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ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

25 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1821 
Η ΑΝΑΖΤΑΖΙΖ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

τ °ύ  κ· Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

~ ξ ^ ε ΧΡ°!° Υ^ρταζουμε την 25ην Μαρτίου ώς ημέραν άναστάσεως 
? Ελληνικού Εθνους Το μήνυμα τής 'Αγίας Λαύρας συγκλονίζει
Γ Γ'α̂ ΐες„μας· Ε π\ 141 ΧΡ°,νια ό Ελληνισμός κατά τήν ήμέρα αύ- 

τη ψάλλει υμνους για την άθάνατη ιδέα τής έλευθερίας. Καί όμως δ 
Χ ~ ε Ελληνας αισθάνεται πάλι τήν άνάγκη νά στρέφη κάθε χρόνο τδ 
νου του προς αυτή, γιατί πραγματικά τδ γένος ξαναγεννιέται καί άνα- 
ραπαζε^αι στην ιερή κολυμβηθρα του 1821.

ν ,Επί αί“ νες, ή Ελλάδα έκπληρώνει τή βαρύτιμη αποστολή 
με την οποία την επεφορτισεν ή μοίρα νά προμαχή πάντοτε γιά τά 
υφηλοτερα  ̂ιδανικα που θεμελιώνουν τούς πολιτισμούς καί Ενσαρκώ
νουν την ευγενεια του ανθρωπίνου γένους.
< Τοποθετημένο τδ  ̂Ελληνικό Έθνος στδ πιδ κρίσιμο σταυροδρόμι 
*στ°Ρ!;κω'' Ρευμ<*των, αντι να συνθλιβή άπδ τήν εύαριθμία του, άντί να 
διαλυθη τις αντίρροπες πιέσεις, κατώρθωσε νά στερεώση μέσα 
στο χρονο τη φυσιογνωμία του, νά συγκεντρώση μέσα στούς αγώνες 
τις δυνάμεις του, για νά γίνη ό πλαστουργός του δυναμικότερου πολι
τισμού τον  κοσμου, ο υπέρτατος νομοθέτης στδ χώρο του πνεύματος.

, υ ι φιλοΰεαμονες των πρόσκαιρων μπορεί νά μή συλλλαμβάνουν 
ΤΖ  κυρίαρχη τούτη θέση του Ελληνικού παράγοντος, τώρα πού οί 
εκθαμβωτικοί θρίαμβοι των τεχνικών έπιτευγμάτων έμποδίζουν νά δια- 
λαμψη η αιοιος ουσία, αύτή, πού αμετακίνητη στηρίζει τά θεμέλια καί 
αποφασίζει για το ύψος του οικοδομήματος. ’Αλλά όσοι πετώντας ύ-
ν λ° υ Ρα,|λε7!°υ^ βαθύτεΡα κα'1 άκριβέστερα, 6χι μόνον άντικρύζουν 
την Ελλαδα, ολοζώντανη, αλλά καί σέ τούτη τήν άπειλητική καμπή

ε
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των καιρών αισθάνονται περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά την ανα 
γκη τής φωτεινής της παρουσίας. t (/ ,

Κάθε θρησκεία έχει τούς ναούς της καί τούς αγίους, όπου οι̂  πι
στοί σέ μια 'ώρα άπόλυτης συλλογής μετρούν τον εαυτόν τους και  ̂τα 
έργα τους στο μέτρο τής αίωνιότητος. Άλλα κάθε εθνική πίστη εχει

καί αύτή τούς δικούς της 
ήρωες καί μάρτυρες, τα 
δικά της τεμένη, όπου 
οί πιστοί αναδιπλώνον
ται μέσα στο παρελθόν 
τους για να βρουν τη θέ
ση τους μέσα στο παρόν 
καί την πορεία τους μέ
σα στο μέλλον.

’Έτσι, στην ιστορία 
τής Πατρίδος μας κατα
γράφεται μέ το ιερό όνο
μά της ή 25 Μαρτίου 
1821. Αύτή ή έπέτειος 
μάς θυμίζει τον ψυχικό 
κραδασμό τής Ελληνι
κής ψυχής, πού διαλά- 
λησε μέ άφάνταστη π ί
στη τον όρκο των παλ- 
λικαριών τού 1821 «’Ε
λευθερία ή θάνατος».

Ή  ’ίδια ήμέρα έχει ά- 
νατείλει στα παλαιότερα 
χρόνια μέ άλλα όνόμα- 
ματα. Την είπαμε ήμέ
ρα τής Σαλαμίνας, ήμέ
ρα τού Μαραθώνα, ήμέ
ρα των Θερμοπυλών. 

’Ακόμα τήν είπαμε σαν ήμέρα τού μεγάλου Αλέξανδρου,^ήμερα τού 
Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου και τού Τσιμισκη. Και πάλι ητανε η 
ίδια ή ελληνική ήμέρα πού ψάλλαμε όρθιοι κάτω απο το θολο τής Α
γίας Σοφίας τό εθνικό θούριο τής 'Τπερμαχου Στρατηγού, η τελευταία 
ήμέρα τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και η ήμερα που το Εθνος 
εκαμε τραγούδι έλπίδας τό μοιρολόγι τού Ελληνισμού για το-παρσι- 
μο τής Πόλης. Καί όταν ξεδιπλώθηκε πάνω άπό την επαναστατημενη 
Ελλάδα τό ιερό λάβαρο τής Α γίας Λαύρας, πάλι η ίδια μέρα φώτιζε 
τήν Ελλάδα.

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ύψώνων τήν σημαίαν τής έλενθερίας.

ί
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« _ r av μυ^ κ°ι Χ!;Ιαντες προβάλλουν στούς όρίζοντες της ιστορίας 
oc πολεμιστές του 21 καί σάν ήμίθεοι μάχονται παντού οί δοξασμέ
νοι πολέμαρχος πού ώδήγησαν τό Έθνος, μέσα άπό φλόγες, αίματα 
και όακρυα, στην κορυφή "ών πόθων του : την 'Ελευθερία.

, f f V λ0,^ όν’ μ^^κοί είχαν τήν άντίληψη ότι ό άρχαέος Ελληνι
σμός εξαντλήθηκε βιολογικά καί ότι οί νεώτεροι Έλληνες είναι ξένοι 
προς τους Μεγάλους Προγόνους των, οί καπνοί των έρειπίων του ο
λοκαυτώματος του Μεσολογγίου καί τόσων άλλων ολοκαυτωμάτων 
και η θριαμβευτική νίκη τής γενναίας Ελλάδος απέδειξαν οτι έπλα-
ίβ04σατυτ'Γ ΐατΐ«μ°ν°/ν γν^σ101 "Ελλγ1νεζ ήταν δυνατόν να φτιάξουν τό 

_°,V°V °L ,γνγ)σι°ι απόγονοι των ολίγων στρατιωτών του Μιλ- 
τιαόη, κου^οταν επετεθησαν κατά των στρατιών του Άρταφέρνη, έξε- 
ληφθησαν απο τους Πέρσες ώς τρελλοί λόγω τοΰ μικρού άριθμοΰ των 
μονον τα γνήσια παιδιά τών λεόντων του Λεωνίδα, τά όποια άντίκρυ- 
σαν περιγελώντας καί μέ 
τά στήθη γρανιτένια τού<: 
λογχοφόρους τοΰ Μαρδο- 
νιου, μονον οί άμεσοι διά
δοχοι τοΰ Κωνσταντίνου, 
ο όποιος πάνω στήν ανα
πόφευκτη ήττα καί συμ
φορά, άνέβασε μέ τήν ευ
γένεια τής στωικής του 
θυσίας τήν τιμή τοΰ Βυ
ζάντιου στο ύψος παγκο
σμίου συμβόλου.

Αυτά τά άπίστευτα έπη 
καί τρόπαια, άπό τήν έ
παρση τής σημαίας μέ τό 
Σταυρό στήν 'Αγία Λαύ
ρα, έως τή μάχη τής Πέ
τρας, όπου οί λίγοι χωρίς 
όπλα, χωρίς μέσα, μετρή
θηκαν μέ μιά κολοσσιαία αυτοκρατορία, κυνήγησαν συχνά τά στίφη 
της καί τούς στόλους της καί ύπόμεναν άπτόητοι δοκιμασίες καί κα- 
τ ^σ τ Ρ0(Ρεζ ανώτερες από τήν άνθρούπινη άντοχή, είναι καρπός
τής ελληνικής γής, τοΰ Ελληνικού αιθέρα, τοΰ Έλληνικοΰ αίματος. 
Είναι περιληψι και επιστροφή όλων των αιώνων της ελληνικής στα
διοδρομίας, είναι στήλες φωτεινές πού φθάνουν στον ούρανό καί φω
τίζουν τά Παγκόσμια χρονικά.

Δικαιούνται λοιπόν σήμερα, νά θυμηθοΰν τήν άλήθεια αυτή οί 
σύγχρονοι Έλληνες, οί όποιοι έκαμαν έργα ισάξια τής σημερινής θρυ-

(9 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟΣ Ο Ε'
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λικής επετείου. Γιατί καί το 1912—1913 καί η συμβολή μας̂  στον A 
παγκόσμιο πόλεμο (1914—18), καί τό άποκορυφωμα τόΰ Β παγκο
σμίου πολέμου (1939—1945) με τα άνυπερβλητα εμπόδια και τις φρί·" 
κιαστικές θυσίες, ή ένδοξη άνάβαση στις κορφές της Πίνδου, του 
Γράμμου καί του Βίτσι καί τό άστραποβόλημα τής ελληνικής λογ-

χης στη μακρινή Κορέα 
- . ■ J  είναι πτυχές πού φωτιζον-

' ' J < ται άπ’ ευθείας άπό τη
λάμψη τής 'Αγίας Λαύ
ρας καί πού έπεβεβαιω- 
σαν τή συνέχεια καί την 
πορεία προς τα άνω τής 
Ελλάδος, με σφραγίδες 
Δόξης καί Τιμής. Αυτοί 
οί γενναίοι μαχητές, οι 
έλευθερωτές, οί δαδούχοι 
άλλα καί πρόμαχοι τού 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, 
τον όποιον πολλές φορές 

Hi έσωσαν άπό τα ορμητικά 
κύματα των βαρβάρων 
καί έθυσιάσθησαν γιά τήν 

§111 έθνική καί παγκόσμια έ- 
Iffff λευθερία, άνέτρεψαν τούς 
J|y νόμους τής ύλης καί άπε- 

δειξαν στον κόσμο δτι, 
τό ισχυρότερο δπλο στην 

άνθρωπότητα είναι καί θά είναι πάντοτε ή άνθρώπινη ψυχή.
Ή  άνάμνηση με ευγνωμοσύνη των θυσιών, των θριάμβων καί 

των τροπαίων των ήρώων τού 1821, γιά τό εύγενέστερο άνθρώπινο 
ιδανικό τής έλευθερίας, εκπαιδεύει τις ψυχές μας καί γιά τις μεγάλες 
ώρες τού μέλλοντος.

Άπό τά βάθη των αιώνων τό θαύμα τής ήρωϊκής μας φυλής συ
νεχίζεται.

Τό θαύμα τού χρυσού αίώνος των ’Αθηνών είναι εκπληκτικό ώς 
εκδήλωση πνεύματος. Τό θαύμα όμως τών ήρώων τού 1821 τής με
γάλης σημερινής επετείου, είναι εκπληκτικό καί ώς έκδήλωση ψυχικού 
μεγαλείου.

Γ Γ αύτό ή σκιά του Μυστράλ γυμνωμένη ψιθυρίζει : —
«” Αν ε ίνα ι νά πεδάνουμε γιά τήν Ε λλάδα ,

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

δεία. ε ίνα ι ή Λάφνη. Μιά φορά κανείς πεθαίνει».
Ν. Α.
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ιωματικοί, ύπαξιωματικοί, στρατιώται, ναΰται και σμηνϊται,
»Έορτάζομεν σήμερον τον ένδοξότερον σταθμόν τής νεωτέρας 'Ιστορίας μας: 

τήν επέτειον τής Έπαναστάσεώς μας διά τήν άνάκτησιν τής εθνικής ελευθερίας καί 
τήν άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ τής δουλείας, ό οποίος επί τέσσαρας περίπου αιώνας έπίε- 
ζε τά στήθη τής φυλής.

» ’Ητο άνισος καί άπελπις 6 άγων, εις τον όποιον άπεδύοντο προ 147 ετών οΐ 
πρόγονοί μας. Έκερδήθη δμως τελικώς, χάρις εις τήν υπεροχήν τοϋ ηθικού των, τό 
όποιον άπεδείχθη ίσχυρότερον τής συντριπτικής δυνάμεως μιας απέραντου Αυτοκρα
τορίας καί χάρις εις τήν απαράμιλλου αυτοθυσίαν τής γενεάς τοΰ 1821, τής όπβίας 
τήν μνήμην τιμώμεν σήμερον εύλαβώς.

»Αύτοί, μέ τάς θυσίας των, έδωσαν εις τό ελληνικόν ’Έθνος τήν δυνατότητα 
τής εφεξής παρουσίας του εις τό προσκήνιου τής 'Ιστορίας καί τοϋ περαιτέρω έπη- 
ρεασμοΰ της. Καί αποτελεί μίαν ακόμη άπόδειξιν τής ζωτικότητας καί τής συνεχείας 
τής φυλής τό γεγονός, δτι οί επίγονοι τής γενεάς τοϋ 1821 καί κληρονόμοι τής ’Ε
λευθερίας εκράτησαν τιμίως τήν σκυτάλην τής εθνικής αξιοπρέπειας, ή όποια τους 
παοεδόθη.

»ΈΕεπλήρωσαν εις τό ακέραιον τά καθήκοντα, τά όποια δημιουργεί ή εθνική 
ελευθερία καί μέ ανάλογου αυτοθυσίαν άντεμετώπισαν κατόπιν τούς νέους κινδύνους: 
Προέτειναν αλληλοδιαδόχους τά στήθη το)ν εις τούς τρεις ολοκληρωτισμούς, οί οποίοι 
από τού 1940 μέχρι τοΰ 1950 έπεβουλεύθησαν τήν Ελλάδα, καί τούς άντεμετώπισαν 
μέ ηρωισμόν εφάμιλλου των αγωνιστών τοϋ 1821. Ή  ελληνική γενεά τής δραμα
τικής αυτής περιόδου άπέθεσε τήν σφραγίδα τής θυσίας της δχι μόνον επί τής ελ
ληνικής, αλλά καί επί τής παγκοσμίου 'Ιστορίας.

