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Η Π Ρ ΟΜΑΧ ΟΣ  ΑΘΗΝΑ
Τού κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Το ωραιότερο σύμβολο στον κόσμο, της Σ οφ ία ς και τής Δυνάμεως, 
είχε και εχει το θρονο τον πάνω  στον ιερό βράχο  τής Ακροπόλεω ς, μέσα  
στον^ π ερ ίλα μ προ  Π αρθενώ να . Ε ίνα ι η Θεά Α θ ή να , ή πανέμορφη κόρη 
τον Ο λύμπιον  Δία, ή προσω ποποίησις τή ς  σοφίας και τής γνώσεως.

°Οταν γεννή θ η κ ε  άπδ το κεφάλι τον Δία, δεν ήταν μωρό, νήπιο, άλ
λα μ ια  νεα π ο ν  άστραφτε ολόκληρη, φορούσε χρνσή περικεφαλαία κα'ι κρα
τούσε ολόλαμπρη ασπίδα και ενα χρνσό δορν. Κα'ι ήταν τόσο όμορφη πον  
μόλις ό ”Ο λνμπος την άντίκρναε θ α μ π ώ θ η κ ε  και τραντάχτηκε σνθέμελα , ή 
γ ή  έβγα λε  φω νή χαράς, ή θάλασσα άναταράχθηκε άπδ τα β ά θ η  της καί ό 
°Η λιος θ α μ πω μένος άπδ την  φ εγγο β ο λή  των όπλων σταμάτησε τδ άρμα τον.

Α ν τ ή  ή ’Α θ ή ν α  είναι τδ αιώνιο Ε λ λη ν ικ ό  σύμβολο, ή ά γα πημ ένη  θεά  
τής Σ οφ ία ς και προστάτιδα  των ανθρώ πω ν. Τδ άγαλμά  της επάνω στήν  
’Α κ ρ ό π ο λ η  π ο ν  ήταν καμω μένο άπδ τδ Φειδία, εϊχεν νψ ος  7 μέτρα, δυν- 
λεμένο ά π δ  χρνσά φ ι και ελεφαντοστούν κα'ι βρισκόταν άνάμεσα στδ Έ ρ ε -  
χθ εϊο  και τά Π ροπύλαια . Ή  θ εά  κρατούσε ψ ηλά  άκονισμένο τδ δόρν της  
σά ναθελε νά διώξη τδν εχθρό  άπδ τήν ά γα π ημ ένη  της πάλι. Λ έ τε , πώ ς οί 
ναντικοί, κα θώ ς έστριβαν τδ άκρω τήριο τού Σοννίον, έβλεπαν άπδ μακρνά  
ν ’ άστράφ τη  στδν ήλιο ή  άκρη τής λό γχη ς  της και ή κορνφή τής π ερ ικε
φαλαίας της.

‘Η  ’Α θ ή ν α  νπ ή ρξεν  τότε ή κοιτίδα τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  πολιτισμού, ή πό 
λις τον  φω τός, ή  πατρίδα  τον ώραίον, ή ιερή γ ή  πον  έθρεψ ε τούς πιδ με- 
γά λονς και σοφούς άνδρες, όπω ς ό Θ εμιστοκλής, ό Μ ιλτιάδης, ό ’Α ρ ισ τε ί
δης, ό Π ερ ικλή ς , ο Σ ω κράτης, δ Π λάτω ν κα'ι τόσοι άλλοι, και ό π ο λ ιτ ι
σμός τού άρχα ίον εκείνον κόσμον άνοιξε τδ δρόμο στή μ εγά λη  ιδέα τού 
Χ ριστιαν ισμ ού .

Α ν τ ό  τό αιώνιο σύμβολο τής σοφίας κα'ι τής δννάμεω ς απείλησε κά 
ποτε ό έρ ν θ ρ δ ς  δικτάτορας τον κομμοννιστικον παράδεισον, ό Ν ικήτας  
Κ ρονστσώ φ  ότι θ ά  τό εξαφανίση κρημνίζοντας τήν  ’Α κρόπολη .
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’ Ε νύμιζεν  ό πανίσχυρος τότε άνθρω πος τον Κ ρεμλινον οτι είναι δ υ 
νατόν συντρίβοντας τά υλικά σύμβολα νά συντρίψ η και τις ιδεεες που ακτι
νοβολούσαν άπό αυτά, τροφοδοτούμενες από την άοτειρεντη π η γ η  τής μ ε 
γάλης ψ υχή ς  των ’Ε λλήνω ν.

’Α λλά  και οί κομμουνισταί τής ‘Ελλάδος κατά τον Δ εκέμβριο  τον  
1944 σκέφϋ'ηκαν νά ανατινάζουν την  ’Α κρόπολη  των Α9?]νών και μαλιστα  
είχαν δοϋ'ή έντολες στο διοικητή τμήματος του Ε Λ Α Σ  ή όποια ως εκ τραύ
ματος δεν έζετελέσθη.

Και όταν όλα τά δυναμικά σχέδια άπέτυχαν γιά  την  κατάλυση τής έλ- 
ληνικής ιδέας, οι διεθνείς καί οί εγχώ ριοι κομμουνισταί έφηρμοσαν τη μ έ 
θοδο τοϋ Δουρείον ”Ιπ π ο υ  καί ΰ'έλησαν χρησιμοποιώ ντας την  άπάτη νά 
παρασύρουν τό λαό στην κατάκτηση τής έζονσίας μ ε  τον κοινοβουλευτικό  
μανδύα κάτω άπό τον όποιον έκρυβαν τό εγχειρίδιό τους και τό μπαρούτι 
με τά όποια θά  δολοφονούσαν την ’Ε θ ν ικ ή  ' Ε λλάδα .

’Α λλά  ή Π ρόμαχος Ά θ η ν ά  έκίνησε καί πάλι τό δόρυ της πού ά 
στραψε τούτη τή φορά καί έδωσε τη φρόνηση καί τη δύναμη στις ένοπλες 
δυνάμεις νά φράζουν τό δρόμο τοϋ ολέθρου, νά αφοπλίσουν τους δυναμι- 
τιστάς τοϋ πνεύματος καί τής Π ατρίδος καί νά τούς άναγκασουν ν ατενί
σουν τό σύμβολο τής Αιώνιας ’Ελλάδος, την πρόμαχον ’Α θ ή ν α , ν ’ άστρά- 
φτη ολόκληρη με τή χρυσή περικεφαλαία της, τήν ολόλαμπρη ασπίδα καί 
τό άκονισμένο δόρυ της.

"Ετσι με σύμβολο τή φρόνηση καί τή δύναμη β ρέθ η κα ν  στήν ηγεσία  
τοϋ ’Ελληνικού λαού άνθρω ποι πού β γή κ α ν  άπό τά σπλάχνα  του καί ακο
λουθούμενοι άπό όλους όσοι άγαποϋν τήν πατρίδα τους, προχω ρούν προς  
τήν αναγέννηση τής ’Ελλάδος, δίνοντας οί ίδιοι τό πα ρά δειγμ α  τής σωφρο
σύνης, τής άγάπης, τής όμονοίας, τής πίστεως προς τή θρησκεία  καί τήν  
πατρίδα, τής νοικοκυρω σύνης καί τοϋ ανθρω πισμού.

Β αδίζουν με σταθερό βήμα  πρός  τά εμπρός. Ή  ’Α στυνομ ία  τούς 
ακολουθεί πρόθυμ α  καί μέ ενθουσιασμό.

Ν . Ο- Λ
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
κ. Γ. Π Α Π Α Α Ο Π Ο Υ Α Ο Υ
ΠΡΟΣ ΤΑ Σ ΩΜΑΤ Α Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

«Δεν άποβλέπομεν εις την δέσμευσιν των ελευθεριών, 
άλλ5 εις την άπολύτρωσιν των Ελλήνων από τήν 
φαυλότητα τοΰ προσφάτου κακοΰ παρελθόντος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Εθνικής Κυβερνήσεως καί υπουργός Εθνικής Άμύνης καί 
Προεδρίας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ομίλησε τήν 20ην Ιανουάριου έ.ε. εις 
τό κινηματοθέατρον «ΠΑΛΑΑΣ» πρός τά στελέχη των Σωμάτων ’Ασφαλείας. 

Ο κ. Πρωθυπουργός, εις βαρυσήμαίντον λόγον, διάρκειας 35 λεπτών, τόν όποιον 
εξεφώνησε πρός τούς αξιωματικούς των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ’Αστυνομίας, Χωρο
φυλακής καί Πυροσβεστικού Σώματος, προσόιώρισε τήν πορείαν, τήν οποίαν οφείλουν 
ν ακολουθήσουν, εις τά πλαίσια τής προσπάθειας διά τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος 
καΐι καθοόρισε τον έπιβαλλόμενον ρόλον τόν όποιον έτάχθησαν, ώς έκ τής θέσεώς των, 
νά διαδραματίσουν κατά τήν παρούσαν φάσιν τής ’Εθνικής ’Αναγεννήσεως.

Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άφίχθη εις τόν τόπον τής ομιλίας, συνόδευόμενος 
υπό τού υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Τζεβελέκου, τού γενικού γραμματέως τοΰ 
υπουργείου κ. Λαδά καί τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Πολιτικού Γραφείου κ. Χαρ. Παπαδο- 
πούλου. Τόν ύπεδέχθησαν οί αρχηγοί τής ’Αστυνομίας, Χωροφυλακής καί Πυροσβε
στικού Σώματος κ.κ· Τασιγιώργος, Μαλούκος καί Καραχάλιος, ενώ ή μουσική τής 
’Αστυνομίας απέδωσε τάς τιμάς.

Εις τήν όδόν Βουκουρ'εστίου είχον συγκεντρωθή παρά τήν βροχήν πλήθη κόσμου 
τά όποια έπεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχήν εις τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως. Θερ
μότατα καί ενθουσιώδη χειροκροτήματα έκάλυψαν τήν άφιξιν τού προέδρου τής Κυ
βερνήσεως, ώς επίσης τήν εναρξιν καί τό τέλος τής ομιλίας του εκ μέρους τών αξιω
ματικών των Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ή  ο μ ι λ ί α

'Ρ  Ο πλήρες κείμενον τής ομιλίας τού κ. πρωθυπουργού εχει ώς ακολούθως:
Είναι μεγάλη χαρά, κύριοι, δΓ εμέ, σήμερον νά εύρίσκωμαι μπροστά είς τόσον 

πολλούς, άπό τούς πολλά δυναμένους νά προσφέρουν είς τό ’Έθνος κατά τήν περίοδον 
αυτήν πού άπεφάσισε διά τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου νά άναγεννηθή. 
(Χειροκροτήματα) . Ευχαριστών επί τή ένάρξει διά τήν συμμετοχήν σας είς τό συν

αίσθημα πού μέ κατέχει, παρακαλώ νά μή εχωμεν χειροκροτήματα κατά τήν διάρ
κειαν τής ομιλίας μου.

Κύριοι, είναι γνωστόν είς δλους τί άντιμετώπισε τό ’Έθνος κατά τό παρελθόν 
καί υπό ποιας συνθήκας διατελών δ λαός μαΐς συνείχετο άπό τό άγχος τής άβεβαιότη- 
τος περί τήν άσφάλειάν του είς δλους τούς τομείς διά τό μέλλον, άναμένων ώς έν 
αδράνεια εκρηκτική - υλη τό εναυσμα τοΰ πυροδότου διά τοΰ όποιου θά ήγετο είς τήν 
Έπανάστασιν διά τήν άπολύτρωσιν του. Καί αυτό τό εναυσμα τήν νύκτα τής 20ής
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ποός τήν 21ην Απριλίου ήρκεσε διά νά φέρη τήν έκρηξιν εις τήν εν άδρανεία μέχρι 
τότε εκρηκτικήν ΰλην της ψυχής των Ελλήνων καί νά άχθώμεν άπό  ̂τής επομένης 
εις τήν προσπάθειαν, τήν οποίαν άνέμενε νά άναλαβη το Εθνος υπο την και-ευθυνσιν 
τής ήγέτιοος τάξεώς του διά τήν Αναγέννησιν, τήν όνόρθωσιν καί τήν Αναδιοργάνω
σήν του. Καί μέ αυτήν τήν συναΐίσθησιν ευθύνης, ερχομεθα σήμερον να ίδωμεν τ. 
πρέπει νά θεωροΰμεν ώς μορφήν τής στιγμής δια το Κράτος μας και τι πρέπει να 
θεωροϋμεν δτι είναι απαραίτητον διά νά έπιτευχθή αυτό το οποίον επεδιωξεν ο ολλη- 
νικδς λαός διά τής Έπαναστάσεως.

Μορφή τοΰ καθεστώτος
Κύριοι, οέν πρόκειται περί έγκαταστάσεως προσωποπαγούς καθεστώτος, τής 

μορφής των δικτατοριών· Δεν πρόκειται περί καθεστώτος το οποίον ήλθε να αστυνό
μευση τάς ανθρωπίνους· Ιλευθερίας τοΰ ελληνικού λαού καί νά τοϋ επιοαλη παρά την 
θέλησίν του μίαν διακυβέρνησιν ατόμων ή όμάδος ατόμων κατά τό δοκοΰν των. ^

Ό  ελληνικός λαός επανεστάτησε, μετέφερε τήν κοινωνίαν του έν έπαναστάσει, 
κατά μίαν περίοδον κατά τήν όποιαν οφείλει διά τών επαναστατικών μεθόδων νά 
επιτύχη αυτό τό όποιον δεν ήδυνατο να επιτυχή δι άλλων διαδικασιών. Χπο την 
έννοιαν αυτήν είναι απολύτως άναγκαΐον νά εΐμεθα απολύτως συνεννοημενοι επί τής 
μορφής τοΰ καθεστώτος, τό όποιον έχει σήμερον ή χώρα μας καί περισσότερον παντός 
άλλου είναι ανάγκη τούτο τά είναι απολύτως συνειδητοποιημένο',/ παρ’ ημών καί παρ’ 
υμών τών στελεχών τών Σωμάτων Ασφαλείας, τής δυναμεως δια τής οποίας το Κρά
τος εξασφαλίζει" τό μέγιστον κοινωνικόν αγαθόν τής κοινωνικής ασφαλείας εις τό 
όποιον εδράζεται πάσα περαιτέρω προσπάθεια τού κοινωνικού συνόλου.

Τπό τήν έννοιαν αυτήν θά πρέπει νά είναι κατανοητόν εις πάντας ύμάς δτι 
δεν άποβλέπομεν εις τήν δέσμευσιν τών ελευθεριών τών ατόμων τής κοινωνίας μας 
πρός τάς κατευθύνσεις τάς όποιας καθορίζει ένας άνθρωπος ή μία όμάς άνθρώπων. 
’Απλώς άποβλέπομεν εις τήν εξασφάλισιν τής κοινωνικής ασφαλείας ή όποια Απαι
τείται ΐνα ήσυχος εξ αυτής τής πλευράς δ ελληνικός λαός, δυνηθή νά άσχοληθή ελευ
θέριος μέ τούς άλλους τομείς δραστηριότητας του εν τή Έπαναστάσει σήμερον, ΐνα 
διά τής Έπαναστάσεως άποκαθάρη τον δημόσιον βίον καί άνδρωθή καί ικανός πλέον 
δυνηθή νά συναγωνισθή μέ τά άλλα έθνη εις τον διεθνή στίβον.

Καί τούτων δεδομένων, είναι απολύτως άναγκαΐον μέ πλήρη συναίσθησιν ευθύ
νης, αί ένέργειαι ήμών καί έξ άπόψεως σκοπού καί έξ άπόψεως διαδικασιών καί Ιξ 
άπόψεως μεθόδων, νά είναι σύντονοι πρός τήν βάσιν αυτήν. Βάσιν ή όποια δέν σημαί
νει άστυνόμευσιν τοΰ κοινωνικού συνόλου υπέρ τής θελήσεως ατόμων ή όμάδος άτό- 
αιον, σημαίνει εξασφάλισιν υπέρ τού κοινωνικού συνόλου τής απολύτως απαραιτήτου 
δτμοσίας τάξεως ΐνα τό κοινωνικόν σύνολον ελεύθερον καί ήσυχον εις τόν τομέα 
αιίτόν, δυνηθή νά πραγματώση εις τούς άλλους τομείς τήν άναγκαίαν πρόοδον καί 
Αναδιοργάνωσιν.

Καί μέ αυτά ώς εισαγωγήν, αλλά εισαγωγήν βασικής σημασίας, ώς έννοιαν, 
θά προχωρήσω εις τό νά δώσω πρός ύμάς τάς εν λίαν γενικαίς γραμμαΐς ιδέας επί 
τών όπο'ίων πρέπει νά σκεπτώμεθα ώς πρός τό έργον, τό όποιον πρέπει νά πραγματο- 
ποιηθή διά τόν λαόν μας·

Κύριοι, όφείλομεν νά βοηθήσουμε',/ τόν έλληνικόν λαόν εις τό νά άναμορφώση 
τούς θεσμούς του, μέ βασικήν έκκίνησιν από τόν βασικόν θεσμόν, τόν θεμελιώδη, τόν 
καταστατικόν χάρτην τής χώρας του, τό Σύνταγμα. Όφείλομεν νά βοηθήσωμεν τό 
κοινωνικόν σύνολον εις τήν Ιξυγίανσιν καί άναδιοργάνωσιν τοΰ δημοσίου βίου. Ό φ εί
λομεν νά βοηθήσωμεν τό κοινωνικόν σύνολον εις τήν Ιξυγίανσιν τής πολιτικής οίκο

ι.
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νομίας, διά της οποίας αποβλέπει εις την οικονομικήν του άνόρθωσιν καί τέλος δφεί- 
λομεν νά βοήθήσωμεν τον λαόν μας νά άποκαθάρη τήν νοοτροπίαν του από τήν φαϋλον 
έπίδρασιν τοΰ παρελθόντος.

Τό Σύνταγμα
Καί άναφερόμενος κατά τομείς, ήθελα νά έπισημάνω ιδιαιτέρους τά εξής σημεία:
Έπεξεργαζόμεθα ένα Σύνταγμα. Παρέδιυσε τό προσχέδιον ή πρός τοΰτο κατα'ρ- 

τισθεϊσα Επιτροπή καί έν συνεχεία μετά μίαν τελικήν επεξεργασίαν τό Σύνταγμα 
τοΰτο θά τεθή πρός εγκρισιν διά δημοψηφίσματος, ενώπιον τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Καί 
δ ελληνικός λαός άποβλέπομεν νά απόκτηση κατ’ αυτόν τον τρόπον ενα ελεύθερον 
προοδευτικόν δημοκρατικόν Σύνταγμα, τό οποίον θά τοΰ έπιτρέψη έν ασφαλεία νά 
ζήση τήν δημοκρατίαν, τήν οποίαν ώς πολιτικόν σύστημα έιδημιούργησαν οί πρόγονοί 
μας. Τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι δι’ ημάς πρέπει νά θεωρηθή ώς περατωθ’έν τό εργον 
εις τάν βασικόν τοΰτον τομέα. Υπολείπεται βασικώτερον εργον, βασικωτέρα προσπά
θεια εις τήν κατεύθυνσιν αυτήν. Καί ή προσπάθεια αυτή άναφέρεται εις τήν άπο- 
λύτρωσιν τής νοοτροπίας των Ελλήνων ώς πολιτικών ατόμων από τήν θέσιν τής συν
αλλαγής καί τήν αγωγήν τούτων εις τήν θέσιν των υπευθύνων πολιτικών ατόμων τά 
όποια μέ ώριμον πολιτικήν σκέψιν καί μέ πολιτικήν αγωγήν τής οποίας θά πρέπει 
νά τύχουν, θά δύνανται νά ασκήσουν τά δικαιώματα των κατά τρόπον πού θά έξασψα- 
λίζη τό τε ατομικόν αλλά καί τό γενικόν συμφέρον τοΰ κοινωνικού συνόλου. Καί 
τοΰτο εις τήν ουσίαν είναι ή σοβαρωτέρα προσπάθεια1 τήν οποίαν εχομεν νά 
έκτε λ έσω μεν.

Δέν αρκεί τό Σύνταγμα δσονδήποτε τέλειον καί άν είναι. Σήμερον πρέπει νά 
άποδυθώμεν δλοι, δλοι οί δυνάμενοι νά βοηθήσουν νά θεμελιώσουν καί νά συνειδητο
ποιήσουν τον εαυτόν των εις τήν θέσιν τοΰ ηγέτου τής κοινωνίας αυτής. Νά βοηθή
σω με ν τό κοινωνικόν σύνολον εις μίαν παίδευσιν περί τήν πολιτικήν του νοοτροπίαν, 
περί τήν πολιτικήν του αγωγήν. Καί μέ τάς κατευθύνσεις τής Ινυβερνήσεως θά πρέ
πει .νά θεωρή έκαστος έξ ημών τον εαυτόν του ώς παράγοντα, διδάσκαλον εις τήν 
προσπάθειαν αύτήν. Πρέπει νά δοθή εις τον κάθε "Ελληνα πλήρως ή έννοια των 
δικαιωμάτων του αλλά καί τών ύποχρεώσεών του. Πρέπει νά καταστή έκαστος "Ελ- 
λην κοινωνικόν, πολιτικόν άτομον, δυνάμενον νά προσδιορίση έκάστοτε όρθώς τήν 
χρυσήν τομήν τών επιδιώξεων μεταξύ τοΰ άτομικοΰ του καί τοΰ γενικού συμφέροντος 
τοΰ συνόλου. Καί εάν εις αυτόν τον τομέα επιτύχωμεν, τότε μέ τούς "Ελληνας πολι- 
τικώς διαπαιοαίγωγημένους, θά πρέπει νά είσθε βέβαιοι δτι έφαρμοζομένου τοΰ Συν
τάγματος, θά έχωμεν εις τον τόπον αύτήν τήν δημοκρατίαν, τήν δημοκρατίαν τήν 
πραγματικήν, τήν δημοκρατίαν τοΰ λαοΰ καί όχι τών δημαγωγών, τήν δημοκρατίαν 
ή όποια εξυπηρετεί τό κοινωνικόν σύνολον καί τά άτομα τά όποια τήν αποτελούν 
χωρίς νά άπειλήται από φαλκίόευσιν ή προσβολήν εκ τών ανθρώπων τών άγωνιζομέ- 
νων δήθεν υπέρ αυτής.

Καί ό τομεύς αυτός είναι τόσον σημαντικός, δσον σημαντικόν είναι δτι διά νά 
ύπάρξη έν ζωή, ασφαλεία αλλά καί προόδω κοινωνικόν σύνολον, πρέπει νά ύπαρξη 
αντίστοιχος διοίκησις κατευθύνουσα τάς ένεργείας του, κατευθύνουσα τάς προσπά
θειας του.

Δ η μ ό σ ι ο ς  β ί ο ς
Δεύτερος τομεύς, πρός τον όποιον θά πρέπει νά αιίσθκνώμεθα βασικήν ύποχρέω- 

σιν έξαιρετικής σημασίας προσπάθειαν, είναι δ τομεύς τής έξυγιάνσεως τοΰ δημοσίου 
βίου. Καί είναι ό τομεύς έπί τοΰ όποιου θά ήθελα νά έπισημάνω ιδιαιτέρως τήν προ-
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σοχήν σας. ’Έχομεν ένα. νοσοϋντα οργανισμόν κοινωνικόν. Νοσοϋντα κατά τον δη
μόσιον οργανισμόν· Νοσοϋντα κατά τούς επί μέρους οργανισμούς τής κοινωνίας μας 
Οί οργανισμοί αυτοί πρέπει νά έξυγιανθοΰν καί νά αναδιοργανωθούν. ’Αλλά ώς είναι 
γνωστόν τοΐς πάσι, οίαδήποτε προσπάθεια έξυγιάνσεως έχει ανάγκην, εις πρώτην φά- 
σιν, τής διαγνώσέως. ΙΙρίν ή παρέλθωμεν εις θεραπείαν τού ασθενούς, όφείλομεν νά 
άντιμετωπίσωμεν τον ασθενή ώς πάσχοντα έν προσπάθεια διαγνώσέως τής άσθενείας. 
Καί, φεϋ, ή προσπάθεια αυτή είναι δύσκολος. Καί τά όργανα τά όποια είναι υπο
χρεωμένο'/ τό Κράτος νά χρησιμοποίηση εις την προσπάθειαν αυτήν τής διαγνώσέως 
τής άσθενείας, αλλά καί τής έπισημάνσεως των πλέον ικανών κυττάρων του, ικανών 
νά προωθηθώσιν εις τούς κρίσιμους κόμβους τής δργανώσεως ίνα προέλθη έξ αυτής 
τής άναδιοργανώσεως, τής έξυγιάνσεως ένας υγιής οργανισμός ικανός νά πραγματώ- 
ση τάς προσδοκίας τοϋ λαοΰ μας, τό δργανον, λέγω, διά τήν προσπάθειαν αυτήν 
τοϋ έθνους είσ-θε υμείς. Λι’ υμών θά πρέπει ή Πολιτεία σήμερον νά έπισημάνη τά 
πλέον ύγιά, τά πλέον ρωμαλέα κύτταρα τά όποια πρέπει νά δραστηριοποιηθούν, έπ’ 
ώφελεία τής βασικής προσπάθειας τήν όποιαν άντιμετωπίζομεν. Καί τό εργον δυστυ
χώς, είναι πάρα πολύ δύσκολον. Είναι τόσον δύσίκολον, ώστε νά δύναταί τις νά είπη 
σαφώς καί άπεριφράστως ότι εκ τής επιτυχίας εις τον τομέα αυτόν έξαρτάται ή δλη 
Ιπιτυχία τής προσπάθειας τοϋ ελληνικού λαοΰ σήμερον. Διότι οσον επικίνδυνον είναι 
δ χειρουργός νά άποβάλη καί νά προσβάλη, κατά τήν έγχείρησιν, μετά τών καρκινο
γόνο/'/ κυττάρων καί υγιή κύτταρα, άλλο τόσον είναι επικίνδυνον διά τον οργανισμόν 
εάν άφήση επ’ αύτοΰ ασθενή κύτταρα μετά τών υγιών. Καί επομένως ή ανάγκη τής 
έπισημάνσεως τών ασθενών κυττάρων μετά τών ρωμαλέων καί ικανών διά τήν προσ
πάθειαν, είναι προσπάθεια εξαιρετικής σημασίας. Θά Ιπανέλθω επί τοϋ τομέως, όταν 
εις τό δεύτερον μέρος τής ομιλίας μου άναφερθώ είδικώς επί τής συμμετοχής σας εις 
τήν προσπάθειαν τοϋ ’Έθνους διά τής Έπαναστάσεως.

Ο ι κ ο ν ο μ ί α
"Ενας τρίτος τομεύς είναι δ τομεύς τής έξυγιάνσεως τής πολιτικής οικονομίας 

διά τήν έπίτευξιν τής οικονομικής άνορθώσεως τοϋ τόπου·
Κύριοι, εις τον τόπον αυτόν καί αί πλουτοπαραγωγικαί πηγαί υπάρχουν καί τό 

δυναμικόν τό απαραίτητον υπάρχει νά τάς άξιοποιήση, ίνα ή χώρα μή αισθάνεται 
δτι είναι πτωχή. Καί ή χώρα μας δεν είναι πτωχή, Κύριοι. Κατά ψυχολογικόν 
συναίσθημα, τό όποιον έκαλλιέργησαν παρ’ ήμΐν κατά τό παρελθόν δυνάμεις έσωτερι- 
καί καί έξωτερικαί, φιλικαί καί έχθρικαί, διακατεχόμεθα από τήν έντύπωσιν δτι 
είμεθα πένητες. Καί μάς έίδημιούργησαν τήν έντύπωσιν αυτήν διά νά αίσθανώμεθα 
άνά πάσαν στιγμήν τό αίσθημα τοϋ αδυνάτου, δ όποιος πρέπει νά τείνη έπαίτιδα 
χεϊρα προς τούς ισχυρούς μεγάλους, φίλους καί εχθρούς, ίνα έξ αυτών άρύεται τά 
απαραίτητα πρός τό ζήν. Δέν είμεθα, όμως, πτωχοί. Είμεθα ικανοί νά άντιμετωπίσω- 
μεν τά προβλήματα τής ζωής μας ώς λαός. ’Εκείνο τό όποιον ελειψε έκάστοτε είναι 
ή δυνατότης νά δραστηριοποιήσωμεν τάς οίκονομικάς μας μονάδας καί νά έξυπηρετή- 
σωμεν τήν άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών μας πηγών κατά τρόπον ασφαλή, 
επιστημονικόν καί αντικειμενικόν. Διότι εις τά πάντα έπέδρα ή φαύλος νοοτροπία 
τής συναλλαγής. Υπήρξε πάντοτε καί πλούτος καί δυναμικόν. ’Αλλά κατά τήν σχε- 
δίασιν ούτε οί έγκέφαλοι αλλά ούτε αί πηγαί ήόύναντο νά άχθοΰν πρός άνάπτυξιν, 
διότι κατά τον καθορισμόν τών δυνατοτήτων παρενέβαινεν ή φαΰλος συναλλαγή, ή 
όποια έστρεφε τήν προσπάθειαν, έξ αντικειμενικών λόγων, πρός μή δοκίμους κατευ
θύνσεις. Σήμερον άπολυτρωμένοι άπό τά δεσμά τής συναλλαγής αυτής, έχομεν τήν 
δυνατότητα νά κατευθύνωμεν τήν προσπάθειαν τοϋ κοινωνικού συνόλου καί τήν ποοσ-
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πάθειαν των οικονομικών μονάδων τής κοινωνίας μας πρός δοκίμους κατευθύνσεις, 
αί όποϊαι θά μάς -δώσουν την πραγμάτωσιν τοΰ ονείρου τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ, δηλαδή 
την ευδαιμονίαν.

Ά λλα ή προσπάθεια! αυτή προϋποθέτει άναπροσανατολιαμόν τής οικονομικής 
δράσεως των ατόμων τής κοινωνίας καί των ομάδων των ατόμων τής κοινωνίας. Καί 
δ άναπροσανατολισμός αυτός τής οικονομικής δραστηριότητος των ατόμων δεν είναι 
πάντοτε εύκολος διότι εχομεν νά άντιμετωπίσωμεν την μεγίστην δύναμιν εις την 
φύσιν καί τάς κοινωνίας, τήν δύναμιν τής άδρανείας πρός τό παρελθόν. 'Όλοι είναι 
συνδεδεμένοι διά τής δυνάμεως αυτής μέ κάτι τό οποίον έμαθαν από τον παππού 
τους μέ κάτι τό όποιον προσήρμοσαν εις μίαν ζωήν ετών. Καί άντιλαμβάνεσθέ πόσον 
δύσκολον είναι διά τον σιτοπαραγωγόν τής Θεσσαλίας καί τοΰ 'Έβρου νά τον υπο
χρεώσετε αντί νά καλλιεργή δύο μήνες τό χρόνο τό σιτάρι "παίζοντας τάβλι τούς υπο
λοίπους δέκα μήνες εις τό καφενεΐον τοΰ χωριοΰ, ν’ άσχοληθή μέ κάποια άλλη Απο
δοτικήν καλλιέργειαν διά τήν όποιαν είναι υποχρεωμένος νά έργασθή σκληρά. ’Αλλά 
εργαζόμενος όμως σκληρά, θά προσφέρη καί εις τον εαυτόν του καί εις τό κοινωνικόν 
σύνολον τήν λύσιν τοΰ προβλήματος αύτοΰ, δηλαδή τήν άπολύτρωσιν από τό συναίσθη
μα τοΰ πένητος, τήν άπολύτρωσιν από τό συναίσθημα τοΰ πολίτου ενός κράτους τό 
όποιον ήδικήθη από τον Θεόν εις τον τόπον αυτόν εις τον όποιον έτοποθετήθη.

Καί ή προσπάθεια αυτή διά δύο μεθόδων είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθή. Διά 
τής μεθόδου τής πειθοΰς καί διά τής μεθόδου τοΰ εξαναγκασμού- ’Αλλά, ως γνωρί
ζετε πάντες, ή μέθοδος τοΰ εξαναγκασμού πρέπει νά χρησιμοποιήται μόνον εις τάς 
περιπτώσεις εις τάς όποιας δεν θεωρείται ικανοποιητική ή δεν αποδίδει ή μέθοδος 
τής πειθοΰς. Καί εν προκειμένω παρουσιάζεται ενώπιον ημών ένας τομεύς εις τον 
όποιον εχομεν πολλά νά προσφέρωμεν εις τήν γενικήν προσπάθειαν τής σήμερον διά 
τό ’Έθνος.

