκανε έντύπωση ή αρμονία πού υπήρχε στα μάτια τους, στή φυσιογνωμία 
τους, άκόμη καί στά φιλιά τους. .Περπατάγανε άφηρημένοι, ξεχασμένοι όλότελα, 
δοσμένοι τελείως στο ρομάντσο τους.

Καί είχαμε άρχινήσει να ψυχαναλύουμε αύτό το έρωτικο σύμπλεγμα μέ 
ευχάριστη προδιάθεση όταν ακούσαμε φωνές πού καλοϋσαν βοήθεια....Τούς άφή- 
σαμε λοιπόν μέ τον έρωτά τους παρέα καί σπεύσαμε προς το σημεΐον πού κάποιος 
άνθρωπος άσφαλώς θά κινδύνευε—βρεθήκαμε έξω άπό ένα σπίτι χαμηλοτάβανο 
καί προχειροκτισμένο—καί πριν καλά-καλά πλησιάσουμε μάς ήλθε ένα ποτήρι 
στο κεφάλι (ευτυχώς πού ήταν τσίγκινο, άλλοιώς ένας άπ’ τούς δυό μας θά κα- 
λοΰσε κι’ αύτός βοήθεια).

Πλησιάσαμε στήν μισάνοιχτη πόρτα καί τήν ανοίξαμε. ’Εκείνο πού είδαμε 
δέν λέγεται ούτε γράφεται—ένα δωμάτιο πού έμοιαζε μέ βομβαρδισμένη στρα
τιωτική βάση. 'Όλα άναποδογυρισμένα σάν υστέρα άπό μιά μεγάλη μάχη.'Ολόγυρα 
έρείπια καί στή μέση ένας άντρας ξεμαλλιασμένος, μέ τό πουκάμισο ξεσχισμένο. 
Άντικρύ του σέ χειρότερη κατάσταση ή....τρυφερή γυναικούλα του....

Μόλις μπήκαμε καί πριν προλάβουμε νά ρωτήσουμε τί συμβαίνει καί ποιος 
φώναξε βοήθεια, αύτός μέ τό σχισμένο πουκάμισο καί τις άτακτες μποϋκλες 
μάς είπε μέ άνακούφιση :

« ’Επί τέλους. Ό  Θεός Σάς έστειλε. ’Ήρθατε στο τσάκ».
«Στο π ιό ;» ρωτήσαμε.
«Στο τσάκ», μάς άπάντησε «τήν ώρα πού σάς χρειζόμουνα δηλαδή».
Καί συνέχισε.
«Σταθήτε κύριε άστυφύλακα έδώ κοντάμου—Γυρίστε προς τήν πόρτα—Είστε 

ό σέντερ φόρ—ό συνάδελφός σας είναι ό τερματοφύλακας, ποϋ είμαι εγώ ;»
«Στο σπίτι σας» άπάντησα.
« ’Ό χι» δέν ρωτώ αύτό «θέλω νά πώ σέ ποιά θέση βρίσκουμαι πιό μπροστά 

ή πιό πίσω άπό σάς;»
Τον κύτταξα σαστισμένος, άμφιβάλλοντας γιά τήν διανοητική του κατά

σταση.Άλλ’ έν πάσει περιπτώσει (είπαμε 'Έλληνες είμαστε καί όλα πιθανά είναι) 
τοϋ άπάντησα : «Πιό πίσω».

«Λαμπρά-Λαμπρά» συνέχισεν αύτός μ’ ενθουσιασμό. «Τώρα κλωτσήστε 
σάς παρακαλώ τήν μπάλλα προς τον συνάδελφό σας».

—«Τί είπατε νά κάνω;»
—«Νά κλωτσήσετε τήν μπάλλα προς τό έχθρικό τέρμα. Νά, πάρτε αύτό τό 

τενεκεδάκ', τής κονσέρβας καί κλωτσήστε το».
Ό  συνάδελφός μου μοϋ έκλεισε τό μάτι νά συμμορφωθώ ποιος ξέρει. ’Ίσως 

άπ’ αυτή τήν κλωσιά μου νά έξηρτάτο ή οικογενειακή του γαλήνη. Καί παίρνοντας 
φόρα έκλώτσησα 'προς τήν πόρτα τό κονσερβοκούτι.