»Ή ιδία βασικώς επωμίσθη καί τάς εύθύνας τής εθνικής Έπαναστάσεώς τής 
21ης ’Απριλίου, ή οποία ύπηγορεύθη άπό τήν διπλήν ανάγκην: νά διαφυλαχθή 
ή κληρονομιά τοΰ 1821 καί νά παρασχεθούν εις τό ελληνικόν ’Έθνος αί δυνατότητες 
όπως είσέλθη εις τήν μεγάλην λεωφόρον τής προόδου καί συνέχιση τήν υψηλήν α
ποστολήν του έντός τής Κοινωνίας των Εθνών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης».



ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ ΙΑ ΤΑ ΓΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
Τ Α ζΕϋ Σ  κ .Π .Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Υ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΟΜΑΤΑ Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ  

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 2 5 π ς  ΜΑΡΤΙΟΥ
«Εις τήν ιστορίαν κάθε ’Έθνους υπάρχουν, ασφαλώς, ήμερομηνίαι άξιαι ιδι

αίτερα; εςάρσεως. Υπάρχουν επέτειοι αί όποϊαι αποτελούν σταθμούς. Εις τήν μακραί
ωνα ιστορίαν τοϋ ’Έθνους τοΰ ελληνικού υπάρχουν επέτειοι αί όποϊαι αποτελούν ο
ρόσημα δόξης φωτεινά, αί όποϊαι αποτελούν σταθμούς δχι μόνον διά τήν ιστορικήν 
πορείαν τού Ελληνισμού, άλλα σταθμούς διά τήν Ιστορίαν τήν ανθρωπότητας, τήν 
τύχην τού πολιτισμού.

Μ πάρχουν κοσμοϊστορικής σημασίας συμβάντα, υπό το κράτος των οποίων δι- 
εμορφώθη ό γεωπολιτικός χάρτης άπεράντων εκτάσεων επί τού πλανήτου μας καί 
έσφραγίσθη ή μοίρα των άξιων τοΰ έπιθέτου, ελευθέρων Λαών τής γης.

Μεταξύ, όμως, των διαφόρων σημαντικών ημερομηνιών, δλως εξέχουσαν θέσιν 
κατέχει ή 25η Μαρτίου 1821, ή οποία αποτελεί, όχι μόνον διά τό έλληνικόν ’Έθνος, 
άλλα διά τήν πολιτισμένη'/ ανθρωπότητα ολόκληρον, πυριφλεγές μετέωρον, τό ό
ποιον διά τής εκτυφλωτικής λάμψεώς του θά καταυγάζη, εις τό διηνεκές, τό γήϊνον 
στερέωμα καί θά φωτίζη τάς επερχομένας γενεάς των άνθρώπων καί θά διδάσκη τί 
δύναται νά κατορθώση ένας Λαός όταν τά βήματά του κατευθύνη ό αγνός πατριωτι
σμός, ή άνευ ορίων άγάπη προς τήν αληθή ελευθερίαν, ή έμμονος καί δημιουργική 
προσήλωσις, προς τάς εθνικά; καί θρησκευτικά; παραδόσεις.

ΜΙ 25η Μαρτίου 1821 άποτελεϊ σύμβολον ιερόν, είναι ή συνισταμένη τών αγώ
νων των δυνάμεων τού φωτός εναντίον τής τυραννίας, τοΰ υψιπετούς πνεύματος ε
ναντίον τής ύλης. Διότι οί ημίθεοι τού 1821 εξώρμησαν διά τήν ούρανοβάμονα πο
ρείαν των, μόνοι καί άοπλοι, εναντίον σιδηροφράκτων ορδών, αί όποϊαι είχον επί πλέ
ον τήν ύποστήριξιν τής πανισχύρου καί σατανικής Μέρας Συμμαχίας, ή οποία ηύ- 
νόει τήν καταόυνάστευσιν ελευθέρων τό φρόνημα Λαών υπό τό δυσβάστακτο'/ βάρος 
τής πλέον ωμής βίας.

Μεταξύ τών Λαών αυτών υπήρξε καί ό Ελληνικός, ό όποιος επί τέσσαρας καί 
πλέον αιώνας ύφίστατο τά πάνδεινα υπό βαναύσου δυνάστου. ΜΙ ψυχή δμως, ή υπε
ρήφανος καί ανυπότακτος ελληνική ψυχή, είχε παραμείνει αδούλωτος. Καί εμάχετο. 
Και συνήγειρεν καί έτροφοοότει δεκάδας εξεγέρσεων από τής αποφράδος εκείνης 
29ης Μαίου 1453 μέχρι τής μεγαλειώδους καί στεφθείσης όχι μόνον ύπό δόξης, αλλά 
καί ύπό επιτυχίας, Εθνεγερσίας τού 1821.

Οί ήγέται τοΰ ίεροΰ άγώνος δέν ύψωσαν τά λάβαρα τής εθνικής τιμής καί τής 
ελευθερίας, τυχαίως, τήν 25ην Μαρτίου, άλλά ήθελημένως. Έπέλεξαν τήν επέτειον 
τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεομήτορος σκοπίμως καί συμβολιστώ;.

Ούτως ύπεγράμμισαν πρώτον τήν ιερότητα τοΰ άγώνος, τον όποιον έθεσαν ύπό 
τά: ευλογίας τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας καί τήν προστασίαν τής Τ- 
πεομάχου Στρατηγού καί δεύτερον ήθέλησαν νά εύαγγελισθώσι τήν ελευθερία? τής 
Πατρίδος, άπό τοΰ άφορήτου ζυγού, ταυτοχρόνως πρός τήν ελευθερίαν τού άνθρώπου, 
άπό τών δεσμών τού προπατορικού αμαρτήματος διά τής ένσαρκώσεως τού ’Θεανθρώ
που.

Έμάχοντο οί γιγαντιαϊοι τοΰ 1821 — «γιά τού Χριστού τήν πίστιν τήν αγίαν



'Ημερήσια διαταγή τοϋ 'Γπουργοΰ Δημ. Τάξεως νυν

καί της Πατρίδος την ελευθερίαν» καί ένίκησαν. Ένίκησαν υλικώς την Όθωμανι- 
κήν αυτοκρατορίαν. Καί ηθικώς την δολοπλόκον καί αίματόβρεκτον Ίεράν Συμμα- 
χιαν. Καί άνέστησαν τό ’Έθνος καί έπέτρεψαν εις ημάς τούς έπιγενομένους να ζώ- 
μεν καί να άναπνέωμεν ελεύθεροι.

Γευόμεθα ημείς, σήμερον, τα αγαθά της Ελευθερίας, ή οποία θά έξηκολούθει 
νά πλανάται μακράν του λίκνου εις τό οποίον εγεννήθη, προ χιλιάδων ετών, μακράν 
τής Ελλάδος, άνευ τοϋ υπέροχου πατριωτισμού, τοϋ πνεύματος εθελοθυσίας, τής πε- 
ριφρονήσεως πρός τον θάνατον, τοϋ μέχρι παραφροσύνης ήρωϊσμοΰ των Τιτανομάχων 
τοϋ 1821.

Ιδού διατί ημείς σήμερον όφείλομεν μέ εύλάβειαν καί υπερηφάνειαν, μέ ευ
γνωμοσύνην καί κατάνυξιν, νά στρέψωμεν νοϋν καί καρδίαν πρός τάς ίεράς σκιάς των 
Ιερολοχιτών καί των πολεμάρχων ρασοφόρων, των άρματωλών καί των κλεφτών, 

των ναυμάχων καί των μπουρλοτιέρηδων καί νά ύποκλινώμεθα πρό τής μνήμης των.
Αί θρυλικαί μορφαί τοϋ άγώνος τοϋ 1821 άπελάκτισαν τήν τυραννίαν καί έ- 

πανέφερον τήν ελευθερίαν εις τήν από αιώνων πατρίδα της. Καί κατέστησαν τό ο- 
νειρον αιώνων καί γενεών ζωηφόρον πραγματικότητα.

Ημείς, σήμερον, άποτίοντες τον όφειλόμενον φόρον τιμής έναντι των πεσόν- 
των προπατόρων μας, κατά τήν εθνεγερσίαν καί τούς μετέπειτα αγώνας, καί συνει- 
δητοποιοΰντες τήν ιστορικήν μας ευθύνην, έναντι των επιγενομένων, χρέος Ιχομεν 
δπως ουνεχίσωμεν τούς αγώνας επί ειρηνικών πλέον πεδίων.

Τό Εθνος, σκληρότατα δοκιμασθέν κατά τά τελευταία ετη, γνωρίζει, ήδη νά 
εκτιμά εις δλην τήν έκτασιν τής αξίας των τά αγαθά τής πραγματικής ελευθερίας, 
τής εθνικής ένότητος καί τής κοινωνικής γαλήνης. Καί γνωρίζει, ακόμη, τούς έπι- 
βουλευομένους τά υπέρτατα αυτά αγαθά, εντοπίους καί ξένους.

Μένει ακόμη νά διδαχθώμεν νά προστατεύωμεν τάς άνεκτιμήτους κατακτήσεις, 
αί δποίαι άπήτησαν ποταμούς αιμάτων, ύποτάσσοντες τό συμφέρον εις τό καθήκον, 
τό πάθος εις τήν ψυχράν λογικήν καί τήν ώρα.ιολόγον δημαγωγίαν εις τήν πικράν, 
ίσώς, αλλά πάντως δημιουργικήν αλήθειαν.

Έμπνεόμενοι από τά ιδανικά καί τά σύμβολα τοϋ 1821 καί συσπειρωμένοι πε
ρί τούς γενναίους τής 21ης ’Απριλίου, οί οποίοι διά τής ήρωϊκής, δσον καί ένδεοει- 
γμένης, πρωτοβουλίας των άπεμάκρυναν τον όλεθρόν, δ όποιος ήπείλει —καί πά
λιν — τό ’Έθνος, άς προχωρήσωμεν δλοι ηνωμένοι εις τήν πάμφωτον λεωφόρον τοϋ 
εθνικού μεγαλείου καί τής εθνικής άναγεννήσεως, εις τήν όποιαν εχει αφιερώσει δ- 
λας της τάς δυνάμεις ή Εθνική Επαναστατική Κυοέρνησις, υπό τον εμπνευσμένου 
καί ακάματου Πρωθυπουργόν της.

Είδικώτερον, υμείς οί άποτελοΰντες τά Σώματα ’Ασφαλείας, οφείλετε, άντλοΰν- 
τες διδάγματα από τό 1821, από τήν άκένωτον αυτήν δεξαμενήν έμπνεύσεως θάρρους, 
εθνικής υπερηφάνειας, καρτερίας καί άφοσιώσεως πρός τήν ιδέαν, ή δποία λέγεται 
«ΕΛΛΑΣ», καί, ακόμη, συνεπείς πρός τάς ωραίας παραδόσεις, τάς δποίας καθηγία- 
σαν οί ηρωικοί νεκροί σας, νά έμπεδώσητε παρά τώ Λαψ τό αίσθημα ασφαλείας καί 
έννόμου τάξεως, τό οποίον αποτελεί τό άναγκαΐον κρηπίδωμα πάσης προσπάθειας, ά- 
ποβλεπούσης εις τήν γαλήνην, τήν ευημερίαν καί τήν πολιτιστικήν άνάπτυξιν τοϋ 
κοινωνικού συνόλου.

Ζήτω τό ’Έθνος
Ζήτω δ ’Εθνικός μας Στρατός
Ζήτωσαν τά Σώματα ’Ασφαλείας

Ό Υπουργός 
ΠΑΝ. ΤΖΕΒΕΑΕΚΟΣ»
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ηι ΜΑΡΤΙΟΥ

« Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί, Όπλΐται καί Πολιτικοί Υπάλληλοι των Σω
μάτων ’Ασφαλείας,

Φθάνει ή μεγάλη επέτειος: Ή  25η Μαρτίου. 'Ως "Ελληνες καί ώς Χριστια
νοί, εορτάςομεν τήν διπλήν εορτήν, τον Ευαγγελισμόν της Θείας ένανθρωπήσεως καί 
τόν Ευαγγελισμόν τής ’Εθνικής μας Άναστάσεως.

Γην άπολύτρωσιν τοϋ ανθρωπίνου γένους άπο τά δεσμά τοΰ προπατορικού α
μαρτήματος καί τήν ελευθέρωσιν του ελληνικού γένους από τά δεσμά τής δουλείας.

Είναι ή ωραιότερα είκών τής ένότητος του Ελληνισμού μέ τόν Χριστιανισμόν.
Συνθετει τήν διπλήν πίστιν, ή οποία ενώνει τούς “Ελληνας, τήν πίστιν εις 

τόν Θεόν καί τήν πίστιν εις τήν Πατρίδα.
Είναι ή πιστις αύτη, ή όποια ετρεφε τήν ελπίδα, ή οποία έγέννα τήν καρτε

ρίαν, αλλά καί τόν μακραίωνα ζόφον τής δουλείας καί μετά τήν εθνεγερσίαν τοΰ 21, 
κατά τήν περίοδον τής έλευθέρας εθνικής ζωής.

Η πιστις χύτη είναι ή ούναμις, ή όποια έγιγάντωσε τήν θέλησιν των αγωνι
στών του 21 ν’ αποφασίσουν ή να ελευθερωθούν ή ν’ άποθάνουν.

Ενώπιον Θεού καί ανθρώπων έφώναξαν με δλην τήν δύναμιν τής τυραννι- 
σμένης ψυχής των: ’Ελευθερία ή Θάνατος».

Έζησε καί πάλιν ή αρχαία έλληνική φωνή:
Ην αναγκασθής κινουνεϋσαι, αίροϋ τεθνάναι μάλλον καλώς ή ζην αίσχρώς».

Τοιοΰτος είναι ο Λαός, τόν όποιον γεννά ή ενδοξοτέρα φυλή τού Κόσμου: Ή  
'Ελληνική.

Η δόξα, αχώριστος σύντροφος, οέν τήν εγκαταλείπει ποτέ, τήν ακολουθεί εις 
τήν ιστορικήν της μοίραν, τήν συνυφασμένην μέ τήν διαρκή θυσίαν.