Ή  ν ο ο τ ρ ο π ί α
Τέλος ένας άλλος τομεύς εις τον όποιον εχομεν σοβαρωτάτην προσπάθειαν νά 

άντιμετωπίσωμεν είναι ό τομεύς τής αλλαγής τής νοοτροπίας των Ελλήνων.
Δέν είναι δυνατόν, Κύριοι, νά προχιορήσωμεν μέ τιθασευμένην τήν συνείδησιν 

καί τήν ευθύνην των Ελλήνων κάτω από τήν ποινήν τοΰ νόμου. Δέν βασίζονται 
μόνον αί κοινωνίαι εις τήν απειλήν τών νόμων. Βασίζονται κυρίως εις τήν συναίσθη- 
σιν τών ατόμων ότι ώς κοινωνικά όντα έχουν ύποχρέωσιν νά σέβωνται τούς κοινωνι
κούς καί τούς ηθικούς θεσμούς τούς όποιους έχει τάξει ή κοινωνία. Καί τήν ύπο- 
χρέωσιν αυτήν νά τήν συναισθάνωνται, όχι έκ τοΰ φόβου έναντι τής διαγραφομένης 
απειλής, είτε ή απειλή αυτή είναι μεταφυσική, τοΰ Ευαγγελίου, είτε ή απειλή είναι 
σύγχρονος κοινωνική άπειλή επί τής ζωής τοΰ ατόμου.

Είναι ανάγκη οί "Ελληνες νά αποκτήσουν καί πάλιν αίσθημα ευθύνης απέναντι 
τών παραβάσεών τους, τοΰ ήθικοΰ καί κοινωνικού νόμου τήν συναίσθησιν ευθύνης ή 
όποια κάμει τό άτομον νά έντρέπεται, νά αισθάνεται αισχύνην εις τό περιβάλλον του 
διότι καταλαμβάνεται παρανόμων. Καί αν δέν έπιτύχωμεν νά έπαναφέρωμεν τό ερυ- 
θρίασμα εις τάς παρειάς τών Ελλήνων είτε έναντι τής ηθικής παραβάσεινς είτε 
έναντι τής κοινωνικής, ματαιοπονοΰμεν εις πάσαν άλλην κατεύθυνσιν προσπάθειας. 
Καί είμεθα ύποχρεωμένοι μέ τήν συναίσθησιν τής σοβαρότητος τής αποστολής μας 
εις τον τομέα αυτόν, νά άντιμετωπίσωμεν ώς ιεραπόστολοι αυτήν τήν προσπάθειαν 
τής άποκαθάρσεως τής νοοτροπίας τών Ελλήνων συνωδά πρός τον ηθικόν καί τον 
κοινωνικόν νόμον. Καί ή προσπάθεια είναι τόσον σημαντική κοινωνικώς όσον είναι 
σημαντική καί ηθικώς.
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Δεν επιτρέπεται νά δύναται άνερυθριάστως ή μητέρα ενώπιον τοΰ όκταχρόνου 
τέκνου της —  όπως καί άλλην φοράν εχω τονίσει —  πρό τοϋ είαπράκτορος τού 
τρόλλεϋ να ψεύδεται άσυστόλως λέγουσα ότι τό όκτάχρονον τέκνον της είναι τετρά-

σιαν του της λέγει ότι τοϋ προσεφεραν τό άλφα ποσόν διά νά τοϋ Ιξαγοράσουν την 
συνειδησίν του εις μίαν παρανομίαν καί αυτός υπό τό βάρος της ήθικης ευθύνης δεν 
άπεδεχθη την παρανομίαν. Δέν ήμποροΰμε νά προκόψωμεν, δεν ήμποροΰμε νά προ-
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από τον παπά της εκκλησίας εις τό έκκλησίασμαί της ένορίας· Καί μόνον εάν οΐ 
Ελληνες ανακτησουν αυτήν την συναίσθησιν, τότε, Ιστέ βέβαιοι, εχομεν επιτύχει 

βασικώς εις την προσπάθειαν έξυγιάνσεως, άναδιοργανώσεως καί άναπτύξεως τής 
κοινωνίας μας ώστε νά καταστή όυναίτόν νά συναγωνισθώμεν μετά των άλλων εθνών 
εις τον διεθνή στίβον.

' Ι ε ρ α π ό σ τ ο λ ο ι
Και τούτων δεδομένων ώς των βασικών κατευθύνσεων καί τών βασικών Ιν γενι- 

καΐς γραμμαΐς αποστολών εις την γενικήν προσπάθειαν τής Έπαναστάσεως, έρχομαι 
εις το δεύτερον μέρος ινα επισημάνω Ιν όλίγοις τάς ίδιοτύπους, κατά τήν άποψίν 
μου, άντιλήψεις όσον αφορά τήν συμμετοχήν σας εις τήν προσπάθειαν αυτήν.

Βασικώς άπαντες οφείλετε νά συναισθάνεσθε τον εαυτόν σας ώς Ιεραπόστολοι 
ψής προσπάθειας τοϋ έθνους. Εάν τοποθετήσετε καί υμείς καί τά άλλα ήγετικά στε- 
λεχη τής κοινωνίας τον εαυτόν τους εις τήν θέσιν τοϋ ιεραποστόλου εις όλους τούς 
-ομεΐς τής προσπάθειας, τότε εχομεν Ιπιτύχει τήν άνάπτυξιν τοϋ απαραιτήτου ’πλέγ
μα ‘■ος επάνω εις το οποίον θά εξυφάνωμεν Ιν συνεχεία τήν όλην προσπάθειαν άνα- 
γεννησεως τοϋ έθνους. Και δεδομένης τής συναισθήσεως ευθύνης, τήν οποίαν Ιχομεν 

οτελεχη τών σωματιυν ασφαλείας καί τών ενόπλων δυνάμεων, θά πρέπει νά 
είμεθα απολύτως πεπεισμένοι ότι τό εύορκον καθήκον τό όποιον Ιπετελέσαιμεν πάντοτε 
καί εις ολας τάς ουσκολους στιγμας τοϋ έθνους μέχρι σήμερον, θά τό Ινθυμηθώμεν 
περισσότερον παρα ποτέ σήμερον καί θά μετατρέψωμεν εαυτούς εις ιεραποστόλους — 
ευαγγέλιο ιάς τοϋ πνεύματος τής Επαναστάσεως καί τής προσπάθειας τοϋ έθνους.

Είναι αναγκαΐον και εις τον τομέα τής πολιτικής αγωγής καί εις τόν τομέα 
-ής οικονομικής εξυγιάνσεως και εις τόν τομέα τής άνορθώσεως, άναμορφώσεως καί 
α^οκαθαρσεως, τής διαβεορωμενης νοοτροπίας τών Ελλήνων τοϋ παρελθόντος, νά 
θεσωμεν πάντοτε jr6v εαυτόν μας ώς ιεραπόστολον τής προσπάθειας, θά  πρέπει είε 
toy χώρον μας, είτε είναι υπηρεσιακή θεσις, είτε αύτός είναι ή κοινωνική θέσις νά 
ευαγγελισθώμεν τάς αρχας τής αλλαγής, τάς άρχάς τής άναγεννήσεως, τάς άρχάς 
τής εθνικής προσπάθειας τήν όποιαν έχουν άναλάβει σήμερον οι “Ελληνες ώς έθνος. 
Και τοΰτο πραττοντες εστε βέβαιοι οτι προσφέρομεν ύψίστην υπηρεσίαν πρός τό Ιθνος.

Βεοαιος διά τήν συναίσθησιν ευθύνης καί συνειδητοποίησιν τής σημαίας τής 
προσπάθειας σας παρέρχομαι εκ τοϋ θέματος τούτου, ίνα κυρίως ασχοληθώ μέ τόν 
τομέα τόν όποιον παρελειψα καί εις τόν όποιον ή προσπάθεια είναι εξ όλοκλήρου 
ιοική σας. Καί ο τομεύς αύτός είναι δ τομεύς τής Ιξυγιάνσεους καί άναδιοργανώσεως 
τοϋ δημοσίου βίου.

Πρός υμάς καταφεύγουν παντες, κύριοι, έρωτώντες περί τής ποιότητος τών ατό-
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μων, προκειμένου νά έπισημανθοΰν τά ασθενή καί τά ρωμαλέα άτομα της κοινωνίας 
διά την πραγμάτωσιν της προσπάθειας άναδιοργανώσεως καί έξυγιάνσεως τοϋ δημο
σίου βίου- Καί ή άπόφασις ή ίδική σας είναι εκείνη ή οποία πάντοτε βαρύνει προ- 
κειμενου το υπεύθυνον κράτος νά προέλθη έν συνεχεία διά των αποφάσεων του εις 
την άναδιοργάνωσιν καί την έξυγίανσιν τοϋ δημοσίου βίου. Άντιλαμβάνεσθε ποιας 
σημασίας είναι ή εργασία σας εις τον τομέα αυτόν. Καί ή εργασία σας είναι δύσκο
λος. Είναι δύσκολος διότι άναφέρεται επί ανθρώπων καί πραγματοΰται δΓ ανθρώπων. 
Καί άλλοίμονον οί άνθρωποι σήμερον, λόγω τής διαβρώσεως κατά τήν νοοτροπίαν 
καί την αίσθησιν ευθύνης, τήν όποιαν έχουν ύποστή, δεν έχουν ούδένα φραγμόν προ
κειμένου νά χρησιμοποιηθούν διά νά βοηθήσουν εις μίαν προσπάθειαν. Τά ελατήριά 
των κατ' άτομον είναι πάντοτε υποκειμενικά. Ευτυχώς άπολυτοοϋνται δταν μετα- 
τραποϋν εις ομάδα. Υμείς όμως τούς χρησιμοποιείτε κατ’ άτομον. ’Εάν αυτήν τήν 
στιγμήν, κύριοι, έρωτήσω τον ελληνικόν λαόν δι’ οίονδήποτε έξ υμών τί πιστεύει ότι 
είναι, οί μισοί “Ελληνες θά παρουσιασθοΰν καί θά τον παρουσιάσουν άγιον καί οί 
υπόλοιποι μισοί θά τον παρουσιάσουν διάβολον. Καί θά σταθώμεν όλοι ένεοί πρό τοϋ 
φαινομένου: τί τέλος πάντων είναι τό άτομον εις τό όποιον άναφερόμεθα; Ή  τάσις 
διαβολής εχει τοιαύτας διαστάσεις λάβει, ώστε σήμερον εύρισκόμεθα πρό τής άδυνα- 
μίας νά έπισημάνωμεν τήν κατάστασιν των ατόμων κυττάρων τής κοινωνίας μας·

’Ιδού ή σοβαρότης, ιδού ή σημασία τοϋ Ιδιοτύπου έργου τό όποιον εχετε έπω- 
μισθή διά λογαριασμόν τής Πολιτείας. Είσθε υποχρεωμένοι, κύριοι, νά αναζητήσετε, 
νά άνεύρετε, καί νά έκτιμήσητε τό έξ αντικειμένου αληθές περί των ατόμων τής 
κοινωνίας. Καί δεν πρέπει εις τον τομέα αότόν νά φεισθήτε ούδεμιάς προσπάθειας, 
καί ούδενός κόπου.

Είναι γνωστόν εις υμάς κάλλιον έμοΰ, ποια είναι ή ποιότης τιδν ατόμων τά 
όποια σπεύδουν διά νά παράσχουν «Ιξυπηρέτησιν» διά πληροφοριών εις τάς ύμετέ- 
ρας υπηρεσίας.

Διαφυλάξατε, κύριοι, τό έθνος άπό τόν άφανισμόν. Θά άφανισθώμεν εάν δεν 
άντιδράσωμεν εις τό καθολικόν φαίινόμενον τό όποιον κατατρύχει σήμερον τήν κοινω
νίαν μας. Είναι ανάγκη νά άπολυτρώσωμεν τόν κοινωνικόν οργανισμόν άπό τά δεσμά 
αύτής τής φαύλου νοοτροπίας διαολής. Παιδεύσατε τόν εαυτόν σας, παιδεύσατέ τον 
εις τήν πράξιν. Χρησιμοποιήσατε θεωρητικάς καΐί πρακτικάς γνώσεις καί προσπαθή
σατε, δι’ όνομα τοϋ Θεοΰ, νά ανευρίσκετε καί νά αναφέρετε μόνον ό,τι καί δι’ ό,τι 
είσθε άπολύτως βέβαιοι. "Ο,τι είναι τό έξ αντικειμένου αληθές. Δέν έπτρέπεται νά 
άνατρέψωμεν αυτήν τήν κοινωνίαν, ή όποια αγωνία σήμερον διά νά εύρη τόν εαυτόν 
της, νά άπολυτρωθή άπό τό παρελθόν της καί νά άναίχθή εις μίαν προσπάθειαν διά 
τό μέλλον, νά τήν άνατρέψωμεν έκ των έσω διά των ιδίων άτόμων της. Πρέπει νά 
τήν σώσωμεν· Καί θά τήν σώσωμεν εάν άγωνισθώμεν νά έπισημάνωμεν τό έξ άντι- 
κειμένου αληθές περί τής ποιότητος, τής καταστάσεως καί των ικανοτήτων τών άτό
μων τά όποια πρέπει νά άποβληθοΰν ή πρέπει νά χρησιμοποιηθούν εις τήν προσπά
θειαν τήν βασικήν τήν όποιαν εχομεν άναλάβει διά τής Έπαναστάσεως.

’Αγωνίζομαι επί καιρόν νά προσδιορίσω τί είναι ό άλφα καί ενώ κατά τήν φά- 
σιν τών αναζητήσεων ούδέν παρουσιάζεται, άπό τήν στιγμήν πού θά προβληθή εις 
τό προσκήνιον έρχονται οί ρετσινιές, οί άνεύθυνες, ή μία κοντά στήν άλλην. Καί 
διερωτώμαι: «Νά πηδήσω κάτω άπό τό παράθυρον τοϋ γραφείου μου καί νά είπω 
«άποθανέτω ή ψυχή μου μετά τών άλλοφύλων» ή νά άγωνισθώ εις τήν τόσον ίεράν 
προσπάθειαν, τήν όποιαν εχομεν άναλάβει;» Καί δέν πηδώ. “Οπως δέν πρέπει νά 
πηδήση κανείς, διότι ώρκίσθημεν καί εχομεν ύποχρέωσιν νά φέρωμεν εις πέρας τό 
εργον τό όποιον Ιχομεν άναλάβει.
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’Ά ς  μεθοδεύσωμεν τάς ένεργείας μας. "Ας δργανώσωμεν τάς εργασίας μας. Ας 
προσπαθήσωμεν χρησιμοποιοΰντες πάσαν γνώσιν καί πείραν νά άγώμεθα πάντοτε 
είς τήν αντικειμενικήν αλήθειαν.

Είναι προτιμότερον νά άφήσωμεν μετά τοϋ υγιούς ασθενές τι άτομον, παρά νά 
άποβάλλωμεν μετά του ασθενούς ύγιές. Αυτό κύριοι διαφοροποιεί καί τήν κατάστασιν 
καί τήν μορφήν τοΰ καθεστώτος μας από τό προσωποπαγές, δικτατορικόν καθεστώς.

Μόνον τά οικτατορικά καθεστώτα τοποθετούν είς τήν χορείαν των αδικιών παν- 
τα αντίθετον προς τάς άρχάς των.

Ή  έπανάστασις, καθεστώς τοΰ συνόλου, δεν εχει τό δικαίωμα νά διαπράξη τό 
έγκλημα αυτό- 'Η Έπανάστασις οφείλει νά άποβάλη έκ τοΰ κοινωνικού οργανισμού 
τούς αντεθνικούς οργανισμούς. Νά άποβάλη τά άντεθνικώς δρώντα κύτταρα. Καί 
έςυγιαίνοντες τον υπόλοιπον οργανισμόν βοηθούντες διά τής άπαιλείψεως τών άδυνα- 
μιών τού παρελθόντος, τά άτομα πού είχον μετατραπή είς αναρχικά νά ανακτήσουν 
τήν πίστιν των είς τον εαυτόν των καί είς τήν κοινωνίαν τους νά έπανέλθουν καί νά 
γίνουν έργάται, νά γίνουν στρατιώται είς τήν φάλαγγα τών τάξεων τοΰ ελληνικού 
λαού, δ όποιος εχει εκκινήσει καί προπορεύεται διά τήν πραγμάτωσιν τής μεγάλης 
Ελλάδος τών ονείρων του. Καί εάν είς αυτήν τήν προσπάθειαν έπιτύχωμεν νά 
βοηθήσωμεν τον ελληνικόν λαόν, έστέ βέβαιοι δτι τό μεγάλο όνειρον τής μεγάλης καί 
εύδαίμονος Ελλάδος, δέν θά είναι όνειρον, αλλά πολύ σύντομα θά γίνη πραγματι- 
κότης.

Καί τελευτών ώς όρκον πίστεως επί τή μεγάλη προσπάθεια τήν οποίαν εχομεν 
άναλάβει, άς δρκισθώμεν άναφωνούντες. Ζήτω ή μεγάλη Ελλάς». (Παρατεταμένα 
χειροκροτήματα) .

ΰ«ς Λ Ο Γ Ο Σ  ΤΟΥ *τ. Π Ρ Ω Θ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπα'δόπουλσς δμιλών, 
τήν 22α·ν ’Ιανουάριου έ. ε. πρός τούς άξιωμαΐτικού τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
οί όποιοι, λόγου υπηρεσιακών άπασχολήσεων άφ’ ενός καί λόγω τοΰ περιωρι- 

σμένου χώρου τής αιθούσης άφ’ έτέρου, δέν παρηκσλούθησαν τήν πρώτην, πρός τά 
στελέχη τών Σωμάτων αυτών, ομιλίαν του, τού παρελθόντος Σαββάτου, έτόνισεν ότι 
τό έργον, τό όποιον πρέπει νά πραγματοποιηθή, εντός τών πλαισίων τής Έπαναστά- 
σεως, είναι τόσον τεράστιον καί τόσον σημαντικόν όσον είναι σημαντική ή ζωή τοΰ 
’Έθνους.

ΤΟ ΠΑΗΡΕΣ κείμενον τής ομιλίας τού κ. πρωθυπουργού, εχει ώς ακολούθως: 
«Κύριοι, μέ μεγάλην χαράν εύρίσκομαι καί σήμερον άνάμεσά σας, ανάμεσα είς 

τόσον πολλά έκ τών στελεχών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
»Βεβαίως ύφίσταται ή δυσχέρεια τής εμφανίσεώς μου μέ πρόθεσιν νά απευθυνθώ 

πρός τά στελέχη τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είς ενα τόσον σύντομον χρόνον διά δευτέ- 
ραν φοράν, καί τούτο χάρις είς τον χώρον, δ οποίος δέν έπέτρεπεν νά τά είπωμεν 
μιά καί καλή καί έτσι, παρά τήν παροιμίαν, οτι «τά πολλά λόγια είναι φτώχεια», 
είμεθα υποχρεωμένοι νά έπαναλάβωμεν ώρισμένα, νά έπιτείνωμεν ώρισμένα, τά οποία 
διά τόν χρόνον δέν άνεπτύχθησαν, ίσως είς οιαν εκτασιν θά έπεθΰμουν τήν περαΐσμέ- 
νην φοράν, καί είς μίαν προσπάθειαν νά μή είμαι όσον είναι δυνατόν κουραστικός, 
επαναλαμβάνοντας τά ίδια, τά όποια ήδη Ιχετε γνωρίσει άπό τήν έμφάνισίν των διά 
τών μέσων ένημερώσεως τής κοινής γνώμης, θά προσπαθήσω εμφανίζοντας καί πρός 
υμάς ωρισμενας θεσεις μου νά- συντονίσω είς ενα ψυχολογικόν δόρυ τήν προσπάθειαν,
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"ήν όποιαν ημείς δλοι πρέπει να άναλάβωμεν προκειμένου να διαπεράσωμεν τό φρά
γμα των αδυναμιών καί νά άχθώμεν πρός τούς αντικειμενικούς σκοπούς, οί οποίοι 
είναι αντικειμενικοί σκοποί τοΰ ’Έθνους, του ’Έθνους εις τό όποιον εχομεν όρκισθή 
πίστιν μέχρις αυτοθυσίας, αυτοθυσίας ή οποία θά πρέπει νά μάς διακρίνη ώς ή 6α- 
σικωτέρα αρετή.

Κύριοι, τό εργον τό όποιον εχομεν νά πραγματώσω μεν, ώς Έθνος, εντός των 
πλαισίων τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, είναι τεράστιον, είναι δέ τόσον ση
μαντικόν, δσον είναι σημαντική ή ζωή τοΰ ’Έθνους, όσον είναι σημαντικόν νά εμφα- 
νισθώμεν συνεπείς πρός τάς παραδόσεις καί τάς υποχρεώσεις μας, παραδόσεις πρός 
τό παρελθόν, υποχρεώσεις πρός τό μέλλον.

Τό τ ε τ ρ ά π τ υ χ ο ν

ΚΑΙ επεσήμανα εις τήν προηγουμένην μου ομιλίαν απευθυνόμενος πρός τούς 
υπολοίπους συναδέλφους σας βασικώς τό τετράπτυχον τής προσπάθειας εντός τής 
οποίας ημείς ώς εύαγγελισταί, αλλά καί ώς κύρια όργανα δράσεως, θά πρέπει νά 
δραστηριοποιηθώμεν συντονισμένα μέ απόλυτον πσίτιν εις τό εργον τό όποιον εχομεν 
άναλάβει, προκειμένου νά όδηγήσωμεν τό ’Έθνος εις τον δρόμον των πεπρωμένων 
του. Καί εις μίαν μικράν έπανάληψιν διά νά άποτελέση τήν οάσιν, έπισημαίνω, τάς 
τέσσαρας κατευθύνσεις τής προσπάθειας μας. Τήν κατεύθυνσιν τής άποκαταστάσεως 
συνταγματικής τάξεως, ομαλής, δημοκρατικής, ασφαλούς καί μή δυναμένης νά προσ- 
βληθή από τον οίονδήποτε εχθρόν ή δημαγωγόν κατά τής δημοκρατίας διά τής δημο
κρατίας. Καί εις τήν προσπάθειαν αυτήν πέραν τοΰ καταστατικού χάρτου, τόν όποιον 
προσπαθούμε'/ νά τόν έμφανίσωμεν εις τήν τελειοτέραν δυνατήν μορφήν πλαισιώσεως 
δημοκρατικού ελευθέρου βίου, Ιχομεν τήν προσπάθειαν τής πολιτικής αγωγής των 
Ελλήνων. Προσπάθειαν ή οποία είναι μεγαλυτέρας ίσως σημασίας από τήν προσ
πάθειαν πού καταβάλλεται διά τήν επεξεργασίαν ενός άρίστου κατά τό δυνατόν συν
ταγματικού χάρτου.

- '  Δευτέρα κατεύθυνσις προσπάθειας είνα'ι ή κατεύθυνσις τής προσπάθειας διά νά 
έξυγιάνωμεν καί νά άναδιοργανώσωμεν τόν δημόσιον βίον· Είναι βασικόν καί σημαντι
κόν νά γνωρίζωμεν δλοι, ότι εάν δέν έπιτύχωμεν τήν αναδιοργάνωση/ καί τήν εξ
υγίανση/ τοΰ δημοσίου βίου, δέν θά όμοιάζωμεν ώς κράτος μέ τίποτε περισσότερον 
καί τίποτε δλιγώτερον από τοΰ νά έπιδιώκωμεν εις τόν διεθνή στίβον νά συναγωνι- 
σθώμεν φερόμενοι επί αραμπά, τά άλλα έθνη, τά όποια κινούνται επί πυραυλοφόρων 
οχημάτων.

Επεσήμανα ώς τρίτην προσπάθειαν, τήν προσπάθειαν έξυγιάνσεως τής οικονομι
κής πολιτικής τής χώρας διά τήν επίτευξη/ τής οικονομικής της άναπτύξεως. Καί 
εις τόν χώρον αυτόν, χώρον εις τον όποιον επιβάλλεται νά άναπροσανατολίσωμεν τήν 
οικονομικήν δραστηριότητα των ατόμων καί των ομάδων τής κοινωνίας μας έπί νέων 
κατευθύνσεων ύγιοΰς προσπάθειας καί αντικειμενικών σκοπών εχομεν ανάγκην 
ιεραποστολικής διακονίας υφ’ δλων μας, προκειμένου νά πείσωμεν τούς "Ελληνας νά 
έγκαταλείψουν παρά τήν δύναίμιν τής άδρανείας τάς πεπαλαιωμένας, κατά παράδο
ση/ άκολουθουμένας μέχρι σήμερον κατευθύνσεις οικονομικής των προσπάθειας καί 
νά τούς κατευθύνωμεν πρός πλέον δοκίμους διά τε τά άτομα άλλα καί τό κοινωνικόν 
σύνολον οίκονομικάς προσπάθειας.

Τέλος εχομεν τήν βασικήν κατεύθυνσιν, ή όποια συνιστά τήν προσπάθειαν βασι
κής υποδομής, άναίδιοργανώσεως τοΰ κράτους μας, τήν προσπάθειαν έξυγιάνσεως τής 
κοινωνικής ά'/τιλήψεως καί νοοτροπίας τών ατόμων τής κοινωνίας μας. Προσπάθειαν
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ή οποία εάν δεν έπιτύχη δεν θά μάς έπιτρέψη νά θεωρήσιυμεν δτι έθεμελιώσαμεν 
συνθήκας αί όποΐαι εξασφαλίζουν εις δλον τό άθος τής μελλοντικής ιστορίας τοϋ 
’Έθνους μας ασφαλή πορείαν προς τόν δρόμον της προόδου καί τής ευημερίας.

’Έτσι μέ αυτό τό τρίπτυχονβ έν γενικαΐς γραμμαΐς πλαισιοΰται καί διαγράφεται 
ή βασική προσπάθεια πού πρέπει νά πράξωμεν ώς ’Έθνος διά νά άχθώμεν εις τούς 
αντικειμενικούς σκοπούς πού απαιτεί ό ελληνικός λαός πού ενεπιστεύθη εις ημάς τάς 
τύχας του.

Ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή
Κ Α Ι έρχεται έν συνεχεία άφ’ εαυτού τό ερώτημα, πώς πρέπει νά άντιλαμβανώ- 

μεθα επί τής προσπάθειας αυτής τήν συμμετοχήν μας έκαστος έξ ημών.
Κύριοι, ό χρόνος δεν περιμένει. Ό  χρόνος δέν συμπιέζεται, συμπιέζει καιί είναι 

ανάγκη νά δώσωμεν δλας μας τάς δυνάμεις δλοι, δσοι έχομεν τήν δυνατότητα νά 
κατευθύνωμεν μέσα εις μίαν ομάδα άλλα άτομα, πρέπει νά δώσωμεν, επαναλαμβάνω, 
ολας μας τάς δυνάμεις εις τήν προσπάθειαν αυτήν, ώστε τό ταχύτερον νά άχθώμεν 
εις τό επιθυμητόν αποτέλεσμα.

Γνωρίζετε δλοι τάς δυσχερείας καί περισσότερον Ιξ δλων γνωρίζετε τήν δυσχέ
ρειαν τήν όποιαν προβάλλει αύτή αυτή ή σύνθεσις τού προβλήματος. Πρόκειται περί 
προβλήματος, άναφερομένου εις ανθρώπους, προβλήματος, τό όποιον πρέπει νά άντι- 
μετωπισθή κατά τήν λΰσιν του δΓ άνθρώπων· Καί εδώ επισημαίνω τό πλέον δυσχερές, 
τό πλέον κρίσιμον τό πλέον αδύνατον σημείον τής δλης προσπάθειας. ’Έχομεν νά 
πραγματώσωμεν εργον δΓ άνθρώπων μέσω άνθρώπων καί άλλοίμονον δ άνθρωπος 
χρησιμοποιούμενος καί θεωρούμενος κατ’ άτομον, είναι πάρα πολύ άδύνατος, είναι 
πάρα πολύ γεμάτος μέ άδυναμίας εις μίαν προσπάθειαν άναπτύξεως μόνον των ικανο
τήτων του καί άμβλύνσεως δλων τών αδυναμιών του άναπλάθοντας τά άτομα καί 
δραστηριοποιώντας τα επί τών ορθών κατευθύνσεων. Πρέπει νά έπιτύχωμεν αύτήν 
τήν προσπάθειαν τής άναδιοργανώσεως καί έξυγιάνσεως τής δημοσίας μας ζωής.

Α υ ξ η σ ι ς  ρ υ θ μ ο ΰ

ΚΑΙ υμείς, Κύριοι, πρέπει νά αίσθάνεσθε δτι συμμετέχετε κατά κύριον λόγον 
εις τήν προσπάθειαν τής ηγεσίας τού ’Έθνους. ’Έχομεν έναν λαόν δ όποιος τά τε
λευταία τριάντα ετη άντιμετώπισεν δλον τόν κυματισμόν, τόν κοινωνικόν καί οικο
νομικόν, πού δημιουργεί ή πλήμμυρα τής προόδου τής τεχνολογικής, άλλά καί τής 
επαφής μέ τούς προηγμένους λαούς. Ό  τουρισμός δέν άφησε πλέον ούτε τόν χωρικόν 
τής τελευταίας εσχατιάς τού τόπου νά άγνοή τών προηγμένων λαών τά αγαθά διά 
τήν ίκανοποίησιν προηγμένης στάθμης αναγκών τού άτόμου. ’Έτσι σήμερα δλοι γνω
ρίζουν πολλά καί δλοι θέλουν πολλά. Καί μέ τήν βασικήν αδυναμίαν τήν όποιαν Ιχει 
το ατομον νά μέτρηση πάντοτε καί νά προσαρμόση τό άπαιτούμενον πρός τό δυνατόν, 
εχομεν μιαν αναρχίαν εις την σκεψιν άλλά καί τήν κοινωνικήν δράσιν τών άτόμων. 
’Ιδού ή βασική άδυναμία, τήν όποιαν πρέπει νά ξεπεράσωμεν εις δλους τούς τομείς. 
Πρέπει νά αύξήσωμεν τό δυνατόν κατά ρυθμόν ό όποιος θά ικανοποίηση τάς άπαιτή- 
σεις τών άτόμων αυτών, χωρίς τήν ψευδαίσθησιν τής δανειακής πολιτικής, τής χρη- 
σιμοποιήσεως δηλαδή δυναμικού, τό όποιον δέν κατέχει δ Έ λλην. Καί αυτό ύφίστα- 
ται δΓ δλον τόν χώρον τής προσπάθειας-

Καί εδώ χρειάζεται Ευαγγελισμός. Χρειάζεται πειθώ. Χρειάζεται παίδευσις. 
Καί ή Πολιτεία θά καταβάλλη τήν προσπάθειαν πού χρειάζεται νά διαθέση είς ύμάς 
καί μετά τών άλλων διδασκάλων της τά απαραίτητα εφόδια, είτε βιβλία είναι αυτά,
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είτε χρόνος πρός δράσιν, διά νά βοηθήσετε εις αυτήν τήν προσπάθειαν άναπτύξεως 
διά της άγωγής τής νοοτροπίας, αλλά καί τής αίσθήσεως ευθύνης των ατόμων καί 
τοϋ κοινωνικού συνόλου. Όφείλομεν νά εύαγγελίσωμεν πρός πάντας εις τον χώρον 
που εύρισκόμεθα τήν καλήν θέσιν τού ατόμου πρός τό σύνολον, των άναγκών πρός 
τά άγαθά. Δεν ήμπορεΐ δ υπάλληλος των 3.000 δρχ· νά διαμαρτύρεται διότι δεν τοϋ 
παρέχει ή Πολιτεία τά μέσα νά έ'χη ιδιόκτητον αύτοκΐνητον. Καί πολύ περισσότερον 
οέν έπιτρέπεται εις ημάς νά τον άφήνωμεν άνερμάτιστον εις αυτήν τήν τρικυμισμέ
νη'; κοινωνίαν, χωρίς κατεύθυνσιν, χωρίς τήν βοήθειαν πού χρειάζεται, ώστε νά 
άντιληφθή δτι δέν είναι ορθή πολιτική τό νά στρέφη τό πτωχόν εισόδημά του πρός 
ικανοποίησιν άναγκών πού δέν είναι άνάγκαι προτεραιότητος. Πολλώ δέ μάλλον 
δέν επιτρέπεται προ τής αδυναμίας νά ίκανοποιήση αότάς τάς άνάγκας νά στρέφεται 
πρός τήν αναρχίαν καί μέ τήν τάσιν πού κατέχει δλους τούς “Ελληνας νά άναζητή 
τά αίτια τών άδυναμιών του εκτός αυτού, εις τό περιβάλλον του, νά θεωρή τήν κοινω
νίαν, νά θεωρή τό καθεστώς εχθρικόν καί νά βάλλη κατ’ αυτού ξηλώνοντας τις 
πλάκες τών πεζοδρομίων διά νά σπάση τά κεφάλια τών συνανθρώπων του. ’Έτσι 
εις μιαν προσπάθειαν Ευαγγελισμού τής ορθής κοινωνικής άντιλήψεως μεταξύ τών 
ατόμων μας πρέπει νά βοηθήσωμεν διά νά δημιουργήσωμεν άτομα ικανά καί ως πολι
τικά άτομα διά τής πολιτικής αγωγής καί ώς οικονομικά άτομα διά τήν κατεύθυνσιν 
τής οικονομικής προσπάθειας ή άτομα τά όποια, έχοντα κατανόησιν τών υποχρεώ- 
σεούν των αλλά καί τών δικαιωμάτων των, νά δραστηριοποιούνται συμφώνως πρός 
τά θέσμια, συμφώνως πρός τάς κατευθύνσεις τής Πολιτείας, συμφώνως πρός τό δυνα
τόν καί δχι τό έπθυμητάν.