«Σάς ρωτώ λοιπόν» μέ ξαναρώτησε «τί είναι αύτό;»
«Γκολ» τοϋ άπάντησα μέ υπομονή.
Χειροκροτήματα άπό τήν πλευρά τής Άντιπολιτεύσεως, μέ συγχωρεΐτε τής 

γυναίκας του ήθελα νά πώ' πΰρ καί μανία αύτός. «Γκολ είναι ή όφ-σάϊτ-κύρ άστυ
φύλακα;» Γιά προσέξτε καλλίτερα πού βρίσκουμαι έγώ—τή θέση μου παρατη
ρήστε—έγώ είμαι τό μπάκ—τό τρίτο μπάκ—μέ έχετε ξεπεράσει, σουτάρετε, τ ί είναι;

«Ό φ-σάϊτ» έπενέβη ό συνάδελφός μου γιά νά ίκανοποιήση τον άντρα.
«Μωρέ εσύ έχεις μεσάνυχτα άπό ποδόσφαιρο».Τού λέει ή γυναίκα. « ’Ενώ 

τοϋ λόγου του, τό παιδί άπό δώ φαίνεται νά ξέρη πολλά πράγματα άπό άθλητισμό.»
«"Οπως κ ι’ αν έχη τό πράγμα, φώναξε ξαφνικά ό οπαδός τής θεωρίας τοϋ
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όφ-σάϊτ, δρόμο άπ’ αύτό τό σπίτι—τράβα οπού σ’ άρέσει μά άπ’ αύτή τή στιγμή 
χωρίζουμε για πάντα».

«Καλέ τι μας λές», άντέτεινε ή άλλη «καί ποιος μένει πιά στο σπίτι σου υστέρα 
απ’ όλα αύτά. ’Εσύ είσαι τρελλός, τρελλός μέ λοφίο, τρελλός γιά δέσιμο.»

«Για σταθήτε δύο λεπτά, παιδιά» τούς είπα «χωρίζετε;»
«Καί βέβαια. Μέ είπε πόρνη»... « ’Ασφαλώς. Μέ έβρισε άλήτη».
«Καί αιτία του χωρισμού σας είναι ένα γκολ όφ-σάϊτ; Έ ! Αύτό δέν τό περί- 

μενα—Είδα πολλά άντρόγυνα να χωρίζουν γιά διάφορους λόγους, άλλά γιά ένα αμφι
σβητούμενο γκολ ποτέ δέν είδα διαζύγιο. Τόσο λοιπόν ρηχό ήταν τό περιεχόμενο 
του γάμου σας. Έξαρτιόταν άπό την θέση τοϋ σέντερ φόρ τοϋ Παναθηναϊκού; 
Μεγάλη, μά την πίστη μου, θέση δίνεται στο γάμο».

Σιγά-σιγά ήλθαν κοντά μου κι’ ό θυμός τους ολοένα καί έσβυνε. ’Αλλά πιο 
ψύχραιμα τώρα μοΰ έπανελάμβαναν ότι είχαν πάρει τήν άμετάκλητη απόφαση νά 
χωρίσουνε.Τό περίεργο ήταν ότι είχαν παντρευτή άπό ένα Μεγάλο ’Έρωτα κι’ ότι 
αύτός διατηρείτο άκόμη ζεστός όπως τότε πού χόρεψαν μαζί τό πρώτο τρελλό 
βαλσάκι. Τότε γιατί χώριζαν; Μέσα στην άκατανόητη έλληνική ψυχή κυριαρχεί 
πολλές φορές κάτι άσήμαντο. "Ενα τίποτε, μά πού έχει τή δύναμη νά γκρεμίση καί 
τον Ναό άκόμη καί νά τον άνεγείρη μέσα σέ τριήμερο. ’Άξαφνα κάποια ιδέα μου 
ήλθε στο μυαλό. Καί είπα σοβαρά, άφοΰ σηκώθηκα ορθός.

«Νά χωρίσετε. ’Έχετε δίκηο. Δέν ταιριάζετε. Καλά λένε οί γείτονες όλο 
γκρινιάζετε».

«Γκρινιάζουμε»; ρώτησαν κι’ οί δυο μαζί άγανακτισμένοι. «Ποτέ δέν τσακω
θήκαμε. Είναι ή πρώτη φορά».

«"Οπως κι’ αν έχη τό πράγμα δέν ταιριάζετε. Νά χωρίσετε πρέπει. Καλά 
τό λέει ή γειτονιά».