Θ εορτασμός εφετος γίνεται υπό αίθριον εθνικόν ορίζοντα.
Ί ά απειλητικά σκοτεινά νέφη, τά όποια τόν έσκίαζαν εις τό πρόσφατον πα

ρελθόν, έχουν διαλυθή.
Τούτο οφείλεται εις τήν λάμψιν τής αστραπής τής 21ης ’Απριλίου 1967.
Σήμερον, ή Πατρις μας, αφού διέφυγε τήν βεβαίαν καταστροφήν από τοΰ χεί

λους τού κρημνού, εύρίσκεται εις στιβαράς χεΐρας, οδηγείται υπό τής Εθνικής μας 
Κυβερνήσεως, ηνωμένη εις τήν μεγαλειώδη ιστορικήν εξόρμησιν εθνικής άναγεννή- 
σεως. πρός παγίωσιν εθνικής ασφαλείας, εθνικής τιμής καί εθνικής αξιοπρέπειας.

Ο κομμουνισμός καί ή φαυλοκρατία είναι ανίκανοι πλέον νά τήν βλάψουν ή 
νά άνακόψουν τόν δρόμο,ν των ιστορικών της πεπρωμένων.

Ενώπιον τοΰ ιερού βωμού τής θυσίας τών μαρτύρων τοΰ 1821, άς ύποσχεθώμεν 
ότι θά εχωμεν πάντοτε ώς οδηγόν τό παράδειγμά των. καί δτι ούδείς κίνδυνος, ουδε- 
μία δοκιμασία, θά κάμψη τήν θέλησίν μας νά ζώμεν ελεύθεροι. _

"Ας γίνωμεν άξιοι συνεχισταί τοϋ ίδικοϋ των κάλλους καί τής ίδικής των αν
δρείας, ίνα εις τούς επιγινομενους παραδώσωμεν μίαν 'Ελλάδα «μείζω καί άρείω».

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ»



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

“ΤΟ ΑΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙ Ν,  
Ο Υ Κ  Α Χ Α Ρ ΟΣ  ΣΟΦΟΥ, ,

ΤοΟ κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Τον Αύγουστο τ<
Γης Κομ.[
σ/),^οδωσε οε οιαταγη στά κομμουνιστικά κόμματα δλοκ; των Χωρώ,, 
νά εγκαταλείψουν τή φαν ερή  ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  τ α κ τ ι κ ή  καί νά 
άκολουθήσουν τήν τακτική τού « Λ α ϊ κ ο ύ  Μ ε τ ώ π ο υ » ,  τήν τακτική 
που ^χαρακτηριστικά ωνομασε «τακτική τού Δουρείου ίππου» ό ειση
γητής, Γενικός Γραμματευς της Κομιντερν, ο πολύς Δημητρώφ.

«Σύντροφοι»,^ φώναξε 6 Δημητρώφ, άπό τό βήμα τού 7ου συνε
δρίου̂  τής Κομιντερν, «θυμάστε μια περίεργη ιστορία τής ’Αρχαίας 
Ελλαδας που συνέβη στην Τροία; Πολεμούσαν άσκοπα ολόκληρα 

χρονιά οι̂  Ελληνες, βαεχρις ότου εμηχανευθησαν τό Δούρειο ίππο καί 
έτσι κατόρθωσαν να κυριεύσουν τήν Γροία. Καί μείς οί έπαναστάτες

ιελεσ/) μια σοβαρή μ ε τ α β α τ ι κ ή  κ α ι  προσθερ ι νή  κατάσταση. 
Σε καμμια όμως περίπτωση δεν μπορεί ν αποτελέση οριστική μορφή. 
Μόνο ή μπολσεβικική κυβέρνηση θ’ άποτελέση ο ρ ι σ τ ι κ ή  κ α ί  π α
γ ί α  κ α τ ά σ τ α σ η » .

«Τα αστικα κόμματα που θα δίυσουν τήν ενίσχυσή τους πρέπει 
να παίξουν στο μελλοντικό μπολσεβίκικο κράτος, ύστερα άπό τήν κοι
νή νίκη βέβαια, τον ίδιο άκριβώς ρόλο πού έπαιξαν στή Σοβιετική Ρω
σία : δηλαδή, νά συντριβοΰν καί νά έξαφανιστοΰν άμεσους. 'Η δικτα
τορία τού ορθόδοξου κομμουνισμού πρέπει νά έξασφαλιστή οπωσδήπο
τε.̂  Γα συντροφικά ή συμμαχουντα κόμματα είναι άπλώς τά «μέσα» 
γιά νά φτάσουμε στο σκοπό καί «γέφυρα» γιά τήν έπικράτηση των 
άρχών μας : γιά τή δημιουργία δηλαδή, τού σοβιετικού μπολσεβίκι
κου Κράτους».

Έκτοτε τό σύνθημα «Λα ϊ κό  Μ έ τ ω π ο »  αντήχησε σ’ δλη τήν
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υδρόγειο. Τά κομμουνισνικά κόμματα “ών διάφορων χυτρών πήραν 
εντολή να έφαρμόσουν τυφλά τό νέο αύτο σύνθημα,

Λαϊκά μέτωπα λοιπόν παντού : Στην πολίτικη, στις εργατικές
μάζες, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην εκπαίδευση, στους δια
νοουμένους, στην Εκκλησία κλπ. 'Η ουσία του νέου αυτού συνθήματος 
ήταν νά μετατραπή ή γνωστή κομμουνιστική επαναστατικοτης, σε 
φαινομενική ανοχή. Ή  αδιαλλαξία τους σε ύποπτη συγκαταβατικοτητα, 
'Η δέ ανατρεπτική τους διάθεση σε υπουλή μειλιχιοτητα. Επρεπε οι 
κομμουνισταί νά κρυφτούν μέσα σέ ένα ξύλινο ομοίωμα: σ εναν
« έουθρό Δο ύ ρ ε ι ο  ' ί ππο»  πού τον ώνόμασαν παραπλανητικά «Λ α- 
ϊκό  Μ έ τ ω π ο » .  Γιατί ήσαν βέβαιοι ότι οι αφελείς, οι ανοητοι, ή οι 
διάφοροι σοσιαλίζοντες λιμπεραλισταί καί δυσαρεστημενοι θα μετεφε- 
ρον αυτόν στήν καρδιά τού πολιτικού κοινωνικού οργανισμού, μέσα 
στήν Τροία τού ’Αστικού Εθνικού καθεστώτος.

Κατά τή νέα λοιπόν αυτή τακτική έ'πρεπε νά προσηλυτίζουν προς 
τό μέρος τους κάθε άνθρωπο ό οποίος δεν είναι εύχαριστημένος απο 
τή ζωή του, κάθε ίδεολόγο, καθένα τέλος, πού θά έχη άφορμες εναν
τίον τής Κυβερνήσεως τής χώρας του.

’Έτσι άπό τό 1934 σ’ όλα τά Κράτη, τά κομμουνιστικά κόμμα
τα καί οί άλλες έξωκομματικές κομμουνιστικές οργανώσεις, πήραν 
τή μορφή καί τον τίτλο τού «Λαϊκού Μετώπου» άνάλογα δέ μέ την 
κατάσταση κάθε κράτους δόθηκαν καί άλλες ονομασίες, όπως π.χ.
« ’ Α ν τ ι  φ α σ ι σ τ ι κ ό  Μ έ τ ω π ο » ,  « ’ Α ν τ ι δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ό Μ ε τ ω- 
πο»,  « Μ έ τ ω π ο  ε ι ρήν ης » ,  καί « ’Ε θ ν ι κ ό  ’Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό  
—ΕΑΜ» γιά τήν Ελλάδα, πού παρεσκεύασε τον τραγικό Δεκέμβρη τού 
1944 καί τον τρίτο γύρο τού 1946—1949, δηλαδή τό συμμοριτοπόλεμο.

Καί οτζως είναι γνο^στό τό ΕΑΜ πού ώργανούθηκε ώς εξωκομμα
τική κομμουνιστική οργάνωση ειχεν ηγετικά στελέχη, παλαιούς γνω
στούς καί δοκιμασμένους κομμουνιστάς γιά τήν επαναστατική τους 
δράση.

Τό ΕΑΜ έξεμεταλλεύθη τότε τις ειδικές συνθήκες, πού δημιουρ- 
γήθηκαν στήν Ελλάδα μετά τήν ξενική κατοχή, καθώς καί τον πόθο 
κάθε Έλληνος πατριώτου νά δράση κατά των εισβολέων, καί κατούρ- 
θιυσε μέ ’Εθνικά σύμβολα νά παρασύρη μεγάλες μάζες προς τό μέρος 
του, μέ προοπτική νά πετύχη, όχι τήν απελευθέρωση τής Ελλάδος, 
άλλά τήν κατάληψη τής εξουσίας στήν κατάλληλη στιγμή.

Δυστυχώς τό ΕΔΜ, καί όλες οί άλλες έξωκομματικές οργανώ
σεις όπως ήσανοί, ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός ’Απελευθερωτικός Στρα
τός), ή Ε1ΙΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική ’Οργάνωση Νέων), ή ΟΠΛΑ 
(’Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών ’Αγωνιστών) κλπ. δέν πέτυχαν τότε 
τίποτα άλλο παρά νά δούσουν εύκαιρίες στά στρατεύματα κατοχής γιά



την εςοντωση πολλών χωρίων καί τον τουφεκισμό Ελλήνων πατρι
ωτών, πού θά μπορούσαν πολλά νά προσφέρουν στο Έθνος. Άτυχώς 
όμως τότε, πολλοί Ελληνες πατριώτες, παραπλανώμενοι άπό τά άπα- 
τηλα, δήθεν εθνικοαπελευθερωτικά συνθήματα, άκόμη-καί άστυνομι- 
κοι, είτε προσεχωρησαν στο ΕΑΜ, είτε έδιναν ψήφο άνομής. Τούτο 
?)ιαν το ίδιο, ίσως και χειρότερό, από τή συμμετοχή στις όργανούσεις 
αυτές. Γιαυτο ακριβώς μετά την καταστολή τού Δεκεμβριανού κινή
ματος και τη συντριβή των κομμουνιστοσυμμοριτών, οί Εθνικές κυ
βερνήσεις που σχηματισθηκαν στήν Ελλάδα έφήρμοσαν εύρύτατα μέ- 
ιρα κατευνασμού και συγγνώμης τών παραπλανηθέντων, τούςόποίους 
απήλασαν από τις κατηγορίες εις βάρος των, ακόμη καί άπό εγκλή
ματα δια τα οποία ήσαν υπόδικοι η για τα οποία είχαν καταδικασθή.

’Αλλά τά βασικά κομμουνιστικά στελέχη δεν έπαυσαν νά κινούν
ται γιά μιά νέα έξόρμηση προς κατάληψιν τής εξουσίας στήν Ελλάδα. 
Επειδή όμως τό Κομμουνιστικό κόμμα είχε τεθή έκτος νόμου κατό
πιν τής εγκληματικής του δράσεο ς̂ (Δεκέμβρης 1944 καί συμμοριτο
πόλεμος), έκρίθη σκόπιμο νά έφαρμοσθή ή μέθοδος δημιουργίας ένός 
νέου πολιτικού κόμματος, μέ έμφάνιση νομιμόφρονα, στήν πραγματι
κότητα όμως μέ οργάνωση καί άρχές άκρως άριστερές καί ύπό τήν 
καθοδήγηση τής Κεντρικής Επιτροπής τού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος, πού περιφέρεται σέ γειτονικά πρόσ τήν Ελλάδα κομμουνιστικά 
Κράτη.

Ετσι, εδημ.ιουργήθη το κόμμα τής «Ενιαίας Δημοκρατικής Ά - 
ριστερας» (ΕΔΑ), το οποίον άφέθη ελεύθερο νά παρουσιάζεται ούς νο- 
μιμόφρον κόμμα ένώ μέ τά κομμουνιστικά στελέχη του, έκαμε διεί- 
σδυσι, σ’ όλη τήν κρατική μηχανή, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
καί στήν κοινωνική συγκρότηση. Τελικά μάλιστα κατώρθωσε, αύτή, 
που αποτελούσε ελάχιστη μειοψηφία, νά γίνη ό ρυθμιστής τής πολιτι
κής ζωής τής χώρας, μέ τήν προώθηση τών συνεργαζομένων μέ αύ- 
τήν πολιτικών, οί οποίοι ύπό τό προπέτασμα τής Δημοκρατίας έκρυ
βαν τις άριστερές ανατρεπτικές άρχές τους. 'Η άντίδραση τών πραγμα- 
τικώς έθνικοφρόνων κομμάτων καί πολιτικών, κατεπνίγετο άπό τις 
πεζοδρομιακές οχλοκρατικές έκδηλώσεις, πού έκινοΰντο μέ συνθήματα 
καθαρώς κομμουνιστικά όπως τό «’Έξω άπό τό ΝΑΤΟ», ((κάτω τά 
χέρια άπό τό Βιετνάμ», «114» κλπ. Καί επί κεφαλής τών οχλοκρα
τικών εκδηλώσεων αύτών διαδηλώσεων, πού κατέληγαν σέ έπιθέσεις 
κατά τής ’Αστυνομίας, σέ έμπρησμούς αύτοκινήτων δημοσίιον ή ιδι
ωτικών καί σέ οδοφράγματα, έμπαιναν οί βουλευταί τής ΕΔΑ συνο- 
δοιπορούμενοι άπό τον νεοφανή παρείσακτον τού Ελληνικού μούρου 
τροτσκιστήν ’Αμερικανοελληνοπολωνόν βουλευτήν, ό όποιος, αύτοπροε- 
χειρίζετο ώς άρχηγός τού Ελληνικού πολιτικού κόμματος τού Κέντρου, 
ηγούμενος τής άριστεράς πτέρυγος αύτοΰ.



300 Ν. Αρχιμανδρίτου

'Η κατάσταση αύτή ώδηγοΰσε έκ του άσφαλοΰς την Ελλάδα στο 
χείλος τής κομμουνιστικής άβύσου, στο διχασμό, στην αδελφοκτονια 
καί στον εμφύλιο σπαραγμό. Καί τότε... ’Ώ ! του θαύματος ! και τότε 
τό πρωί τής 21ης Απριλίου 1967 άστραψε στήν άχτΐδα τοΰ άνατέλ- 
λοντος ήλιου τό ξίφος. Ή ταν τό ξίφος τής έπαναστάσεως τοΰ Εθνι
κού μας Στρατού. Καί ήρκεσαν οί άστραπές μόνον του ξίφους αυτοΰ 
νά σκορπίσουν τά μαύρα ζοφερά σύννεφα πού απειλούσαν να πνίξουν 
στο σκοτάδι τήν Ελλάδα.