Καί ή προσπάθεια, Κύριοι, δέν είναι ούτε εύκολος ούτε μικρά. Είναι θεμελιώδους 
σημασίας έξ άπόψεως άποστολής καί είναι καί δυσχερής, διότι αντιμετωπίζει, πέραν 
τής άδρανείαΐς πρός τήν συνήθειαν, αντιμετωπίζει καί τήν δυσχέρειαν, τού νά περι
ορίσετε τήν φαντασίαν τού ανθρώπου, αλλά καί τήν άΙοηφάγον βουλιμίαν νά χρησιιμο- 
ποιήση δλα1 τά άγαθά πού βλέπει δτι διαθέτει γύροι του ή προωδευμένη τεχνολογι
κούς κοινωνία. ’Έτσι εις τον τομέα αυτόν πρέπει δλοι μας νά γίνωμεν ιεραπόστολοι 
εις τήν προσπάθειαν άγιογής τού λαού μας, αγωγής εις δλους τούς τομείς καί μέ 
γνώμονα τήν μεταφοράν πρός αότόν τής αίσθήσεως καί συνειδήσεως ευθύνης μεταξύ 
τού δυνατού καί τού έπιθυμητοΰ, μεταξύ τοϋ δικαιώματος καί τής ύποχρεώσεως. Καί 
εάν έπιτύχωμεν εις τήν προσπάθειαν αύτήν, έστέ βέβαιοι δτι δλοι οί τομείς έχουν 
καλυφθή καί εις δλον τον χώρον κατά μέτωπον ή φάλαγξ τού ελληνικού ’Έθνους θά 
άχθή πρός τά εμπρός, πρός τάν δρόμον τής προόδου καί τής ευημερίας.

Έ π ’ αυτού, κύριοι, σάς καλώ δλους μέ απόλυτον πίστιν καί συνείδησιν ευθύνης 
νά δώσητε τον έαυτόν σας. Διότι, εάν δέν δώσωμεν δλοι τό είναι μας, έστέ βέβαιοι, 
δτι λόγω τών δυσχερειών τής προσπάθειας θά πρέπει νά θεωρηθή δτι έχομεν πάρα 
πολύ μεγάλην δυσχέρειαν νά καλύψωμεν διά λογαριασμόν τού Ελληνικού Λαού.

Τέλος, άναφερόμενος πρός υμάς, πρός τά Στελέχη τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
τών Σωμάτων τά όποια εύρίσκονται καλύπτοντα δλον τον χώρον τής ’Επικράτειας 
καί δλα'ς τάς μάζας, δλην τήν εκτασιν τής μάζης τού Ελληνικού Λαού, εχω νά 
άναφερθώ εις ένα ιδιαίτερον σημεΐον.

Χ ε ι ρ ι σ μ ό ς  α ν θ ρ ώ π ω ν
Κύριοι, μήν ξεχνάτε ποτέ δτι ή Ιργασία σας άναφέρεται πρός άτομα καί διεξά

γεται δι’ άτόμων. Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό δυσκολώτερον έργον πού εύρέθη παρά 
τού άνθρώπου ποτέ επί τής γής, ύπήρξεν ανέκαθεν τό Ιργον τού χειρισμού τών αν
θρώπων. “Ο,τιδήποτε, άλλο διά τον άνθρωπον είναι ευχερέοτερον άπό τού νά χειρισθή
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άνθρώπους, καί λόγω της δυσχερείας αυτής χρειάζεται καί ιδιαιτέρα έξειδίκευσις 
εις την προσπάθειαν, την οποίαν καταβάλλομεν όταν άναφερώμεθα επί ανθρώπων. 
Δέν είναι μηχανή ό άνθρωπος. Δέν δύνασθε νά χρησιμοποιήτε τον καθένα μέ τήν 
αυτήν μέθοδον, μέ τήν αυτήν τακτικήν. Είσθε υποχρεωμένοι πάντοτε νά προσδιορίζε
τε κατ’ άτομον τόν χαρακτήρα καί τήν μορφήν των ατόμων τά όποια χρησιμοποιείτε, 
ή προς τά οποία άναφέρεσθε. Καί πάντοτε πρέπει νά προσαρμόζετε καί τήν μέθοδον 
καί τήν δράσιν σας άντιστοίχως προς τήν ιδιομορφίαν πού παρουσιάζει έκαστον ά- 
τομον τής κοινωνίας μας. Είναι πάρα πολύ ευχερής ή τακτική τοΰ δεκανέως των 
Εύζώνων «τό κάνεις αυτό βρέ ή σέ κλείνω μέσα»· Καί φυσικόν είναι δταν εύρίσκεται 
6 δεκανεύς των Εύζώνων πρό τοΰ τελειόφοιτου τοϋ Πανεπιστημίου, ό τελειόφοιτος 
τοϋ Πανεπιστημίου, ενθυμούμενος τήν προσωπικότητά του, έν συγκρίσει μέ τήν 
προσωπικότητα τοΰ δεκανέως νά λέγη αυτήν τήν στιγμήν «δέν τό κάνω καί πάω 
εις τό πειθαρχεΐον».

Ά λλα κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό πειθαρχεΐον τής Μονάδος δέν θά επαρκή διά 
νά κλείση όλους τούς άπειθάρχους καί θά πρέπει ολόκληρος ή μονάς νά μετατραπή 
εις πειθαρχεΐον. Δέν είναι τακτική, «τό πράττεις αυτό πού λέγει ό νόμος ή ή διά- 
ταίςις ή σέ κλείνω μέσα». Ή  αποστολή μας είναι νά προλαμβάνωμεν τό έγκλημα. Ή  
αποστολή μας είναι νά προλαμβάνωμεν τήν παράβασιν. Ή  αποστολή μας είναι νά 
όιδάςωμεν τούς "Ελληνας νά μήν παρανομούν, νά μήν παραβαίνουν τούς τε ηθικούς 
καί κοινωνικούς νόμους. Καί άν εις αύτήν τήν προσπάθειαιν έπιτύχωμεν, έστέ βέ
βαιοι, ότι έπιτύχαμε εις τόν βασικόν θεμελιώδη ρόλον τον όποιον άνέθηκε εις ήμας 
ή πολιτεία. Καί τό εργον, κύριοι, είναι πάρα πολύ σοβαρόν· Βεβαίως υπάρχουν είς 
όλους τούς οργανισμούς άσχημα καί κακεντρεχή κατά τήν αγωγήν, τήν μορφήν καί 
τήν εκφρασιν άτομα. Τά άτομα αυτά θά τά αντιμετώπιση ό νόμος. ’Αλλά δέν είναι 
όλα τά άτομα αντικοινωνικά, δέν είναι όλα τά άτομα παιράνομα, δέν είναι όλα τά 
άτομα αναρχικά. Είς ημάς εναπόκειται νά περιορίσωμεν τόν κύκλον είς τόν όποιον 
περιβάλλονται τά άποβλητά ή τά προς τιμωρίαν άτομα τής κοινωνίας. Είς ημάς 
έναπόκειται νά έμψανίσωμεν τήν μικροτέραν εγκληματικότητα. Είς ημάς εναπόκει
ται νά δώσωμεν ύφηλόν βαθμόν πειθαρχίας καί άναπτύξεως ειΐς τήν κοινωνίαν μας. 
Καί εχων τήν συναίσθησιν ότι απευθύνομαι προς άνθρώπους οί όποιοι είναι καί πε
πειραμένοι καί πεπαιδευμένοι, απευθύνω έκκλησιν πρόςπάντας: Κύριοι, γίνετε εύαγ- 
γελισταί τοΰ νόμου, γίνετε εύαγγελισταί τής ήθικής τάξεως, γίνετε διδάσκαλοι, γίνετε 
ιεροκήρυκες. Καί μόνον έκΐ πού δέν αναφύεται σπειρόμενον τό σπέρμα τής νομιμότη- 
τος καί τής κοινωνικής αγωγής, μόνον όταν εύρίσκεσθε σαφώς πρό αντικοινωνικών 
ατόμων τότε εφαρμόσατε τόν νόμον καί προφυλάξατε τήν κοινωνίαν από τούς αντι
κοινωνικούς οργανισμούς, οί όποιοι τήν προσβάλλουν καί οί όποιοι τήν άπειλοΰν.

Ή  έ ξ υ γ ί α ν σ ι ς
Τέλος, πέραν τής έννοιας τής ασφαλείας γενικώς, υμείς καλύπτετε; καί εναν 

άλλον βασικόν τομέα, βασικόν καί διά τήν όλην προσπάθειαν τής Έπαναστάσεως, 
είς τόν όποιον καίτοι άνεφέρθην κατά τήν προηγουμένην μου ομιλίαν, λόγω τής σο- 
οαροτητός του, είμαι ύποχρεωμενος νά άναφερθώ καί σήμερον απευθυνόμενος 
πρός υμάς.

Πέραν τής άστυνομεύσεως, πέραν τής προσπάθειας αγωγής τών Ελλήνων διά 
νά είναι νομιμόφρονες —  καί θά ήθελα υπό αυτήν τήν έννοιαν -νά άντιλαμβάνεσθε 
τήν αποστολήν σας, αποστολήν διδασκάλων κατά πρώτον λόγον καί εν συνεχεία 
αστυνομικών —  πέραν αυτής τής αποστολής είς υμάς έχει άνατεθή υπό τής πολι
τείας και η αποστολή τής επισημανσεως τών ασθενών κυττάρων τής κοινωνίας τά



Λόγος τοϋ Πρωθυπουργού κ. Παπαδοπούλου προς τά  Σ ώ μ α τα  ’Ασφαλείας 111

όποια πρέπει νά άποβληθοΰν, προκειμένου να έξυγιανθή δ δημόσιος βίος καί μ’ αντί
στοιχον βοήθειαν τής Πολιτείας διά τήν έπισήμανσιν καί/ τήν προβολήν εις τάς επι
καίρους θέσεις των πλέον υγιών, των πλέον ρωμαλέων κυττάρων, τά όποια είναι 
αναγκαία διά τον κοινωνικόν οργανισμόν νά τον οδηγήσουν πρός τον δρόμον τής 
προόδου·

Καί εδώ, κύριοι, γνωρίζετε ίσως κάλλιον έμοΰ, ποια ή τεραστία δυσχέρεια πού 
παρουσιάζεται σήμερον προκειμένης τής ευθύνης αυτής. Οί πάντες διαβάλλουν τούς 
πάντας καί τά πάντα διά τά πάντα. Είναι τόσον λυπηρόν καί τραγικόν δσον καί 
κρίσιμον τό φαινόμενον πού παρουσιάζεται. Παρά ταΰτα, δεν υπάρχει περιθώριο-; 
υπαναχωρήσεως, δέν υπάρχει περιθώριον έγκαταλείψεως τής προσπάθειας, είναι 
προσπάθεια άναφερομένη στήν ζωήν τοϋ ’Έθνους καί πρέπει νά τήν φέρωμεν εις 
πέρας. Πρέπει νά άγωνισθώμεν. Πρέπει νά ξεπεράσωμεν όλες τις δυσχέρειες καί 
μέσα εις αυτόν τόν κυκεώνα των αδυναμιών καί διαβολών νά προσόιορίσωμεν τήν 
έξ αντικειμένου αλήθειαν περί τών ατόμων καί προσδιορίζοντες τά ασθενή νά τά 
άποβάλωμεν διά νά μή μολύνουν περαιτέρω τόν οργανισμόν. ’Αλλά μόνον τά ασθενή. 
Έπισημαίνοντας δέ τ<χ υγιέστερα καί ρωμαλέα νά τά σπρώξωμεν εις τόν δημόσιον 
στίβον διά νά ήγηθοΰν τής φάλαγγος τοϋ ’Έθνους εις τόν δρόμον του πρός τά 
πεπρωμένα.

Καί εις τήν προσπάθειαν αυτήν, άγωνισθήτε κύριοι, όσον σάς είναι άνθρωπίνως 
δυνατόν. ’Αναζητήσατε καί άνεύρετε τό έξ αντικειμένου αληθές. Προτιμήσατε νά μή 
έχετε γνιώμην αν δέν είσθε απολύτως βέβαιοι επί τής άντικειμενικότητος τής αλή
θειας τήν οποίαν παρουσιάζετε, παρά νά διακινδυνεύσετε νά βοηθήσετε καί σείς εις 
τήν Εκανοποίησιν τής διαβολής. Δέν ήλθομεν ώς δικτατορία διά νά άπομονώσωμεν 
πάντα ό όποιος θά ετίθετο άντίθετος πρός τήν άποψίν μας· ’Ήλθομεν ώς Έπανάστα- 
σις. ’Ήλθομεν διά νά όδηγήσωμεν τόν ελληνικόν λαόν δι’ επαναστατικών μεθόδων 
γκρεμίζοντας τήν ακολασίαν καί τήν φαυλότητα καί ανοικοδομώντας ένα υγιές καί 
στερεόν κοινωνικόν συγκρότημα. Καί οφείλομεν διά νά έπιτύχωμεν εις αυτήν τήν 
προσπάθειαν νά χρησιμοποιήσωμεν όλον τό δυναμικόν τοϋ ’Έθνους μας. Δέν έχομεν 
τήν δυνατότητα ούδέ τήν πολυτέλειαν νά έπιτύχωμεν τήν ανοικοόομησιν τής Ελλα- 
δος χρησιμοποιώντας μόνον ένα τμήμα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ. Πρεπει να οραστηρι- 
ποιηθή καί νά κνητοποιηθή πρός τήν πρόοδον τό σύνολον τοϋ ελληνικού λαοΰ. Τόν 
έλληνικόν λαιόν θά άπαλλάξωμεν μόνον από τούς έχθρούς του, μόνον από τά άτομα 
τά όποια έχουν προσχωρήσει εις έχθρικόν στρατόπεόον. Οί "Ελληνες, οί όποιοι έκ 
τής άδυναμίας τήν όποιαν παρουσίαζεν ή κοινωνία, μή δυνάμενοι νά άνεύρουν δι
καιοσύνην, μή δυνάμενοι νά άνεύρουν αλήθειαν, μή δυνάμενοι νά άνεύρουν κάποιαν 
ενέργειαν χωρίς συναλλαγήν εις τόν χώρον τής κοινωνίας μας, έστράφησαν πρός έκ- 
δηλώσεις άναρχικάς, δέν είναι άτομα άποβλητά, είναι άτομα τά όποια πρέπει νά 
εόαγγελίσωμεν από τό πρωί έως τό βράδυ καί νά τά έπαναφέρωμεν εις τόν δρόμον 
τής έργασίας διά τό καλόν τοϋ ’ Εθνους.

Δέν ήμποροΰμεν νά άποβάλωμεν πάντα, ό όποιος κατά τό παρελθόν, προ τής 
άκολασίάς 'τοϋ περιβάλλοντος, ενδεχομένως άγανακτήσας ήχθη εις τό στρατόπεδον 
τ ή ς  άναρχίας, έστω καί άν κατά συνείδησιν παρά τήν αίσθησιν τής ευθύνης του μέ 
τού: έχθρούς τοϋ ’Έθνους. ’Οφείλομεν εις αυτόν νά διανοίξωμεν τούς οφθαλμούς, 
νά ίδη τήν άλήθειαν, νά άποκαθάρη τόν εαυτόν του άπό τάς αμαρτίας τοϋ παρελθόν
τος, νά άπεμπολήση παν 6,τι κατά, τό παρελθόν πρός στιγμήν έθεώρησεν ορθόν καί 
βλέποντας τόν δρόμον τοϋ ’Έθνους νά ένταχθή εις τήν φάλαγγα διά νά φέρωμεν τό 
"Εθνος πρός τά εμπρός.

Καί εις αυτόν τόν τομέα, κύριοι, οφείλετε πάντες υμείς, έχοντες πρωταρχικόν
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ρόλον νά βοηθήσετε μέ πλήρη συνείδησιν εόθύνης άλλα και μέ πλήρη πίστιν εις τήν 
προσπάθειαν. Δεν ήμπορεϊ τό Ελληνικόν ’Έθνος εις τήν περίοδον αυτήν πού καλεί
ται διά τής Έπαναστάσεως νά άναγεννηθή, νά έπιτύχη τούς αντικειμενικούς του 
σκοπούς, εάν εις τήν φάλαγγα! εργασίας του παρουσιάσθη μόνον ένα· ποσοστόν έκ τοΰ 
λαοϋ του.

Πρέπει νά κινητοποιηθή, πρέπει νά δραστηριοποιηθή, πρέπει νά κατευθυνθή 
προς τόν ορθόν δρόμον τό σύνολον των Ελλήνων.

Π λ ή ρ η  ά φ ε σ ι ν

Ή  προσπάθεια μας επομένως δεν είναι νά έξομολογήσωμεν διά τό παρελθόν 
των άτομα καί νά έπιτρέψωμεν ή όχι τήν θείαν μετάληψιν. Η μείς ερχόμενοι ώς 
κοινωνικοί λειτουργοί όφείλομεν νά άποκαθάρωμεν τά άτομα από τάς αδυναμίας τοΰ 
παρελθόντος καί άφοΰ τούς δώσωμεν πλήρη άφεσιν των παρά τήν συνείδησιν των 
αμαρτιών νά τά άναπροσανατολίσωμεν εις τόν ορθόν δρόμον όράσεως έπ’ ώφελεία 
τοΰ Έθνους. Καί σχηματίζοντας τήν συγκεντρωτικήν καί συμπαγή φάλαγγα τοΰ 
Ελληνικού Λαοΰ νά όδηγήσωμεν τούτον εις τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν. Καί 
εστέ βέβαιοι, κύριοι, ότι μόνον κατ’ αυτόν τόν τρόπον πληροΰμεν εύόρκως τό καθήκον. 
Καί άν πάντοτε τά στελέχη τής κοινωνίας, οί εχοντες τήν ευθύνην τής καθοδηγή- 
σεως τής κοινωνίας έπρεπε νά διακατέχωνται από τό πνεύμα αυτοθυσίας περισσότε
ρον παρά ποτέ, σήμερον είναι ανάγκη μέ πλήρη αυτοθυσίαν όλη ή ήγέτις τάξις /ά 
βοηθήση τόν ελληνικόν λαόν νά τοποθετηθή εις τόν δρόμον πού επιβάλλεται διά νά 
βοηθήση τήν προσπάθειαν τοΰ ’Έθνους διά νά βοηθήση εις τήν προσπάθειαν τοΰ 
ίδιου τοΰ έαυτοΰ του· Καί με αυτήν τήν αυτοθυσίαν άποκαθαίροντες πρώτοι ημείς 
τόν εαυτόν μας από κάθε αδυναμίαν είτε αυτή είναι πάθος, είτε αυτή είναι μίσος, 
είτε είναι στενοχώρια, είτε είναι δυσπιστία προερχομένη από τό παρελθόν, άς τοπο- 
θετησωμεν ο ένας δίπλα στον άλλον τούς έαυτούς μας κατά ψυχήν καί σώμα, διότ. 
δέν εϊμεθα καί τόσον πολλοί, ώστε νά εχωμεν τήν πολυτέλειαν νά έξαίιρέσωμεν τινάς 
ή ν’ άφήσωμεν τινάς βραδυποροΰντας καί τιθέμενοι εις τήν κεφαλήν τής φάλαγγος 
χέρι μέ χέρι άς όδηγήσωμεν τήν φάλαγγα τοΰ Ελληνικού Λαοΰ πρός τόν δρόμον 
τών ονείρων του, πρός πραγμάτωαν τοΰ μεγάλου ονείρου τής Ελλάδος, τής μεγάλης 
Ελλάδος.

Εστε βέβαιοι, κύριοι, ότι αξίζει τόσον καί κατά ιστορίαν καί κοιτά ύποχρέωσιν 
η πραγματωσις τού ονείρου. Δεν επιτρέπεται νά συνεχίσωμεν ύπερηφανευόμενοι επί 
πατραγαθία. Οφείλομεν την σκυτάλην που άνελάβαμεν έστω καί άν πρός στιγμήν 
σκοντάψαμεν καί πέσαμεν, εγειρόμενοι καΐί τινάζοντες τόν κονιορτόν γύρω μας νά 
άνοίξωμεν τόν δρόμον καί νά παραδώσωμεν τήν σκυτάλην τού έθνους πρός τά εμπρός 
προς τούς επίγονους πρός τους οποίους εχομεν ύποχρέωσιν καί διά τούς οποίους 
όφείλομεν νά άναλώσωμεν καί τήν τελευταίαν ικμάδα τών δυνάμεων μας.

Πεποιθώς ότι τούτο είναι συνείδησις όλων μέ πίστιν εις τήν προσπάθειαν, μέ 
πλήρεξ πνεύμα αυτοθυσίας σάς καλώ όλους επί κεφαλής τής φάλαγγος τοΰ ’Έθνους 
νά βοηθήσετε μέ όλο σα τό είναι, μέ όλες σας τις δυνάμεις τό Έθνος εις τήν προσ
πάθειαν του δια να πραγμάτωση τούς σκοπούς του καί νά έπιτύχη τήν μεγάλην 
Ελλάδα. ' r

Καί Ορκος δι’ ημάς σήμερον, κύριοι, ή ζητωκραυγή, Ζήτω ή μεγάλη Ελλάς».

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα) ·
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Ύττο του ’Αστυνόμου Β ' κ. Κ Ω Ν . Ν ΙΑ Σ Κ Ο Υ

Η γεννησις έκαστου ανθρώπου είναι, άναμφισβητήτως, τό αποτέλεσμα τής έσω- 
τερικης αναγκης, τήν όποιαν αισθάνονται οί γεννήτορες του νά οιαιωνίσουν τό είδε' 
των· , 0 παρατηρεΐται εις άπαντα τά είδη τοΰ ζωικού βασιλείου, άλλ’ ένψ εις τάς
περιπτώσεις των λοιπών, πλήν των ανθρώπων, ζώων, ή ανάγκη αυτή έκδηλοϋταϊ 
*νστικτωόώς,^ δια τον άνθρωπον αποτελεί υψηλήν έννοιαν καί έκδηλοϋταϊ, έν πλήρει 
επιγνωσει τοΰ καθήκοντος τοϋ ανθρώπου νά όιατηρήση τήν συνέχειαν τοΰ ανθρωπίνου 
γένους και εν έκαστη συγκεκριμένη περιπτώσει, τοϋ ανθρώπου μιας φυλής νά δια- 
τηρηση την συνέχειαν τής φυλής του, τοΰ ανθρώπου ένός ’Έθνους νά διατηρήση 
την συνεχείαν τοΰ Έθνους του ή, τέλος, του μέλους μιας οικογένειας νά διαττρήσά 
την συνεχείαν τής οικογενειακής του ιστορίας.
, Ή  γέννησις, αυτή καθ’ έαυτήν, αποτελούσα τό πλέον άνεξιχνίαστον καί συγχρόνως 
ανυπέρβλητον μυστήριον τής Φύσεως, ίσως νά είναι άντικείμενον έρεύνης τής Βιολο
γίας η άλλης τίνος Επιστήμης καί ούχί τοϋ άναπτυσσομένου θέματος. Εκείνο, τό 
οποίον αποτελεί άντικείμενον τοΰ θέματος τούτου είναι διατί έγεννήθη ό άνθρωπος 
και κ.ατα συνέπειαν διατί έκαστος εξ ημών ήλθεν εις τήν ζωήν.

’Ασφαλώς ό άνθρωπος έγεννήθη διά νά διαιώνιση τό είδος του. ’Αλλά τοΰτο 
οεν εινα^ αποτέλεσμα τοΰ ένός, συγκεκριμένου, ανθρώπου, δέν ήτο, δηλαδή, άποτέ- 
λεσμα τής οουλήσεώς του, αλλά τής βουλήσεως των γεννητόρων του καί ασφαλώς, 
εφ οσον^εγεννήθη, αποτελεί ύποχρέωσίν του νά πράξη τό ίδιον, ώς καί οί γεννήτορές 
του, μετά, βεβαίως, τήν ένηλικίωσίν του. 1

Εκείνον, τό όποιον έρευνάται, διά τοΰ άναπτυσσομένου θέματος, είναι διατί 
εγεννηθημεν^ διά^ νά ζήσωμεν μίαν, διαφόρου διάρκειας δι’ ένα έκαστον, ζωήν, 
τουτέστιν ποίαι αί υποχρεώσεις, άς ήμείς οί γεννηθέντες, δέον νά έκπληρώσωμεν εις 
την ζωήν μας;

ερώτημα, τά οποίον τίθεται πάντοτε καί άπό τήν ερμηνείαν καί άπάν- 
τησιν, ήν έκαστος εξ ήμών δίδει, άντιμετωπίζεται καί ή ζωή ύφ’ ένός έκάστου έκ 
των άνθρώπων. ’Ασφαλώς, αί έρμηνεΐαι καί αί άπαντήσεις είναι διάφοροι, άπό άν- 
θρώπου εις άνθρωπον καί ώς έκ τούτου έχομεν τούς διαφόρους τρόπους ζωής, τής 
αντιμετωιασεως ιών προοληματων της, αλλα και κατανοήσεως αυτής τής ζοσής, έν 
τή καθόλου εννοιφ της. Ερευνητεον δμους, ποια είναι ή ορθή ερμηνεία καί ποια ή 
άκριβής άπάντησις εις τό έρώτημα τοΰτο. 1 ' '

Πράγματι, διατί έγεννήθημεν; Διά νά ζήσωμεν; ’Ασφαλώς, έφ’ δσον έγεννήθη- 
μεν, θά ζήσωμεν· ’Αλλ’ έφ’ δσον θά ζήσωμεν, έγεννήθημεν μόνον διά νά ζήσωμεν; 
Και επι πλέον κατα ποιον τροπον δέον να ζήσωμεν διά νά έκπληρώσωμεν τήν άπο- 
στολήν μας;

Έ φ ’ δσον ζωή σημαίνει δράσις, ώς πρώτον καθήκον, τό όποιον προβάλλει δι’ έκα
στον εξ ήμών είναι νά δημιουργήση, ώς καί οί προ ήμών ζήσαντες, δηλαδή οί πρό
γονοί μας έδήμιούργησαίν. Έν ήμιαγρία καταστάσει ευρισκόμενος, άρχικώς, ό άνθρω
πος, συνέπηξε μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου κοινωνίας, διαφόρου ευρύτητος καί έντός 
αυτών, άλλά καί κεχωρισμένως, ήρχισε τήν δημιουργίαν καί κατέληξεν εις τό νά 
έπιτύχη ο,τι, ημείς, άπολαμβάνομεν έν τή σημερινή τελειοποιήσει του. Ή  ύποχρέω- 
σις, λοιπόν, νά τελειοποιήσωμεν ετι περισσότερον δ,τι ηΰρομεν καί νά δημιουργήσω-
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μεν νεώτερα,πρός τον σκοπόν βελτιώσεως ακόμη των όρων διαβιώσεως του ανθρώπου 
είναι πρωταρχική καί υποχρεωτική, αφού δι’ δ,τι άπολαμβάνομεν είργασθησαν οι 
πρόγονοί μας καί ώς εκ τούτου, μιμούμενοι τούτους, δέον καί ήμεϊς νά δημιουργη- 
αωμεν νεώτερα καί ν’ άφήσωμεν ως κληρονομιάν ό,τι ήδυνήθημεν να επιτύχωμεν εν 
τή ζωή μας καί αφού, εν τελευταία αναλύσει, καί ώς προανεφέρθη, τό ζην σημαίνει
δραν. _ ,

Ή  δημιουργία αυτή, ή μάλλον, ή μετάπλασις τής ύλης, ητις συνιστα τον μ η χ ^
νικόν πολιτισμόν δεν πρέπει νά μάς άφίση ούδ’ επί στιγμήν ν*ά έγκαταλείψωμεν τον 
ιδεαλισμόν, τήν Ιδεοκρατίαν. ΙΙοέπει, δηλαδή, νά αίσθασθώμεν καί νά πιστευσωμεν 
δτχ πρωταρχικόν στοιχειον των ανθρωπίνων όντων και πρωταρχική, ως καί ^οασικη 
σημασία των ύφ’ ημών έπιτυγχανομένων διά τής μεταπλάσεως τής ύλης είναι τό 
πνεύμα καί ουχί ή ύλη, διά τήν ύλην. Ή  δημιουργία από τήν ύλην δέν πρέπει νά 
γίνεται δι’ αυτήν, άλλα διά τό πνεύμα, ή ύπαρξις τού όποιου, άλλωστε, παρ ήμιν, 
μάς κάμνει νά διαφέρωμεν των άλλων ζώων. Πρέπει νά δημιουργήσωμεν από τή/ 
ύλην ό,τι ή άνάπτυξις τού πνεύματός μας δύναται νά έπιτύχη, δέν πρέπει όμως νά 
ΰήσωμεν διά τήν ύλην, έστω καί άν αυτά, τά όποια δημιουργοΰμεν προέρχονται ές 
αυτής. Καί ετι περαιτέρω πρέπει νά άναπτύξωμεν ακόμη τό πνεύμα^εντός της τε- 
λειοποιουμένης ύλης καί νά διατηρήσωμεν αλώβητους τάς πνευματικάς καί ήθικάς 
αξίας, έφ’ ών στηρίζεται ο σημερινός ήθικοπνευματικός πολιτισμός.

Καί αυτή, ακριβώς, ή ύποχρέωσίς μας νά δημιουργήσωμεν εκ τής ύλης, ουχί 
όμως δι’ αυτήν, αλλά διά τό πνεύμα, μάς επιβάλλει νά ζήσωμεν, έφ’ όσον έγεννηθη- 
μεν, εκτελαύντες συνεχώς καί άβιάστως τά καθήκοντα μας, ήτοι: τάς υπό της ’Ηθι
κής καί των κρατουντών Νόμων έπιβαλλομένας υποχρεώσεις·

Οί κρατούντες έκάστοτε Νόμοι καί ή ’Ηθική δημιουργοΰνται από τον τρόπον, 
επί τή βάσει τού όποιου οί άνθρωποι, κοινωνικώς διαβιοΰντες, ενεργούν καί διαγρά
φουν τρόπους ζωής. Καί είναι γεγονός, ότι, τά διάφορα ηθικά συστήματα, είναι διά
φορα μεταξύ των καί δή κατά τον τρόπον, καθ’ ον θέτουν τό όλον ηθικόν πρόβλημα, 
άναμφισβήτητον όμως είναι ότι ταΰτα, όσον'καί άν διαφέρουν μεταξύ των, περιέχουν 
τήν αγάπην προς τόν Θεόν, τήν αγάπην πρός τον πλησίον, τήν τιμιότητα, τήν άγαθό- 
τητα, τήν αρετήν, τήν πίστιν πρός τά Ιδανικά  καί ιδιαιτέρως τά αιώνια ελατήρια 
τού γίγνεσθαι καί παρέρχεσθαι.

Έγεννήθημεν, λοιπόν, διά νά ζήσωμεν με τήν αγάπην πρός τόν Θεόν καί πρός 
τόν πλησίον συνάνθρωπόν μας, τιμίως,' μέ αγαθότητα, πεπροικισμένοι μέ^αρετήν καί 
μέ πίστιν καί προσήλωσιν πρός τά ’Ιδανικά καί τά ελατήρια, άτινα ώιδήγησαν εις 
τήν, διά νά ζήσωμεν, γέννησίν μας.