«'Η  γειτονιά νά κυττάξη τήν τύφλα της» ξανάπαν μαζί «κανείς δέν έχει 
τό δικαίωμα νά άνακατεύεται στις δουλειές μας. Κανονικά ούτε κι’ έσεΐς οί δυο 
πού ξεφυτρώσατε χωρίς νά μάς ρωτήσετε».

Χαμογέλασα κρυφά. Τά λόγια μου έφερναν ένα μαγικό άποτέλεσμα.
« ....’Εμείς οί δυό; Τί έμεΐς οί δυό. ’Ήλθαμε γιατί φοβηθήκαμε μήν σκοτω- 

θήτε, τήν ώρα πού σάς κοροΐδευε ή γειτονιά».
«Νά σκοτωθούμε;» είπεν ό άντρας «ένα μικροκαυγαδάκι ήτανε μέ τή γυναί

κα μου κανείς δέν μπορεί νά τήν θίγη γιατί έχει τό όνομά μου καί τήν άγαπώ. 
"Οσο γιά τήν γειτονιά θά τήν κάνω νά σκάση». Καί γυρίζοντας προς τή γυναίκα 
του «Ξαναντύσου. Θά βγούμε έξω πάλι. Πάμε στά μπουζούκια. Καί στο δρόμο, θά 
σέ φιλώ, νά σκάσουν άπό τή ζήλεια τους».

«Καλά τώρα» τού ξαναεΐπα «Τώρα σέ πήρε τό φιλότιμο. ’Αλλά αύριο τά 
ίδια θά ξανακάνης». «Έ ξω  άπό τό σπίτι μου» φώναξεν άγριεμμένος. «Κι’ άς μάθουν 
όλοι ότι τίποτε δέν άγαπώ περισσότερο στον κόσμο, όσο τή γυναίκα μου....»

Έπιστρέφοντας στο Τμήμα άναφέραμε ήσυχία.
Κι’ όμως τέσσερις ολόκληρες ώρες έδώσαμε μ’ επιτυχία 18 μάχες.......
Καί ξαναφέρνοντας στή μνήμη μας κάθε μιά άπ’ αυτές νοιώθαμε μιάν άπέ- 

ραντη ευτυχία γιά όσα άθόρυβα καί άνώνυμα είχαμε προσφέρει....
"Αν ένα γκολ -όφ-σάϊτ έκλόνισε έναν ευτυχισμένο γάμο, ένας έπιδέξιος χει

ρισμός μας ξανάφερε τή χαρά σ’ αύτό .τό σπίτι....όπως καί σέ τόσα άλλα........
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 

Σ. Κ. Π.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό'Τπαστυν. Β 'κ . Κατσόρχης Τσιλιβής 
καί οί άστ)κες Μαυραγάνης Δ., Παπουτσιδάκης Δ., Καραχρήστος Θ., Δήμας Α., 
Ζομπας Α., Κωνσταντέλλος X., Π απαδη μητριού Θ. καί ό μαθ. άστυφ. Μητρολιός 
Χρηστός.

—Άπελύθησαν του ’Αστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί άστ)κες 
Γραμματικός Γ. καί Κουφάκης Κ. καί διά λόγους υγείας ό Άρχιφ. Τζουβαδάκης Έμ.

—Διεγράφη ό άποβιώσας 'Υπαστυνόμος Β' Στεφανάκης Ξεν.
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος έμονιμοποιή- 

θησαν οί κάτωθι μαθητευόμενοι άστ)κες τοϋ 177 Έκπαιδ. Τμήματος τής Άστυν. 
Σχολής Αστυφυλάκων πλήν τοϋ μαθ. άστ)κος Λαγκαδινοΰ Παν., μή κριθέντος 
ίκανοΰ προς μονιμοποίησιν διά λόγους υγείας :