Ή  πατρίδα μας εσώθη. Οί έγκληματίες έκλείσθησαν στις φυλακές 
καί έπρόκειτο νά δώσουν λόγο για τά έγκλήματά τους, έναντίον τής 
Ελλάδος, στη Δικαιοσύνη τής Πατρίδος των. ’Αλλά ή μεγαλοψυχία 
των ηγητόρων τής έπαναστάσεως, οί όποιοι βασίζονται στη συνολική 
συμπαράσταση τοΰ λαοΰ καί στη δύναμη τήν οποία ό λαός αύτός τής 
δίνει, καί ό άπέραντος άνθροιπισμός πού τούς διακατέχει έχορήγησαν, 
ύστερα μάλιστα άπό τήν άφροσύνη τής 13 Δεκεμβρίου, άμνηστείαν, 
καί έδωσαν τήν τελευταία εύκαιρία σέ όσους είχαν παραπλανηθή ν’ ά- 
ναβλέψουν καί νά άναθεωρήσουν τή στάση τους καί τις άντιλήψεις 
τους έναντι τοΰ έαυτοΰ των καί έναντι τής Ελλάδος.

Οί πολλοί έξετίμησαν τή χειρονομία αύτή τής ’Επαναστατικής 
Εθνικής Κυβερνήσεως. 'Υπήρξαν όμως καί έλαχιστότατοι άμετανόη- 
τοι καί άγνώμονες.

Καί πρώτος άπό όλους ό Έλληνοπολωνός τέο^ς βουλευτής καί πα
λαιός τροτσκιστής φοιτητής, ό όποιος φερόμενος άνέντιμα καί προδί- 
δοντας τό λόγο τής άνύπαρκτης, όπως άπεδείχθη, τιμής του, ένώ άπε- 
φυλακίσθη καί τοΰ έδόθη διαβατήριο γιά τό εξωτερικό, όπως μεριμνή- 
ση γιά τήν... πολύτιμη ύγεία του, έσπευσε νά συγκροτήση στήν ’Αλ
λοδαπή ένα νέο ΕΑΜ πού τό άπεκάλεσε Π.Α.Κ. καί προσκαλεί όσους 
άνήκουν στά παλαιά κόμματα πού τόσο είχε κατασυκοφαντήσει, καί 
τούς παλαιούς έν άμαρτίαις συντρόφους του, τούς κομμουνιστάς τής 
ΕΔΑ, νά συνεργασθοΰν γιά νά συγκροτήσουν συμμορίες, νά έφοδιασθοΰν 
μέ χρήματα καί όπλα άπό τή... Σουηδία καί τή Μόσχα καί νά έξα- 
πολύσουν ένα νέο συμμοριτοπόλεμο στήν Ελλάδα γιά νά τήν έλευθε- 
ρώσουν άπό τήν... ’Ελευθερία τής όποιας τώρα άπολαμβάνει.

’Έτσι ό περιπλανώ μένος αύτός «στο διεθνή χώρο» δήθεν εξόρι
στος, όταν εσχάτως έφθασε στήν ’Αμερική έξεφώνησε λόγο στούς συν
τρόφους του καί έκάλεσε τήν ’Αμερικανική Κυβέρνηση, πρώτον, νά 
σταματήση τον πόλεμο στο Βιετνάμ καί δεύτερον, νά σταματήαη κά
θε συνεργασία μέ τήν Ελληνική επαναστατική Κυβέρνηση καί μάλι
στα νά έπέμβη γιά νά τήν άνατρέψη.

’Έτσι θά πετύχαινε ό απώτερος σκοπός των συντρόφων καί προ
στατών του, άφ’ ενός μέν νά κυριαρχήση καί στήν Ελλάδα μέ τήν
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θά ένισχυθή κατά πάντα ώς πιστή σύμμαχος χώρα.
’Απομένει τώρα νά δούμε, αν θά ύπάρξουν 'Έλληνες, πού θά α

κολουθήσουν τον απατριδα αυτόν στην εγκληματική του οργάνωση του 
Π.Α.Κ., δηλαδη του νέου ΕΑΜ. Ασφαλώς κανείς δεν θά μπόρεση νά 
ίσχυρισθή δτι τούτη τή φορά παρεπλανήθη άπο τά πατριωτικά δήθεν 
συνθήματα τού ίδρυτοΰ του ΠΑΚ. Γιατί «Το δις έξαμαρτεϊν ούκ 
άνδρός σοφοβ» κατά το άρχαΐο Ελληνικό ρητό.

Τον κομμουνισμό οφείλει νά τον άναγνωρίζη δ καθένας πού άνή- 
κει στην Ελλάδα μέ δποιαδήποτε μάσκα κι’ άν κρύβη τό έγκλημ»τικό 
προσωπείο του.

Ν.Α.

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α
1ά « Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ  Χ ΡΟ Ν ΙΚΑ » συγχαίρουν τον κ· Κων. 

Γεωργόπονλον, κ α θ η γη τή ν  άπο Ιδετίας τον Συνταγματικόν Δ ικαίου 
εις την Σχολήν αξιω ματικώ ν Α στυνομίας Πόλεων, διά την έπαξίαν 
εκλογήν του ώς Κ α ϋη γη το ΰ  τής Ν ομικής Σχολής τον ’Ε θνικόν και 
Κ αποδ ιστρ ιακοϋ Π ανεπιστημίου Ά'&ηνών.
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
________________  Τβϋ χ. ΔΗΜ. Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η ________________

’ Α σ τυ νο μ ικ ο ύ  Δ ιευθυντο ϋ  Β' έ.ά .

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α

Η ΓΡΑΦΗ δέν έδόθη υπό της φύσεως εις τον άνθρωπον, ούδ’ έπενοήθη υπό τών 
πρωτογόνων, άλλ’ δτε άνειλίχθησαν καί συνέστησαν κοινωνίας οί άνθρωποι, διότι 

τότε ήσθάνθησαν τήν ανάγκην ενός μέσου, διά νά καθιστούν γνωστούς, εις τά μέλη 
της κοινότητος, τούς θείους καί ανθρωπίνους κανόνας συμπεριφοράς, να έκφράζουν 
τά συναισθήματα των, να διατηρούν γεγονότα τής ζωής των, τής ζωή,ς άλλων, νά 
διευχεραίνουν τάς οίκονομικάς των συναλλαγάς, νά άποδεικνύουν τήν κυριότητα τω/ 
επί ακινήτων καί κινητών πραγμάτων, ή νά τά μεταβιβάζουν κατά τήν βούλησίν 
των κλπ.

Αλλά καί αί κοινωνίαι τής σήμερον παρά τάς καταπληκτικάς έπιστημονικάς 
καί τεχνικά; προόδους, όχι μόνον δεν τήν περιόρισαν, αλλά τουναντίον, εις πλείστας 
όσα; περιπτώσεις τήν έχουν επιβάλει ώς εν εκ τών κυριωτέοων αποδεικτικών μέσων, 
ως λ. χ. εις τάς συνομολογουμένας, μεταξύ τών κρατών, συνθήκας, τάς γεννήσεις, 
τον γάμον, τούς τίτλους σπουδών, τήν κατάθεσιν καί άνάληψιν χρημάτων, τήν χο- 
ρήγησιν τού εισιτηρίου επιστροφής (ληξιαρχική πράξις θανάτου) καί πληθύν άλλων 
περιπτώσεων. Ή  λέξις όμως πλαστογραφία, δέν είναι σύγχρονος τής γραφής, 
αλλά πολύ μεταγενεστέρα, διότι άπητήθησαν αιώνιον παρατηρήσεις τού άνωνύμου 
πλήθους, μεταλλαγή τού τύπου τών γραμμάτων καί τών μέσων γραφής των. Τήν α
νώνυμον λαϊκήν παρατήρησιν όιηρεύνησαν καί έθεμελίωσαν επί σταθερότερων βά- 
σειυν, διάφοροι κορυφαίοι καί παγκόσμια); γνωστοί δικαστικοί γραφολόγοι, τό πρώ
τον, κατά τούς νεωτέρους χρόνους, Γάλλοι, ’Αμερικανοί καί Γερμανοί κυρίως.

"Οθεν, έπρεπε νά διαπιστωθή ό ατομικός τής γραφής χαρακτήρ καί κα
τόπιν, ή μή γνησία γραφή, δηλαδή ή μή προερχομένη εκ τής χειρός τού προκύπτον- 
τος εκ τού εγγράφου ατόμου, άλλ’ υπό άλλου, νά χαρακτηρισθή, ώς πλαστή. Συνέβη 
δηλαδή καί εις τήν γραφήν, ότι καί εις άλλα πράγματα, ώς λ. χ. ή ΰπαρξις τού φω
τός δημιουργεί τό συναίσθημα τού σκότους, τό γλυκύ, τού πικρού κλπ.

Ή  πίστις τών ανθρώπων επί τής άτομικότητος τής γραφής, διατηρείται επί 
αιώνας καί αν άλλως άπεδεικνύετο έκ τών γεγονότων τής ζωής, θά είχον άναζητή- 
σει άλλα μέσα διά νά εξυπηρετούν τάς καθ’ ήμέραν άνάγκας των καί νά διασφαλίζουν 
τά πνευματικά καί υλικά των αγαθά.

Σήμερον ή έρευνα σπανίως είναι μονομερής, δηλαδή δεν εξετάζεται μό
νον ή γραφή, άλλ’ εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις είναι πολυμερής,- διότι 
σπουδαίως έπικουρεΐται καί έκ τής έξετάσεως π. χ. τής ποιότητος τού χάρτου, τής 
μελάνης, τού δακτυλογραφημένου ή πολυγραφημένου κειμένου κλπ., διότι τό χειρό
γραφον κείμενον περιωρίσθη κατά πολύ σήμερον, λόγω τής χρήσεως μηχανικών μέ
σων γραφής.
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H πολυμερής όμως έξέτασις προϋποθέτει καί ανάλογους έπιστημονικάς καί 
τεχνικάς γνώσεις καί κατάλληλα τεχνικά μέσα.

Αυτή σήμερον διενεργεΐται εις είδικώς Εδρυθέντα κρατικά εργαστήρια, 
POLICE LA'BOPATORT ή καί εις πανεπιστημιακά τοιαΰτα. Βεβαίως καί εις 
τάς περιπτώσεις αύτάς υπάρχουν καί ιδιωτικά εργαστήρια, εις τά όποια καί ενίοτε 
καί κρατικαί ύπηρεσίαι καταφεύγουν.

’Αλλά τά περισσότερα ιδιωτικά γραφεία δέν όύνανται νά παρακολουθούν τάς 
καθ’ ημέραν σχεδόν έπιστημονικάς καί τεχνικάς προόδους, πολύ δέ περισσότερον νά 
προμηθεύωνται τά νέα όργανα, διότι είναι καί πανάκριβα. Ά λλ ’ έτι καί εις τά μεγα
λύτερα αστυνομικά εργαστήρια, οι άκρως έξειδικευμένοι οΕ όποιοι θεωρούνται απα
ραίτητοι διά τοιαύτης φύσεως θέματα, είναι ολίγοι διότι οί περισσότεροι έξειδικεύ- 
ονται εις περισσότερα θέματα, ώστε νά μειώνται κάπως αΕ.μεγάλαι όαπάναι, αί ό- 
ποΐαι εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις ουδέποτε δύνανται νά καλυφθούν καί έκ τυ
χόν πληρωμής των πραγματογνωμοσυνών.

Ή  λύσις αύτη θεωρείται ώς ή καλλίτερα, διότι ή έξέτασις δέν ένεργεΐται μο- 
νοπολιακώς, έστω καί υπό κρατικών ύπηρεσιών καί διότι οσάκις γεννώνται 
αμφιβολία’ , ώς προς ιτό αποτέλεσμα τής έξετάσεως, δύνανται καί ιδιώται νά κατα
φύγουν εις τά κρατικά εργαστήρια, αλλά μέσω τής δικαστικής αρχής μόνον.

Ώς απαραίτητα προσόντα διά τον πραγματογνώμονα θεωρούνται:
α) θεωρητικαί γνώσεις περί τήν γραφήν.
β) έπιστημονικαί καί τεχνικαί γνώσεις τής φωτογραφίας, των γραφικιΰν τε

χνών, έξετάσεως μελανών γραφομηχανών καί πολυγράφου, τυπογράφου, μεθόδων κα
τασκευής χάρτου, υδατογραφιών, σφραγίδων καί ύπεράνω όλων ήθος, αλλά καί 
πείρα, ή οποία αποκτάται μόνον κατόπιν μακράς άσκήσεως, δηλαδή επιτυχούς 
συντάξεως πραγματογνωμοσυνών ενός ώρισμένου αριθμού ύπό τήν έπίβλεψιν καί κα- 
θοόήγήσιν άνεγνωρισμένης Εκανότητος καί ήθους πραγματογνωμόνων.

Ώς καταλληλότερα διά τήν πρακτικήν τουλάχιστον άσκησιν θεωρούνται τά α
στυνομικά εργαστήρια, διότι εις αυτά συγκεντροΰται καί εις ποσότητα καί εις ποιό
τητα το απαραίτητον υλικόν (υπάρχει καί μεγάλη συλλογή γραφής) καί διότι ή όλη 
εργασία διεξάγεται μέ συναίσθησιν δικαστικής ευθύνης.