Ή  αγάπη πρός τόν Θεόν, τό έξ εαυτού πεπροικισμένον μέ ύπερφυσικάς ιδιότη
τας Άνώτατον “Ον, είναι παναρχαία καί αποτελεί, άπαραιτήτως, τόν βασικόν σκο
πόν τής ζωής μας καί κατά συνέπειαν μάς δίδει καί τήν άπάντησιν εις τό ερώτημα 
«διατί έγεννήθημεν», αφού άγαπώντες τόν Θεόν καί πιστεύοντες εις τήν ύπαρξίν του 
άποκτώμεν τήν ικανότητα νά πολλαπλασιάσωμεν τάς γνώσεις μας καί νά έναίτενίσω- 
μεν τήν Φύσιν, τό ανυπέρβλητον δημιούργημά Του. Δέον, λοιπόν, έφ’ όσον έγεννήθη
μεν '/ά πιστεύωμεν είς τήν Θρησκείαν μας, ητις εχουσα καθιερώσει τήν ύπαρξιν ενός 
Παντοδυνάμου ’Όντος, καθ’ όλα τελείου καί εχοντος δημιουργήσει τόν κόσμον, ώς 
καί ρυθμίζοντας τήν ύπαρξίν μας καί τόν τρόπον ζωής μας, μάς έπιβάλλει νά λα- 
τρεύωμεν τόν ’Ανώτατον τούτον ’Άρχοντα καί. νά άναπέμπωμεν πρός Αυτόν Ικεσίας.

Έγεννήθημεν καί διά τήν αγάπην πρός τόν πλησίον, πρός τόν συνάνθρωπόν 
μας. Καί ή αγάπη πρός αυτόν, ώς καί ή αγάπη πρός τόν θεόν είναι όμοια καί όπο- 
χρεωτική, αφού δ άνθρωπος είναι δημιούργημα τού Θεού καί κατά συνέπειαν αγάπη
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“P°S αυτόν, σημαίνει καί αγαπη προς τον Θεόν. Ού συνέχθειν, άλλα συμφιλεΐν 
εφυν», οηλαδη «δεν εγεννήθην Οιά τδ μίσος, άλλ’ διά τήν αγάπην» ήχο ή άπάντησις 
της  ̂ Αντιγόνης προς τον Ινρεοντα καί άν έλέχθη υπό ταύτης προ πολλών αιώνων, 
κατά την καταδίκην της, οιά τον, παρά τήν άπαγόρευσιν, ενταφιασμόν τοϋ αδελφού 
AS παύ^ι ν αποτελή μίαν αλήθειαν, δέν παύει νά περιέχη το πλήρες νόημα 
τήζ ζωής και νά οιδη απαντησιν εις τό ερώτημα «διατί έγεννήθημεν» .

Ή  προς τόν πλησίον αγάπη, δηλαδή, ή κατά, τρόπον τελείως ανιδιοτελή άφο- 
σίωσις τής^ βουλήσεώς μας εις τήν άλλοτρίαν τοιαύτην είναι εν υψηλόν καθήκον, 
άποτελεΐ μίαν εκ των ύψίστων ηθικών αρετών καί, αποτελούσα, επίσης, τό άνθρωπι- 
νώτερον =.ν τώ ανθρώπω συναίσθημα μάς υποδεικνύει κατά ποιον τρόπον δέον νά 
ζήσωμεν, έφ’ οσον έγεννήθημεν.

’Αλλά καί διά νά ζήσωμεν εν άγαθότητι έγεννήθημεν, ώς επίσης καί διά νά 
ζήσωμεν τιμίως καί έναρέτως-

Αγαθοτης σημαίνει καλωσύνη καί αποτελεί μίαν τού καλού, ανθρώπου ιδιότητα, 
τιμή σημαίνει τήν καλήν περί τίνος γνώμην, τόν σεβασμόν, δν απονέμει τις προς 
ανα, τήν αναγνωρισιν, αλλοις λογοις, τής αξίας του καί τέλος, αρετή σημαίνει τήν 
ενεργόν συμφωνίαν, τήν οποίαν συνάπτει ή βούλησίς μας ,μέ τάς έπιταγάς του ’Ηθι
κού Νόμου.

’Αφού λοιπόν πρέπει νά είμεθα καλ,οί, νά άπολαμβάνωμεν σεβασμού υπό τών 
συνανθρώπων μας καί νά συνάπτη ή βούλησίς μας ένεργόν συμφωνίαν μέ τάς έπι
ταγάς τού ’Ηθικού Νόμου, δίδεται καί έτέρα άπάντησις εις τό έρώτημα «διατί έγεν
νήθημεν» Έγεννήθημεν διά νά ζήσωμεν τιμίως, έν άγαθότητι, πεπροικισμένοι μέ 
αρετήν, ν’ άπολαμβάνωμεν έκτιμήσεως υπό τών συνανθρώπων μας καί νά άφίνωμεν 
τήν βούλησίν μα'ς νά σύμφωνη μέ τάς έπιταγάς τού ’Ηθικού Νόμου. Καί τούτο διότι, 
όπως οί κανόνες τού Δικαίου δέν θά ήδύναντο νά εύσταθήσουν άν δέν είχον στήριγμα 
τήν, περί Δικαίου, συνείοησιν τών πολιτών, οΰτω καί ή άγαθότης, ή τιμιότης, ή 
αρετή, άποτελοΰσαι ηθικούς κανόνας, δέν θά ήδύναντο ν’ ασκήσουν έπιρροήν καί 

•έπίδρασιν πρός έξύψωσιν τού άνθρώπου, έσωτερικήν έξυγίανσίν του καί καταΐνόησιν 
τής αποστολής του έν τώ κό,σμψ τούτω άν δέν είναι στενώς συνδεδεμέναι μέ ένα 
έκαστον άνθρωπον, οπότε καί θά άνεύρισκεν ούτος τήν άπάντησιν εις τό έρώτημα 
«διατί έγεννήθημεν».

Έγεννήθημεν, τέλος, διά νά παραμείνωμεν πιστοί πρός τά ’Ιδανικά, τά αιώνια, 
δηλαδή έλαΐτήρια τού γίγνεσθαι καί παρέρχεσθαι καί ιδιαιτέρως τά ιδανικά τής 
’Ελευθερίας καί Φιλοπατρίας.

Ελευθερία είναι ή δοξασία, κατά τήν όποιαν δ άνθρωπος εις. τάς πράξεις του 
δέοκ νά έχη ιδίαν πρωτοβουλίαν καί μέχρι τού σημείου, έξ ού άρχεται ή έλευθερία 
τού πλησίον του, φιλοπατρία! δέ είναι ή αγάπη πρός τήν πατρίδα, δηλαδή πρός τήν 
κοινότητα έκείνην τών ανθρώπων, έντός τής όποιας έκαστος άνθρωπος έγεννήθη δια 
νά ζήση, δμιλών τήν αυτήν γλώσσαν, άκιολουθών τά αυτά ήθη καί έθιμα κλπ. ΙΙίστις 
πρός τά έν λόγψ ’Ιδανικά είναι ή μετ’ άφοσιώσεως προσήλωσις πρός αυτά, ή μετ’ 
αυτοθυσίας ύπεράσπισίς των καί κατά συνέπειαν ή πίστις πρός αυτά είναι καί εις 
έκ τών σκοπών, οδς δέον νά έκπληρώσωμεν, έφ’ οσον έγεννήθημεν.

Ι'υνοψίζοντες, έπαναλαμβάνομεν δτι έγεννήθημεν διά νά διαιωνίσωμεν τό αν
θρώπινον γένος, άρχικώς. Κατ’ ακολουθίαν νά δημιουργήσωμεν έκ τής ύλης, έφ’ οσον 
ή ζωή είναι ταυτόσημος μέ τήν δράσιν, άλλά ούχί διά τήν ύλην, αλλά διά τό πνεύμα 
καί τέλος νά τελειοποιήσωμεν έτι περισσότερον τόν ήθικοπνευματικόν πολιτισμόν καί 
άγαπήσωμεν τόν Θεόν, άνευ τής πρός αυτόν προσηλώσεως, τού Όποιου ουδέν έκ 
τών ανωτέρω δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν καί άνευ τής πίστευες πρός Αυτόν ούοέν δυνά-
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μέθα νά ένστερνισθώμεν ουδέ ν’ άπολαύσωμεν τήν Φύσιν του, τδ μεγαλειώδες καί 
άνυπέρβλητον δημιούργημά Του· Κατ’ έπέκτασιν αυτών, αλλά καί διά νά έπιτύχω- 
μεν τ’ ανωτέρω δέον επίσης ν’ άγαπήσωμεν τόν συνάνθρωπόν μας, νά ζήσωμεν εν 
άγαθότητι, τιμίως καί έναρέτως καί μέ πίστιν προς τά ’Ιδανικά καί δή, τά έκ τού
των, της ’Ελευθερίας καί της Φιλοπατρίας.

Υπάρχει κατανόησις τού, ώς ανωτέρω, άναπτυσσομένου νοήματος της ζωής σή
μερον η μάλλον δίδεται ύφ’ ένδς έκαστου εξ ημών ορθή άπάντησις εις τό ερώτημα 
«διατί έγεννήθημεν;». ’Ασφαλώς δεν υπάρχει κατανόησις ύφ’ απάντων των συναν
θρώπων μας καί προς τόν σκοπόν τούτον, δηλαδή ύποβοηθήσεως κατανοήσεως τού 
νοήματος της ζωής έγένετο ή άνάπτυξις τού παρόντος διά τής πτωχής γραφίδος μου.

Ύπό τού υποφαινομένου δέν υπάρχει ή άπαίτησις νά έπιτευχθή τό τέλειον διά 
τής άναπτύξεως τού παρόντος, ούδ’ υπάρχει τοιαύτη ψευδαίσθησις, δ,τι δηλαδή, θά 
ύποβοηθηθή ή κατανόησις τού νοήματος τής ζωής καί μάλιστα ή πλήρης τοιαύτη 
ύφ’ ένός μεγάλου αριθμού συνανθρώπων του, μέ Ιχόντων, βεβαίως, κατανόησιν τού 
νοήματος τής ζωής καί μη δυναμένων νά εύρωσιν άπάντησιν εις τό ερώτημα «διατί 
έγεννήθημεν». Ούδ’ απευθύνεται ή παρούσα άνάπτυξις εις τούς έχοντας κατανόησιν 
τού νοήματος τής ζωής, πολλψ δέ μάλλον εις τούς έχοντας καλλιτέραν, από τήν 
άναπτυσσομένην, τοιαύτην κατανόησιν.

Πρίν, ή δμως περατωθή ή άνάπτυξις τού παρόντος καί προς δλοκλήρωσιν, τρό
πον τινά, ταύτης, κρίνεται απαραίτητον νά ύπομνησθή δτι εις τήν αποκλειστικήν 
διάθεσιν ένός έκάστου είναι νά άντιληφθή τό αληθές νόημα τής ζωής, νά είναι τιμη- 
μένος, ευτυχής καί νά μή άφίνη ανεκμετάλλευτων τόν χρόνον, καθ’ δν θά ζήση, 
αλλά μέ άέτιον βλέμμα νά βλέπη πρός τό καθήκον, τό όποιον εν καί μόνον είναι δτι 
έγεννήθημεν ώς άνθρωποι διά νά ζήσωμεν ώς άνθρωποι καί διά τούς ανθρώπους.

'Όστις έξ ημών δέν άντιληφθή τό πραγματικόν νόημα τής ζωής, θά σπαταλήση 
τόν χρόνον του, μέ αποτέλεσμα, ώς καί ό Σαίξπηρ, λέγει, νά τόν σκοτώση δ ίδιος 
δ χρόνος.

'Ο Σενέκας λέγει δτι «δέν ύπάρχει μεγαλύτερη ντροπή γιά ένα γέρο άπό τού 
νά μή εχη νά πκρουσιάση άλλη άπόδειξι πώς εζησε, παρά μόνον τά χρόνια του» δ 
δέ Κομφούκιος «τί ανόητος πού είναι δ άνθρωπος. Μιά στιγμή πεθαίνει κι’ έχει τήν 
άπαίτησιν νά μάθη τί είναι δ θάνατος, ένφ ζεΐ τόσα χρόνια καί δέν ξεύρει τί είναι 
ή ζωή»·

Καί όντως αν δέν άντιληφθώμεν διατί έγεννήθημεν, ώς γέροντες θά αίσθανώ- 
μεθα έντροπήν, έπιδεικνύοντες μόνον τά χρόνια μας, άποθνήσκοντες δέ, θά διαιπράτ- 
τωμεν τήν μεγαλυτέραν καί τελευταίαν, βεβαίως, ανοησίαν νά θέλω,μεν νά μάθω- 
μεν τί είναι δ θάνατος, καθ’ ήν στιγμήν θά τόν άντιμετωπίζωμεν, ένψ ζήσαντες επί 
τόσα ετη δέν έγνωρίζαμεν τί ήτο ή ζωή.

ΚΩΝ. Ν ΙΑ Σ Κ Ο Σ
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Σειρά άρθρων τοϋ 'Ύ~αστυνόμου Α ' 
κ . Χ Α ΡΑ Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Θ'
ΤΟ Ιν.Κ.Ε. ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ

ΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΤΗΝ «Ν.Ο.Φ.» ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟ ΣΠΑΣ IN ΕΔΑΦΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΓ ΒΟΡΙΔΟΣ. —  ΑΙ ΣΥΝ- 
ΤΡΙΠΤΙΚΑΙ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟ ΥΝΙΣΤΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1949.

J - J  5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Κ.Ε. τοΰ Ιν.Κ.Ε- της 30) 31 ’Ιανουάριου 1949, είχε 
καί μίαν άλλην αθλιότητα καθαρώς προδοτικής μορφής της κομμουνιστι

κής ηγεσίας της Ελλάδος: Δι’ άποφάσεώς της προπαρεσκεύασε την άνάληψιν τοΰ 
ζητήματος της άποσπάσεως της Μακεδονίας εκ της Ελλάδος υπό της βουλγαρικής 
«Ν.Ο.Φ.», ήτοι έξεχώρισε την Ελληνικήν Μακεδονίαν εις τούς Σλάβους της Βαλ
κανικής, διά να γίνη «χωριστόν μακεδονικόν κράτος» ύπό βουλγαρικήν κηδεμονίαν 
καί να έπαναληφθή ή ιστορία τής Ελληνικής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, άφοΰ τήν «αυ
τονομίαν» θά διεδέχετο τάχιστα καί εδώ ή ύπό τής Βουλγαρίας προσάρτησις. Τό κα- 
τάπτυστον κείμενον τής άποφάσεώς τοΰ Ιν.Κ.Ε., πού έδέσμευε τούς οπαδούς του μέ 
τόν ακρωτηριασμόν τής Ελλάδος διά τής έκχωρήσεως τής Μακεδονίας εις τούς Σλά
βους κομμουνιστάς, έχει ώς ακολούθως:

«Στή Βόρεια Ελλάδα, δ σλαβομακεδόνικος λαός τάδωσε δλα γιά  τόν αγώνα 
καί. πολεμά μέ ήρωισμό καί αυτοθυσία πού προκαλοΰν τόν θαυμασμό. Δεν πρέπει 
να ύπάρχη καίμμιά αμφιβολία, δτι τό αποτέλεσμα τής νίκης τοΰ «Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας» καί τής λαϊκής επανάστασης, θά είναι δ Μακεδονικός λαός νά 
βρή τήν πλήρη εθνική αποκατάστασή του, έτσι δπως τήν θέλει δ ίδιος... 'Ο σλαβο
μακεδόνικος καί έλληνικός λαός, μόνον ενωμένοι μποροΰν νά νικήσουν. Ή  ένότητα 
στήν πάλη των δύο λα'ών πρέπει νά φυλάγεται σάν κόρη όφθαλμοΰ καί νά δυναμώ- 
νη σταθερά καθημερινώς...».

Οί Βούλγαροι καμμουνισταί τοΰ Δημητρώφ είχον επιτύχει διά τής νέας «κυβερ- 
νήσεως» των Ελλήνων κομμουνιστών —  μέ πρωτεργάτην τόν εκ Πύργου Βουλγα
ρίας Ίωάννην Ίωαννίδην, ήτοι τόν ίδιον πού είχεν ύπογράψει εις τάς 12 ’Ιουλίου 
1943 μέ τόν Βούλγαρον Δασιάλωφ τό συμφωνητικόν τής ίδρύσεως «Βαλκανικής 
Ένώσεως Σοβιετικών Δημοκρατιών» μέ «αυτόνομη Μακεδονία» καιί εδαφικήν έξο
δον τής Βουλγαρίας εις τό Αίγαΐον —  τήν παραχώρησιν τής Ελληνικής Μακεδο
νίας. Κατόπιν τούτου καί έν συνεχεία τής άποφάσεώς αυτής τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., 
τό δργανον τοΰ βουλγαρικού ιμπεριαλισμού Ν.Ο.Φ. (Ναρόντνα Όσβομπιττόλεν Φρόντ, 
ήτοι «’Εθνικόν ’Απελευθερωτικόν Μέτωπον») έξέδιδε τήν εξής διακήρυξιν - άνακοί- 
νωσιν τήν ιδίαν ημέραν, 31.1-1949:

«Διά νομοθετικού διατάγματος τής δημοκρατικής κυβερνήσέως τής Ελλάδος, 
ή κίνησις πρός άπόσπκσιν ελληνικών Μακεδονικών εδαφών καί ίδρύσεως χωριστού 
Μακεδονικού Κράτους, έγινε σήμερον πραγίματικότης...».

Ή  έκσπάσασα οξεία κρίσις τοΰ σλαβοκομμουνιστικοΰ συμμοριτισμού, διά τών
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άποφασισθέντων εις τήν 5ην 'Ολομέλειαν τοΰ Γράμμου κατεδείκνυεν δτι ήτο άπεί- 
ρως ατιμότερα, ύπουλοτέρα καί Ίγκληματικωτέρα της φασιστικής καί τής Χιτλερι
κής ή σλαβοκομμουνιστική εισβολή. Διότι δΓ αυτής δέν έπεδιώκετο μόνον ή κατά- 
κτησις τής Ελλάδος, αλλά καί ό διαμελισμός της καί ό έξάΙ'/δραποδισμός τοΰ λαοΰ 
της. Καί δια τοϋτο, ή άπόκρουσ'ίς της ήτο πολύ σημαντικωτέρα εκείνης τοΰ Μουσο- 
λίνι καί τοΰ Χίτλερ·

***
!\  ΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ καί κατάπτυστου ταύτης ένεργείας τής έλλη- 

νικής κομμουνιστικής ηγεσίας, ή Ν.Ο.Φ. εξουσιοδοτείτο εν λευκώ οπούς 
άγωνισθή διά την άποσπασιν τής Ελληνικής Μακεδονίας. Οδτω τρεις μόνον ημέρας 
οραδύτερον από την σύνοδον τής 5ης 'Ολομέλειας, την 3ην Φεβρουάριου 1949 συν- 
ήρχετο ή 2α 'Ολομέλεια τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου τής Ν.Ο.Φ., διά νά λάβη νέας 
αποφάσεις κατόπιν τής «έλληνικής παραχωρήσεως» καί έν ταύτω έξουσιοδοτήσεως- 
Ορισμένα έκ των άποφασισθέντων κατά την σύνοδον αυτήν τής Ν.Ο.Φ. μετεδάθη- 

σαν υπό τοΰ κομμουνιστοσυμμοριακοΰ ραδιοφωνικού σταθμού τήν 27ην καί 28ην 
Φεβρουάριου 1949, είναι δέ άρκούντως χαρακτηριστικά διά τα λαβόντα χώραν εις 
βάρος τής άκεραιότητος τής χώρας μας. ’Ιδού τά δσα άπεκάλυψεν δ κομμουνιστο- 
συμμοριακός ραδιοσταθμός:

«Στις 3 τοΰ Φλεβάρη συνήλθε ή 2η 'Ολομέλεια τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου τής 
Ν.Ο.Φ. Πήρανε μέρος 19 ταχτικά καί αναπληρωματικά μέλη. Τά θέματα πού απα
σχόλησαν τήν δεύτερη ολομέλεια τοΰ Κ.Σ· τής Ν.Ο.Φ. ήταν: 1) Ή  δουλειά οπή 
Ν.Ο.Φ. από τήν πρώτη ολομέλεια ως τά σήμερα. 2) Ή  σύγκληση τοΰ δευτέρου συν
εδρίου τής Ν.Ο.Φ.

«Μεταδίδομε αποσπάσματα από τήν απόφαση τής δεύτερης δλομέλειας τοΰ Κεν
τρικού Συμβουλίου τής Ν.Ο.Φ·:

«Πρέπει νά ξεσηκώση πιό πολύ το Μακεδονικό λαό. Νά συγκεντρώση καί κι- 
νητοποιήση όλες του τις δυνάμεις ενάντια στον Μοναρχοφασισμό. Νά γίνη άξιος 
καθοδηγητής. Νά συμβάλη αποφασιστικά γιά νά γίνη το 1949 δ χρόνος ειρήνης 
καί νίκης, πού είναι παλλαϊκός πόθος τοΰ Έλληνικοΰ καί τοΰ Μακεδόνικου λαοΰ.

«Γι’ αύτό αποφασίζει ομόφωνα:
Π) Γιά νά δυναμώση ή καθοδήγηση καί άνταποκριθή στά δύσκολα καθήκον

τα συμπληρώνει τήν Γραμματεία μέ άλλα δυο μέλη: τούς συντρόφους Παΰλο Ρο- 
κόφσκυ καί τδν Πασχάλη Μητρόβσκυ.

>2) Κάνει τελευταία έκκληση στά στελέχη εκείνα πού τράβηξαν τον εύκολο 
ορόμο καί τά καλεΐ νά γυρίσουν κοντά στον λαό καί κοντά στόν αγώνα, γιατί άλ- 
λοιώς, δεν μπορούν νά φέρουν τό όνομα τοΰ στελέχους τής Ν.Ο-Φ.

»3) ’Αποφασίζει νά συγκληθή τό δεύτερο συνέδριο τής Ν.Ο.Φ. μέσα στόν Μάρ
τη τοΰ 1949. Τό δεύτερο συνέδριο τής Ν.Ο.Φ. θά είναι συνέδριο πού θά διαδηλώση 
τήν παλλαϊκή συμβολή τοΰ σλαβομακεδόνικου λαοΰ στόν κοινό μέ τον Ελληνικό 
λαό δημοκρατικό αγώνα, επιστρατεύοντας δλες τις δυνάμεις, ανθρώπινες, οικονο
μικές καί πνευματικές τοΰ Μακεδόνικου λαοΰ γιά  τήν συμμετοχή του στόν αγώνα. 
Θά διαδηλώση τις τεράστιες κατακτήσεις τοΰ Μακεδόνικου λαοΰ στόν ’Εθνικό, πο
λιτικό, κοινωνικό, εκπολιτιστικό καί οικονομικό τομέα. Τό δεύτερο συνέδριο θά εί
ναι συνέδριο διακήρυξης των νέων προγραμματικών αρχών τής Ν Ο.Φ., αρχών 
πού είναι δ προαιώνιος πόθος τού λαοΰ μας, θά διακηρύξη τήν ένωση τής Μακεδο
νίας σ’ ένα ενιαίο, ανεξάρτητο, ισότιμο μακεδονικό κράτος, μέσα στή Λαϊκοδημο- 
κρα'τική 'Ομοσπονδία τών Βαλκανικών Λαών, πού είναι ή δικαίωση των πολύχρο
νων αγώνων. Τό δεύτερο συνέδριο τής Ν.Ο.Φ. θά κηρύξη τον παλλαϊκό συνάγερ-
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μό τοΰ σλαβομακεδόνικου λαοΰ, θά κάνη τό προσκλητήριο δλων των δυνάμεων τοΰ 
σλαβομακεδόνικου λαοΰ, θά τις συσπειρώσ'η γύρω από τή Ν.Ο.Φ. και θά τις όδηγή- 
ση1 νικηφόρα στον αγώνα τής ενωμένης πάλης, με τον ηρωικό ελληνικό λαό, ενάν
τια στον μοναρχοφασισμό καί τούς Άμερικάνους ιμπεριαλιστές. Ί ο δεύτερο συνέ
δριο θά άπευθυνθή ιδιαίτερα στον σκλαβωμένο Μακεδονικό πληθυσμό των πόλεων 
σάν την Φλώρινα, Καστοριά, ’Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γουμενιτσα και άλλες πολιτείες 
καί θά ξεσηκώση ανειρήνευτο αγώνα ενάντια στον μοναΐρχοφασισμο και τούς  ̂Αμε
ρικανό - ’Άγγλους καταχτητές γιά την γρήγορη απελευθέρωση καί την ολοκλήρω
ση τ.ών πόθων τοΰ αδούλωτου Μακεδονικού λαοΰ, σέ αγώνα για την Λαϊκή Δημο
κρατία τής Μακεδονίας»·..

U  ΣΗΜΑΣΊΑ τής άποφάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου τής Η ;0·Φ. είναι 
κατάδηλος. ΔΓ αυτής ή Βουλγαρία άνελάμβανε έπισημως το εργον «απε- 

λευθερώσεως» τής Μακεδονίας, τοΰ Κ.Κ.Ε. παραδίδοντος εις αυτήν τον αγώνα. Εκ 
τής άποφάσεως ταύτης δεν έπανήρχοντο μόνον εις το προσκήνιον αί παλαιαί σωοι- 
νιστικαί βλέψεις τής Βουλγαρίας περί άποσπάσεως Ελληνικών εδαφών μέχρι σχε
δόν τοΰ Όλυμπου, ως ήτο καί τό υίοθετηθέν υπό τών Γερμανών σχέοιον τοΰ Βόρι- 
δος, αλλά καί άπεκαλύπτετο, δτι τ.ό Κ.Κ-Ε. καθίστατο 6 κύριος συνεργός τής τοι- 
αύτης άποσπάσεως έκ τής πατρίδος του. ’Ά ς  σημειωθή δτι ή Ν.Ο.Φ. κατά τον συμ
μοριτοπόλεμον ήτο κυρίως στρατιωτική δύναμις, άποτελοΰσα μέρος τοΰ «Δημοκρα
τικού Στραΐτοΰ», υπήρξε δέ' ή όργάνωσις εκείνη ή όποια κατα την διάρκειαν τής 
Γερμανοβουλγαρικής κατοχής τών βορείων έπαρχιών μας οιεπραξεν  ̂ έν συνερ
γασία μέ τούς κατακτητάς —  τάς φοβερωτέρας ωμότητας κατά τοΰ Ελληνικού 
στοιχείου, ώς άπεόείχθη κατά τήν δίκην τοΰ έκ τών σημαντικωτερων μελών της, 
αξιωματικού τοΰ βουλγαρικού στρατού Κάλτσεφ.

Χαρακτηριστικόν τής άποφάσεως ταύτης τής Ν.Ο.Φ. είναι δ σαφής διαχωρι
σμός τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ άπό τον μακεδονικόν, άλλα και αι ζώηραι διαφωνίαι με
ταξύ αυτών τούτων τών κομμουνιστικών μακεδονικών στελεχών αναφορικώς με την 
άπόσπασιν τής Μακεδονίας έκ τής Ελλάδος. Τα στελεχη αυτα εκαλούντο δια τε
λευταίας έκκλήσεως «νά γυρίσουν κοντά στον λαό καί κοντά στον αγώνα, γιατί αλ
λιώς» —  δπως τονίζει ή άπόφασις —  «δεν μποροΰν νά φέρουν τό όνομα τοΰ  ̂στε
λέχους τής Ν.Ο-Φ.». Φαίνεται δτι εκτός τών οπαδών τοΰ Μάρκου Βαφειαόη και άλ
λων μελών τής κομμουνιστοσυμμοριακής ηγεσίας —  οί όποιοι ήθελον τήν Μακεοο- 
νίαν διά τήν Γιουγκοσλαβίαν καί όχι διά τήν Βουλγαρίαν —  υπήρςαν και πολλοί 
οπαδοί τής Ν.Ο.Φ., προφανώς Σλάβοι γιουγκοσλαβικής καταγωγής,^ οί όποιοι δια- 
βλέποντες τον κατακτητικόν ελιγμόν τοΰ βουλγαριοκΰ σωβινισμού διετυπωσαν σοοαράς 
διαφωνίας. ’Άξιον μνείας επί τοΰ προκειμενου είναι και το οτι ο ραδιοσταθμός τών 
Σκοπιών εις τήν εκπομπήν του τής 27ης Φεβρουάριου, 12 ώρας μετά τήν εκπομπήν 
τών αποφάσεων τοΰ Κ.Σ. τής Ν-Ο.Φ. υπό τοΰ κομμουνιστοσυμμοριακοΰ σταθμού,, 
μετέδωσεν εις τήν σλαβομακεδονικήν άρθρον με τήν υπογραφήν μόνον «Χατζηβα- 
σιλείου» — χωρίς νά άναφέρεται αν πρόκειται περί τής Νρύσας Χατίζηβασιλειου 
ή άλλου τίνος —  δημοσιευόμενο'/ εις τήν εφημερίδα «Νόβα Μακεδονα» οπι τόΰ ζ /;- 
τήματος τής Νοτιοσλαβικής Ένώσεως, Ο (ή ή) Χατζηβασιλειου ετόνιζεν, ο.ι 
«υπεύθυνοι τής αποτυχίας τής ένωσης τών Νοτίων Σλάβων ήταν οί νοφιστες τής 
Κόαινφορμ καί οί σωβινιστές τής Βουλγαρίας, πού ισχυρίζονται δτι αγωνίζονται 
γιά  τό συμφέρον τοΰ Μακεδονικού λαοΰ, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν νά ενώ
σουν τήν Μακεδονία μέ τήν Βουλγαρία.,.»:. Τό αρθρον τοΰτο χαρακτηρίζεται ως
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απάντησις της Γιουγκοσλαβίας τοΰ στρατάρχου Τίτο είς τάς άποφάσεις τής Ν.Ο.Φ-, 
ή οποία Λ.Ο.Φ. καθοδηγουμένη ύπό τής έπισήμου Βουλγαρίας καί τής Κόμινφορμ 
απεοΛεπεν εις τήν ίκανοποίησιν των σωβινιστικών βουλγαρικών βλέώεων είς βάρος 
οχι μόνον τής Ελλάδος, άλλα καί αυτής τής Σερβίας. Μέ άλλους λόγους, ή Γιουγκο- 
σκαοια επετιθετο κατά τής Ν.Ο.Φ. διότι ήθελε νά προσάρτηση τήν Ελληνικήν Μα
κεδονίαν εις την Βουλγαρίαν, διά τής μεθόδου τής «αύτονομήσεως», ενώ ή ιδία ήθε- 
αύ-ήν7 <<αυτ°ν°μ'Υ'σΐν>> κ5“ έν συνεΧείι?' τ^ ν προσάρτησιν είς αυτήν καί... μόνον είς

, Πέραν^ των Ιρίδων Βουλγαρίας καί Γιουγκοσλαβίας διά τήν Ελληνικήν Μακε
δονίαν, η αποφασις τής Ν.Ο.Φ. κατέδειξε τήν δλοσχερή άπομάκρυνσιν τοΰ Κ.Κ.Ε. 
7 ,  τγΙν . ^ λάδα· Δεδομένου ότι είς τήν καιρδίαν παντός άληθινοΰ Έλληνος δεν 
J..άρχει ιερωτερον αίσθημα από τήν άφοσίωσιν είς τήν Μακεδονίαν —  άφοΰ ή Μα- 

£tvf l ^ Ελλάς τής Ελλάδος καί πατρίς τής Πατρίδος μας, προπύργιον τοΰ 
^Εθνους και άκρόπολις τοΰ Ελληνισμού — , τό Κ.Κ.Ε. διά τής Ινεργείας του ταύ- 
■ ης ^ουθισεν εαυτό εις τον βούρκον τής άτιμίας. Ή  ενέργεια! αυτή, τής ήγεσίας τοΰ 
ελληνικού κομμουνισμού, άπετέλεσε πράξιν ανθρώπων κατάπτυστων καί ώς το-αύ^ 
εχει γραφή είς τήν Ιστορίαν. ~ '

A 1 ® :Γς καταλήψεως τής ελληνικής Μακεδονίας υπό τών
Σλάβων, φερει τήν ανάγκην νά ένθυμηθώμεν ώρισμένα γεγονότα τά ό

ποια τοποθετούνται είς παλαίιοτέρας Ιποχάς: Τό έτος 1878 ύπεγράφη μεταξύ τής 
ωσιας καί τή̂ ς Τουρκίας ή̂  Συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου, μέ τήν οποίαν ή Ρω

σία^ δημιουργούσε τήν Μεγάλην Βουλγαρίαν (σχεδόν τά τρία πέμπτα τής Βαλκα- 
χερσονήσου παρεχωρούντο εις τό τεχνητούς κατασκευαζόμενον νέον Κράτος) . 