Μακρής Δ., Φερέτος Εύσ., Παναγόπουλος Η., Κλουκινιώτης Ά θ., Καμπά- 
νης Γ., Μαυρουδάκος ή Μαυροειδής Δ., Μεγαλακάκης Κ., Σκουλαρίκης Π., Τσου- 
ραπας Β., Άρκουδέας Ν., Σουλελές Σ., Σταθόπουλος Δ., Τσακνίδης Κ., Στίγκας. 
Θ., Μακκός Σ., Σιμώνης Γ., Καραμπάτος Η., Άσπιώτης Θ., Άργυρόπουλος Γ., 
Λάμπρου Κ., Σαραντόπουλος Λ., Γάλλος Π., Σκάρκας Κ., Ματσούκας I., Τζώτζης 
Ε., Κανελλόπουλος Ν., Κοκκοβίκας Ν. , Κότσιρας Η., Σαλακάς Π., Μπουρνέλος 
Π., Κωνσταντίνου Ε., Μεταλληνός Τ., Πολίτης Κ., Παπαγεωργίου Θ., Κοψαύτης 
Θ., Γαμβρουλάς Π., Σπανέας Στ., Βενάρδος Δ., Γαλανόπουλος Δ., Ματσϊνος N.r 
Μεγαλοκονόμος Ν., Πινιώτης Γ., Παυλόπουλος Κ., Κουτσουβέλης I., Καλλιμάνης 
Γ., Κώνστας Σπυρ., Καλαματιανός Ν., Σαραντάκος Ο., Παπακωνσταντίνου Π., 
Πατρινιώτης Γ., Πάτσης Ν., Πίτσιος Α., Δράλλος Β., Καββαδίας I., Βαχαβιώλος 
Λ., Κορέλης Φ., Βραχιώτης Π., Νικολόπουλος Δ., Καραΐσκος Π., Βασιλείου Π., 
Χρυσοσπάθης Β., Λάππας Σ., Γραμματικός Γ., Νικολόπουλος Γ., Καστρινάκης Κ. 
Μπασδέκης Α., Σκόκας Α., Κουμουνδοΰρος Δ., Ντόντος Κ., Ζαγοριανός Γ., Κόρ- 
μαλης Λ., Βλάχος Γ., Πολυτσέρης Ζ., Σκιαδάς Π., Μωραίτης I. καί Πλέσσας Θ.

*
* *

ΑΜΟΙΒΑΙ

Τό Ύπουργεΐον ’Εμπορίου, διά τής ύπ’ άριθ. 2777)6)6)54 διαταγής του, 
εκφράζει τήν ίκανοποίησίν του προς τούς διατελέσαντας ώς μέλη Έπιτρο7τής Έ - 
λέγχου Κυλινδρομύλων:

1) ’Αστυνόμους κ.κ. Μπούραν Ή λ., Παπακώσταν Κων)νον, Πλεύρην Ά ντ., 
Άρμΰρον Γεώργ., Πάρχαν ’Ιωάν., Καραγιαννοπουλον Σπυρ., Γκόγκαν Σπυρ., 
Γειοργακόπουλον Γεώργ., Μπακήν Κων., 2) 'Τπαστυνόμους Κυριαζήν Φίλ., Πα
πακώσταν Σερ., Καραμούζην Γ., διότι κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ άνατεθέντος αύτοΐς 
έργου έπέδειξαν ζήλον καί άφοσίωσιν περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων των.

Μήν πηγαίνετε λοιπόν τις γυναίκες σας στο. ποδόσφαιρο^ Γιατί, ένα γκολ 
πού παραβιάζει τά δίχτυα μπορεί νά παραβιάση καί τήν δική σας ήσυχία καί χαρά.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

I. ’Από της 25ης μέχρι τής 28ης Αύγούστου έ.Ι. εις τό Ρίγκ του ’Εθνικού 
Γ. Σ. έτελέσθη τό τοπικόν πυγμαχικόν πρωτάθλημα Β' κατηγορίας εις δ μετέ- 
σχον καί αστυφύλακες πυγμάχοι. Ό  Άστυφύλαξ Κωνσταντόπουλος Σωτήριος 
άνεκηρύχθη πρωταθλητής τής κατηγορίας του ένώ ό άστυφύλαξ Άναγνωστόπουλος 
Ή λίας κατέλαβε τήν 2αν θέσιν εις την .κατηγορίαν έλαφρών.

II. Εις τούς τελεσθέντας τήν Ιην, 4ην καί 5ην Σεπτεμβρίου έ.έ. εις Πανα
θηναϊκόν Στάδιον αγώνας Στίβου μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθληταί έπιτυχόν- 
τες τάς κάτωθι ίκανοποιητικάς έπιδόσεις.