Εις τήν χώραν μας, οΕ μέ τήν έξέτασιν τών αποδεικτικών εγγράφων ασχο
λούμενοι είναι κυρίως νομικοί, ιατροί, εκπαιδευτικοί, λογισταί, αστυνομικοί. (Α) Γιώ- 
της, ώς ανακριτής διώρισε άξ) κόν τού μηχανικού, διότι έπίστευε ότι' δ ούρων γραμ- 
μάς προς κατασκευήν γεφυρών έχει ειδικότητα καί εις ζητήματα γνησιότητος τής 
γραφής, (op. X. Γιούτη, άνακριτική σελ. 271) . Ελάχιστοι έχουν έκπαιδευθή είδικώς 
εις τό εξωτερικόν. ΟΕ περισσότεροι όμως δέν έχουν τύχει είδικωτέρας επιστημονικής 
καί τεχνικής έκπαιδεύσεως, ολίγοι κατέχουν στοιχειώδεις τεχνικάς γνώσεις τής φω
τογραφίας, τινών δέ αί γνώσεις περιορίζονται εις μεταφραστικήν εργασίαν ξένων συγ
γραμμάτων, τήν όποιαν έχουν κάμει καί τήν γνώμην των έξαρτούν κυρίως έκ τής 
μορφολογικής όμοιότητος ή άνομοιότητος τών συγκρινομένων χειρογράφων κειμένων 
καί άποκαλούνται γραφολόγοι, όρος, ό όποιος έχρησιμοποιήθη τό πρώτον ύπό τού 
γάλλου Ίερέως Ζ. ΗΙΡΡΟΛΓΤΕ ΜΙΣΗΟΝ καθ’ ημάς ύπεράγαν περιωρισμένος.

Ή  νομική έπιστήμη βεβαίως είναι απαραίτητος, διότι αυτή άποφαίνεται, άν 
θεμελιοΰται ή όχι τό αδίκημα τής πλαστογραφίας, άλλ’ ούοέν πλέον, ώς καί εις τινας 
περιπτώσεις ή έξέτασις παθολογικής γραφής, ύπό ψυχιάτρου.
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Αί έπιστημονικαί καί τεχνικαί γνώσεις έξετάσεως των αποδεικτικών εγγρά
φων, εδράζονται επί πολλών καί διαφόρων επιστημών καί τεχνών.

Εις τινας χώρας (Γερμανία, Ελβετία, ’Αργεντινή) , τά τής έν λόγω ειδικότη
τας διδάσκονται εις ιδίας πανεπιστημιακές σχολάς ή εις την τής φιλολογίας, εις ’Αρ
γεντινήν δέ, επί 4ετίαν.

Εις πολλάς άλλας (’Αγγλία, ’Αμερική, Γαλλία, ’Ιταλία) διδάσκονται εις τάς 
άστυνομικάς σχολάς, εις τούς ειδικευμένους αστυνομικούς τής ασφαλείας καί μετά τον 
Βον παγκόσμιον πόλεμον καί εις άξ) κούς των ενόπλων δυνάμεων τών ειδικών υπη
ρεσιών, οί δέ ΐοιώται εξειδικεύονται, κατόπιν παρακολουθήσεως εις τά εργαστήρια 
τών έπαγγελματιών πραγματογνωμόνων ή τών ενώσεων αυτών.

Ενιοι δμως πραγματογνώμονες κατέχουν μόνον τεχνικάς γνώσεις καί διά τών 
οποίων άναμφισβητήτιυς βοηθούν τον δικαστήν εις τό έργον του.

Οθεν, ό νομοθέτης ορθώς δεν καθωρισε τίτλους θεωρητικών γνώσεων ot’ δλους 
τούς πραγματογνώμονας, άλλ’ άφησε τήν επιλογήν των, κατ’ ειδικότητας, εις τόν 
δικαστήν. Είναι ό καλλίτερος δυνατός τρόπος, διότι τό θέμα όέν είναι τόσον άπλοϋν, 
οσον φαίνεται εις τήν κατ’ επιλογήν έξέτασίν του καί επομένως εύστοχώτερον δύ- 
ναται νά επιλύεται ύπό τού δικαστοϋ, κατά τάς έκάστοτε άνάγκας τής δικαιοσύνης.

Ί ά περί τά αποδεικτικά έγγραφα συμπεράσματα τών πραγματογνωμόνων έ
χουν γίνει αποδεκτά ύπό τών άνωτέρων καί άνωτάτων δικαστηρίων, όλων τών κρα
τών τής σήμερον καί ουτω καί ή δικαιοσύνη συνέτεινε εις τήν βελτίωσιν τών έν λό- 
γψ μεθόδων.

Πολλαί δμως από τάς χρησιμοποιουμένας μεθόδους οέν είναι νέαι, αλλά κα- 
.ά την τελευταιαν πεντηκονταετίαν καί αί παλαιαί έβελτιώθησαν καί συνεπληρώθη- 
σαν, δΓ είδικωτέρων εξετάσεων.

Πολλοί πιστεύουν δτι διά τής έξεταάσεως μιας υπογραφής εξετάσεως τής ποιό- 
A L°? τής μελάνης ή τού χρόνου τής γραφής ενός κειμένου, είναι δυνατόν νά συγ- 
κομισθοΰν πάντοτε καί ύπό παντός στοιχεία εκ τών οποίων νά δύναται νά σχηματισθή 
ύπο τού δικαστοϋ ή τής αστυνομίας εν ώρισμένον καί ασφαλές συμπέρασμα.

Αλλοι τά περί τήν γραφήν θέματα τά μεταφέρουν από τήν γήν, προς τά άνώ- 
τερα τής ^φιλοσοφίας καί τών μαθηματικών στρώματα, έτεροι τό οίδήποτε καί 
παρ οίουδήποτε αποτέλεσμα μιας τοιαύτης εξετάσεως τό θεο^ροΰν ισότιμον τής 
χαρτομαντείας, χειρομαντείας καί τών παρ’ όμοιων πρός αύτάς μαγγανειών.

Έπισκοποΰντες τό θέμα έκ τών διδαγμάτων τής ζωής, νομίζομεν ότι αί ανω
τέρω δοςασίαι, απέχουν τής πραγματικότητας καί επομένως είναι επιβλαβείς διότι, 
ά/.Λαι μέν συντελούν εις τό νά παραμελή,ται ή συγκομιδή τού απαραιτήτου εις ποι
ότητα καί ποσότητα υλικού, έκ τού οποίου καί μόνον δ ειδικός είναι δυνα
τόν,^κατόπιν επισταμένης σπουδής του, νά καταλήξη εις ώρισμένον συμπέρασμα, άλ- 
και οε οιότι, ολως άδικαιολογήτως θέλουν νά αποστερήσουν τόν δικαστήν τού άρχαιο- 
τερου επιστημονικού αποδεικτικού μέσου. ’Αλλά καί ένα μεγάλο ποσοστόν έκ τών 
εμπειροτεχνών, παραγνωρίζοντας τόν ρόλον των, άφ’ ενός μέν άποφαίνονται ώς ει
σαγγελείς, δικασταί ή συνήγοροι ύπερασπίσεως ή κατηγορίας, ένώ ή  αποστολή των 
είναι η ανευρεσις^ μόνον τής αντικειμενικής αλήθειας, άφ’ έτέρου δέ καταλήγουν εις 
συμπεράσματα καί όταν έκ τών πραγμάτων τούτο .είναι άνέφικτον καί τά όπρία έ
νεκα της αντιεπιστημονικής των θεμελιώσεως, άποδεικνύονται, έξ άλλων πραγμάτων 
-σφαλμένα, και παρέχουν ούτως ευλόγως αμφιβολίας καί δυσπιστίαν ώς πρός τήν ά- 
ποτελεσματικότητα των έν λόγω μεθόδων, μέ τελικόν αποτέλεσμα, νά θρηνούν τά θύ
ματα και να θριαμοολογούν οί κακοποιοί.



Α. Κατσιμαγκλή 30-j

Kr/. 1. Η λευκή περί τό ('5) κηλίς όφείλετα ι είς τήν λέπτυνσιν τοΰ '/άρτου, 
συνεπείς τής άποξέσεως τοΰ παλαιού ψηφίου. Φωτογραφία δια διερχομένου φωτός,

(διάφανείας) .

τοΰ χάρτου είναι ό (μάρτυς) τής ένεργήθείσης διά (τριβής)"άποσβέσειύς. Κάΐω, 
τό αύτό σημεϊον τοΰ εγγράφου, έν μεγεθύνσει, ε ις  τό όποιον οΰδέν.'ίχνος- τής (τρ1- 
βής) υπάρχει, διότι, ή φωτογραφία ελήφθη κατά τοιόΰτον τρόπον,’ ωοτε νά μήν 
εμφανί.ωνται τά ίχνη τής πλαστογραφίας. Ή  φωτογραφία είναι ΦΓΣΙΚΗ μέθοδος, 
άλλα δ ΦΑΚΟΣ και ή φωτογραφική πλάκα δέν δύνανται νά άντιδράσουν ε ις τόν 

ΔΟΛΟΝ τοΰ φωτογράφου.



-

Μέθοδο; έξετάσεω-ς Αποδεικτικών εγγράφω ;

Εΐκ. 3. Τό ΛΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ τής άδεια ;
προβολή; κινηματογραφικής τα ιν ία ; έγ ινε  κα
τόπιν άποξέσεως του (Α) (Κατάλληλον). Κά
τω αριστερά εν μεγεθΰνσει τό (Α) λευκόν, λό- 
γψ  τής άποξέσεως τοϋ χάρτου. Φωτογρ. διά δια- 

φ ανε ία ;. Ήμ. περ. Ε)543)1951 .

Κ'ο. 4. '() Σάνος έγινε
5ιδλ.

Σάνου εις 
του 1. Κ.

τό ϋπ3 άριθμ. 115988 
Α.



Λ. Κατσιμαγκλή

Είκ. 5. Τό: Κυρίαν ειρήνην χρήστου Σεβ. έγινε υπό του συ
ζύγου δ ι’ άφαιρέσεως τοΰ (ν) καί (υ) κα ί (προσθήκης) των 
(καί) καί (ν) Κυρία Ειρήνη καί χρηστόν Σεβ. καί ούτως 

αϊ όφειλόμεναι (200) χρυσαί λίρες, προς τήν Κυρίαν, έμειιύ- 
θησαν εις (100) μόνον.

Είκ. 6. Κάτω! 20 Αύγουστου... "Ανω! 20 ’ Ιου
νίου ε ίνα ι ή οπίσθια πλευρά τοΰ εγγράφου, όπου, 
συνεπείφ τής γραφικής (πιέσεως) διά πλαγίου 

φωτισμού διεπιστώθη ή αρχική γραφή.
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Εΐκ. 7. “Ανω, κείμενον άλλοιωθέν δ ι’ άφαιρέσεως καί προοθήκης. 
Κάτω, εν μεγεθύνοει τ'ά διαλαλλοϋντα τήν (νοθείαν) στοιχεία: ή 
(τελεία ) μετετράπη ε ις  (κόμμα) καί ή μελάνη των προοτεθειαών 
λέξεων διεχΰθη (άπλωοε) , συνεπείφ της προκληθείσης τριβής πρός 
άπόσβεσίν των προηγουμένων λέξεων καί άπομακρύνσεως τής κόλλας

τοΟ χάρτου.

Εΐκ. 8. Τά ίχνη τής έπανεγγραφής διά τής όποιας ήλλοιώ- 
θησαν (ένοθεύθη) τό ποοόν τοϋ εγγράφου, είνα ι κατάδηλα, 

λόγιρ τής χρωματικής διαφοράς των μελανών.



ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ)

Γ Υ Μ Ν Ο Σ Τ Η Θ Ο Ι
Ε Μ Φ Α Ν ΙΣ ΙΣ  Λ Ο ΥΟ Μ ΕΝ Η Σ ΓΥ Μ Ν Ο Σ ΤΗ Θ Ο Υ  ΓΥ Ν Α ΙΚ Ο Σ

---------------------------  ' Υ - ό  τοϋ Α στυνόμου Α ' κ. Δ Η Μ . Ν Τ Ζ Ι Ω ρ Α ------------------------------

I. Ή  Θ.Π. ένεφανίσθη εις τήν ακτήν του παρά τήν Γλυφάδαν Κέντρου «’Α
στέρια» γυμνόστηθος, φέρουσα λουτρίδα (μαγιό) τύπου «τόπλες», μέ έντελώς ακα
λύπτους δηλαδή τούς μαστούς, παρόντων Ιπολλών ατόμων. Κατ’ αυτής έστηρίχθη 
κατηγορία διά παράβασιν τής διατάξεως τοϋ άρθρου 353 εό. β' τοΰ Π.Κ. καθ’ ήν 
«6 οπωσδήποτε προσβάλλων χαναύσως τήν αιδώ ετέρου, δι’ ακολάστου πράξεως I- 
πιχειρουμένης ενώπιον του τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή διά χρη
ματικής ποινής».

II. Τό Μονομελές Πλημμελειοδικεΐον ’Αθηνών εις δ παρεπέμφθη ή ύπόθεσις 
διά τής ύπ’ άρθ. 42406) 64 άποφάσεώς του έκήρυξε τήν είρημένην ένοχον επί πα- 
ραβάσει τής ώς άνω διατάξεως καί τήν κατεδίκασεν εις τρίμηνον φυλάκισιν.

Ή  ώς άνω άπόφασις, δημοσιευθεΐσα εις τό έγκριτον περιοδικόν «Ποινικά Χρο
νικά» (τόμ. ΙΑ' 1964 σελ. 646) έχει ώς έξης:

«’Επειδή έκ τής εν γένει περί τήν άπόδειξιν κυρίας διαδικασίας, των ενόρ
κως έξετασθέντων μαρτύρων τής κατηγορίας καί τής ύπερασπίσεως, εν συνδυασμώ και 
προς τήν απολογίαν τής κατηγορουμένης Θ.Π. καί τής λοιπής έν γένει συζητήσεως 
τής ύποοθέσεως άπεδείχθη καί τό δικαστήριον έπείσθη δτι ή κατηγορουμένη έξετέ- 
λεσε τήν άποδιδομένην αυτή διά τοΰ κατηγορητηρίου αξιόποινον πράξιν δέον νά αη- 
ρυχθή ένοχος ταύτης, καθ’ όσον, ώς σαφώς καί εξ ιδίας άντιλήψεως έβεβαίωσαν οΐ 
μάρτυρες τής κατηγορίας (ώμολόγησε δε καί ή ιδία) ένεφανίσθη εις τήν ακτήν τοϋ 
Κέντρου «’Αστέρια» γυμνόστηθος φέρουσα λουτρίδα (μαγιό) τύπου «τόπλες», μέ έν 
τελώς ακαλύπτους τούς μαστούς καί κατά τρόπον διεγείροντα τήν γενετήσιον ορμήν 
καί συνεπώς θίγοντα τό συναίσθημα τής γενετησίου κοσμιότητος, οϋτω δέ προσέβαλε 
βαναύσως τήν αιδώ καί τό αίσθημα τής ηθικής τών ώς άνω μαρτύρων, υπαλλήλων 
τοΰ ώς . είρηται Κέντρου καί τινων άλλων (αγνώστων στοιχείων) , λουσμένων κατ’ 
εκείνην τήν στιγμήν πλησίον τής ρηθείσης ακτής, οίτινες προέβησαν εις άποδοκιμα- 
σίαν καί διαμαρτυρίας, δι’ δ καί δέον δπως κηρυχθή ένοχος τής πράξεως ταύτης».