Β Ελλάς καί ή Σερβία κατεδικάζοντο νά παραμείνουν νάνοι εμπρός είς τον βουλ
γαρικόν κολοσσόν, μικροσκοπικά κρατίδια φυτοζωοΰντα είς συνεχές άγχος, ύπό τήν 
οαμοκλειον σπάθην τής πανίσχυρου Βουλγαρίας. Ό  θρία/μδος τής Συνθήκης τοΰ 
Αγιου Στέφανου ύπήρςεν ευτυχώς εφήμερος. Δέν έλαβε σάρκα καί οστά ή θνησιγε- 

νης συνθήκη. Τό πανευρωπαϊκόν Συνέοριον τοΰ Βερολίνου, τό ίδιον έτος 1878 εθα- 
υε το διπλωματικόν τέρας τής Μεγάλης Βουλγαρίας, ή ’Ανατολική Ρωμυλία δέ, ε- 
(ΐΐσι,ραφεϊσα εις τήν Τουρκίαν, οιοικεϊτο ώς αυτόνομος επαρχία-

Τ ° έτος 1885 ή Βουλγαρία προσήρτησε τήν αυτόνομον ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν 
με πραξικόπημα, από τοΰ 1890 δέ εστράφη μεθοδικώτερον προς τήν Μακεδονίαν·

, L ° y La Τ ,  νά « '‘0ΡΡ^φήση τήν Μακεδονίαν είς τό βουλγαρικόν κράτος μαζί μέ 
την Θεσσαλονίκην. «Ή Βουλγαρία —  έλεγον οί Βούλγαροι ιθύνοντες —  χωρίς τήν 
Θεσσαλονίκην, είναι ή ’Ιταλία χωρίς τήν Ρώμην...». ’Από τοΰ 1890 καί μέχρι σή
μερον, η κατακτησις τής Μακεδονίας καί τής Θράκης άπετέλεσε τήν σπονδυλικήν 
σ.ηλην τής βουλγαρικής πολιτικής. Διαφοραί παρουσιάζονται ώς πρός τήν μέθοδον 
και την τακτικήν, κατά τάς περιστάσεις, αλλά δ σκοπός είναι πάντοτε δ ίδιος καί ή 
ουσία παραμένει ή αυτή. 1

, Δια τήν κάθοδον τής Βουλγαρίας είς τήν έλληνικήν Μακεδονίαν ύπήρχον δύο 
τάσεις·^ Η μια εστηρίζετο είς τήν διεξαγωγήν παντοειδών αγώνων (Καμιτάτον 
κ.λ.) επι των μακεδονικών εδαφών, μέ σκοπόν νά ένωθή ή Μακεδονία μέ τήν 
Βουλγαρίαν αμέσως καί άπ’ ευθείας, δηλαδή χωρίς ούδένα ενδιάμεσον σταθμόν. Ή  
&Ur\  τα?ι? εστηρίζετο είς τό προηγούμενον τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί επιδίω
κε την έπανάληψιν του καί είς τήν περίπτωσιν τής Μακεδονίας. Ή  προσάρττ,σι- 
τής περιοχής αυτής άπό τήν Βουλγαρίαν διήνυσε κατ’ άρχάς τό στάδιον τής αυτο- 
νομήσεως. Η Ρωμυλία έγινε σχεδόν αυτόνομος- Έ ν συνεχεία ήκολούθησε τό έπάμε-
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νον στάδιον: Κατόπιν όργανωθείσης έξεγέρσεως από τούς Βουλγάρους, έκηρύχθη ή 
ενωσις της Ανατολικής Ρωμυλίας μέ την Βουλγαρίαν (1885) . Ή  διαδικασία αυτή 
έπρεπε να άκολουθηθή, καί διά την Μακεδονίαν. Τό σύνθημα λοιπόν «ανεξάρτητη 
Μακεδονία και Θράκη» ήτο καθαρώς βουλγαρικής προελεύσεως καί έπεδίωκε τήν 
ικαίνοποιησιν του ιμπεριαλισμού τής Βουλγαρίας. 'II Σοβιετική Ρωσία τό υίοθέτησεν 
απολύτως, τούτο δε διότι πάντοτε άπέβλεπεν εις τήν Βουλγαρίαν ως πρός τήν χώ
ραν, ή όποια θά ήδύνατο νά άποτελέση τό προγεφύρωμα τής ρωσικής πολιτικής εις 
τον οαλκανκον χώρον καί τον συνδετικόν κρίκον μέ τό Αίγαΐον.

Ως είναι γνωστόν, ή Σοβιετική Ρωσία είχε δημιουργήσει δύο πολυεθνεΐς οργα
νώσεις: Τήν Τρίτην Κομμουνιστικήν Διεθνή, εις τήν οποίαν περιελαμβάνοντο τά 
κομμουνιστικά κόμματα δλου τοΰ κόσμου, καί τήν Βαλκανικήν Κομμουνιστικήν 'Ο
μοσπονδίαν, εις τήν όποιαν συμμετεΐχον τά κομμουνιστικά κόμματα Βουλγαρίας, 
Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας καί Ελλάδος. Οί οργανισμοί αυτοί διευθύνοντο ούσιαι- 
στικώς απο την Μόσχαν. Η Βαλκανική Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία διεκήρυξεν, 
ευθυς εξ αρχής, οτι αί έδαφικαί διεκδικήσεις τής Βουλγαρίας ήσαν νόμιμοι. «Ό 
βουλγαρικός λαός —  ετονίζετο —  παρ’ δλον δτι εχυσεν τόσον αίμα, δεν άπέκτησεν 
τήν εθνικήν του ενότητα καί άντιθέτως είναι σήμερον έθνικώς διηρημένος..·». Τού
το εσημαινεν δτι τό Κ.Κ.Ε. άνεγνώριζεν ώς δικαίας τάς βλέψεις τής Βουλγαρίας έπί 
ελληνικών εδαφών. Τό 1923, τόσον ή Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής, δσον καί ή 
Βαλκανική Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία, άπεδέχθησαν κατόπιν πιέσεως τής ρωσι
κής κυδερνήσεως καί διεκήρυξαν, ώς σκοπόν πλέον τοΰ παγκοσμίου κομμουνιστικό’' 
κινήματος, τήν δημιουργίαν δύο ανεξαρτήτων κρατών: τής Θράκης, μέ τό έδα
φος τής Ελληνικής Θράκης, καί τής Μακεδονίας, μέ τήν συνένωσιν εις αυτό τής 
ελληνικής, σέρβικης καί βουλγαρικής Μακεδονίας.

Τό 1924, ή Σοβιετική Ρωσία ύπεχρέωσεν τό Κ-Κ.Ε. νά υίοθετήση τό σύνθη
μα δπως ή Μακεδονία καί ή Θράκη γίνουν «ανεξάρτητα Κράτη». Τό νόημα τής 
πολιτικής αυτής ήτο τριπλοΰν: Πρώτον, δτι δ πληθυσμός τής Μακεδονίας καί τής 
Θράκης δέν ήτο ελληνικός. Δεύτερον, δτι αί μεγάλαι αυταί έδαφικαί περιοχαί έπρε
πε νά άποσπασθοΰν από τον κορμόν τής Ελλάδος. Καί τρίτον, δτι θά αποτελούσαν 
δύο'«αυτόνομα» καί «ανεξάρτητα» κρατίδια. Τ ί θά ήτο ή Ελλάς, εάν έπραγματο- 
ποιεΐτο τό σχέδιον τούτο; Δέν είναι δύσκολον νά τό φαντασθώμεν: Θά έπανήρχετο 
περίπου εις τά προ τού 1912— 1913 σύνορά της καί θά κατεδικάζετο νά παραμεί- 
νη διά παντός ή μικροτέρα καί άσθενεστέρα χώρα τής Βαλκανικής. Έ κ  παραλλή
λου δέ, εάν ή πολιτική επιδίωξις διά μίαν «ανεξάρτητον Μακεδονίαν καί Θράκην» 
μετεβάλλετο εις πραγματικότητα, θά έγεννώντο δύο νέα —  βουλγαρικά —  Κράτη, 
τά όποια, κατά τό πρότυπον τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, θά προσηρτώντο εις τήν 
Βουλγαρίαν.

Ό  βουλγαρικός ιμπεριαλισμός λοιπόν τού παρελθόντος αίώνος περιεβάλλετο τό 
ένδυμα τής κομμουνιστικής ιδεολογίας. Καί ή Ρωσία, ή Σοβιετική Ρωσία, πιστή εις 
τάς άπό τού 1700 διπλωματικάς της παραδόσεις καί τάς άνάγκας τού ρωσικού Κρά
τους, εύρίσκετο, παίρά τό πλευρόν τοΰ επεκτατισμού τής Σόφιας. Μόνον οί "Ελληνες 
κομμουνισταί έβυθίσθησαν εις τον πρωτοφανή διά τήν παγκόσμιον ιστορίαν βούρκον 
τής ατιμίας: Έσύρθησαν εις τούς βαμμένους μέ έλληνικόν αίμα πόδας τής Βουλγα
ρίας καί άπεδέχθησαν, καί μάλιστα μέ φανατισμόν, τήν άπόσπασιν ελληνικών εδα
φών καί τήν παραχώρησιν αύτών εις τήν Βουλγαρίαν· Δέν εδίστασαν νά θρέψουν 
μέ ελληνικάς σάρκας τον βουλγαρικόν ιμπεριαλισμόν. Έκαυτηρίαζαν τάς νομίμους 
έλληνικάς διεκδικήσεις καί έχλεύαζαν τά ελληνικά δικαιώματα, Ινώ συγχρόνως έ- 
δέχοντο νά παίξουν τον ταπεινόν ρόλον τοΰ υπηρέτου τοΰ βουλγαρικού επεκτατισμού. 
Καί τούτο διότι αυτή ήτο ή θέλησις τής Σοβιετικής Ρωσίας- διά τό Κομμουνιστικόν
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Κόμμα Ελλάδος δέ, ή θέλησις τοϋ ρωσικού Κράτους είναι δ υπέρτατος νόμος.
Ύπη,ρξαν βεβαίως ώρισμέναι διαφωνίαι εις τό Κ.Κ.Ε. άναφορικώς μέ την ά- 

πόσπασιν της Μακεδονίας καί της Θράκης, αλλά ήσαν όλίγαι καί 5έν είχον σοβα- 
ράν άπήχησιν. Ό  Ιωάννης Πετσόπουλος, έκ των ηγετικών στελεχών τοϋ Κομμου
νιστικού Κόμματος Ελλάδος, διέβλεψεν δτι τδ κόμμα 0ά ετίθετο εις την υπηρεσίαν 
τών βουλγαρικών αστικών κυβερνήσεων εάν υίοθετοΰσεν τβ σύνθημα διά την Μακε
δονίαν καί την Θράκην, σύνθημα τό όποιον είχον ρίψει αί κυβερνήσεις τής Σόφιας 
ευθύς μετά την ήτταν τής Βουλγαρίας εις τον Β ' Βαλκανικόν Πόλεμον (1913) · 
Καί δ Ιωάννης Κορδάτος, δ γνωστός κομμουνιστής ιστορικός, συνώψισεν τήν έπι- 
βληθεΐσαν από τήν Σοβιετικήν Ένωσιν είς τό Κ.Κ.Ε. πολιτικήν επί τής Μακεδο
νίας καί τής Θράκης είς τήν φράσιν:

-Ό  κομμουνισμός είς τήν Ελλάδα έδρα ώς σύμμαχος τοΰ βουλγαρικού σωβινι
σμού» (ύπερεθνικισμοΰ) .

[ ή  ΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ είς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις τοΰ Συμμοριτοπόλε
μου, πρέπει νά είπωμεν ότι ή έφαρμοσθεΐσα από τών αρχών τού 1949 νέα 

τακτική τού Εθνικού Στρατού εφερε τήν καταπληκτικήν αληθώς συντριβήν τών κα
τά τής Φλωρίνης Ιπιτεθέντων μεγάλων συμμοριακών συγκροτημάτων, κατέδειξε δέ 
ότι ή μεγάλη έξόρμησις τού Ν. Ζαχαριάδη καί τής Κόμινφορμ —  πρός έπίτε-υξιν «δ- 
ριστικών αποτελεσμάτων» έντός τού 1949 —  ήτο καταδικασμένη είς αποτυχίαν. 
Ταυτοχρόνως, ή έφαρμοσθεΐσα νέα τακτική εφερεν είς νικηφόρον αποτέλεσμα τήν 
δυσχερή προσπάθειαν διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Καρπενησιού, τό δποΐον είχε κα- 
ταληφθή, ώς προελέχθη, τήν 20ην ’Ιανουάριου καί διά τό δποΐον αί άνευρεθεΐσαι 
βραδύτερου έγγραφοι διαταγαί τοΰ «γενικού αρχηγείου Δημοκρατικού Στρατού» I- 
τόνιζον, ότι επρεπε νά κρατηθή πάση θυσία... Ά φ ’ ετέρου, διά τής έφαρμοσθείσης 
νέας ταύτης τακτικής —  αμείλικτος έπίθεσις καί συστηματική έκκαθάρισις όλων 
τών περιοχών από τάς σλαβοκομμουνιστικάς συμμορίας —  έβόθη εντελώς νέος ρυ
θμός είς τάς από τού Δεκεμβρίου 1948 άρςαμένας έκκαθαριστικάς επιχειρήσεις 
Πελοπόννησου- Αί επιχειρήσεις αυταί, διεξαχθεΐσαι μέ σύστημα καί αποφασιστι
κότητα, ήγαγον έντός δύο μηνών είς τήν πλήρη απαλλαγήν τής μαρτυρικής Πε- 
λοποννήσου από παντός ίχνους συγκεκροτημένων συμμοριακών δυνάμεων.

***
Ο  ΓΤΩ’ αί από τών αρχών Φεβρουάριου 1949 έκκαθαρι-στικαί επιχειρή

σεις Πελοποννήσου ελαβον τήν πλέον αποφασιστικήν μορφήν. Τήν 7ην 
Φεβρουάριου, ύστερα από έντατικάς εξερευνήσεις έν μέσου σφοοράς χιονοθυέλλης, 
αι μεταξύ δυτικής Γορτυνίας καί ορεινής ’Ηλείας κομμουνιστοσυμμοριακαί δυνάμεις 
ύπέστησαν αληθινήν πανωλεθρίαν, έγκαταλείψασαι εκατοντάδα νεκρών καί άνου 
τών 120 συλληφθέντων ή παραδοθέντων. Αί εξερευνήσεις αυταί ένετάθησαν είς δ- 
λόκληρον τήν Πελοπόννησον από τής 8ης Φεβρουάριου. Τήν έπομένην, 9ην Φεβρου
άριου έξοντώθη είς τήν ορεινήν ’Ηλείαν καί δ άρχισυμμορίτης Ζαχαρίας —  φέρων 
βαθμόν «ταγματάρχου» τοΰ «Δ.Σ.» —  κατόπιν συγκρούσεως τών όπολειμμάτων τοΰ 
συγκροτήματος του μέ τον ’Εθνικόν Στρατόν. Καί τήν μεθεπομένην, 11ην Φεβρουά
ριου, ένψ δ ’Αρχιστράτηγος τής Νίκης Α. Παπάγος έπεσκέπτετο τό είς ’Ολυμπίαν 
ευρισκόμενον Άρχηγεΐον Πελοποννήσου καί ακολούθως τάς Πάτρας, άπεδεκατιζε- 
το καί ή τελευταία συμμορία είς τήν περιοχήν Άργολίδος.

Είς τάς υπολοίπους περιοχάς Πελοποννήσου καί καθ’ όλον τον Φεβρουάριον,
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αί συστηματικαί καί άποφασιστικαί αύταί επιχειρήσεις εφερον τα πλέον αγαθά ά- 
ποτελέσματαΐ. Άρχομένου τοΰ Μαρτίου συνήφθη ή τελευταία σχεδόν μεγάλη μάχη 
εις τήν ’Αρκαδίαν, με πολυμελή συμμορίαν υπό τον «καπετάν» Πέρδικαν, τής δ 
ποιας αποτέλεσμα ύπήρξεν ή πλήρης έξόντωσις των κομμουνιοτοσυμμοριτών. Τάς 
ιδίας ήμέρας (πρώτον πενθήμερον τοΰ Μαρτίου 1949) συνελαμβάνοντο μεταξύ των 
άλλων καί οί «περιβόητοι» καπετάν «’Αττίλας», καπετάν «Άλλοίμονος» καί καπετάν 
«Φουρτούνας», ενώ έτραυμαΙτί'ζιετο βαρέως καί ό άρχισυμμορίτης — διοικητής τής 
55ης συμμοριακής ταξιαρχίας —  Πρεκεζές.

Μία άλυσις διαδοχικών μαχών, από 9ης —  11ης Φεβρουάριου 1949, Ισήμανε 
καί τό τέλος των οίκτρών ύπολειμμάτων συγκροτήματος άρχισυμμορίτου Βρεττάκου, 
Ινώ ταΰτα επεχείρουν να είσδύσουν εις τήν περιοχήν τών ’Αροανίων, άναζητοΰντα 
ασφαλές καταφύγιον προς διάσωσίν των. Τήν ΙΟην Φεβρουάριου, τμήματα τοΰ ’Ε
θνικού Στρατού άνήλθον μέχρι κορυφής σχεδόν τοΰ Χελμού, διώκοντα τά υπολείμ
ματα ταΰτα τοΰ συγκροτήματος Βρεττάκου. Καί τήν 11ηV Φεβρουάριου, ύστερα από 
πεισματώδη μάχην συνελαμβάνετο επί τέλους καί ό αιμοσταγής ούτος άρχισυμμορί- 
της Βρεττάκος, μετά οκτώ εκ τών'τελευταίων συντρόφων του, ενώ τήν Ιδίαν ημέραν 
εφονεύοντο ή συνελαμβάνοντο καί οί άρχισυμμορΐται «Φλογερός» Ααζαρίδης κ.λ.

Μέ τήν έξόντωσιν καί τών τελευταίων υπολειμμάτων τών συμμοριακών συγκρο
τημάτων Βρεττάκου, Ξυδέα καί «ταξιάρχου» Σαρυγιάννη, ώλοκληρώθη ή εκκαθά- 
ρισις τής Πελοποννήσου από τούς ληστοσυμμορίτας περί τήν 14ην Μαρτίου 1949, η
μέραν κατά τήν οποίαν δ συλληφθείς «τρομερός» Βρεττάκος μετεφέρετο εις Τρίπο- 
λιν. Άπέμειναν ελάχιστοι, οί όποιοι κρυπτόμενοι εις τά σπήλαια καί διαρκώς κα- 
ταδιωκόμενοι έξωντώθησαν μέχρις ένός σχεδόν διαρκοϋντος τοΰ Απριλίου. Ουτω διε- 
ψεύσθησαν, κατά τον πλέον οίκτρόν τρόπον, δ περιβόητος «μέραρχος» τών κομμουνι- 
στοσυμμοριτών Πελοππονήσου Στέφανος Γκιουζέλης —  πρώην εργάτης οικοδομών 
εις τά αθηναϊκά προάστια —  καί δ «επιτελάρχης» Κονταλώνης, οί δποΐοι αίχμαΐλω- 
τίσαντες πρό καιρού τον ανταποκριτήν τοΰ B.B.Gr. Κένεθ Μαθιους και δωσαντες 
πρός αυτόν «συνέντευξιν», τον έβεβαίωσαν δτι «καί πέντε μεραρχίες φασιστικού 
στράτοΰ αν έλθουν στήν Πελοπόννησον δεν θά καταβάλλουν τον Δημοκρατικόν Στρα
τόν τοΰ Μωριά»... Αί άπώλειαι τών κομμουνιστοσυμμοριτών Πελοποννήσου, συνολι- 
κώς, άπό τής 21ης Δεκεμβρίου 1948 δτε ήρχισαν αί εκκαθαριστικά! επιχειρήσεις 
καί μέχρις τής 14ης Μαρτίου 1949, άνήλθον εις 3.186 (νεκρούς, συλληφθενταΐς και 
παραδοθέντας) , ήτοι εις 2.030 μέχρι 31ης ’Ιανουάριου 1949, εις 1.032 μέχρι τέ
λους Φεβρουοιρίου καί εις 124 μέχρι 14ης Μαρτίου 1949- Εις χεΐρας τών Εθνικών 
Δυνάμεων περιήλθεν άφθονον πολεμικόν ύλικόν, αί αποκαλύψεις δε τών συλληφθεν- 
των άρχικομμουνιστοσυμμοριτών καί ιδία τοΰ αιμοσταγούς Βρεττάκου κατεδι- 
κάσθη πεντάκις εις θάνατον άπό τό Στρατοδικεΐον Τριπόλεως τήν 22αΐν ^Μαρτίου 
1949 —  συνεκλόνησαν τό Πανελλήνιον διά τα άνευ προηγουμένου εις την Ιστο
ρίαν προδοτικά σχέδια τής έν Έλλάδι κομμουνιστικής ηγεσίας.

***

] 7  ΙΣ  ΤΑΣ ΑΑΛΑΣ περιοχάς τής χώρας καί εκ παραλλήλου μέ τάς συν- 
τριπτικάς διά τον κομμουνιστοσυμμοριτισμόν επιχειρήσεις Πελοποννήσου, 

αί Έθνικαί Δυνάμεις κατέφερον άλλεπάλληλαι πλήγματα ευθυς μετά την περιλαμ- 
προν νίκην τής Φλωρίνης. Οΰτω μέχρις 25ης Φεβρουάριου 1949 εξεκαθαρι^θη 
πλήρως δ δυτικός Γράμμος, τά διωχθέντα δέ εκ Καρπενησιού συμμοριακά συγκροτή
ματα ύπέστησαν μεγίστας φθοράς. Τήν 2αν Μαίρτίου τμήματα τοΰ Εθνικού Στρα
τού, κατόπιν σφοδράς μάχης άπεδεκάτισαν συμμοριακόν συγκρότημα επί τής δοοΰ
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Καρπενησιού —  Μακρακώμης. Οί συλληφθέντες αιχμάλωτοι μετεφέρθησαν εις Λα
μίαν, μετ’ αυτών δέ αί άπώλειαι των κομμουνιστοσυμμοριτών Ρούμελης, κατά τό 
από Καρπενησιού καί μετά χρονικόν διάστημα (20.1 εως 2-3.49) άνήλθον εις 544 
νεκρούς, συλληφθέντας καί παραδοθέντας.

Σοβαρωτάτην ήτταν ύπέστησαν οί ερυθροί επιδρομείς, άρχομένου τοΰ Μαρ
τίου 1949, εις τήν περιοχήν Κερδυλλίων τής Κεντρικής Μακεδονίας. Αί Έθνικαί 
Δυνάμεις συνέτριψαν κυριολεκτικώς εις τήν περιοχήν αυτήν τάς υπό τόν άρχισυμ- 
μορίτην Πετρήν συγκεντρωθείσας μεγάλας συμμοριακάς δυνάμεις τής V I μεραρ- 
χιας, αί όποΐαι άπεσκόπουν νά οργανώσουν επίθεσιν πρώτον εναντίον των Σερρών 
καί εν συνεχεία εναντίον τής Θεσσαλονίκης. Τά αποτελέσματα των μαχών εις τά 
Κερδύλλια υπήρξαν τοιαίΰτα, ώστε είτε νά φονευθοΰν είτε νά περιέλθουν εις χεΐρας 
τοΰ Εθνικού Στρατού άπαντες σχεδόν οί εκεί συγκεντρωθέντες κομμουνιστοσυμμορΐ- 
ται. Οι νεκροί, τραυματίαι καί συλληφθέντες ή παραδοθέντες εν συνόλψ, από 1ης 
μέχρι 10ης Μαρτίου 1949, άνήλθον εις 978.

Εις τήν Θεσσαλίαν, διαρκοϋντος τοΰ Φεβρουάριου 1949 έξοντώθη τό συγκρό
τημα τοΰ άρχισυμμορίτου Γαζή καί ή περιοχή άνέπνευσεν. Έ ν συνεχεία καί άρχο- 
μενου του Μαρτίου ύπέστη συντριπτικήν ήτταν τό συγκρότημα τοΰ «ταξιάρχου» θεσ- 
σαλοΰ (Κυριάκου Τσακίρη, εκ Πειραιώς, πρώην «επιτελάρχου» τής I συμμοριακής 
μεραρχίας) εις δύο σοβαράς μάχαΐς τών περιοχών Δομβρούσης καί Φαρσάλων. Τά 
υπολείμματα τού συγκροτήματος τούτου κατέφυγον εις τήν περιοχήν ’Όθ.ρυος, ένθα 
συνεχίσθη η καταδιωξις των μέχρι 12ης Μαρτίου μέ αποτέλεσμα τήν δλοκληρωτι- 
κην σχεδόν εςοντωσιν των. Εξ άλλου καί τό έφιππον τμήμα τής ληστοσυμμορίας 
θεσσαλοΰ ύπέστη δεινήν καταστροφήν κατά τήν 13ην καί 14ην Μαρτίου, δτε κα- 
τεμετρήθησαν συνολικώς 123 νεκροί καί συνελήφθησαν 151.

Αλλην σοβαρωτάτην ήτταν —  δευτέραν εις μέγεθος μετά τήν Φλώριναν εν
τός τών πρώτων τριών μηνών τοΰ 1949 —  ύπέστησαν οί κομμουνιστοσυμμορΐται κα
τά τό^ τρίτον δεκαήμερον τοΰ Μαρτίου καί εις περιοχήν Τζουμέρκων —  ’Αχελώου, 
οπού ^επνίγη κυριολεκτικούς εις τά δδατα τοΰ ποταμοΰ απόπειρα ισχυρών συμμορια- 
κών δυνάμεων νά οργανώσουν επίθεσιν εναντίον τής ’Άρτας καί νά κατέλθουν επει- 
-α νοτιώτερον. Αί δυνάμεις αυταί τών I  καί I I  κομμουνιστοσυμμοριακών μεραρχιών 

ύπό τούς Διαμαντήν καί Γιώτην, άνερχόμεναι εις 2-500 μαχητάςκαί τελοΰσαι ύπό την 
ιωνικήν διοικησιν τοΰ Καραγιωργη, μετά τήν έκ.δίωξίν των έκ Καρπενησιού έκινή- 
θησαν προς τήν Ηπειρον καί τήν 21.3.49 από περιοχής Άγράφων πρός περιοχήν 
Βάλτου. Αντικειμενικός σκοπός των ήτο ή προσβολή τής ’Άρτας κατά τήν νύκτα 
της 24ης πρός 25ην Μαρτίου, πρός δημιουργίαν εντυπώσεων κατά τόν Πανελλή
νιον πανηγυρισμόν τής Εθνικής μας ’Επετείου. Αί κινήσεις αύταί δμως εγένοντο 
άντιληπταί ύπό τών Εθνικών Δυνάμεων καί ισχυρά τμήματα τής V I I I  Μεραρχίας 
κήι Ανώτερος Στρατιωτικής Διοικησεως Στερεάς Ελλάδος, ύπό τάς διαταγάς τοΰ 
Λ Σώματος Στρατού εκινήθησαν καταλλήλως διά τήν άντιμετώπισίν των. Ά πό τής 
23ης Μαρτίου ήρςατο αγών εις περιοχήν Βάλτου —  Τζουμέρκων, δ δποΐος έφθα- 
3ε_ν το κατακόρυφόν του τήν 26ην καί 27ην τοΰ μηνός. ’Αποτέλεσμα τών μα
χών j /.ύτών ύπήρίςεν ή πλήρης συντριβή τοΰ κομμουνιστοσυμμοριακοΰ δγκου, άφοΰ 
ίκ τών 2.500 μαχητών έφονεύθησαΐν 342 καί ήχμαλωτίσθησαν ή παρεδόθησαν 647. 
Μεταξύ τών συλληφθέντων ήτο καί δ έπιτελάρχης Αοκρός (πρώην μόνιμος άξιωμσ- 
.ικός Τσιτσιπής) , σημειωτεον δε δτι πλεΐστοι εκ τών κομμουνιστοσυμμοριτών τούτων 
επνίγησαν καί παρεσύρθησαν ύπό τών ρευμάτων τοΰ Αχελώου, κατά τήν προσπά
θειαν διαφυγής των.

Χ Α Ρ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ
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Ο Φ Ο Ν Ο Σ  ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
----------  Ύ πά  τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ  Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ  ------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μά ή Ασφάλεια δέν περιωρίσθη μόνον εις αύτάς τάς διαπιστώσεις διότι άμεσους 
κατηρτισθησαν ομάδες άπό όργανά της τά όποια ώργωσαν κυριολεκτικώς όλα1 τά 
μπακάλικα καί τά μικροεμπορικά άπό τοϋ συνοικισμού Παλαιών Σφαγείων μέχρι 
των Τζιτζιφιών καί βρήκαν ακριβώς τούς ίδιους οπάγγους καί τά ίδια χονδρά 
χαρτιά περιτυλίγματος εις ένα γειτονικό μπακάλικο τοϋ Θεοδώρου Κούτσια, επί τής 
όδοΰ Πάριδος 35, μπακάλικο άπό τό όποιον έπρομηθεύετο τά τρόφιμά της ή οικο
γένεια Άθαναΐσοπούλου. Καί ό άνηψιός τοϋ μπακάλη θυμήθηκε ότι πριν άπό τρεις 
ή τέσσερες μέρες ή υπηρέτρια τοϋ Άθανασοπούλου Γιαννούλα ΙΙέρου πήγε ατό μπα
κάλικο καί τοϋ ζήτησε τέτοιο χαρτί καί οπάγγους. Στο παιδί τοϋ μπακάλη μάλιστα 
τοϋ έκανε έντΰπωση τί ήθελε τόσα χαρτιά καί σπάγγους ή Γιαννούλα. Α κόμα όμως 
ό μπακαλόγατος εκείνος θυμήθηκε ότι την ίδια μέρα ή Γιαννούλα τοϋ ζήτησε καί 
τσουβάλια άχρηστα άλλα εκείνος δέν είχε νά τής δώση καί την παρέπεμψε στο 
γειτονικό φούρναρη άπό τον όποιον καί πάρθηκαν οί σάκκοι πού δέχτηκαν έκ των 

.υστέρων τά κομμάτια τοϋ πτώματος τοϋ Άθανασόπουλου.
Παράλληλα άλλοι αστυνομικοί σε ένα μικρομάγαζο τής Καλλιθέας, πού μοϋ 

διαφεύγει χύτη τη  στιγμή τό όνομα, βρήκαν τό ίδιο κλαδωτό ύφασμα μέ τό όποιον 
έξωτερικώς είχαν περιτυλιχθή καί ραφθή τά πάκκα μέ τά κομμάτια τοϋ πτώματος 
τοϋ θύματος. Καί ό υπάλληλος άπό τή φωτογραφία πού τοϋ έδειξαν ότι αύτό τό 
κλαδωτό ύφασμα, πού δέν ζητιώταν καί τόσο συχνά, γνώρισε ότι πριν τέσσερες μέρες 
είχε πουλήσει στη Γιαννούλα Πέρου την ύπηρέτριαί.

Καί μόνον μέ αΐυτά τά στοιχεία τής άγοράς των κλωστών, τών σπάγγων, των 
χαρτιών καί τοϋ υφάσματος καθώς καί τών τσουβαλιό)'; πού είχαν χρησιμοποιηθή 
άπό τούς δολοφόνους γιά  τό πακεττάρισμα τών κομματιών τοϋ πτώματος μπορούσε 
ώραιότατα καί θαυμάσιοι νά στηριχθή κατηγορία. Γιατί άποτελοΰσαν άπτάς απο
δείξει. Μά ό κ. Κουτσουμόρης ήθελε καί άλλας καί άβιάστους ομολογίας τών ένοχων. 
Καί άκόμα έψαχνε.

Σε ένα σημείο στό πίσω μέρος τοϋ σπιτιού, βρέθηκαν δυο κηλίιδες μέ αίμα. 
Ρωτήθηκαν ή Κάστρου καί ή Γιαννούλα καί βρήκαν αμέσως τήν πρόχειρη δικαιο
λογία ότι τά αίματα αυτά προήρχοντο άπό ένα γάλο πού είχαν άγοράσει ζωντανό καί 
είχαν σφάξει τήν παραμονή τών Χριστουγέννων. Εύλογοφανής δικαιολογία, άλλά έν 
πάση περιπτώσει έξησαν τά αίματα αύτά καί τά ξεράματα τά έστειλαν γιά έξέταο. 
στό Ιατροδικαστικό εργαστήριο γιά  νά άποφανθή άν προήρχοντο άπό άνθρωπο ή άπό 
ζώο καί ποιό. Μά ή ’Ασφάλεια διεπίστιοσε ό'τι τή νύχτα τοϋ Σαββάτου είχε σπάσει 
ένας μεγάλος καθρέφτης πού ήταν στην κάμαρα τοϋ ζεύγους καί ό όποιος τήν άλλη 
μέρα άντεκατεστάθη μέ καινούργιο. Ή  πεθερά πού ρωτήθηκε βρήκε άμέσως τήν 
πρόχειρη δικαιολογία ότι δ καθρέφτης εκείνος στην κρεβατοκάμαρα έσπασε άπό τό 
σεισμό πού είχε γίνει έκεΐνο τό βράδυ. Μά ή ’Ασφάλεια νόμισε ότι ό καθρέφτης ήταν 
άδύνατον νά σπάση άπό ένα σεισμό, δ όποιος δεν είχε προκαλεσει γενικώς ζημίες,
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α,λλ ότι είχε σπάσει από τού; πυροβολισμούς πού είχαν πέσει μέσα στό υπνοδωμάτιο 
γιά νά σκοτωθή ό μακαρίτης δ Άθανασόπουλος.