1) Σίλλης Βασ. 200 μ. 22" 2) 10, 2) Κόρμαλης Λέων. 200 μ. 22" 7)10, 
400μ. 5" 6)10, 3) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος ΙΟΟμ. 11" 7)10, 200μ. 23" 
8)10, 4) Πολυτσέρης Ζαχαρίας 1500μ. 4'27", 5) Σύριος ’Ιωάν. ΙΟ.ΟΟΟμ. 33' 
57"4)10, 6) Πολίτης Κων. άλμα εις ύψος 1.75, 7)Κούκης Ήλίας άλμα εις μή
κος 6.65, 8) Κουμουνδοϋρος Δημ. 13.70μ., 9) Ντόντος Κων)νος άλμα εις μήκος 
6.35 μ., άλμα τριπλοΰν 13.89, 10) Κωτσαύτης Δημήτριος 400μ. 54" 8)10, 11) 
Ντόκος Γεώργ. άλμα επί κοντώ 3.50, 12) Μαχαίρας Νικόλαος 110μ. έμπόδια 
17" 5)10, 13) Παπαγεωργίου Άνδρέας άκόντιον 53.94μ. καί Τρουλινός Έμμαν. 
41.94 είς σφυροβολίαν καί Μουράς Άπόστ. 4.33" εις 1500μ.

III. Τό Σάββατον 4-9-54 εις τό Γήπεδον άθλοπαιδιών Τρίτωνος ή ’Αστυ
νομική όμάς καλαθοσφαίρας άντιμετώπισε είς φιλικόν άγώνα καλαθόσφαιρας τήν 
ίσχυράν ομάδα Α' κατηγορίας Α.Ο. Τρίτωνος. Κατόπιν ενδιαφέροντος άγώνος νι
κήτρια άνεδείχθη ή όμάς του Τρίτωνος μέ σκορ 81—68.

IV. Τήν Κυριακήν 6-9-54 αί’Αστυνομικά! ομάδες καλαθοσφαίρας καί πετοσφαί
ρας έξέδραμον είς Καβούρι δπου συνηντήθησαν είς φιλικούς άγώνας καλαθόσφαιρας 
καί πετοσφαίρας μέ τήν ομάδα στελεχών κατασκηνώσεως Λέσχης ’Εργαζομένου 
Παιδιού. Είς άμφοτέρους τούς άγώνας νικήτριαι άνεδείχθησαν αί Άστυνομικαί 
ομάδες.

*
jje jjg

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Διά τού δημοσιευομένου σήμερον τελευταίου έκ τών «Δώδεκα Μυστικών 
τού Ευρωπαϊκών Αυλών» κλείουν αί έκμυστηρεύσεις τού πρώην πρεσβευτού τής 
Γαλλίας βαρώνου.....................

Εύχαριστοΰμεν θερμώς τον σεβαστόν καί σοφόν γέροντα Σοφοκλήν Άβροσ. 
Χουδαβερδόγλους—Θεόδοτον, διά τήν εύγενή καλωσύνην τήν οποίαν είχε νά μετα- 
φράση διά τούς άναγνώστας μας τό εξαιρετικού ένδιαφέροντος καί συναρπαστικόν 
βιβλίον τού "Αγγλου δημοσιογράφου "Αλαιν "Απουωρντ.

** *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ’Αστυνόμον Β' κ. I. Κορρέν. Λυπούμεθα μή δυνάμε- 
νοι νά δημοσιεύσωμεν άρθρίδιόν σας, διότι έχομεν ώς αρχήν νά μή δίδωμεν είς 
τούς άναγνώστας ύλην εριστικήν καί αύτοδιαφημιστικήν. Ώ ς γνωστόν δέ ή όρ- 
γάνωσις καί άνάπτυξις τού άθλητισμοΰ είς τάς ένοπλους δυνάμεις καί τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας αποτελεί έ'μπνευσιν καί έπιθυμίαν τής Α. Μ. τού Βασιλέως, οί 
δέ οριζόμενοι έκάστοτε είς τήν 'Υπηρεσίαν Σωματικής ’Αγωγής έκάστου Σώ
ματα έκτελοΰν άπλώς τάς διαταγάς τών προϊσταμένων των' καί δέν δύνανται 
ν’ αύτοκαλοΰνται ίδρυταί ή όργανωταί τών διοφόρων ομάδων.