III. Εις τό αυτό περιοδικόν, παρά πόοας δέ τής ώς άνω αποφάσεως, εδημο- 
σιεύθη σχόλιόν μας μέ τό κάτωθι περιεχόμενον:

«Δέν νομίζομεν οτι εκρινεν όρθώς τό δικαστήριον ύπαγαγόν τήν υπό κρίσιν 
περίπτωσιν εις τό β '. έδάφιον τής έξεταζομένης διατάξεως. Καθ’ ημάς, ώς θέλομεν 
εκθέσει κατωτέρω, ή πράξις είναι ποινικώς ανέγκλητος καίτοι άντιλαμβανόμεθα πό
σον σκόπιμος ύπήρξεν ή ώς άνω καταδίκη, δι’ ής έλαβε θέσιν ή Δικαιοσύνη εις θέ
μα κοινωνικόν, τό όποιον τοσαύτας προεκάλεσεν εις δλον τό κόσμον συζητήσεις. ’Εν 
πάση περιπτώσει άν ταχθώμεν μέ τήν άποψιν δτι ή ενέργεια συνιστά ποινικώς κο
λάσιμον πράξιν, τότε εδει νά έφαρμοσθή αντί τοΰ β '. τό α '. έδάφιον τοΰ άρθρου 353 
Π.Κ., δΓ δ καί ή ύπόθεσις θά έπρεπε νά είχε κριθή υπό τοΰ Τριμελούς καί ούχί τοΰ 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρων 112 καί 
114 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

Ό Κώδιξ χρησιμοποιεί έν άρθρ. 353 έδ. β '. τον δρον «ακόλαστος πράξις», δστις
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ανήκει εις τά καλούμενα, «μετονομικά ή αξιολογικά ή κανονολογικά» στοιχεία τής 
αντικειμενικής ύποστάσεως. Είναι οέ, κατά τήν κοινήν του όρου έννοιαν «ακόλαστος» 
μέν 6 ασελγής, «ακολασία» οέ ή ροπή πρός ασέλγειαν, προς φιληοονίαν, προς άνήθι- 
κον οίον καί κατά τον Α. Π. «ώς ακόλαστος πράξις, νοείται ή υλική εκείνη πράξις, 
ήτις πηγά,ζούσα εξ άπρεπους κατά τά κοινά ήθη παρεκτροπής τής γενετησίου ορμής 
ή τείνουσα εις τήν οιέγερσιν ταύτης ή άναφερομένη εις τήν έκπλήρωσιν αυτής, προσ
βάλλει βαθέως τό αίσθημα τής ηθικής ή τήν αιδώ έτέρου, άλλως ή πράξις «δι’ ής 
σκοπείται οπωσδήποτε ή γενετήσιος Εκανοποίησις ή γενετήσιος διέγερσις τοΰ δρά
στου" (196)51 ΙΙοιν. Χρον. Α '. σελ. 355, 416)52 Ποιν. Χρον. Β ’ . σελ. 514, 199) 
55 ΙΙοιν. Χρον. Ε '. σελ. 415) .

ίΐρός τήν άποψιν ταύτην συντάσσονται όμοφώνως σχεδόν άπαντες οί παρ’ ήμΐν 
συγγραφείς. Ούτως, έ Εϊσαγγελεύς Μπουρόπουλος δέχεται οτι ή ακόλαστος πράξις 
είναι (συναφής μέν) εύρυτέρά (όμως) τής ασελγούς τοιαύτης. Καί ασελγής είναι ή 
ά,ντικειμενικώς μέν προσοάλλουσα τό κοινόν αίσθημα τής αίδοΰς, ύποκειμενικώς δέ ή 
κατευθυνομένη εις τήν οιέγερσιν ή Εκανοποίησιν τής γενετησίου επιθυμίας (Ερμηνεία 
τού Ποινικού Κώδικος ΰπό τό άρθρον 339 παρ. 4 περ. α '. σελ. 856 ύποσημ.) , ακόλα
στος δέ πέραν ταύτης καί πάσα ετέρα υλική ενέργεια, ήτις εξεταζόμενη επί τή βάσει 
τής κρατούσης κοινωνικής άντιλήψεως καί τού γενικωτέρου πνεύματος τής εποχής 
προσβάλλει τό αίσθημα τής αιοοΰς καί τής ηθικής καί ανάγεται εις τήν γενετήσιον 
σφαίραν (op. cit ύπ’ άρθρον 353 σελ. 624, 11 περ. 1) . Δι’ δ καί έκρίθη δτι ή απλή 
έκπλήρωσις έπειγούσης φυσικής ανάγκης δέν συνιστά καν πράξιν ακόλαστον, δέν πρό
κειται Οηλ. απλώς περί πράξεως ακολάστου μέν μή τιμωρητής όμως, ώς τελεσθείσης 
;ύπό τό κράτος τής καταστάσεως ανάγκης.

Ομοίως καί ό εϊσαγγελεύς Κάλλιας δέχεται ότι ακόλαστος πράξις είναι εκείνη, 
οι ής ά,ντικειμενικώς προσβάλλεται το περί ηθικής συναίσθημα εν σχέσει πρός τήν γε
νετήσιον ορμήν καί ή τείνουσα εις τήν οιέγερσιν των (άγόρ. επί τής A. II. 215) 52, 
Σιφν. — Χαλκ. 6.817) .

[νατά τόν καθηγητήν Χωραφάν τό έγκλημα τής προκλήσεως σκανδάλου δι’ ά
σεμνων πράξεων, είναι έγκλημα υποκειμενικής τάσεως. Χαρακτηρίζονται δ’ ώς τοιαΰτα 
τά εγκλήματα εκείνα, επί των οποίων ή εις τήν αντικειμενικήν αυτών ύπόστασιν 
άνήκουσα πράςις τότε μόνον είναι αξιόποινος, όταν άποτελή έκδήλωσιν ώρισμένης υπο
κειμενικής τάσεως τού δράστου. Ούτω εν άρθρω 353 II.Κ. ακόλαστος πράξις είναι μό
νον εκείνη, ήτις έμψυχούται από ηδονιστικήν τάσιν, ή έπιχειρουμένη οηλ. πρός δι- 
εγερσιν ή ικανοποιησιν τής γενετησίου ορμής. ’Αποτελεί δηλ. αϋτη τόν όρον τού αξιο
ποίνου, ιδιορρύθμου διτυπώσεως, όστις λογικώς αναλυόμενος σημαίνει ότι τιμωρείται 
πάς οστις επιχειρεί δημοσία πράξιν προσβάλλουσαν τήν γενετήσιον ευπρέπειαν (στοι
χείου αντικειμενικόν) , μέ σκοπόν ήδονιστικόν (στοιχείου υποκειμενικόν) (ΓενικαΙ 
Αρχαι I960, σελ. 244). Δι ό, ελλείψει οηλ. τοΰ τελευταίου τούτου υποκειμενικού 
στοιχείου, δέν κρίνεται ώς ά,κόλαστος πράξις ή απλή γύμνωσις τού σώματος, εκτός άν 
'συνοδεύεται διά τής έπιδείξεως των γεννητικών οργάνων (έπιδειξιμανεΐς) ή διά στά
σεων λάγνων καί αισχρών, ούτε τό φίλημα, έκτος άν τούτο άποτελή έκδήλωσιν ακολα
σία: καί ήδυπαθείας.

Μοναδικήν έξαίρεσιν άπετέλεσεν ή ύπ’ άριθ. 18) 1925 Α. Π. (Συλλογή Μπα- 
/:άνου ΙΕ σελ. 15) . καθ’ ήν έκρίθη ότι αποτελεί ακόλαστον πράξιν καί προσβολήν τής 
-ηθικής ή περιαγωγή άνά τάς οδούς γυμνής γυναικός. Πρός τήν άποψιν ταύτην φαίνε- 
,α·. συν τασσόμενος καί 6 Εϊσαγγελεύς Κολλιας, παρ’ ό,τι καί κατ’ αυτόν — κατά τά 
ανώτεροι απαιτείται πρός ύπαρξιν τής πράςεως καί τό υποκειμενικόν στοιχείου, άν

h)i
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ή άπογύμνωσις εκτείνεται εις τά γεννητικά μέρη, τότε πρόκειται περί ακολάστου πρά- 
ξεως, διότι αυτή καί μόνον ή έπίοειξις των μερών τούτων διεγείρει την γενετήριον 
ορμήν, οπότε, γενομένη δημοσία καί προ; κοινόν σκάνδαλον, κολάζεται κατ’ άρθρον 
35!: Π. Κ.

Καί ήδη ερωτάται: 'Η περί ής εν προκειμένω πράξις τής θ . Π. ήτο πράξις ακό
λαστος; Φρονοϋμεν, όχι. Καί δή ελλείψει τοΰ κατά τά ανωτέρω άπαιτουμένου προς 
χαρακτηρισμόν της ώς τοιαύτης, υποκειμενικού στοιχείου. 'Η άπογυμνωθεΐσα Θ. Π. 
προέδη μέν εις πράξιν άντικειμένην εις το αίσθημα τής αίδοΰς, τής εύπρεπείας καί 
τή ; κοινωνικής ηθικής καί κοσμιότητος, παραβιάσασα οΰτω (διά τής άποκαλύψεϋ)ς 
~Oj στήθους της μίαν κοινωνικήν επιταγήν, ήν ούδείς δύναται ν’ άγνοήση. ’Αλλά 
τούτο καί μόνον δεν αρκεί. Απαιτείται περαιτέρω, όπως κίνητρον τής πράξεως είναι 
ή ίκανοποίησις τοΰ γενετησίου ενστίκτου τού δράστου, άλλ’ εν τή υπό κρίσιν περιπτώ- 
σει τοιοΰτον κίνητρον δεν ύπήρξεν. Λιότι ούδείς λογικώς σκεπτόμενος δύναται ν’ άχθη 
εις τήν άποψιν δτι ή Θ. Π. ένεφανίσθη μέ γυμνά στήθη, μέ σκοπόν ηδονιστικόν, διά 
νά ίκανοποιηθή δηλ. σεξουαλικώς. ΙΙρός τούτο ύπήρχον οι’ αυτήν πλεΐστοι άλλοι τρό
ποι, μόνον δέ ή γυμνόστηθος έμφάνισίς της καί δή εις τήν ακτήν ήτο ό πλέον άπρό- 
σφορος. Ή  μωροφιλοδοξία της καί αί απαράδεκτοι εξελίξεις τής συγχρόνου εποχής 
τήν ώδήγησαν εις τήν ένέργειάν της αυτήν. Επομένως αυτή εδει, καθ’ ημάς, νά μή 
διωχθή διά πρόκλησιν σκανδάλου δι’ άσεμνων πράξεων. Άντιθέτως ή, επί εξυβρίσει 
δίωξίς της έν συνδυασμώ πάντοτε πρός τάς διατάξεις τού Ν’. Δ. 4000) 60 θά έρείδετο 
ίσως επί νομικής βάσεωςς.

Έν πάση περιπτώσει καί εάν ήθελε χαρακτηρισθή ή πράξις τής Θ. ΤΙ. ώς «α
κόλαστος», εδει νά έφαρμοσθή τό πρώτον έδάφιον τού άρθρου 353 Π. Κ., καθ’ όσον 
συνέτρεξαν έν προκειμένω, τόσον τό στοιχεΐον τής «δημοσία τελέαεως» όσον καί ή πρό- 
κλησις «σκανδάλου».

Θεωρείται ώς δημοσία τελεσθεισα ή πράξις όταν ώς έκ τού τόπου, τοΰ χρόνου 
καί των περιστάσεων, ύφ’ άς αΰτη λαμβάνει χώραν, είναι δυνατή' ή άντίληψις αυτή; 
ύπο τυχαίως έμφανιζομένων καί ακουσίων μαρτύρων μή συνδεομένων πρός άλλά- 
λους διά προσωπικών σχέσεων. ’Άλλοις λόγοις αί πράξεις δέον νά γίνωνται υπό τοι- 
ούτους ορούς ώστε νά ύποπέσωσιν εις τήν άντίληψιν τοΰ κοινοΰ. Ώς δημόσιος τόπος 
νοείται ό εις πάντας προσιτός π. χ. έν τή όδώ καί ένώπιον άλλων προσώπων ή έν ίόιω- 
τικώ τόπω, άλλ’ υπό περιστάσεις, ώστε ή πράξις νά γίνεται άντιληπτή ύπο άλλων 
προσώπων (Τούση - Γεωργίου, Ποινικός Κώδιξ 1958 σελ. 699 περ. 3) . Καί κατά 
τήν αίτιολογικήν εκθεσιν «δέν άρκεΐ μόνον πρός ύπαρξιν τού έγκλήματος ή δημοσιό- 
της τοΰ τόπου, ένθα τελείται ή άκόλαστος πράξις. Δέον νά διαπιστωθή ότι έγένέτο 
δημοσία καί δΓ αυτής προεκλήθη καί σκάνδαλον».

Μέ βάσιν τήν άποψιν ταύτην, ό A. Π. (Ποιν. Χρ. τ. Ζ. σελ. 300 — 329)) 57 
έδέχθη μόνον βάναυσον προσβολήν, διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν «ό δράστης ώόήγησε 
τόν A. Κ. τήν 9ην νυκτερινήν ώραν, εις τον Δημοτικόν κήπον (’’Αλσος Ίωαννίνων) 
καί άφοΰ τοΰ προσέφερε σοκολάτας καί εν δδραχμον, ίνα άποκτήση τήν εμπιστοσύνην 
του καί έκάθησε μετ’ αυτοΰ έπί τίνος των έδράνων τοΰ άλσους, ήρχισε νά τόν φιλή 
καί νά τόν θωπεύη, έξήγαγε δ’ είτα τό πέος του, προτιθέμενος ν’ άσελγήαη επ’ αύτοΰ».