Έν πάση περιπτώσει έντύπωσι επροκ-άλεσέ ότι_-τά σπασμένα γιαλιά τοΰ καθρέ
φτη μαζεύτηκαν τήν άλλη μέρα πρωί πρωί καί ότι επειγόντως αγοράσθηκε καινούρ
γιος μεγάλος καθρέφτης.

Επίσης ή Γενική ’Ασφάλεια έμαθε από τή γειτονιά, δτι τήν παραμονή τής 
ημέρας πού στόν Κηφισό βρέθηκαν τά πακέττα μέ τά κομμάτια τοΰ πτώματος, τό 
απόγευμα ένα τετράτροχο κάρρο είχε σταματήσει μπροστά στό σπίτι τοΰ Άθανασό- 
πουλου καί ότι δ καρραγωγεύς, δ Μοσκιός καί ή υπηρέτρια Γιαννούλα Πέρου κατέ
βασαν καί φόρτωσαν σ’ αυτό κάτι.

Συνεπώς καί μέ τά στοιχεία πού είχε στα χέρια της ή ’Ασφάλεια πίστευε ακρά
δαντα πιά δτι δ μακαρίτης δ Άθανασόπουλος σκοτώθηκε μέσα στό σπίτι του καί δτι 
οράσται του εγκλήματος ήταν ή πεθερά, ή σύζυγος, δ νεαρός έξάδελφος τής Κάστρου 
Μοσκιός καί ή ύπηρέτριαΐ μέ ενδεχόμενο ίσως σύνεργό τον ιατρό Καρτσώνη, καίτοι 
τού τελευταίου ή συνενοχή δέν έστηρΚετο παρά στον ενδεχόμενον σύνδεσμον αυτού 
με τήν Φούλαν καί εις τά θέσφατα Γεωργιάδη. Άφορμαί; Τό φοβερό μίσος τής 
πεθεράς πρός τό γαμβρό της, τό δτι δ Άθανασόπουλος ύστερα άπό τις γκρίνιες καί 
τις φαγομάρες πού είχε κάθε μέρα στό σπίτι του καί τις όποιες απέδιδε στή-ν πεθερά 
του είχε αποφασίσει νά πάρη τή γυναίκα του καί τά παιδιά του καί νά κάτση σέ 
άλλο σπίτι. ’Ενδεχομένως όμως κίνητρο τοΰ εγκλήματος νά ή σαν αί πιθανολογούμε- 
ναι ακόμη τό πρώτον καί μή άποδειχθεΐσαι τελικώς σχέσεις τής Φούλας μέ τον υπό 
τριπλήν ιδιότητα τού έξαδέλφου, κουμπάρου καί γιατρού εμφανιζόμενου Καρτσώνην 
καί ίσως καί χρηματικά οφέλη δεδομένου δτι δ Άθανασόπουλος όταν έμπαινε γιά 
τελευταία φορά στό σπίτι του είχε επάνω του δεκάδες χιλιάδες δραχμών πού δεν 
έφαίνοντο ακόμα πουθενά.

Η Γενική Ασφάλεια παρεδέχετο μέ τά εις χεΐρας της στοιχεία δτι τό έγκλημα 
είχε γίνει μέσα στήν κρεβατοκάμαρα) του ζεύγους καί ενώ δ Άθανασόπουλος κοιμώ- 
τανε ή πάντως ήταν ξαπλωμένος μέ τις πιτζάμες στό κρεβάτι του καί δτι έπυροβολή- 
θη διά περιστρόφου «μπράουνιγκ» σχεδόν έξ επαφής καί δΓ αυτό δεν άκούσθηκαν οί 
πυροβολισμοί ούτε άπό τήν άνωθεν κατοικούσαν οικογένειαν τού δικηγόρου Παπαδά- 
κη ούτε άπό τάς παραπλεύρως κατοικούσας οικογένειας ΙΙαπανικολάου συνταγμα
τάρχου τής Χωροφυλακής καί τότε Άνωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής Στερεάς 
Ελλάδος καί Φωτιάδη ιατρού. ’Επίσης απέκλειε τελείως τά λεχθέντα υπό τού Γεωρ
γιάδη δτι δ Άθανασόπουλος έβασανίσθη τάχα έν ζωή. Τήν ώρα τής δολοφονίας τά 
παιδιά τού ζεύγους κοιμώντουσαν μακαρίως καί δέν ακόυσαν καθόλου ούτε τούς 
πυροβολισμούς ούτε τή φασαρία. Οί πυροβολισμοί άλλως τε, δπως είχε διαπιστωθή, 
είχαν ριχθή σχεδόν έξ επαφής καί γ ι’ αυτό τό πιστόλι δέν έκανε μεγάλο κρότο·

Τό δτι τό έγκλημα έγινε στόν κοιτώνα καί επάνω στό κρεβάτι έβγαινε καί άπό 
ένα άλλο άκόμαί πράγμα. Τό οτι στό κρεβάτι τοΰ ζεύγους Άθανασοπούλου καί μάλι
στα στό κάτω μέρος υπήρχε ένα ξύσιμο πού είχε γίνει πρόσφατα. Καί αυτό έθεωρήθη 
δτι είχε γίνει γιά έξάλειψι κηλίίδος αίματος. Κατόπιν αυτού φυσικά δλόκληρο τό 
κρεβάτι κατεσχέθη καί εστάλη στό Χημείο γιά νά γίνουν είδικαί εξετάσεις πρός 
άνίχνευσιν αίματος.

Ή  διερεύνησις άπό τή Γενική Ασφάλεια έσυνεχίζετο. Έξητάσθη μήπως δ 
γιατρός Καρτσώνης διηυκόλυνε τις γυναίκες μετά τό έγκλημα καί έλαβε μέρος στ ή 
μεταφορά τού πτώματος. ’Έγινε έρευνα μήπως είχε παραλάβει άπό τό γκαράζ τήν 
«Στουντεμπάκερ» τού Γυφτέα γιά νά μεταφέρη τά πακέττα μέ τό πτώμα, ή τό δέμα
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μέ τά ροΰχα τοΰ σκοτωμένου πια Άθανασοπούλου πού βρέθηκαν στο Μοσχάτο. Τέτοια 
πράγματα όπως δεν εξακριβώθηκαν.

Στην πρώτη ερευνά πού έγινε στο σπίτι μέσα πριν να μεταφερθοΰν στην ’Ασφά
λεια ο', γυναίκες βρέθηκαν μόνο 16.000 δραχμές. Την έρευνα παρακολούθησε ή 
Κάστρου στυγνή και! ατάραχη· ’Αμέσως διεμαρτυρήθη λέγοντας δτι τά χρήματα αυτά 
δεν ήταν τοΰ Άθανασόπουλου, άλλα τής ίδιας καί προήρχοντο από Ιξαργύρωσιν τσέκ, 
από τά όποια τής έστελεν τακτικά δ άντρας της από τον Καναδά γιά την συντήρησι 
της καί γιά την ευπρεπή της έμφάνισι. Μέ τά καθώς έλεγε συντηρούσε το πρώτο 
καί τον «προκομμένο τό γαΐμπρό της» πριν άρχίση νά κερδίζη ώς εργολάβος.

Έντύπωσι είχε κάνει στους αστυνομικούς καθώς μάθαμε δταν μετά την μετα
φοράν των κρατουμένων γυναικών εις την Γενικήν ’Ασφάλεια μπήκαμε κΓ εμείς 
μαζύ μέ φίλους αστυνομικούς εις τό «σπίτι τοΰ Χαροκόπου» ή μάλλον τοΰ Χάρου, 
δπως είπε ένας συνάδελφος κάνοντας μακάβριο χιούμορ, ή στυγνή αταραξία καί τής 
γρηάς Κάστρου καί τής υπηρέτριας Γιαννούλας ΙΙέρου. ΤΤ πεθερά έλεγε στούς αστυ
νομικούς μέ κάποιο ειρωνικό τόνο άφοΰ κατάλαβε δτι όλη ή φασαρία καί ή έρευνα 
στο σπίτι ήταν γιά  τό χαμένο γαμπρό της γιατί δέν τούς· είχαν πή ακόμα δτι είχε 
πέση θυμαι εγκλήματος.

— Τί παιδευόσαστε έτσι; Κύριος οίδε πού θά τραβοτανιέται τώρα καί θα μάς 
κουβαληθή καμμιά ώρα κουνιστός καί λυγιστός.

Καί συνεχίζοντας νά παίζη θαυμάσια τό ρόλο τής ανίδεης γιά  τό έγκλημα έλεγε·
— Δέν βρέθηκε κάποιο κομματιασμένο πτώμα καθώς ακούσαμε; Δέν θέλεις νά 

ήταν τοΰ προκομμένου τοΰ γαμπροΰ μου; ’Αλλά πού τέτοια τύχη; Σπάει το ποοι του 
δ κατσικοπόδαρος;

Καί σέ μιά στιγμή δμως πού ήταν κάπως άφηρημένη καί κουβέντιζε με αστυ
νομικούς, τής ξέφυγε ή φράσις:

ου προσπαθώντας νά τά

:— "Οταν ζοΰσε δ γαμπρός μου.·.
Οί αστυνομικοί άρπαξαν άμέσως τήν ευκαιρία.
— "Ωστε δέν ζή λοιπόν; Τό ξέρεις;
— Θέλω νά πώ δηλαδή... Σείς τί λέτε, είπε ή

μπαλ,ώση. _ , ,
’Επίσης ή Γιαννούλα ή Πέρου καί αυτή φυσικά δταν ήταν ακόμη στο σπίτι και 

οέν είχε μεταφερθή στή Γενική ’Ασφάλεια δέν έπαυε νά σκυλοβρίζη το μακαρίτη 
τον Άθανκσόπουλο καΐί δταν επί τέλους οι αστυνομικοί δεν οασταξαν και ^ςαν^στΓ- 
σαν.’Εκείνη τούς είπε:

__"Εχετε δίκιο γιατί δέν ξέρετε τί μαρτύρια έχει κάνει αυτός στις κυραύες μου...
Στο αναμεταξύ ή Γενική ’Ασφάλεια είχε συλλ,αοει ενα χαρτσπαικτη ως πιθανο

λογούμενο εραστή τής Φούλας καί εναι δικηγόρο ως εραστή τής πεθεράς, αλλ’ ·οί 
άνθρωποι άπεδείχθη δτι δέν είχαν καμμιά σχέσι καί \ιζ τις δυο γυναίκες καί πολύ 
περισσότερο μέ τήν ύπόθεσι καί φυσικά άφέθησαν άμέσως ελεύθεροι.

’Επίσης άφέθησαν 'ελεύθεροι άφοϋ έξητάσθησαν επί μακρόν διεξοδικώτατα και 
ενα σωρό φορές καΐτ’ άντιπαράστασιν πρός πλήρη διευκρίνισι ώρισμένων σημείων 
ό συνεταίρος τοΰ θύματος Γυφτέας, δ άδελφός του, ή Χατζηπαναγιώτου, δ μικρός ο 
γυιός της καί ή περίφημη καί πανέμορφη Δανάη, άφοΰ πια είχε απολύτως διαπίστω
ση καί άπό άλλα ενα σωρό στοιχεία δτι πράγματι δ Άθανασόπουλος εκείνο το βράδυ
Μ,πήκε σπίτι του καί εκεί έδολοφονήθη·  ̂ ; , , γ

Καί έξ άφορμής τής Δανάης θυμάμαι ένα προσωπικό μου επεισόδιό που είχα
μέ τόν μέχρι τής στιγμής εκείνης, καθώς νόμιζα τουλάχιστον, στενό φίλο μου, μα-
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καρίι,η πια πρώην αρχηγό της Αστυνομίας καί τότε αστυνόμο καΐΐ δεξί χέρι τοΰ 
Κουτσουμάρη Γιάννη Πανόπουλο.

Καθώς καταλαβαίνετε, λόγω της δουλειάς μου, αλλά κυρίως λόγω προσωπικών

ίου είχε πεταχθη, μια στιγμή στό σπίτι του για  φαγητό.
— Βρέ Θόδωρέ μου μοϋ κάνεις μιά χά ρ ι; τοΰ είπα.
— Λέγε Σπΰρο μου καί αν γίνεται ευχαρίστως.

Νά φέρω ένα φωτορεπόρτερ καί νά τραβήξω μιά φωτογραφία στην Δανάη... 
Είναι τόσο όμορφη πού ή φωτογραφία της θά κάνη μπάμ στις εφημερίδες. Θά είναι 
μιά πρώτης τάξεως επιτυχία·..

“ Φωτογραφία μη κρατούμενης; Αδύνατον. Θελεις ύστερα νά μάς τραβάη καμ- 
μ-ά αγωγή άποζημιώσεως εμένα καί σένα καί νά πληρώσουμε τά μαλλοκέφαλά της.

~  Εν "άξει τοΰ είπα- Μπορώ τουλάχιστον νά πιάσω καμμιά ψιλοκουβέντα μαζί 
της; Καί στό αναμεταξύ από μακριά κάποιος σκιτσογράφος νά τής κάνη τό σκίτσο 
ιΤμ; Αυτό είναι άνωδυνο γιατί εσείς δέν έχετε καμμιά ευθύνη αν κάποιος από τήν 
πόρτα τής κάνει κρυφά τό σκίτσο της.

— Αυτό τό τελευταίο είναι συζητήσιμο. ’Ά ντε φέρε σκιτσογράφο. Καί δέν θά 
.ή ριο ·η-*ης οση οϊρα τής κανουν το σκίτσο τίποτε απολύτως σχετικά μέ τό έγκλημα. 
Κάνε άλλες κουβέντες μαζί της. ' ''

— Καί κόρτε;
’Έσκασε στά γέλια καί μοΰ είπε:

Σαν μπορείς. Και αν καταφερης τίποτα ανύπαντρο παιδί πού είσαι 
χαλάλι σου..·

Εκλήθη αμέσιος δ μακαρίτης, πιά φίλος μου σκιτσογράφος Νίκος Καστανάκης 
καί περίμενε σέ ένα γραφείο, ενώ εγώ καθόμουνα στό διπλανό γραφείο δπου δ μα
καρίτης, δ επίσης φίλος μου αστυνόμος Σπΰρος Παξινός, άνέλαβε νά φέρη από ένα 
άλλο γραφείο γιά κουβεντολόι καί γιά παρέα τήν περίφημη Δανάη. Είχαμε κανονίσει 
και ά;ιθ τη μεσόπορτα ο Καστανακης μπορούσε ωραιότατα νά σκιτσάρη όποιον ή 
όποιαν καθόταν δίπλα στον Παξινό καί σέ μένα.

Φώναξαν τήν Δανάη από ένα διπλανό γραφείο πού έμενε, γιατί φυσικά δέν 
αν οαλει κανένα απο τους μάρτυρας κ.ν.ι τους υπόπτους σέ κρατητήριο καί τήν

είδα διά πρώτη φορά. Χριστέ καί Παναγιά!! Τί πράμα, Θεός' ήταν'αυτός; Θές 
μάτι ήμουνα νέος καί άνύπαντοος. θέε γιατί riuouva ώοακοπαθτΐΓ ?μ«ιμλ

πο
-η

τρο-
όμα

γιατί ήμουνα νέος καί ανύπαντρος, θές γιατί ήμουνα ωραιοπαθής, έμεινα μέ ανοικτό 
τό στόμα θαυμάζοντάς την.

Καί ή συζήτησις άρχισε. Ψιλοκουβέντα κουτσομπολίκι. ’Ανακατεύτηκα μέ η 
καί εγώ στή συςήτησι. Τ ή ρώτησα γιά τις σπουδές της καί έμαθα από τό στό 
, πράγμα πού άλλωστε τό ήξερα ότι δούλευε από τό πρωί ως τό βράδυ σ’ ένα 

δικηγορικό γραφείο γιά ένα κομμάτι ψωμί. Παραπονιότανε ότι κάθε βράδυ τήν πονοΰ- 
σε ή μέση της άπό τό σκύψιμο.

— Καί γιατί κοπέλα μου μέ τήν ομορφιά καί μέ τό παράστημα πού έχεις νά 
κάνη αύτή τή δουλειά;

Και τι θελετε να κάνω· Ποια άλλη έντιμη οουλεια. Γιατί δέν φαντάζομαι νά



Σττυρου Λεωτσάκου : ’Ε γκλήματα μισού αίώνος 129

νομίζετε ότι πρεπει νά γίνω παληογυναίκα γιά νά κερδίζω άνετοι τό ώωμί μου καί 
τα λοΰσαί μου...

Προς Θεού! Αέν είπα ένα τέτοιο πράγμα, διεμαρτυρήθηκα.
— ’Αλλά τότε τί νά κάνω;

Ηθοποιός. Η τοϋ θεάτρου ή πρό πάντων τοΰ κινηματογράφου, είπα.
Μα σείς τί δουλειά κάνετε; μέ ρώτησε.

Καί τότε βρήκα τήν ευκαιρία νά πετάξω τήν μπαρούφα.
Πράκτορας κινηματογραφικών ταινιών...

Καί συνεπλήρωσα σχεδόν άμψσως:
^^''Μοΰ εκανε εντύπωσι μεγάλη ό τύπος σας καί ή χτυπητή ομορφιά σας καί 

νομίζω ότι όχι μονάχα μπορεί νά σταδιοδρομήσετε στον κινηματογράφο, αλλά, καί 
να θριαμοευσετε. Γι αυτό είμαι διατεθειμένος νά σάς βοηθήσω καί γ ι’ αυτό όταν με 
•° κα'λό ςεμπερδεψετε μέ τήν ’Ασφάλεια καί μέ τις ανακρίσεις αν θέλετε νά δώσουμε 
ενα ραντεβού μαζί γιά  νά πάμε σέ κανένα καλό φωτογραφείο νά βγάλετε φωτογρα
φίες και να μοϋ δώσετε γιά νά τις στείλω σέ μιά εταιρεία) τού Χόλλυγουντ πού αντι
προσωπεύω.

Τό ψάρι κατάπιε τ’ αγκίστρι καί τό ψέμα πού ξεφούρνησα έπιασε καί ή όμορφη 
αφού χαμογέλασε άνοιίςε τήν τσάντα της καί μέ μιά κίνησι γεμάτη νάζια καί τσα
κίσματα καί έβγαλε από μέσα μιά φωτογραφία της σέ κάρτ ποστάλ πού ήταν ότι τό 
καλλίτερο πού μπορούσα νά φαντασθώ. Ή  Δανάη είχε φωτογραφηθή ντυμένη στα 
κατάμαυρα καί μέ μιά καλύπτρα καλογριάς στό χαριτωμένο της κεφάλι. Είχε μιά 
ομορφιά καταπληκτική. Τ ή  νόμιζε κανείς μιά πραγματική θεά. Μου έτινε τή φωτο
γραφία της καί μοΰ τήν έδωσε λέγοντας:

— Πάρτε αυτή πού έχω τώρα μαζί μου γιά  νά τήν στείλετε αμέσως στην κινη
ματογραφική εταιρεία πού αντιπροσωπεύετε καί όταν ξεμπλέξω μέ τήν ’Ασφάλεια 
καί μέ-τή μαρτυρία μου καί τά μαρτύριά μου πάμε καί βγάζω φωτογραφία στις πόζες 
πού θέλετε.

’Όνειρο. Αέν είχα φαντασθή τόση επιτυχία. ’Έβαλα αμέσως τή φωτογραφία 
μέσα' στό πορτοφόλι μου, κούμπωσα τό σακκάκι μου. ’Έκοψα τήν κουβέντα κάπως 
Απότομα, χαιρέτησα καί τή Δανάη καί τό μακαρίτη τον Παξινό πού κόντευε νά σκάση 
στά γέλοια γιά  τό κόλπο μου καί τήν επιτυχία του, κατέβηκα τρέχοντας τις σκάλες 
τής ’Ασφαλείας καί έφυγα γιά νά προλάβιο νά δώσω τις φωτογραφίες ατούς συνεργά
τες-μου, τον μακαρίτη τό Βενιζέλο τό Ζερβέα καί τον Σκέβο τον Άρνέλλο. Γιατί 
ήμουνα πιστός στή συνεργασία μου καί εννοούσα μιά τέτοια θριαμβευτική επιτυχία 
πού ήταν ή άπόκτησις τής φωτογραφίας τής περίφημης Δανάης νά τήν μοιρασθώ 
μέ τούς συνεργάτες μου.

’Από τήν οδόν Σατυυβριάνδου, πού ήταν τότε ή Γενική ’Ασφάλεια, έστριψα 
αμέσως καί βγήκα στήν οδόν 'Αγίου Κωνσταντίνου ψάχνοντας νά βρώ ένα ταξί 
γιά  νά φύγω. Πίσω μου ερχόταν δ μακαρίτης δ Καστανάκης δ σκιτσογράφος πού 
αοϋ ξεφώνιζε ότι ξέχαΐσα καί τον παράτησα στήν ’Ασφάλεια ενώ αύτόΐς είχε προ
λάβει καί είχε κάνει ένα δυο σκίτσα στά βιαστικά τής Δανάης ενώ έγώ είχα πιάσει 
τή ψιλοκουβέντα μαζί της. Μου έδειχνε λοιπόν τά σκίτσα πού είχε κάνει καί ενώ καί 
οί δυό μας πιά κυττάζαμε γιά  ταξί, νά σου καί νοιώσαμε νά μοΰ φωνάζουν δυο νέοι 
πού ερχόντουσαν τρέχοντας πίσω μου νά σταματήσου αμέσως. Ξαφνιάστηκα καί στά
θηκα καί τότε μπροστά μου είδα δυό παιδιά τής ’Ασφαλείας.

(  Συνεχίζεται)



ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Α
Ο ΥΠΟΥΛΩΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τής κυρίας ΜΑΡΙΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ,
ιατρού δ)ντρ£ας Μικροβιολογικού ΝΑΠ

«Το περιοδικόν μας έξησφάλισε την συνεργασίαν τής διακεκριμένης Ια
τρόν—μικροβιολόγου, διευίάνντρίας του μικροβιολογικού τμήματος τον 
Νοσοκομείον Αναπήρων Πολέμου (Ν .Α .Π .) και ϋέλει δημοσιεύσει σει
ράν αρϋρων σχετικώς με την υγιεινήν τον ανθρώπου, ιδίως απο τής 
πλευράς τής εγκαίρου άντιμετωπίσεως των μικροβίων και τής καταπο- 
λεμήσεως αυτών. Την ενχαριστοϋμεν ίίερμώς διά την πρόϋυμον συνερ
γασίαν της, ή οποία φανερώνει την άπειρον εκτίμησίν της προς τους 
αστυνομικούς και την ευγνωμοσύνην της διά τους αγώνας των, προς 
τήρησιν τής ασφαλείας καί τής τάξεως».

Α ' ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

'Π  αναγνώριση τού εχθρού, τού κάθε εχθρού, αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την αντιμετώπιση καί την κατανίκησή του. Καί στην περίπτωσή μας πρόκειται περί 
των μ ι κ ρ ο β ί 03 ν, των αοράτων μέ γυμνό μάτι, πού είναι καί οι ύπουλότεροι 
εχθροί τής υγείας τού άνθρυύπου καί κατά συνέπειαν τής ζωής αυτού-

Ή  εποχή κατά τήν οποίαν οί άνθρωποι άπέόιδον τις διάφορες ασθένειες σέ υπερ
φυσικές δυνάμεις καί σέ αόρατα μιάσματα ή στήν οργή τών θεών πέρασε. ΙΙρό 100 
περίπου ετών ό Λ. ΠΑΣΤΕΡ άνεκάλυψε δτι οί ασθένειες προκαλοΰνται από αοράτους 
μικροοργανισμούς πού κινούνται κατά εκατομμύρια καί δισεκατομμύρια στό περιβάλ
λον μας, δηλαδή στον ατμοσφαιρικό αέρα πού άναπνέομε, στό δέρμα μας, σέ κάθε 
κοιλότητα τού σώματός μας (στόμα, μύτη, έντερο κλπ.) , στά ρούχα μας, στό έδαφος, 
στό νερό, στά αντικείμενα πού μεταχειριζόμεθα κλπ.

Τά μικρόβια τά όποια αποτελούν αναρίθμητες στρατιές επιτίθενται στον αν
θρώπινο οργανισμό, δ όποιος προβάλλει έντονη άμυνα. Καί άν μεν υπερισχύσουν τά 
μικρόβια, δ ανθρώπινος οργανισμός κάμπτεται καί μπορεί καί να πεθάνη, άν δμως 
ύπερισχύση δ ανθρώπινος οργανισμός καί άπομακρύνη ή έξοντώση τά μικρόβια, 
τότε ένισχύεται καί έκτελεϊ τον προορισμό του στή φύση.

Πριν όμως αρχίσουμε νά εξετάζουμε τον κόσμο τών μικροβίων ώστε νά τά γνω
ρίσουμε (δσα βεβαίως άνεκάλυψαν οί επιστήμονες) καί νά τά έξουδετερώσουμε προτού 
αρχίσουν τό καταστρεπτικό τους έργο, καλόν είναι νά πούμε μερικά γενικά πράγματα 
γιά τά μικρόβια ώστε νά άντιληφθοΰμε τί ρόλο παίζουν στή ζωή, γιατί καίτοι πολ
λές, μά πάρα πολλές φορές είναι εχθροί τού ανθρωπίνου οργανισμού, έν τούτοις ή 
θεϊκή παίνσοφία, ή φύσις, έδημιούργησε πολλές κατηγορίες απ’ αυτά ώς αναγκαία 
γιά τή ζωή πάνω στή γή. Γιατί πραγματικά άν δέν υπήρχε ή διάσπασις καί ή άπο- 
σύνθεσις τής νεκρής οργανικής ύλης, από τήν όποιαν ελευθερώνονται ουσίες χρήσιμες, 
τό φυτικό βασίλειο θά ένεκρώνετο-

Τά μικρόβια λοιπόν κλείνουν μέσα τους τή ζωή καί τό θάνατο. Τονίσαμε δτι 
είνα αναρίθμητες οί στρατιές τών μικροβίων προς τις οποίες πρέπει ν’ άμύνεται δ 
ανθρώπινος οργανισμός. ’Αρκεί νά φαντασθούμε δτι στό δέρμα τού ανθρωπίνου σώμα-
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LQl= yf f  σ,1 εκ1α3η ενος τεχΡαγωνικοΰ εκατοστού βρέθηκαν κατά, μέσον δρον 45.000 
μικροοια ( ) . Σε μια φανέλλα πού έχρησιμοποιήθη γιά μια μέρα) μετρήθηκαν 160. 
, μικρόο“Χ f  εκ^ ;σγ; ενο« τετραγωνικού εκατοστού, καί σ’ ενα πουκάμισο, έπειτα 

^  Τ ερών χωρ1ς νά πλυθ·^ δ άριθμνος των μικροβίων έφθασε τά 
ύ.ΰου.υυυ ^  έκταση ενός τετραγωνικού εκατοστού. Τά περισσότερα μικρόβια πρέπει 
να ς^ρουμε οτι φωλιάζουν στις φυσικές κοιλότητες τού ανθρωπίνου σώματος καί
-n W% A° εντερ°· Εχεΐ ύπολοΥ^θη δτι ό άνθρωπος αποβάλλει κάθε μέρα περίπου 
ου - bO δισεκατομμύρια μικροβίων.

, Α;λλίί τρομάζετε. Πολύ λίγα απ’ αυτά είναι εχθροί τού ανθρώπου· Τά περισ
σότερα ζουν μονάχα, χωρίς να βλάπτουν την ύγεία καί κατά περίεργο τρόπο* φαίνε
ται, οτι αρκετά απ’ αυτά είναι καί αναγκαία. ΟΕ άνθρωποι συνήθως νομίζουν η φαν
τάζονται τα μικρόβια σάν αόρατα εντομαι ή σκουλίκια. Στην πραγματικότητα είναι 
οργανισμοί πού αποτελούνται άπό ενα κύτταρο (μονοκύτταροι οργανισμοί) μέ άκαθό- 
Ρ'·σ το  π υ ρ ή ν α  καί είναι τόσο μικροί, ώστε δεν φαίνονται μέ γυμνό οφθαλμό.

Οταν όμως τά βάλουμε κάτω άπό το μικροσκόπιο καί τά μεγενθύνουμε 1 - 55 
μ. χ. τότε το ^διακρίνουμε καί βλέπουμε περίεργα σχήματα άναλόγως μέ τό είδος 
τους, άν είναι δηλαδή κόκκοι, βακτηρίδια, σπειρίδια κλπ.

Είναι δέ τόσο μικροσκοπικά καί αόρατα, ώστε άν βάλουμε 1.500 μικρόβια μαζί 
στό μικροσκόπιο, μόλις θά φθάσουν τό μέγεθος τής κεφαλής μιας καρφίτσας. Μερικά 
μαλιστα δέν φαίνονται μέ κοινό μικροσκόπιο καί λέγονται Ιοί. Γιά νά δούμε π.χ· τόν 
ιό τής πολυομυελίτιδος πρέπει νά τόν φωτογραφίσουμε καί νά τόν μεγενθύνουμε 30. 
000 φορές μέ ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Τά μικρόβια έχουν διάφορα σχήματα π.χ. όταν είναι σφαιρικά λέγονται κόκκοι, 
όταν είναι δύο μαζί λέγονται οιπλοκόκκοι, όταν είναι πολλά καί μοιάζουν μέ στα
φύλι λέγονται σταφυλόκοκκοι, όταν σχηματίζουν αλυσίδες λέγονται στρεπτόκοκκοι, 
όι,κν είναι επιμηκη λέγονται βακτηρίδια, όταν είναι σπειρωτά λέγονται σπειρίδια 
κλπ. Τά μικρόβια διαιροϋντα σέ παθογόνα πού προκαλοΰν βλάβη στόν άνθρωπο μέ 
τις τοξίνες τους καί σέ σαπρόφυτα, πού τρέφονται μέ σάπιες (άποσυντεθημένες) 
οργανικές ύλες. Τά σαπρόφυτα δέν είναι βλαβερά στόν άνθρωπο, απεναντίας μάλιστα 
είναι χρήσιμα γιατί^συντελούν στις ζυμώσεις πού γίνονται στό έντερο (έντερική χλω- 
ρίς) και στην αποσύνθεση των οργανικών ουσιών. Μερικά μόνον όπως είναιι τό κολο
βακτηρίδιο, ήμπορεΐ ν’ αποκτήσουν νοσογόνο δύναμη καί κάτω άπό κατάλληλες συν
θήκες νά προκαλέσουν άρρώστειες.

Στό επόμενο θά δούμε πώς καί άπό πού μπαίνουν τά μικρόβια στόν ανθρώπινο 
όργανισμό καί πώς μεταδίδονται, ώστε νά λαμβάνωνταίι ανάλογες προφυλάξεις.

1. Βλέπε 'Υγιεινή Μ. Γερμανοί}, έκδοση 1964. Μέρος έκτον.

Μ. ΙΑ Κ Ω Β ΙΔ Ο Υ

1. Βλέπε 'Υ γιε ινήν Μ. Γερμανού, έκδ. 1964, μέρος εκτον.



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Α Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Ν  Χ Α Σ Ι Σ
ΕΞΗΡΟΡΩΟΗ ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΧΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ 13 ΕΚ ΤΩΝ 16 ΜΕΛΩΝ. ΕΙΧΟΝ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965 ΚΑΙ 1967 200 ΟΚΑΔΕΣ ΧΑΣΙΣ
’Αναδημοσίευσες έκ τής  εφημερίδας « Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ  Κ ΟΣΜ ΟΣ»

Πολυμελής σπείρα λαθρεμπόρων ινδικής καννάβεως εξηρθρώθη εις τον Πειραιά 
διά τής συλλήψεως 13 έκ των 16 μελών τοϋ παρανόμου δικτύου, διά τοΰ όποιου ειχον 
είσαχθή καί διατεθή εις τήν χώραν μας 200 οκάδες ναρκωτικού, κατά την διετίαν 
1965 —  1967.