ΔΓ δ καί ή πράξις ύπήχθη εις τήν β '. περίπτωσιν τής έξεταζομένης διατάξεως. 
Άντιθέτως; όρθώς, τό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐον Κερκύρας (577) 59, Ποιν. Χρον. 
Θ', σελ. 537) έφήρμοσε τήν α '. οιάταξιν, διά πράξεις «λαβούσας χώραν έν λοφίσκω 
κειμένω μεταξύ Κερκύρας καί Ποταμού, έπί τώ ότι αδται έπεχειρήθησαν «δημοσία», 
ού μόνον διότι ύπέπεσαν εις τήν άντίληψιν των Λ. Γ., I. Γ. καί Π. Κ., άλλά καί διότι
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δ άνω τόπος ήτο εις πάντα; προσιτός, έγένοντό δέ άντιληπταί καί υπό άλλων προσώ- 
πων αιερχομένων από τίνος άποστάσεως. Οΰτω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ή πράξις 
(ακόλαστοί ή μή) της Θ. Π. έτελέσθη δημοσία καθ’ ο λαβοΰσα χώραν, εν πλήρει με
σημβρία εις την «πλαζ» ένθα πολλοί οι λουσμένοι. Τίς δημοσιότερος τόπος πέραν τής 
ακτής; .

Ερωτάται τώρα' προεκλήθη εκ τής πράξεως σκάνδαλον; «Σκάνδαλον» δπως 
καί ο ορος «ακόλαστος πράξις» είναι δρος τής αντικειμενικής ύποστάσεως «μετανομι- 
κος ή αξιολογικός». Έρμηνεύοντες δθεν αυτόν δέον νά λάβωμεν ύπ’ δψιν την περί, 
τούτου κοινιο,νικήν άντίληψιν, ήτοι τό σκάνδαλον ώς έννοια δέον νά ταυτισθή, προς 
τήν κοινήν εν χρήσει τοιαύτην. Ούτως, ώς σκάνδαλον χαρακτηρίζεται τό γεγονός, 
το οποίον προκαλεϊ τήν γενικήν άγανάκτ.ησιν ή κατάκρισιν ή αντικείμενου τό όποιον, 
«οάςει» εί; πειρασμόν, δημιουργεί ζήτημα. Καί κατά τόν ήμέτερον A. Π. (53) 1915) 
πράςεις γενόμεναι κατά τρόπον ώστε νά δίδωσι αφορμήν, ίνα παρασυρθώσι καί άλλοι 

εις άπομίμησιν, εις ους δέν περιλαμβάνεται καί τό καθ’ ού αδται έτελέσθησαν πρόσω- 
πον, αποτελούν σκάνδαλον».

Εκ- των ανωτέρω λοιπόν συνάγεται οτι εν τη υπό κρίσιν περιπτώσει ή πράξις 
ύ.αοε χώραν οημοσια καί ότι έπροξενήθη δΓ αυτής σκάνδαλον κατ’ άρθρ. 353 έδ. 
α.'. 11. Κ.

I» · Μετά τήν δημοσίευσιν των κατά τά ανωτέρω απόψεων μας, τό δλον θέμα 
τρροεκαλεσεν επιστημονικήν συζήτησιν. Ούτως 6 Είσαγγελεύς Παπαδογιάννης εις σχό- 
λιόν του δι’ οδ άντέκρουσεν ημάς ύπεστήριξεν οτι ή πράξις τής Θ. II. υπάγεται εις 
.ήν έννοιαν τής ακολάστου πράξεως καίτοι μή γενομένη μέ σκοπόν ήδονιοτικόν, άλ- 
/.ά με τήν πρόθεσιν απλώς μιας έπιοείξεως σχετιζομένης πάντως μέ τήν γενετήσιον 
ζωήν (’) .

Ε) 1 φηγητής τού Πανεπιστημίου Γ. Μαγκάκης εν τή εσχάτως δημοσιευθείση 
^πί Καθηγεσία οιατριβή αυτού (2) ακολουθεί ενδιάμεσον γνώμην. Οΰτω μεταξύ άλ
λων αναφέρει: '

Εν τώ καθορισμώ τής έννοιας τής ακολάστου πράξεως έχει άνακύψει παρ’ 
ήμιν οιαφωνία. Κατά μίαν άποψιν, η έννοια τής ακολάστου πράξειυς ταυτίζεται κατά 
,-ά/-α αυ.ής τά στοιχεία προς την έννοιαν τής ασελγούς πράξεως. Ούτως ακόλαστος 
πρά,,ις είναι ή πράςις ή προσβάλλουσα τήν γενετήσιον ευπρέπειαν μέ σκοπόν ηδονι
στικόν ( Ίδε Χώραφάν σελ. 250, Ντζιώραν Ποιν. Χρον. 1964 σελ. 647, A. Π. 141) 
1961 Ποιν. Χρον. 1961 σελ. 333, Α. Π. 476)1961 αυτόθι 1962 σελ. 166). Κατ’ 
αλ ./jv άκοψιν, ακόλαστον πρας'.ν συνιστά ή συμπεριφορά ή πληρούσα μόνον τά άντι- 
κειμενικά στοιχεία τής άσελγείας, χωρίς νά είναι απαραίτητος καί ή συνδρομή τού 
υποκειμενικού, ήτοι τού ηδονιστικού σκοπού. (Οΰτω Γάφος σελ. 83, Γαρβίκας Ποιν. 
Χρον. 19ο2 σελ. 212, Μπουρόπουλος σελ. 624, Ιναρανίκας σελ. 173, Είσαγγελική 
αγο.ρευσις Κολλια επί τής Α. Π. 44) 1956 έν Ποιν. Χρον. 1956 σελ. 197, Α. Π. 300) 
1959 Ποιν. Χρον. 1960 σελ. 137, Α. Π. 334) 1962 αυτόθι 1963 σελ. 28. Κατά Δέ- 
ocv, Ποιν. Χρον. 1957 σελ. 427 τό υποκειμενικόν στοιχείου απαιτείται μόνον εις τήν 

τ&υ ‘ Πιλήματος) . Ή  δεύτερα αΰτη άποψις όρθώς μέν καθ’ ήμας, 
άποολε/.ει  ̂ εις τήν εύρυτέραν τινά σύλληψιν τής έννοιας τής ακολάστου πράξεως, άλ
λα Οιαγραφει την έννοιαν ταύτην μέ υπερβολικήν ευρύτητα. Ή  έννοια τής ακολά
στου πραςεως δέν όύναται νά νοηθή άνευ υποκειμενικού τίνος στοιχείου, διότι άλλως 
απολυται το κριτήριου βάσει τού οποίου δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν ενταύθα τή'Γ ορθήν

1·-Ποιν. Χρον. Τόμος ΙΕ I960 σελ. 188.
2. Τα εγκλήματα περί τήν γενετήσιον καί τήν οικογενειακήν ζωήν. 1967. αελ. 162.
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οριοθέτησαν του άςίο,.οίνου. Τό ύπακειμενικόν όμως τούτο στοιχείον δεν είναι.ηδονι
στικός σκοκος, άλλ ή εν τώ κειμένω αναπτυσσόμενη βουλησις.

, * · ' Εμϋένομ-εν εις τάς 'άρχικώς εκτεθείσας απόψεις μας. Καί μέ την· κρατούσαν
γνώμην οεν ουνάμεθα. νά συντα.χθώμεν, δι\ ρυς.λόγους λεπτομερώς' έκτίθεμεν άνώτέ-· 
pto. Αλλα καί την έτέραν γνώμην, την ύπδ τού ΤφηγητοΟ κ. Μαγκίάκη. διατυπωθεί- ' 
σαν ̂ δεν ουνάμεθα να υίοθετήσωμεν. Διότι υίοθέτησίς της, ανεξαρτήτως ' του ίάν. 'δι’· : 
αυτής αποδίδεται ή δχι ή σκοπουμένη τού νόμου έννοια θέλει δημιουργήσει έτερα 
ερμηνευτικά ζητήματα,· Ούτως ανακύπτει τδ ερώτημα: ποΐαι επιδείξεις σχετίζονται 
πάντως μέ .την γενετήσιον ζωήν όταν έλλείπη 6 ηδονιστικός σκοπός; Άφοΰ ή γυμνό
στηθος εμφάνισι εις την «πλαζ», καθ’ ά υποστηρίζεται, συνιστά άκόλαστον πράξιν, 
οεν κρε^ει να^συνιστά τοιαυτην καί ή «μπικινοφόρος» έμφάνισις ού μόνον εκσυγχρο
νισμένων νεανίδων αλλά άαί τινων θλιβερών νέων τής εποχής, ώς'επίσης καί ή γυμνό
στηθος έμφάνισις γυναικών εις χοροεσπερίδας ή άλλας κοσμικάς εκδηλώσεις, Ιτι δέ 
καί τού εκ πεποιθήσεως.γυμνιστοϋ καί ή τίνος άλλου;

Τοιαυ^η όμως διευρ.υνσις τής έννοιας τής ακολάστου πράςεως δέν έρείδεται 
νομιζομεν -<-ι νομικής οασεως. Ο νομοθέτης τού Ινώδικος πρό 4.0ετίας ίσως, δτε έ- 
γένετο^τά πρώτα σχέδιά του, δέν έσκέφθη καί δέν αντιμετώπισε την περίπτωσιν. 
Δι’ ο δέ, εν προκειμένω ύφίσταται καθ’ ημάς κενόν εις τήν νομοθεσίαν ή πλήρωσι* 
τού όποιου ούναται. νά γίνη μόνον διά νόμου. Έν πάση δμως περιπτώσει καί άν ύπο· 
τεθή ή γυμνόστηθος έμφάνισις εις τήν «πλάζ», παρόντων καί άλλων ατόμων, συν- 
ισ.ά ποινικώς κολάσιμον πράςιν ως υποστηρίζει ή -κρατούσα γνώμη δέον τότε νά 
έφαρμόζηται τό α λ  εδάφιον τού άρθρου 353 Π. Κ.

4 . ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Αίαν προσεχώ ς θά άρχίση ή δημοσίευσις μ ια ς σ ε ιρ ά ς 

σπαρταριστώ ν τεχνασμάτω ν μέ βά σ ιν  διαφόρους περιπτώ 
σ εις  π λα σ το γρ α φ ία ς , αί όποϊαι άπεκαλύφθησαν άπό τόν κα- 
θπγπτήν τής Δ ικα σ τική ς Γρ αφ ολογία ς καί συνεργάτην του 
περιοδικού μα ς κ. Ά ρ ισ τε ίδ π ν  Π ουλαντζάν , ό οποίος εύγε - 
νώς τά ς προσφ έρει ε ις  τούς ά να γνώ στα ς μας.
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ΑΟΡΑΤΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩίΝ

Τής κυρίας Μ ΑΡΙΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ,
ίατροϋ δ)ντρί«ς Μικροβιολογικού ΝΑ11

Ε '. ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΩΣ ΑΣΠΙΛΑ ΚΑ V ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΙ Ρ- 
ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ' ΑΝΟΣΙΑΣ.

’Αναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο μας ότι ή θεία Πρόνοια εμεριμνησε, ω-Ί-, 
γιά πλ-ΐστες μολυσματικές άρρώστειες (π. χ. διφθερίτιδα, ευλογία, τύφο κ.λ.π.) , όταν 
προσβληθή ό ανθρώπινος οργανισμός καί μέ τά σχηματιζόμενα αντισώματα κατωρθω- 
σει να έπιζήση καί νά άποθεραπευθή, να αποκτά για τις άρρώστειες αυτές άνοσια, 
είτε διαρκή, είτε ώρισμένης μακράς όιαργείας.

Αυτή ή ανοσία λέγεται ε π ί κ τ η τ η  κατ’ άντίθεσιν προς τή φ υ σ ι % ή 
ά ν ο σ ί α, πού έχει ό άνθρωπος κατά τούς εξ πρώτους μήνες τής ζωής του.

’Έτοι, αν φροντίοουμε κατά τήν βρεφικήν ηλικία νά έφοδιάσουμε τόν οργανι
σμό τού ανθρώπου μέ αντισώματα διάρκειας γιά ώρισμένες μολυσματικές άρρώστειες, 
τότε δημιουργούμε τήν αόρατη άσπίοα κατά των μικροβίων των ασθενειών τούτων, 
εις τρόπον ώστε καί άν κατορθώσουν αυτά νά εισχωρήσουν 3τό σώμα τού ανθρώπου, 
νά συναντούν ενα τείχος άπόρθητο καί νά συντρίβωνται καθιστάμενα ανίκανα να ε
πιτύχουν μόλυνσι.

Αυτό επιτυγχάνεται με τά, ΕΜΒΟΛΙΑ καί τούς ΟΡΟΙ Σ.
Καί οπούς γνωρίζετε, σήμερα ή επιστήμη είναι εφοδιασμένη μέ σειρά ολόκλη

ρη εμβολίων καί ορών, όπως είναι τά εμβόλια καί οί οροί κατά τής διφθερίτιδος (άν- 
τιοιφθεριτικόν έμβόλιον ή ορός) , κατά τού τετάνου (άντιτετανικόν έμβόλιον) κατά 
τού τύφου (άντιτυφικόν έμβόλιον) κατά τής ευλογίας (έμβόλιον όαμαλίτιδος) κατα 
τής φυματιώσεως (άντιφυματικόν έμβόλιον) , κατά τής πολυμυελίτιδος κλπ. .λπ.

Είναι αλήθεια, ότι επί αιώνες ολοκλήρους ή ανθρωπότητα έμαστίζετο από έ- 
πιδημίες, ένώ οί γιατροί ήσαν ανίσχυροι νά προλάβουν ή νά θεραπεύσουν τις τρο
μερές καί εξοντωτικές γιά τόν άνθρωπο άρρώστειες. Μέχρι πρό ΙΟετίας ήτοι μέχρι 
τό έτος 1957 ή πολυομυελΐτις ήτο έπιδημιακή καί προσέβαλε αδιακρίτως άτομα οί- 
ασδήποτε ήλικίας, τά όποια άν δέν άπέθνησκον, καθίσταντο ανάπηροι, μεταξύ των 
οποίων πολλές διεθνείς προσωπικότητες, όπως ό Φραγκλίνος Ροΰσβελτ, Πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής κατά τόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον. ’Από 
τού έτους όμως 1967 οί Κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, ύστερα άπό εντατικές έρευ
νες καί πειράματα πολλών-μηνών άπεφάσισαν νά επιτρέψουν τή χρησιμοποίηση δι’ 
ένέσεων τού έμβολίου το όποιο άνεκάλυψεν ό ’Αμερικανός ιατρός ’Ιωνάς Σώλη καί 
τό όποιο έβελτιώθη άπό τόν Δρα ’Άλμπερτ Σάμπιν, ώστε νά λαμβάνεται άπό τό στό
μα. Ό εμβολιασμός αύτός στήν Ελλάδα έπεβλήθη ύποχρεωτικώς εις τά άτομα ήλι
κίας μέχρι 20 έτών.