Ή  Υπηρεσία ’Αναζητήσεων τής Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς, μέ επί κεφα
λής τον αστυνόμο κ. Ίω . Γιαννούλην καί κατόπιν οδηγιών τοϋ διοικητοΰ κ. Έλ· 
Γιαννακοπούλου, ήκολούθησε μίαν πολυπλόκαμον διαδικασίαν συλλήψεων, παρακολου
θήσεων καΐί αμέσων επεμβάσεων, διά νά όυνηθή νά φθάση εις τήν κεφαλήν τής 
σπείρας καί νά συλλαβή τούς κυρίους ενόχους.

Πώς έγένετο ή άνακάλυψις τής συμμορίας καί ή σύλληψις τών μελών 
αύτής.

Άρχικώς συνελήφθη δΓ άλλην αιτίαν ό πολυώνυμος πορτοφολάς Μαλαμάκης 
ή Κοσμίδης ή Ραντζόπουλος ή Χονδρός ή Διαμαντόπουλος ή Καρατζόπουλος, ή 
Γεωργάκης ή Μπιζέλης ή Παπαιδόπουλος ή ΔασκαΙλόπουλος Δημήτριος ή Γεώρ-

θρωθείσης σπείρας τών χασ ισ εμπόρων.

γιος, τοΰ Κωνσταντίνου —  ’Αντωνίου — Γεωργίου —  Ίωάννου καί τής ’Αλεξάν
δρας —  Ελένης —  Μάρθας ή Παρασκευής, 45 ετών, ό όποιος άπεκάλυψε τόν Γ. 
Χαριτόπουλον ή Καρατασόπουλον, 61 ετών, ό όποιος εις τήν επί τής όδοϋ 'Αγίου 
Ιεροθέου 10 οικίαν του, καίτεΐχεν εξ τεμάχια κατειργασμένης καννάβεως. Οδτος 
άπεκάλυψεν δτι τό ναρκωτικόν έπρομηθεύθη από τόν άποφυλακισθέντα Ε. Μπάτην,
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70 ετών, ό όποιος ακολούθως άπεκάλυψε τον Κλ. Μπούρμπουλην, 50 έτών· Ό  Μπά- 
της άπεκρυπτεν εις τήν ρίζαν μιας συκής τοΰ Γ ' Νεκροταφείου δέκα τεμάχια κατειρ- 
γασμενης καννάβεως. 65 δραμίων- 'Ο Μπάτης ώδήγησεν εις τήν σύλληψιν τοΰ συνε
ταίρου του Ρ. Ντακώρου, επί τής κλίνης τοϋ οποίου άνευρέθησαν τέσσαρα τεμάχια 
καννάβεως. Ο! δύο τελευταίοι ώδήγησαν επίσης τούς αστυνομικούς εις τήν σύλληψιν 
τοΰ ύπό! τά στοιχεία X. Ψ. ατόμου, εις Μεγ. Πεύκον, τδ όποιον έβοήθησε τούς αστυ
νομικούς εις ένέ'δραν κατά τήν όποιαν συνελήφθη ό Ά λ . Καραμούζης, 45 έτών, έμ
πορος ναρκωτικών καί επικίνδυνος κακοποιός. Ούτος άπεκρυπτεν εις διάφορα σημεία 
3,5 όκά'δας ινδικής καννάβεως· Άπεκάλυψε δέ τό επί τής όδοΰ Νάξου 33 διαμέρισμα 

ίης του Ε. Μπόθου καί έν συνεχεία ότι τό ναρκωτικόν εισάγει έκ Λιβάνου ό 
Βρόντος καί ή σύζυγός του Παρασκευή, διαμένοντες εις τήν οδόν Έπταλόφου

ότι χρηματοδότης τής εισαγωγής ήτο

Δέκα άπό τούς  συλληφθέντας εμπόρους τοϋ  λευκόν Θανάτου.  ”Ανω σειρά  : Κουρί 
Γεώργιος, Βρόντος Π έ τ ρ ο ς , Κ ω νσταντοπονλου Παρ., Καραμούζης Ά λ έ ξ . ,  Σπαθού-  
λας Π αναγιώ της . Κ άτω  σειρά: Μ π α τη ς  Ε υάγγελος , Ν τακοϋρος Ρουσέτος, Χαρα-  

τζόπουλος  Γεώργ., Δαραμονσκας Σπυρ.,  Μ πονρμπονλης  Κλέαρχος.

ό Καραμούτζης καί ή φίλη τοΰ Μπόθου, οι όποιοι κατά τήν διετίαιν 1965 —  1967 
είσήγαγον πλέον τών 200 οκάδων ινδικής καννάβεως έκ Λιβάνου. Έ ν συνεχεία συν
ελήφθη ό Π. Σπαθούλας, ενώ ό Λ. Κακαγιάς κατώρθωσε νά διαφύγη, μολονότι δ 
αστυφύλακας Δ. Χρόνης τοΰ κατέστρεψε μέ εΰστοχον πυροβολισμόν τό λάστιχον τοΰ 
αυτοκινήτου. Ε ντός τοΰ αυτοκινήτου πάντως τοΰ κακοποιού άνευρέθη ποσότης 200 
δραμίων ναρκωτικού καί σάκκος μέ 25 πακέττα. Έ ν συνεχεία οί αστυνομικοί έδρασαν 
εις τό χωρίον Καρπέτα Ά χαίας, όπου συνέλαβον τον αγρότην Σπ. Δαραμούσκαι, 65 
έτών, καί άνεΰρον εις κρύπτην 3 κιλά ναρκιοτικοΰ-

Τό τελευταϊον «κτύπημα» έδάθη ύπό μυθιστορηματικάς συνθήκας, εις τήν πλα
τείαν Συντάγματος, όπου ή Κωνσταντακοπούλου είχε ραντεβοΰ μέ τον αεροπορικώς ά- 
φιχθέντα έκ Λιβάνου Ζώρζ Κιουρί, διά τήν παράδοσιν 4 οκάδων χασίς, αντί 32.000 
δραχμών. Τό χασίς ό Λιβαΐνέζος είχεν άποκρύψει έντός ειδικού τοιχώματος τής βα
λίτσας του. Άπεκάλυψε δέ ότι τήν βαλίτσαν είχε παραλάβει έκ Βηρυτοΰ άπό τον 
Τάλζ Μιτρί, διά νά τήν παραδώση εις τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν όποιαν θά έκάλει 
τηλεφωνικώς καί θά άνεγνώριζε άπό φωτογραφίαν τήν όποιαν είχε.



Αστυνομικά στιγμιότυπα 15θημίρου
'Υπό τοϋ κ. Ν. Α.

ση ί μηνών.
ΕΚΛΕΨΕΝ δραχμές 42.000 καί άλλα είδη σημαντικής αξίας ή συλληφθεΐ- 

σα Δήμητρα Κρετσα, παραδουλεύτρα, από την επί της όδοΰ 'Ομήρου 18 οικίαν τοϋ 
Ν. Βελλή.

Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Έμ. Βισβίκης συνελήφθη από την ’Ασφάλεια Προαστίου 
οια σωρείαν κλοπών καί διαρρήξεων. Ώμολόγησεν δτι διέπραξεν 27 διαρρήξεις εις 
βάρος κυρίως κινηματογράφων διά τής μεθόδου τοϋ «ριφιφί». Άφήρεσεν είδη καί 
μετρητά συνολικής αξίας 700.000 ΐραίχμών διά των όποιων άνοιξε στιλβωτήριον εις 
τήν περιοχήν Τερψιθέας-

^  ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Σπ. Κοσκινάς συνελήφθη γιατί διέρρηξε τό σπίτι τοϋ Ί .  
Χατζηανδρεου, στό Χολαργό, άπ’ δπου άφήρεσε 7.700 δραχμές.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου καί αυτοκτονίας διεπράχθη στον Πειραιά, όταν δ Ευάγ
γελος Γενίκας χτύπησε μέ μαχαίρι κατόπιν δέ μέ τό ίδιο μαχαίρι εκοψε τήν καρωτί-

σχέσεις με τή σύζυγό του, ενώ τοΰτο ώφείλετο σέ ζηλοτυπία1.
Ο ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ κακοποιός Άνδρ. Γεωργάτος συνελήφθη. Ούτος ώδή-
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ετραυμαΐτίσΰη στό χέρι ό άστυφύλαξ £
-ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ εργοστάσιον αρτοποιίας καί άπαγωγήν τοϋ μικρού Δ. Βουγιου-

ικη εσχεοιαζαν οι συλληφθέντες ’Αριστείδης Κομλίκας, Ιτών 27 καί Γεράσιμος 
τσαμπίρης, ετών 24. Ή  σύλληψις εγινε από τήν ’Ασφάλειαν Πειραιώς.

πήγαιναν σέ γκαρσονιέρες καί τις ϋπεχρέωναν 
φωτογραφιζωνται σε σεξουαλικές περιπτύξεις μέ άνδρας. ’Έπαιρναν καί σχετικά 
φιλμς τα όποια έστελναν στό ’Εξωτερικό. Κατεσχέθησαν 7δ ταινίες φίλμς καί 180 
άσεμνοι φωτογραφίαι.

ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ διεπράχθη ύπ’ αγνώστου. Τό βρέφος 5 —  7 ήμερών, εύρέ- 
θη έντός δέματος στό περβάζι παραθύρου τοϋ ξενοδοχείου «Μ. ’Αλέξανδρος». Ένερ- 
γοΰνται ανακρίσεις.

ΕΤΡΑΓΜ ΑΤΙΣΕ με μαχαιρίδιο στήν κοιλιά τόν φίλο του Δ. Μπαρδάκον, δ 
Ν. Μπραγακος σε ταβέρνα τοϋ Περιστεριού, δπου οί δυο φίλοι έστιάζοντο- Ό  δρά
στης έξηφανίσθη καί καταζητείται. —

— Ο ΚΑΕΠΤΗΣ I. Κωστόπουλος ή Χουμποβλής συνελήφθη από τήν Γενικήν 
’Ασφάλεια ’Αθηνών. ’Έ χει διαπράξει έντός δμήνου 13 κλοπές σέ σπίτια, κλινικές, 
έργοστάσια καί καταστήματα.

■—-ΧΑΣΙΣ τριών γραμμαρίων κατεσχέθη εις χεΐρας τής Ειρήνης Σαντικάκη, 
ή όποια συνελήφθη στήν δδό ’Αχαρνών.
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— Ο ΔΙΑ ΡΡΗΚΤΉ Σ Βάϊος Βούλγαρης, ετών 21, συνελήφθη άπό περιπολικό 
της ’Αμέσου Δράσεως, ενώ είχε διαρρήξει την πόρτα τοϋ ιερού ναού Αγίου Παντε- 
λεήμονος Ιλισού. Ε π ’ αυτού κατεσχέθησαν πολλά χρυσά κοσμήματα (βραχιόλια, 
δακτυλίδια, καδένες κλπ.) , μεγάλης αξίας, τά όποια έκλεψε άπό τό σπίτι τό όποιο 
διέρρηξε.

—Ο Ι ΚΛΕΠΤΑΓ Έμμ. Κ· καί 'Ολυμπία Σ. συνελήφθησαν στο ζαχαροπλα
στείο Παπασπύρου, ατό Σύνταγμα, γιατί έκλεψαν μια φιάλη ούίσκυ καί κουραμπιέδες.

— ΧΑΣΕΣ' 14 πλακίδια κατεΐχεν αλλοδαπός, δ όποιος συνελήφθη στό τέρμα 
τής δδοΰ Αιόλου άπό τόν αστυφύλακα Β.54, κατόπιν καταδιώξεως. Ήκολούθησεν 
ή σύλληψις καί άλλων 4 αλλοδαπών γιατί ενεργούσαν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ εκκλησιών Γεωργ. Δοκμιτζόγλου συνελήφθη επ’ αύτο- 
φώρω μέσα στον ιερό ναό τού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου (τών Καθολικών) μέ 
δύο τσάντες γεμάτες μέ αφιερώματα, αξίας, ενός εκατομμυρίου δραχμών. Στό σπίτι 
του βρέθηκαν πολλά αφιερώματα πού προήρχοντο άπό κλοπές ο'έ διάφορες εκκλησίες.

— ΤΓΧΗΡΑ παιγνίδια (ζάριαι) έπαιζαν στον Πειραιά 11 άτομα τά όποια συν
ελήφθησαν στό σπίτι τού Κ. Τσαλίκη έπί τής όδού Δημητρακοπούλου-

— ΣΓΜΠΛΟΚΗ μεταξύ τών προσκεκλημένων σέ δύο γάμους στην εκκλησία 
Ά γιου Γεωργίου Καρύτση έλαβε χώραν έξ αφορμής άμφισβητήσεως κυριότητος δια
φόρων δώρων τά όποια είχαν παραοοθή.

— ΔΓ ΕΞΩΘΗΣΙΝ εις πορνείαν νέας συνελήφθη δ Σ'. Ηαπανικολάου, Ιτών 25.
— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Δ. Μενίκας, ετών 18, συνελήφθη άπό τήν Γενικήν Ασφά

λειαν Αθηνών. Θεωρείται αυθεντία στις άποδράσεις. Ώμολόγησε 28 διαρρήξεις 
οικιών, καταστημάτων καί εργοστασίων, άπ’ δπου έκλεψε πολλάς χιλιάδας δραχμών 
καί διήγε πολυτελή ζωήν μετά τής φίλης του εγκατεστημένης σέ διαμέρισμα πολυ
τελές.

— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Κ. Ξανθής ή Κοψίδης, ετών 33, συνελήφθη άπό τήν Α 
σφάλεια Αιγάλεω. ’Ομολόγησε 20 διαρρήξεις οικιών καί καταστημάτων, άπ’ δπου 
άφήρέσε μετρητά καί τιμαλφή άπό τά όποια πολλά βρέθηκαν στό σπίτι του καί 
άπεδόθησαν εις τούς δικαιούχους-

— Ο ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΣ Ν. Άγγελόπουλος, έκδοροσφαγεύς, ετών 53, στή Θεσ
σαλονίκη, έσφαξε κτυπώντας μέ τό| μαίχαίρι του τό παιδί του Χρήστο, Ιτών 22, στρα
τιώτην τού 634 τάγματος, μπροστά οτά μάτια διαφόρων πολιτών, οί όποιοι παρη- 
κολούθουν φιλονικία τού θύματος μέ τόν άδελφό του έξ αιτίας τού ποδοσφαίρου.

— ΔΙΑ  ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ συναλλαγήν μέ ξένα νομίσματαί συνελήφθησαν οί Τ. 
θεοχάρης, Θ. Τσίλης, Έμινέ Μεμέτης καί Β. Ε. Σαρχά.

— ΕΑΙΓΣΤΕΓΣΑΝ τόν εργάτη Στ. Τερζανίδη άπό τόν όποιο άφήρεσαν 4.000 
δραχμές, οί συλληφθέντες άπό τήν Ασφάλεια Πειραιώς Π. Ύπερηφανίδης, ετών 
26, Π. Παπαδόπουλος, ετών 22 καί Μ. Άλεξανδράκης, ετών 19· Καταζητείται ό Ν. 
Δημακάκης. Ο'Ε δράσται άφοΰ έ μέθυσαν τό θύμα, σέ ταβέρνα τού Αιγάλεω, τό 
παρέσυραν εις θέσιν «Μαύρη Γέφυρα» δπου καί τού άφήρεσαν τά χρήματα.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων I. Πρόδρομος συνελήφθη στή στάση τών λεου- 
ωορείων Νέας Σμύρνης, ενώ Επιχειρούσε νά άφαιρέση τό πορτοφόλι τού Π. Μπα
ταρία.

— ΟΙ Κ Λ ΕΠΤΑ Ι ταχυδακτυλουργοί -αδελφοί Έκμάτ, Γαλέπε καί Σ'ουλεί'μάν 
μέ ταχυδακτυλουργική μέθοδο άφήρεσαΐν άπό τό παντοπωλείο τού Περ. Χαϊντε δραχ
μές 12.000.

— ΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ εις πορνείαν ανηλίκου νέας συνελήφθησαν δ Π. Κωνσταν- 
τόπουλος καί ή X. Κοτσορώνη-

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Δ. Μαλαμάκης ή Κοπλάδης ή Ρατζόπουλος ή
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Χοντρός ή Διαμαντόπουλος ή Καραντζόπουλος ή Γεωργάκης ή Μπιζέλης η Παπα
δοπούλας, η Δασκαίλόπουλος συνελήφθη από όργανα της ’Ασφαλείας Πειραιώς καί 
(ομολόγησε ότι διέπραξε κλοπάς πορτοφολίων πού τοϋ απέδωσαν 150.000 δραχμών.

— ΤΎΧΗΡΑ παιγνίδια (ζάρια) έπαιζαν στό υπόγειο τοΰ κέντρου Καν - Καν 
13 άτομα. Συνελήφθησαν οι Σ. Γιγουρτάκης, Λ. Καραγιάννης, Π. Χρυσιβόγλου, Μ. 
Ρουσάκης, Θ. Τοίμας, Α· Κασιδοκώστας, Α. Παίσχάλης, Μ. Βουζάλης, X. Συμεωνί- 
δης, Λ. Πολατίδης, I. Χαγιάτης καί Έ λ. Γιουλούντας. Καταζητείται καί ό διευθυν
τής τοΰ κέντρου Γ. Γιγουρτάκης.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Δ. Άδαμόπουλος, κωφάλαλος, συνελήφθη μέσα 
σέ τρόλεϋ νά κλέβη τό πορτοφόλι τοΰ X. Οίκονομίδη.

—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ιωάννης Ζερβουδάκης συνελήφθη από την ’Ασφάλεια 
Προαστίων, κατηγορούμενος γιά κλοπές αυτοκινήτων καίί διαρρήξεις σπιτιών καί 
καταστημάτων· Έ χει κατηγορηθή Ακαί γιά ληστεία καί εκβίαση. Τελευταία διέρρη- 
ξε τό εργοστάσιο λαμαρινών «Άμαρυλίς» τοΰ Πειραιώς άπ’ όπου άφήρεσε 160-000 
δραχμές καί τό επί τής όοοΰ Β. ΣοφίαΙς περίπτερον τοΰ Γ. Τσαγκαράκη άπ’ δπου 
άφήρεσε 10.000 δραχμές. Άνευρέθησαν επ’ αύτοΰ διαρρηκτικά εργαλεία καί άπο- 
τυπώματα κλειδαριών γιά την κατασκευή άντικλειδιών.

— Ο ΕΠΙΚΗΡΓΓΜΕΝΟΣ ληστής Άθαν. Δεληγιάννης συνελήφθη στην Πάτρα. 
Καΐτεδιώκετο γιά σωρείαν εγκληματικών πράξεων ήτοι διαρρήξεων, ληστείας, άρ- 
χαιοκαπηλείας, πλαστογραφίας κλπ· Ή  τελευταία εγκληματική πράξις του ήτο ή 
απόπειρα ληστείας εις βάρος τών κεντρικών γραφείων τής εταιρείας Μαμιόάκη στήν 
Αθήνα μαςί μέ τον Ρουμπή 6 όποιος καί συνελήφθη·

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ξενοδοχείων Λ. Σέρπης συνελήφθη καί ώμολόγησε 12 κλοπάς 
εις βάρος πελατών ξενοδοχείων.

—ΑΠΟΠΕΙΡΑ δολοφονίας τών αδελφών του Παναγιώτου καί Χρήστου Πχσι- 
μίση λόγω οικονομικών διαφορών όιέπραξεν ό Κ. Κασιμίσης ατό χωριό Φρίξα. 
Παρεπέμφθη στον Εισαγγελέα.

—ΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ εϊς πορνείαν νέας συνελήφθη ό Α. Ψύχος, ετών 37.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ κλοπής ναρκωτικών από τό μαιευτήριον «’Αλεξάνδρα» διέ- 

πραξεν ό Οδυσσεύς Δασκαλάκης, ό όποιος συλληφθείς, κατεδικάσθη από τό τριμε
λές πλημμελειοδικείων εις φυλάκισιν 2)4 μηνών.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Κυρ. Δεσσύλας κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 10 μηνών γιά 
6 κλοπές που διεπραξε στο Χαϊδάρι, στήν Άνθούπολι, στο Περιστέρι καί τήν Πε- 
τρούπολι.

ΔΙΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΝ καί ασέλγειαν επί ανηλίκου κορασίδας συνελήφθησαν 
οί Π. Ναζίρης, Ά ντ. Κούρτης, Δ. Κοτζιάς καί Γ. Π· ετών 16.

η - 0  ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτων Α. Στρώτζος συνελήφθη στο ’Άργος από περι
πολικό τής ’Αμέσου Δράσεως Χωροφυλακής γιατί είχε κλέψει από την οδό Ίουλιανοΰ 
οπού έστάθμευε τό ύπ’ άριθ. 107730 αυτοκίνητο «Βόλβο».

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Α. Ματζιοΰκος συνελήφθη μέσα στό παντοπωλείο τού Χρ. 
Σταυροπούλου επί τής όδοΰ Λεοντίου τής συνοικίας τοΰ Ν. Κόσμου.

Ρ  ΚΑΕΠΤΗΣ Σ. Τζιροτζίδης συνελήφθη μέσα στό καφενείο τοΰ I. Σιμαρά- 
του, στήν οδό Δημοφώντος 159.

~ Ο Ι  ΖΩΟΚΛΕΠΤΑΙ Μ. Καίμιώτης καί I. Καρράς συνελήφθησαν γιατί, άφήρε- 
σαν τήν αίγα τής Α. Ζεϊμπέκη από τήν οικίαν της επί τής όδοΰ' Λοκρίδός 4 τοΰ 
Περιστεριού καί άφοΰ τήν έσφαξαν, διέθεσαν τό κρέας της εις τήν αγοράν.

■ ΟΙ ΔΙΑ ΡΡΗΚΤΑ ! Γ. Μπίτας καί Ε. Τσαλίκης συνελήφθησαν. Ώμολόγτσαν 
12 κλοπές αυτοκινήτων καίί διαρρήξεις εις βάρος καταστημάτων.

Ν. Δ.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ  
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝΩΠΙΝΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών έσχε μίαν πρωτοβουλίαν, ή οποία περιποιεϊ 
τιμήν τόσον εις αυτήν, δσον καί εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα έν τώ συνόλω του.

’Αποκτά δέ μεγαλυτέραν σημασίαν αΰτη, καθ’ δσον άναφέρεται εις τον τομέα 
των ’Εθνικών, πολιτιστικών καί φιλαλληλικών προσπαθειών, κι’ έπιτευγμάτιον. Πρά
γματι δέον νά συγκαταλεχθή εις τήν χορείαν τών επιτευγμάτων, άν ληφθή, ύπ’ δψει 
καί μόνον ή χαρά, ή συγκίνησις, ό θαυμασμός καί αί εγκάρδιοι εύχαριστίαι τών αν
θρώπων εκείνων, ους άφεώρα ή ενέργεια καί ή πρωτοβουλία αυτή.

Συγκεκριμένως ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις, επιθυμούσα δπιος, πέραν τής γενικω- 
τέρας συμβολής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, έλθη, αρωγός εις μίαν τών περιοχών, our. 
όποΐαι έδοκιμάσθησαν έκ τών σεισμών τοΰ λήγοντος έτους 1967, προσήλθεν εις τήν 
άπόφασιν δπως έπιλέξη χωρίον τι, έκ τών περιοχών τούτων, ϊνα δωρήση εις αυτό 
μέσον έπιμορφώσεως κ ι’ επωφελούς ψυχαγωγίας τών κατοίκων του, ιδία δέ τών νέων.

'Ως έθνικώς, ηθικώς καί πολιτιστικώς έπωφελεστέραν έκρινε τήν δωρεάν μιας 
Βιβλιοθήκης. ’Όντω ς, τή έγκρίσει τοΰ Κυρίου Άρχηγοϋ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, 
ήγοράσθη μία Βιβλιοθήκη —  ’Έπιπλον —  ώς κι’ εκατόν πεντήκοντα (150) τόμοι 
παιδικών βιβλίων έξαιρέτου ύλης καί τήν μεσημβρίαν τής 17.12.1967, ολιγομελής 
αντιπροσωπεία έξ ’Αστυνομικών Υπαλλήλων, έν στολή, ύπό τον εκπρόσωπον τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως Ύπαστυνόμον Α .' κ. Ινωνοταντακόπουλον Γεώργιον, μετά 
προσυνεννόησιν προς τούς τοπικούς παράγοντας, άφίχθη εις το έπιλεγέν ορεινόν καί 
σεισμοπαθές χωρίον Κωνωπίνα Ξηρομέρου, ένθα εις σεμνήν, πλήν άκρως ενθουσιώδη, 
•υπέρ του ’Αστυνομικού Σώματος άλλα καί συγκινητικήν τελετήν, έν τή αιθούση τοΰ 
Κοινοτικού Καταστήματος, έπί παρουσία τοΰ αίδεσιμωτάτου ‘Ιερέως, τοΰ Προέδρου 
τής Κοινότητος, τών εκπαιδευτικών λειτουργών στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καί τοΰ 
συνόλου σχεδόν τών κατοίκων, έγένετο ή παράδοσις τής δωρεάς —  Βιβλιοθήκης. Ό  
επικεφαλής τής έξ άστυνομικών’ αντιπροσωπείας, παραόίόων τήν Βιβλιοθήκην, ώμί- 
λησεν έπικαίρως, είπών τά ακόλουθα:
«Αίόεσιμώτατε, κ. Πρόεδρε, κυρίαι καΐί κύριοι,

Αισθάνομαι λίαν ευτυχής ευρισκόμενος έν μέσω υμών, ϊνα, ώς έκπρόσωπος τής 
υπηρεσίας μου, εκπληρώσω ίεράν ειδικήν αποστολήν- Νά παραδώσω, δηλαδή, προς 
υμάς τήν έναντι βιβλιοθήκην, δωρεάν τής Δ) νσεως ’Αστυνομίας Πόλεων Πατρών, ώς 
έλάχιστον δείγμα άγάπης καί στοργής, πρός τούς νέους τοΰ χωρίου σας, τό όποιον 
έδοκιμάσθη έκ τών σεισμών τοΰ λήγοντος έτους. Ή  έν λόγω προσφορά γίνεται έπί 
πλέον εκείνης, τήν οποίαν έκαμε τό ’Αστυνομικόν Σώμα, έν τώ συνόλω του, υπέρ 
τών σεισμοπλήκτων τής χώρας μας καί ή οποία κατετέθη εις τον σχετικό.1·;, ειδικόν 
λογαριασμόν, ύπό τοΰ ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος Κυρίου Κωνσταντίνου 
Τασιγιώργου.

Κύριοι, ή έν λόγω συμπληρωματική δωρεά, άποτελεΐ έκφρασιν τής βαθείας πί- 
στεώς μας, δτι οί νέοι άποτελοΰντες τήν έλπίδα τού ’Έθνους μας, δΓ αύριον, πρέπει 
σήμερον ν’ άνεύρωσιν επαρκή καί κατάλληλον πνευματικήν τροφήν.

Μόνον διά τής καταλλήλου πνευματικής τροφής θ’ άποκτήσωσιν ικανήν δύ- 
ναμιν, ϊνα άντισταιθώσιν αποτελεσματικό); εις τήν άνίερον προσπάθειαν ψυχικής των 
διαβρώσεως, ή όποια έπιχειρεϊται διά εής μεθόδου τής δόλιας καί ποικιλόμορφου
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διοχετεύσεως, πρός αυτούς, ιδεών καί αντιλήψεων άντιχριστιανικών, αντεθνικών, 
Αντικοινωνικών καί ανήθικων.

Πηγή τής άθείας, τής Ατιμίας, τής ασυγκινησίας έναντι τοΰ δεινοπαθοΰντος 
συνανθρώπου, τοΰ ψεύδους καί τής έγκληματικότητος, δεν είναι μόνον ή αμάθεια, 
άλλα κυρίως ή μελέτη του αισχρού καί ρυπαρού εντύπου.

Ό  νέος έχει έμφυτον την έφεσιν πρός μάθησιν. Τό Δημόσιον εκπαιδευτήριο'/ 
παρά την ύπεράνθρωπον προσπάθειαν τών λειτουργών του, αδυνατεί νά καλύψη 
Απολύτως τάς τεράστιας άνάγκας έπιμορφώσεως τής Ελληνικής νεότητος.

Έν ταύτώ τό ωφέλιμον καί καλόν βιβλίον, τό όποιον όύναται νά έπιμορφώση 
θετικώς τον νέον, δυστυχώς, δεν είναι προσιτόν εις τά βαλάντια τών ανθρώπων τής 
βιοπάλης.

Οΰτω δ νέος, κατ’ ανάγκην, θά στραφή πρός τό ρυπαρογράφημα τό όποιον καί 
εύθηνόν είναι καί καταλλήλως τοΰ προσφέρεται, διά τής αναμοχλεύσεως ταπεινών 
ενστίκτων, ή μοιραίως δεν θά δυνηθή νά κορέση την πνευματικήν του δίψαν, ελ
λείψει βιβλίων·

Εις άμφοτέρας τά περιπτώσεις ταύτας, ό καΐκός σύμβουλος, είτε δηλαδή ή αίσ- 
χρά δημοσιογραφία, είτε ό Αντικοινωνικός προπαγανδιστής, θά έπιτελέση έπιτυχώς 
τό ψυχοφθόρον καί καταλυτικόν εργον του.

Ινα καλυφθή τό υφιστάμενον, εις τόν τομέα τούτον, κενόν, καταβάλλεται Από 
έτους περίπου, μία εξαιρετική προσπάθεια εκ μέρους τής υπηρεσίας μου, διά τής 
δημιουργίας παιδικών δανειστικών βιβλιοθηκών, τόσον εις την Λέσχην ’Αστυνομίας 
Πατρών, δσον καί εις ώρισμέναΐ τών εν Πάτραις Άστυνομικ.ών Τμημάτων.

Μού δίδεται ή ευκαιρία νά έπικαλεσθώ τήν άνευ προηγουμένου επιτυχίαν τής 
εν λόγω προσπάθειας, ί’να έξάρο) τήν, καί έν προκειμένω, ’Εθνικήν προσφοράν τοΰ 
έμπαιδωτοΰ καί θεμελιωτοΰ τού έργου τούτου, πρώην Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πασ
τρών καί ήδη Διοικητού Ύποδιευθύνσεως Γενικής Άσφαλίας ’Αθηνών, ’Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ Β '. κ. Κωνσταντίνου Παπασπυροπούλου, ώς καί τοΰ άξιου συνεχι- 
στοΰ του, ήδη Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Πατρών κ. Θεμιστ. Νίκα, εις έμπνευσιν τοΰ 
όποιου οφείλεται ή προκειμένη δωρεά —  βιβλιοθήκη, ή όποια πιστεύω δτι θά καΐλύ- 
ψη τήν σχετικήν Ανάγκην εις τόν τόπον σας. Περιλαμβάνει εκατόν πεντήκ,οντα 
(150) τόμους παιδικών βιβλίων, τών καλλιτέρων Ελλήνων καί Ξένων συγγραφέων, 

ώς καί τό σχετικόν έπιπλον. Καλύπτει όλην σχεδόν τήν Ελληνικήν καί Διεθνή 
πραγματικότητα, Από τοΰ λυκαυγούς τής ιστορίας μέχρι σήμερον, εις τομείς τής 
Ελληνικής καί παγκοσμίου ιστορίας, Χριστιανικής θρησκείας, έκλαϊκευμένης έπι- 

στήμης, τών επιτευγμάτων τής ανθρώπινης διανοήσεως, τής έκφράσεως τών εύγενε- 
στέρων ιδανικών τοΰ ανθρώπου, ώς Αγάπη, φιλοπατρία, φιλαλληλία, φιλία κλπ, κυ
ρίως οέ, άναφέρεται εις τάς Έθνικάς παραδόσεις καί τά μεγαλουργήματα τοΰ Ε λ 
ληνικού ’Έθνους. Μοναδικός δρος, τής έν λόγω δωρεάς μας, είναι δπως, τά βιβλία 
ταΰτα χορηγώντας επί δανεισμώ, εις απαντας Ανεξαιρέτως τούς νέους τοΰ χωρίου 
σας, ινα ούτόι έλευθεροκοινωνοΰντες, μέσω αυτών, μέ τήν Θρησκείαν, τήν Ιστορίαν, 
τήν ’Ηθικήν καί τά έν γένει ιδανικά, έπιτύχωσι, παραλλήλως πρός τήν ψυχαγω
γίαν των, νά έπιμορφωθώσι καί προφυλαχθώσιν Από Ανήθικους καί Αντεθνικάς δια
βρώσεις Αλλά καί κήρυκες τοΰ ’Εθνικού, Χριστιανικού κα)ί ήθικοΰ μεγαλείου κατά- 
πτωσιν. ^

Κύριε Πρόεδρε, έχω τήν τιμήν νά σάς παραδώσω, έξ ονόματος τής Υπηρεσίας 
μου, τήν παρούσαν βιβλιοθήκην, ώς περιουσιακόν στοιχειον τής Κοινότητάς σας καί 
νά σάς ευχηθώ, μέ δλην τήν ψυχήν μου, όπως, έν συνεργασία μετά τοΰ παρισταμέ- 
νου αιδεσιμωτάτου ίερέως, τών κ.κ. εκπαιδευτικών λειτουργών καί τών λοιπών



ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Του κ. Ν. Α.

—-ΕΤΡΑ1Μ ΑΤΙΣΕ θανάσιμα τήν Ελευθερίαν ΙΙαθιάκη, ετών 7, το I. X. 
40221, με οδηγό τήν Μαρία Θεοδοσιάοου, ή οποία εστερεΐτο άδειας οδηγού. Τό 
δυστύχημα έγινε στον συνοικισμό Ζωγράφου.

— ΝΕΚΡΑ ή Χρηστίνα Χαροκόπου, ετών 67, τήν όποιαν παρέσυρε, στήν όόό 
'Αγίου Φανουρίου Ν. Λιοσίων, τό Ι.Χ. 236102, μέ δδηγό τον Β. Καραΐμάνον.

— ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Παναγοπούλου, τήν οποία παρέσυρε τό Ι.Χ- 204849, στή 
λεωφόρο Κηφισίας, μέ οδηγό τον Έμμ· Ζαννή.

— ΝΕΚΡΑ ή Έ λέ νη Καρμίρη, τήν οποία παρέσυρε αυτοκίνητο τοΰ οποίου ό 
οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα καί έγκατέλειψε τό θϋμα του, εις τήν λεωφόρον ’Αθηνών.

—-ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Μαρίνα Μαμουνά, ετών 16 καί Θεόδιυρος Παπαμιχαλάκης, 
ετών 22, τούς όποιους παρέσυρε στο 17 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Κορίνθου, τό 
ύπ’ άριθ. 47043 στρατιωτικόν όχημα, μέ οδηγό τον στρατιώτην Δημ. Λάζον.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ· Καλ αϊντζής, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο άνετράπη 
στή Μυτιλήνη. Έτραΐυματίσθη καί ό συνεπιβάτης του Φ. Γανέλλης.

— ΑΝΕΤΡΑΠΗ τό Ι.Χ 207138, στή λεωφόρο Ποσειδώνος καί έκαμε τρείς 
τοϋμπες. Παρά ταϋτα οί επιβάτες του δεν Ιπαθαν τίποτε καί αφού βγήκαν από τό 
αυτοκίνητο τό επανέφεραν στή θέση του καί έφυγαν.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Άναστ. Παβάς, επιβάτης μοτοσυκλέτταις, |τέ οδηγό τον Εύάγ. 
Χρυσοστομίδη, όταν έπεσε στήν κοίτη τοΰ Ίλισσοΰ, κοντά στό εργοστάσιο Μαλλι- 
κούδη, παρά τόν 'Αγιον Ίωάννην Ρέντη-

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 10 άτομα, επιβάτες λεωφορείου, όταν τούτο, στό 17 
χλμ.-τής δδοΰ Κονίτσης —  Ίωαννίνων, συνεκρούσθη μέ φορτηγό καί άνετράπη σέ 
παρακείμενη χαράδρα. Ούτοι είναι οί Ε. Παπαΐντωνίου, οδηγός, Ε. Χριστογιάννης, 
Ζ. Σιώκας, I. Σαδήμας, Α. Καρώνης, Παν. Καρώνη, Άριστούλα Τσιάμη, Μάνθα 
Φράγκου, Α. Πατσής καΐί Μοσχούλα Χιώτη·

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δύο, οί Π. Καστίρης όδηγός Ι.Χ. καί δ συν
επιβάτης I. Λαμπρόπουλος, όταν τό όχημα τούτο συνεκρούσθη στήν ισόπεδο φυλασ
σόμενη διάβαση μέ αυτοκινητάμαξα Πατρών —  Κορίνθου, στό 165 χιλιόμετρον. 
Ό  υπεύθυνος τοΰ δυστυχήματος φύλαιξ τής διαβάσεως X. Καραμπίσης συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Βάρναλης, τόν όποιον παρέσυρε τό I X. 232420, μέ δδηγό 
τόν Γ. Φέκη, στή λεωφόρο Κηφισίας.

—ΝΕΚΡΟΣ δ δετής Λ. Άμλιανίτης τόν όποιον παρέσυρε κοντά στή θέση «Χα
λίκι» Τριχωνίόος καί παρά τήν εθνική δδό Μεσολογγίου —  Ίωαννίνων, τό ύπ’ 
άριθ. 151352 Ι.Χ ., μέ δδηγό τόν Γ. Άσωνίτη.

— ΝΕΚΡΑ ή Ρούλα Βρεττοϋ, τήν όποιαν παρέσυρε τό Ι.Χ . 142637, μέ δδηγό

κατοίκων τού χωρίου σας, έπιτύχη άπολύτως ή άρχομένη προσπάθειά σας. 
Σάς ευχαριστώ».

Οί παριστάμενοι εξεδήλωσαν ποικιλοτρόπως τόν ενθουσιασμόν των καί έξέφρα- 
σαν τήν ευγνωμοσύνην των, προς τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τής άνωτέρω δω- 

I ρεάς, ύπεσχέθησαν δέ ότι αύτη θά άποτελέση ίεράν παρακαταθήκην δι’ αυτούς καί 
I τά τέκνα των, εις τά όποια παρέχεται τό μέσον τής πνευματικής άναγεννήσεώς των.
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τόν Ν· Κολιόν, στή θέση «Γλυκά Νερά» 'Αγίας Παρασκευής. ’Επίσης έτραυματίσθη 
σοβαρά καί ή ’Άννα Γεωργοπούλου, ετών 65.

ΝΕΚΡΟΣ ό 4ετής I. Ζάκκας, τόν όποιο παρέσυρε στο Βόλο μοτοποδήλατο, 
ΝΕΚΡΑ ή Ιουλία Μήκιου ή Σπόρου καί τραυματισμένος σοβαρά ό Φ. Κρι

τών, δταν τό Ι.Χ. 254017, μέ οδηγό τόν Κ. Γεωργόπουλο, τούς παρέσυρε στην 
δδό Φορμίωνος.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Θεοδόσης, τόν όποιο παιρέσυρε τό Ι.Χ . 107625, μέ όδηγό 
τόν Κ· Πρωτοψάλτη, στην δδό Α γίου Κωνστντίνου.

 ̂ ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Καλαμπάκας τόν όποιον παρέσυρε, στην δδόν Μαραθώνος τής 
Παλληνης, τό Ι.Θ. 187947, μέ όδηγόν τόν Γ. Καλαμαριάν.

ΝΕΚΡΑ ή Α. Τσσοπόλου, την όποιαν παρέσυρε, στο 24 χλμ. τής δδοΰ Ίωαν- 
νίνων Ηγουμενίτσης, υπεραστικόν λεωφορεΐον, μέ οδηγόν τόν Ε. ’Αθανασίου-

ΤΡΑϊΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟ Ι σοβαρά δύο, οί Γ. Σπυρόπουλος καί Δ. ’Αρβανίτης, 
τούς όποιους παρέσυρε στην εθνική δδό Πύργου —  Κυπαρισσίας, κοντά στό Άνεμο- 
χώρι, τό Ι.Χ. 152511, μέ όδηγό τόν II. Μπονεμπούρην.

-ΝΕΚΡΟΣ δ πεζός Β. Άστεργιάδης καί τραυματισμένα 24 άτομα, δταν, στην 
διασταύρωση των οοών Λαγκαδά —  καί Α γίου Δημητρίου 'Θεσσαλονίκης, τό λεω
φορείων αρ. 163321 τού Α.Σ Ο. μέ όδηγό τόν Γ. Καράμπαλην συνεκρούσθη μέ τόν 
ύπ άριθ. 809 προωθητήρα τόν δποΐον ώδήγει δ I. Κότσος, υπάλληλος τής Γ.Ε.Β. 
Οι τραυματισθεντες ήσαν όλοι έπιβάται τοΰ λεωφορείου. '~

οδηγός τοΰ προωθητήρος συνελήφθη. 
— ΝΕΚΡΟΙ εξ άτομα καί

ωφορείου. Ο υπαίτιος τοΰ δυστυχήμα- 

ραυματισμένη μία γυναίκα στή σύγκρουση πού έγινε

τοΰτο ανε- 
Παναγιωτόπουλος

σΑ(ν οοο II. Ράλλη μεταξύ τοΰ Ι.Χ· 105602 μέ όδηγό τόν II. Σπυράκη καί τοΰ 
249089 φορτηγού μέ όδηγό τόν Σπΰρο Μάκρη. Τό Ι.Χ. σφηνώθηκε στους οπισθίους 
-ροχούς τοΰ φορτηγού, συνετρίβη τελείως καί ενεκλώβισε τούς 6 επιβάτες του από 
τούς όποιους κατωρθωσε να διασωθή βαρειά τραυματισμένη ή Αίκ. Πλέσσα. Μετά 
τή σύγκρουση έπηκολούθησε πυρκαϊά, πού άπετέφρωσε τελείως τό Ι.Χ. καί τά 
α.ιυματα των θυμάτων. Οι νεκροί είναι δ δδηγός Π. Σπυράκης, ή γυναίκα του Πα
ρασκευή, ένα φιλικό τους ςεΰγος καί τά δύο παιδιά τής τραυματισθείσης Αικατερί
νης Πλεσσα- Οι επιβάτες έπέστρεφαν από φιλική διασκέδαση.

ΝΕΚΡΟΣ δ I. Τσάγκας, χωροφύλας, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν 
τράπη μέσα σέ χαντάκι, στην δδόν Τατοίου. Ό  συνεπιβάτης Α. Παναγι 
έτραυματίσθη.

; ΝΕΚΡΟΣ άνορας, ετών 60, αγνώστων στοιχείων ταυτότητος, ταν δποΐον 
παρέσυρε αμαξοστοιχία) των ΣΠΑΠ, δδηγουμένη από τόν Χαραλ. Πανταζάπουλον, 
στόν "Αγιονν Ίωάννην Ρέντη.

ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Κουφός, 8 ετών, δ όποιος παρεσύρθη στά Γιαννιτσά από τό 
194161 φορτηγό, μέ όδηγό τόν X. Πατζαρίδη.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα στην ’Αλεξανδρούπολη δ Ή λ. Εύθυμιάδης, 
ποιος παρεσύρθη από μοτοσυκλέττα, μέ όδηγό τόν Γ. Παλατσούδη.

-ΝΕΚΡΟΣ δ I. Ινοντακος τον οποίον παρέσυρε καιί Ιφόνευσε Ι.Χ.,.—μέ δδηγό 
τον I. Αλεξανδρήν, στην θέσιν «Σχιστός» Κορυδαλλού 

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ εώργιος Ρούση 
ριό Ρουσέϊκα τό 17466

ΑΦΗΡΕΘΗΣΑΝ όριστικώε υπό τοΰ 'Γπουονείοη Συγκοινωνιών οί άδει^ε
ωτοΰ, 3) Μαρίας 

:ξ. Σγουράκ-η, διότι 
αστυνομική αρχή.

Ο ΟΤ

Σ δ Γεώργιος Ρούσης, ετών 2, τόν δποΐον παρέσυρε εξω από τό χω- 
17466 φορτηγό, μέ οδηγό τόν Κων. Στρογγυλήν.

ΙΗΣΑΝ δριστικώς υπό τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών οί άδειεε
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 27) 12) 1967 καί δημοσιευθέντος εις 
το υπ αριθμόν 481 Φ.Ε.Κ· (τ. Γ ')  της 31— 12— 1967, προήχθησαν έκ των έν ί- 
αχύι πινάκων προακτέων τού έτους 1967, πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργα
νικών θέσεων, οί κάτωθι αξιωματικοί:

Α) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β ’ τάξεως, δ ’Αστυνόμος Α ' 
τάξεως κ. Νίκας Πάτροκλος τοΰ Δημητρίου, κατ’ εκλογήν.

Β) Εις τόν βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Α ' τάξεως, δ ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. 
Θεοφίλου Μιχαήλ τοϋ Γεωργίου, κατ’ εκλογήν.

— ΔΓ αποφάσεων τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδοθεισών έν Άθή- 
ναις τήν 19— 12— 1967 καί 22— 12— 1967 καί δημοσιευθεισών εις τά υπ’ άριθ. 
469 Φ. Ε. Κ· (τ. Γ ')  τής 27— 12— 1967 καί 481 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ')  τής 31— 12— 
1967, προήχθησαν έκ των έν ισχύι πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1967, πρός πλή- 
ρωσιν όφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι:

Α) Εις τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ έκλογήν, οί Ύπαστυνόμοι 
Α ' τάξεως κ. κ. Χονδρός Μιχαήλ τοΰ Δημητρίου καί Κότσιφας Δημήτριος τοΰ Νι
κολάου.

Β) Εις τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνάμου, οί Άρχιφύλακες:
α) Κατ’ εκλογήν: κ. κ. Κατσαντώνης ’Ιωάννης τοϋ Νικολάου, Καραισκος ’Α

θανάσιος τοΰ Κωνσταντίνου, Βαρουχάκης Γεώργιος τοϋ Γεωργίου, ΙΙκτούνης Σπυ
ρίδων τοΰ Διονυσίου, Καραγιάννης Γεώργιος τοΰ Σωκράτους, Άποστολόπουλος Λάμ
προς τοΰ Κωνστντίνου καί Φελουκατζής ’Αντώνιος τοΰ Κωνσταντίνου.

β) Κατ’ αρχαιότητα: κ. κ. Γούλας ’Αθανάσιος τοΰ Ίωάννου, Βαρότσος Ι 
ωάννης τοΰ Βασιλείου, Άνδρεοσόπουλος Δημήτριος τοΰ ’Αγγέλου, Βουλτζάτης ’Ιω
άννης τοΰ Χριστοδούλου, Ζυγουράκης ’Ιωάννης τοΰ Διονυσίου καί Κασσέλας Ευριπί
δης τοΰ Σπυρίδωνος·

-—Δ’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τοΰ Σώματός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προ- 
ήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ Τπαρχιφύλακος, οί κάτωθι κ. κ. ’Αστυφύλακες, πρός 

•πλήρωσιν όφισταμένων κενών δργανικών θέσεων:
Ευθυμίου Χρήστος, Τσέλιος Βασίλειος, Μαΐντζώρος Δημήτριος, Σιδέρης Πα

ναγιώτης, Ααζαράκης Χαράλαμπος, Μχραγκουδάκης Στυλιανός, Κομπιλίρης Δημγμ 
τριο, Καρωνιωτάκης Μιχαήλ, Ντότσικας Κωνσταντίνος, Καράμπελας Δημήτριος, 
Λυγερός Θεοφάνης, Άδαμόπουλος Κωνσταντίνος, Δανέζης ’Ιωάννης, Στάης ’Αριστεί
δης, Παπάζογλου Σάββας, Φράντζιος Παναγιώτης, Σωτηρόπουλος Χρήστος, Νεροΰ- 
τσος ’Ιωάννης, Διαμαΐντόπουλος Θεμιστοκλής, Βογιατζής Θεόδωρος, Καράμπαμπας 
Θεμιστοκλής, Σκαρλάτος Γεώργιος, Μωράκης ’Εμμανουήλ, Γεωργίου Νικόλαος, Μα- 
στοράκης Ευστράτιος, Μελίστας ’Ιωάννης, Σαγρόπουλος Γεώργιος, Κόρμας ’Ιωάννης, 
Γιαμάκης Γεώργιος, Ιναναβός Κυριάκος, Πατρινός Κωνσταντίνος, Καφεντζόπουλος 
Σπυρίδων, Σοφιανόπουλος Παναγιώτης, Δέκλερης Άνδρέας, Γκίρης Κωνσταντίνος, 
Γιαννακάκης Γεώργιος, Πόθος Γεώργιος, Μητροκόλιαις Δημήτριος, Ντανάκας Πα
ναγιώτης, Σταματιάδης Μιχαήλ, Μόρφης ’Αναστάσιος, Μανδηλάρης Νικόλαος, Μπα- 
ίΤαΐος Στυλιανός, Φλωράτος Νικόλαος, Σιμάτος Παναγιώτης, Γάλλης Χρήστος, Πα- 
πανικολάου ’Αθανάσιος, Χαρλαύτης ’Αντώνιος, Άλεβιζόπουλος Δημήτριος, Καρχ- 
μπΐτσος Δημήτριος, Μερκούρης Τρύφων, Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Ήλιό- 
πουλος Λάμπρος, Νάκης Λεωνίδας, Οικονόμου Γεώργιος, Παπασπηλιόπουλος Νικό
λαος, Νάνος Σωτήριος, Μιγδάλης Χρ,ήστος, Άναγνωστόπουλος Δημήτριος, Χήνος
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Ταναγιωτης, Κατσαντώνης Σεραφείμ, Τσαγκάρης Θέμελης, Μαργαΐρίτης Νικόλαος, 
1 ηγας Αναστάσιος, Χορταριάς Ματθαίος, Εμμανουήλ Δημήτριος, Βάρης Χαράλα- 
μπος, Κατσάνος Χικόλαος, Λαγιανδρέας Χρηστός, Ντουρακόπουλος Χαράλαμπος καί 
Ανορικόπουλος Νικόλαος.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

, Δι άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική αμοιοη είς̂  τούς κ·κ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τάξεως Σαΐκελλαρίου Βα
σίλειον, Διευθυντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' τάξεως Ηα- 
..ασπυρόπουλον Κωνσταντίνον, Διοικητήν Ύποοιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών, ’Αστυνόμον Α ' τάξεως Λάμπρου Βασίλειον, υπαστυνόμον Α ' τάξεως Καρχ 
παναγιώτην ^Κωνσταντίνον, υπαστυνόμον Α ' τάξεως Μάλλιον Ευάγγελον, ύπαστυ- 
νωμον Α  ̂τάξεως Μπάμπαλην Πέτρον καί ’Αστυφύλακας Γιαννομήτρον Λεωνίδαν. 
ΙΙαπαγγελην Κωνσταντίνον, Ζούγουλαν Βασίλειον καί Μαρίνον ’Εμμανουήλ, διότι όπό 
την επιοεξιαν καί αριστοτεχνικήν καθοοήγησιν τοΰ πρώτου, έργασθέντες άπαντες 
νυχθημερόν επι μακράν, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, εντόνου υπηρεσιακού ένδιαφέρον- 
τος, ιοιαζουσης επιμελείας, μεθοοικότητος καί επιμονής, ιδιαιτέρας άφοσιώσεως εις 
το καθήκον, υψηλού εθνικού φρονήματος καί εξαιρετικού συναισθήματος τής ευθύνης 
περί τής α χρως απορρήτου αποστολής των, μή φεισθεντες κόπων καί ταλαιπωριών, 
επετυχον την ανακάλυψιν καί έξάρθρωσιν δικτύων τού παρανόμως δρώντος Κ. Κ. Ε., 
ως και την συλληψιν ηγετικών στελεχών τούτου, από τής 21—4— 19:67*καί έντεΰ- 
θεν, συμοαλόντες οΰτω, διά τής επιτυχίας των ταύτης, τά μέγιστα εις τήν έμπέδω- 
σιν της δημοσίας τάξεως καί εθνικής ασφαλείας.
-  — Δι’ άποφάσεως^ τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική αμοιοή εις̂  τον αστυφύλακα κ. Σκουτέλαν Σταύρον τοΰ Γρηγορίου, διότι τήν 
. ' 1967 *αι ωΡ_αν 15-30 , ευρισκόμενος εις περιοχήν Βουλιαγμένης, προς λή-
φιν θαλασσίου λουτρού καί άντιληφθείς τον ιδιώτην Πέτρου Μιχαήλ, ετών 60 κιν- 
ουνευοντα νά πνιγή εντός τής θαλάσσης, λόγω απώλειας τών αιίσθήσεών του εσπευ- 
σε παραύτα πλησίον του, τόν μετέφερεν εις άβαθές σημεϊον, τή βοήθεια προσδραμόν- 
.ων και ε ιερών κολυμοη.ων καί συνώοευσε τούτον, διά περιπολικού αυτοκινήτου τοΰ 
Λιμενικού Σώματος, μέχρι τού νοσοκομείου Βούλας, άποσπάσας ευμενή σχόλια υπέρ 
αυτου και τοΰ αστυνομικού Σώματος, καθ’ δσον διά τού έπιδειχθέντος θάρρους καί 
της κεραυνοβόλου ενεργειας του, συνετέλεσεν εις τήν διάσωσιν τού ρηθέντος Ιδιώτου. 
Λ1 . , Δι άποφασεως του κ Γπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλικη άμοιβη εις τους αστυφύλακας κ. κ. Θεοόωρακόπουλον Κωνσταντίνον καί ΔεΡ- 
μετζογλου Σαββαν, διότι τήν 2 3 - 1 0 - 6 7 ,  έπιβλέποντες τό . επί τής λεωφόρου ΙΙα- 

μ Λ ίε ΐΟ Γ · ,  «1ς 8 είχ . « « Μ »  ίχχνός άρ,ίμίς K i 5 p „
™ν W ™ »  «ξ·δί»ν ..ΑΣΤΑ.,, χρές ,6 ,  „ ρ λ Α ως S i«< L
ρας προκηρύξεων κομμουνιστικού περιεχομένου καί γενικώς πρός πρόληψιν πάσης 
=.κνόμου  ̂ενεργειας, στρεφόμενης κατά τής ’Εθνικής Ινυβερνήσεως, κατά τήν διάρ
κειαν της υπηρεσίας των, ούτοι έπεδείξαντο οξυδέρκειαν καί ίδιάζουσαν παρατηρη
τικότητα, ελεγξαντες τον Καραγιάννην Νικόλαον τού ’Αλεξίου, εΰρον επ’ αύιοΰ δέ- 
μα εν ω περιειχετο αυτοσχέδιος πρόχειρος σφραγίς (στάμπα) καί ταμπόν, έφ’ ής 
υπυ-λτ̂ ? 0 το x ^ m i x o v  σύνθημα ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ —  ΚΑΤΩ Η

, , ' πΡοσενεγκόντες οΰτω ύψίστην ύπηρεσίαΐν εις τήν Εθνικήν ασφάλειαν τής χώρας. I V  y s-ις C7,v εα/ι

, , Ωσαύτως, δια τής αυτής, ώς άνω, άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμ,οιβή εΚ
τ», X. Αλεξοπουλον Κ ,Α ο » ,  Μ » ,  δν | ν Κ  ^
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υπηρεσίας, παρέσχε τήν συνδρομήν του, διά την σύλληψιν τοΰ, ώς εΐρηται, κομ
μού νιστόΰ.

—·Διά διαταγής τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, άπε- 
νεμήθη ηθική αμοιβή εις τούς αστυφύλακας κ. κ. Σερέτην Γεώργιον τοΰ Παναγιώτου, 
Άναστασάκην Άριστοτέλην τοΰ Ίωάννου, Κοσμάν Γεώργιον τοΰ ’Αθανασίου, Σκαρ- 
τσουλήν Βασίλειον τοΰ Εμμανουήλ, Μανιάτην Παύλον τοΰ Άριστείδου καί Γαγά- 
νην Ευάγγελον τοΰ Γεωργίου, διότι, άποτελοΰντες Τεχνικόν Συνέργειαν, κατά τήν 
χρονικήν περίοδον, από τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 1966 μέχρι τοΰ μηνός ’Ιουνίου 1967, 
μετέβαινον ειίς τον χώρον των Παιδικών Κατασκηνώσεων τοΰ Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων ("Αγιον Άνδρέαν ’Αττικής) , ένθα έργασθέντες μετά προθυμίας, ζή
λου καί έπιμελείας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, προέβησαν εις 
τήν κατασκευήν (προσθήκην) δύο πλήρων δωματίων εις οικήματα, ώς καί τήν επι
σκευήν απάντων τών οικημάτων (δροφάς, τοίχους, κουφώματα, θύρας καί παράθυρα) 
καί γενικώς διά τών φιλότιμων ώς άνω προσπαθειών των: 1) Συνετέλεσαν εις το 
νά έπέλθη σοβκρωτάτη οικονομία εις όφελος τής υπηρεσίας καί 2) προητοίμασαν 
τον κατασκηνωτικόν χώρον, ώστε οϋτος νά καταΐστήση εύχάοιστον τήν διαμονήν τών 
κατασκηνωτών καί κατασκηνωτριών τής θερινής περιόδου 1967.

***

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ —  ΑΠΟ ΑΪΣΕΙΣ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 27— 12— 67 καί δημοσιευθέντος 
εις τό ύπ’ άριθ· 481 Φ. Ε. Κ. (τ. Γ ')  τής 31— 12— 67, άπηλλάγη τών καθηκόντων 
του, από 1— 1— 1968, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' τάξεως κ. Άνδρεόπουλος Βα
σίλειος τοΰ Ίωάννου, καταληφθείς υπό τοΰ ορίου ηλικίας τήν 31—12— 67. Εις 
τοΰτον, συμπληρώσαντα τόν υπό τοΰ νόμου προβλεπομενον χρόνον πραγματικής υ
πηρεσίας εις τήν ’Αστυνομίαν, ώς καί τον τελευταΐον οαθμον, απενεμηθη ο ανώτερος 
τοΰ δν έκέκτητο βαθμός.

—ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
τήν ύ ΐ— 12— 67 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ άριθμον 481 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής 
31 12—67, άπηλλάγησαν τών καθηκόντων των, από 1— 1— 1968, οί κάτωθι α
ξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, καταληφθέντες υπό τοΰ ορίου ηλικίας τήν 31— 12
— 1967.

Α) ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ· Καψαρίδης ’Ιωάννης τοΰ Σταματίου.
Β) Άνθυπαστυνόμοι κ, κ. Δημητρέλλος Γεώργιος τοΰ Ίωάννου, Οικονόμου 

Δημήτριος τοΰ Νικολάου, Τσαγκανός Σταύρος τοΰ Γεωργίου, Λύκος Νικόλαος τοΰ 
Ίωάννου, Πουλίτσας ’Αθανάσιος τοΰ Παίναγιώτου, Ζερβουλάκος Παναγιώτης τοΰ 
Θεοδώρου, Άρνίδης Λέανδρος τοΰ Δημητρίου, Παπούλιας Χαράλαμπος τοΰ Ίω άν
νου, Γιακουμακάτος Σπυρίδων τοΰ Άνδρέου, Γιατράκος Γεώργιος τοΰ Παναγιώτου, 
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος τοΰ Κωνσταντίνου καί Άντοίχος ’Απόστολος τοΰ ’Απο
στόλου. , , , ,

Είς άπαντας τούς ανωτέρω Άνθυπαστυνάμους, συμπληρωσαντας τον υπο του
νόμου προβλεπομενον χρόνον πραγματικής υπηρεσίας έν τή ’Αστυνομία, Χωροφυλα
κή ή Στρατώ, ώς καί τοιοΰτον παραμονής έν τώ βαθμώ, άπενεμήθη δ ανώτερος του
ον έπέκτηντο βαθμός. ,

__ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, οη-
μοσιευθείσης είς τό ύπ’ άριθμόν 459 (τ. Γ ')  Φ.Ε.Κ. τής 20) 12) 1967 διεγράφησαν 
τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, από 1—1— 1968, ως κΟταληφθεντες υπο 
τοΰ δρίου ηλικίας, οί κατωτέρω αστυνομικοί ύπάλληλοι:
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Α) 'Γπαρχιφύλακες:
1) Μικρούλης Στέφανος, 2) Πετρόπουλος ’Αθανάσιος, 3) Τσιφτσής Γεώργιος, 

4) Διαμαντόπουλος Ιωάννης, 5) ’Αλικάκος Γεώργιος, 6) Διακουμάκης Βασίλειος, 
ι ) Μπεγλίτης Νικόλαος, 8) Παπαφωτίου Κωνσταντίνος, 9) Καλφόπουλος Κωνσταν- 
τ:νος, 10) Μηλιώνης Νικόλαος, 11) Σαμψάνης Γεώργιος, 12) Λάσκαρης Δημήτριος, 
13) Παπασημακόπουλος Σπυρίδων, 14) Μπαλκάμος Κωνσταντίνος 15) Μεντζελό- 
πουλος Βασίλειος, 16) Φύχας Νικόλαος, 17) Παπουτσάς Άντώνιος, 18) Γιαννακός 
Σταύρος, 19)^ Φουντάλας Παναγιώτης, 20) Δράκος Μιχαήλ, 21) Μήχανος Διονύσιος, 
22) Ασπρούδας Φώτιος, 23) Μωρογιάννης Βασίλειος, 24) Χαραλάμπους ’Αντώνιος, 
26) Παίνουσόπουλος Χαρίλαος, 26) Μπαλάσκας Βασίλειος, 27) Σάλλης Νικόλαος, 
28) Άσπρούδης Βασίλειος, 29) Πετρόπσυλος Βλάσιος, 30) Πίδουλας Παναγιώτης, 
31) Μπιτσικόλης Στέφανος, 32) Χαμηλοθώρης ’Αντώνιος, 33) Θεοδωρόπουλος Βα- 
v ^ ° S’ ^  Κασσιανός Διονύσιος, 35) Ηαπαγεωργίου Βασίλειος, 36) Κοντόπουλος 
^άοοας, 37) Καρουμπάκος Σταύρος, 38) Φίλης Σπυρίδων, 39) Άνοριώτης ’Αθα
νάσιος, 40) Καψάλης Γεώργιος, 41) Ρήγας Νικόλαος καί 42) Μπαρδάνης ’Ιωάν
νης.

Β) ’ Αστυφύλακες:
1) Ζούπας Δημήτριος, 2) Χασούρας Βασίλειος, 3) Τσοκανάς Σωκράτης καί 

4) Σαμιωτάκης ’Ιωάννης.
Παρητηθησαν εκ τού Αστυνομικού Σώματος, οϊ ’Αστυφύλακες κ. κ. Καρα- 

μανίδης Δαμιανός τού Δημητρίου, Δημόπουλος Εύθύμιος τού Παναγιώτου, Κουτσαν- 
οής Κωνσταντίνος τού Ευαγγέλου, Κουλουβάκος Θεόδωρος τού Γεωργίου καί Πανα- 
γάκος Ήλίας τού Γεωργίου.

Άπελύθησαν έκ τού ’Αστυνομικού Σώματος, διό λόγους πειθαρχίας, οί ’Α
στυφύλακες κ. κ. I κουντόπουλος Βασίλειος τού ’Αθανασίου, Ινωνσταντινόπουλος Κων
σταντίνος τού Δημητρίου καί Κουφός ’Αριστείδης τού Παναγιώτου.

ΕΗΙΣΤΟΑΑΙ

Έ / 1 ά ^ φθΤί ^ κατωτέΡω δημοσιευομένη επιστολή τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας

Αριθμ. Πρωτ. 590. Έ ν Άθήναις τή 18η Δεκεμβρίου 1967
Πρός Τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων 

(Γραφεΐον Αρχηγού)
Έ πί τή λήφει τού ύπ’ άριθμ. 21929Φ 95) 10) 22— 11— 67 Ύμετέρου έγγοά- 

φου και τή κοινόποιη^σει των Αποτελεσμάτων τού Σ Τ ' ’Αστυνομικού Πρωταθλήμα
τος -κοποοολής^ 196 ι επιθυμοΰμεν να εύχαριστήσωμεν Τμας καί νά έκφράσωμεν 
πολλά και θερμά τά συγχαρητήρια τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος τόσον 
οια την οργανωσιν και αρτίαν διεξαγωγήν τού έν λόγω Πρωταθλήματος δσον καί 
οια τας ολας προσπάθειας τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν ανάπτυξή τού άθλήμ*- 
I Σ ο , Λ Ι η ζ ,  την οποίαν ή ^Κ . Ο. Ε. πάντοτε εύχεται καί ελπίζει συνεχώς εό- 
ρυνομενην εις την οασιν και υψουμενην εις τήν κορυφήν.

Μετά πάσης τιμής
' °  ’Αντ^ρόβίρος ' Ό  Ειδικός Γραμματεύς

ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α. ΒΗΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΚΟΓΡΗΣ
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Κάβε Παρασκευή

"Ωρα 20.50'-21

Παρακολουθείτε τήν Ε κπομπή τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λ λ ά δ ος .

Είναι πάντα έπίκαιρη , διδακτική, ένδιαψέ- 

ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ε λληνικό  
σ π ίτ ι.