Τά άποτελέσματα υπήρξαν έκπληκτικά τόσο, ώστε έκτοτε ουδέποτε έσημειώ- 
θη επιδημία πολυεμυελίτιδος.

Άπό στατιστικές πού έγιναν στήν Α γγλία έβεβαιώθη δτι ή άσθένεια αυτή

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝ Η !
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είναή ιό3ο σπανία, ώστε μόνο 23 κρούσματα έσημειώθησαν τό έτος 1967 σ’ όλόκλη- 
ρη τη  χώρα, από τά όποια μόνον ένα ήτο θανατηφόρο.

Επίσης είναι γνωστό βτι κατά τά παλαβότερα χρόνια ή οιφθερΐτις, ή οποία ά- 
ποτελοΰσε  ̂ τον τρόμο των μητέρων, άπεδεκάτιζε τά παιδιά μέχρις δτου άνεκαλύφθη 
κα^ αρχάς ο άντιδιφθεριτικός ορός καί αργότερα τό σχετικό προληπτικό εμβόλιο', 
ώστε σήμερα νά προλαμβάνωνται θύματα από την ασθένεια αυτή.

Μια άλλη παιδική άρρωστεια Ιπικίνδυνη είναι ή ιλαρά, την οποία οί μητέ- 
?£ζ^Αντιμετωπίζουν κάπως αδιάφορα γιατί τή θεωρούν ώς κάτι τό φυσικό γιά τά 
παιδιά, όπως π. χ. τήν όδοντοφυ α. Καί όμως, από στατιστικές καί παρατηρήσεις πού 
έγιναν στην Βρεταννία προέκυψεν δτι ή ασθένεια αυτή σκότωσε περισσότερα άτομα 
α/t ο,τι η πολυομυελΐτις, η οιφθερΐτις καί ή ευλογία μαζί, κατά τά τελευταία πέν- 
τε χρόνια. Αυτό αποδίδεται σέ δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι δτι, σέ μιά τουλάχι
στον απο τις εκατό περιπτώσεις Ιλαράς στους ασθενείς παρουσιάζονται επικίνδυνες 
επιπλοκές, όπως ή βρογχΐτις, ή πνευμονία ή ή μέση ώτΐτις.

Δεύτερον στο δτι ή ιλαρά, άντίθετα άπό την πολυομυελίτιδα δεν έχει κατανι- 
κηθή ακόμη άπό εμβόλιο ειδικό γιά τήν άσθένεια αυτή. Τελευταία άνηγγέλθη δτι 
άνεκαλύφθη ένας άποτελεσματικός ορός εναντίον τής ιλαράς γιά παιδιά ηλικία-
1— 15 ετών.

Ε^σι καί ή παιδική αυτή άσθένεια πού θεωρείται μία άπό τις άναπόφευκτες 
θα κατάληξη ι* ελάχιστο χρόνο νά άποτελή, μαζί μέ τήν πολυομυελίτιδα, τή οι- 
φθεριτιοα και τήν^ευλογιά περίπτωση, πού οί περισσότεροι γιατροί δεν θά τή συναν 
τοΰν^περισσότερο από μία φορά κατά τή διάρκεια τής σταδιοδρομίας τους. ’Αλλά ιό 
αμβοΛίο καια της ιλαρας τότε μόνο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αν όλα ή του- 
λάχιστόν τά ^περισσότερα παιδιά άπό κάθε γενιά άποκτήσουν άνοσία δχι μόνο στήν 
άρρωστεια αυτή, αλλά καί στις άλλες τις σημαντικώτερες.

. Γι“τ1 πΡεπεί ν“ γνωρίζουμε καί νά μή τό λησμονούμε ποτέ, δτι τά μικρόβια, 
ι,ή, ιλαράς, τής πολυομυελιτιδος, τής διφθερίτιδος, τής ευλογίας καί άλλων άσθε- 
νειών βρίσκονται καί ζοΰν πάντοτε μαζί μας καραδοκώντας τήν ευκαιρία νά εξαπο
λύσουν μιά επιδημία, άν ή άνοσία ένός έθνους εναντίον τους., παυσει νά είναι διαρ
κής καί έντονος καί άφεθή έτσι νά πέση σέ χαμηλό επίπεδο.

’’Αλλωστε είναι βεβαιωμένο άπό διάφορες έρευνες καί μελέτες δτι τά περισ
σότερα άπό τά μικρόβια αυτά υπάρχουν στον πλανήτη μας επί πολλές χιλιετηρίδες 
πρό τής έμφανίσεως τού άνθρώπου καί έχουν ισχυρότατες δυνάμεις έπιβιώσεως.

Εύρίσκομαι λοιπόν στήν άνάγκη, άνεξαρτήτως των μέτρων τά όποια λαμ
βάνει εκάστοτε ή Πολιτεία γιά  τήν πρόληψη επιδημιών, νά τονίσω δτι ό μόνος τρό
πο, για να κατα-j ιησουμε τα μικ.ροοια τών διάφορων τρομερών άσθενειών άνίσχυρα 
νά προσβάλλουν, τόσο τά παιδιά μας, δσο καί εμάς τούς ίδιους, είναι νά φροντίσουμε 
γιά τήν προστασία μας, τήν όποια μάς εξασφαλίζουν μέ βεβαιότητα τά εμβόλια καί 
οί οροί.

Ή  άμέλεια ή ή δι’ οίονδήποτε λόγον παραμέλησις τού έγκαιρου προληπτικού 
εμβολιασμού ή τής χρήσεως ορών, γιά τά παιδιά μας μέν, άποτελεΐ έγκλημα εναντί
ον τους, γιά τούς εαυτούς μας δέ άποτελεΐ αυτοκτονίαν.

Στο επόμενο θ’ άσχοληθοΰμε μ’ ένα άπό τά σύγχρονα όπλα καταπολεμήσεως 
τών μικροβίων δηλαδή τά άντιβιοτίκά φάρμακα.

Μ ΑΡΜ  ΙΑ Κ Ω Β  ΙΔ Ο Υ
Άγ. Ζώνης ί>



ME TON ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

•  S V 0  Κ Ο Π Α  ΣΑΝ Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
•  O P K f M O Z I A  NEON Α ί Τ Ϊ Φ Ϊ Λ Λ Κ Π Ν
•  Χ Ο Ρ Ο Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ι  T H E  Α Σ Γ Ϊ Ν .  4 Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ι Ε 0 Σ  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ο Σ
•  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  T 0 V  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Α ϊ Τ Υ Ν Ο Μ .  Π Ρ Ο Σ  Ι Ο Υ Σ  Σ Ε Ι Σ Μ Ο Π Λ Η Κ Τ Ο Υ Σ
•  Χ Ο Ρ Ο Ε Σ Β Ε Ρ Ι Σ  Τ Ο Ϊ  Α Ρ Χ Η Ε Ε Ι Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ
•  H Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  ΠΟΑΕΟΝ Π Α Ρ Ε Λ Α Υ Ν Ε Ι

M l  Τ Ο Ρ Α  Γ Ε Ι Α  Σ Α Σ
Ύ π ο  τοΰ Ύπαστυνόμου Α ' χ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Π Η Λ Ο Υ

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Hi στήλη αυτή, υστέρα από μακρά απουσία, εμφανίζεται καί πάλι στο προσκή

νιο των «’Αστυνομικών Χρονικών»... Καί επανέρχεται... δριμυτερη... Στήνει, λοιπόν, 
από σήμερα τά σκηνικά της, τοποθετεί τό φακό της στή μέση τής επίκαιρο ι-ητος, 
ανοίγει σημειωματάρια, ετοιμάζει τά... σύνεργα τοΰ ρεπορτάζ, καί, κάνοντας το^σταυ- 
ρό της, ξαναρχίζει τό έργο της... Ένα έργο σοβαρό, σημαντικής κοινωνικής ωφελι- 
μότητος... θά  σταθή στό κέντρο τοΰ πολυθόρυβου κύκλου τής βιοπάλης, κυκλωμένη 
από πρόσωπα, γεγονότα,, μηχανές, καταστάσεις... Καί θά σημαΟεύη τούς στόχους 
της... Στόχους κινητούς, πού περνούν καί χάνονται μέ κινηματογραφική ταχύτητα.^.. 
Θά ξεχωρίζη άπ’ τό σωρό των αδιάκοπων καθημερινών .γεγονότων τά πλέον άξιο- 
λογα... Γιά νά βγάζη τά συμπεράσματα πού χρειάζονται.

Χαίρεται δ γράφων γιά την καινούργια του εξόρμηση. Νοιώθει χαρα μεγάλη... 
Γιατί όλα γύρω βοηθούν ετούτη την εποχή γιά νά δημιουργηθή λογοτεχνικό κέφι, 
γιά νάρθη έμπνευση, γιά νά θρονιαστή καί πάλι χαρούμενη, καλωσυνάτη ή Μεγάλη 
Στιγμή πού εγκαινιάζει πνευματικές δημιουργίες...

Είναι βλέπετε Ικεΐνο τό ανήσυχο πουλί πού πέτα από κλαρί σέ κλαρί τραγου
δώντας... Είναι τό λουλούδι τό πολύχρωμο πού βγάζει χαριτωμένα τό κεφάλι του άπό 
τό χώμα... Είναι τό φεγγάρι πού χαράζει ασημένιους δρόμους μέσα στήν άπεραντωσύ- 
νη τής θάλασσας... Είναι ή ’Άνοιξη... Αυτή ή γλυκεία πλανεύτρα πού συνεπαίρνει 
τό νοΰ καί τις αισθήσεις καί τήν καρδιά, καί ξεσηκώνει φθόγγους, ήχους, φωνές, 
ιδέες...

Πρεμιέρα, λοιπόν, αυτής τής στήλης... "Ολοι είσθε καλεσμένοι... Μά, δλοι... 
ΚΓ όσοι αγαπάτε τον γράφοντα, κΓ δσοι δέν τούχετε χαρίσει τήν .αγάπη σας... "Ολοι 
είσθε καλεσμένοι... Μικροί καί μεγάλοι, ’Αθηναίοι καί ’Επαρχιώτες.... Νηστεύσαντες 
καί μή νηστεύσαντες... Κάθε δεκαπενθήμερο θά μαζευώμαστε σ’ αυτήν εδώ τήν ήσυχη 
γωνιά καί θά τά λέμε...

’Αλλά, ώρα ν’ αρχίσουμε... Μαέστρο λίγη μουσική... Φωτογράφος, σκόπευσε... 
Άς ανοιχτούν τεφτέρια... Μολύβια καί μπίκ άς αρχίσουν νά γλυστροΰν πάνω σέ κα- 
τάλευκες σελίδες...

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» παρουσιάζουν:
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Καθώς ανοίγει σιγά - σιγά ή Αυλαία ένα τεράστιο, μοντέρνο κτίριο δεσπόζει 
επιβλητικό... Χωρίς, μουσική υπόκρουση... Μανάχα κανένα παράγγελμα άκούγεται 
κάπου - κάπου: «Προσοχή» «"Εν - δυο» «Τούς ζυγούς λύσατε»... Είναι οί φωνές πού
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πλαισιώνουν μια ζωή πειθαρχήμένη... Κι’ ή πειθαρχία φέρνει τήν τάξη, κι·’ αυτή 
τήν πρόοδο κ ι’ εκείνη τήν προκοπή...

Ας πλησιάσουμε... Είναι ή Σχολή των ’Αστυφυλάκων, πού βρίσκεται στή 
Χεα Φιλαδέλφεια. Από έδώ αρχίζει δ δρόμος, δ ατέλειωτος δρόμος τής Ιστορίας τοϋ 
Αστυνομικού Σώματος... Απ’ έδώ ξεκινούν κάθε χρόνο οί νέοι άγωνισται των Ά -

ί

'Ο ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Σακελλαρίου εν μέσω τοόν ’Αστυνομικών 
Α)ντων Α' κ. κ. Στρατί), Γιαννοπούλου, Τσιοόγκου καί άλλων Αξιωματικών, μετά τό 

πέρας της ορκωμοσίας των νέων αστυφυλάκων.

στύνομικών ’Ιδεών, οί εύαγγελισταί τού Νόμου καί τής Τάξεως, τά-χελιδόνια πού θά 
πετάξουν τριγύρω για νά φέρουν τήν ’Άνοιξη...

Τό ξεκίνημα!! Αέξη μαγική πού σέ πλημμυρίζει αναμνήσεις άπό ένα χθεσι
νό κόσμο πού τόν διάβηκες κάποτε μέ κατάμαυρα καλοκτενισμένα μαλλιά, μέ λεβέν
τικο παράστημα, μέ κέφι, μέ όνειρα...

... Ή  ’Αστυνομική Σχολή αυτήν τήν ώρα έχει βάλει τά γιορτινά της... Καί 
ένα σωρό κόσμος τήν έχει πλημμυρίσει... Σέ λίγο θά λάβη χώραν μια σεμνή καί συγ
κινητική τελετή... Ή  ορκωμοσία 161 νέων ’Αστυφυλάκων...

Όμορφοστολισμένος δ χώρος... Κι’ οί χθεσινοί. δόκιμοι, ντυμένοι τώρα μέ τή 
στολή τού Άστυφύλακος, άνυπομόνοΰν νά ξεκινήσουν... Παρό,ντες: δ ’Αρχηγός τού 
Άστυνομικ-ού Σώματος κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. 
’Αθανάσιος Στρατής, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Κών) νος Τσιοΰγκος, 
δ Διευθυντής τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Κων) νος Παπα- 
σπυρόπουλος, δ Διευθυντής τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. ’Ελευθέριος Γιαν- 
νακόπουλος καί μέλη των οικογενειών των νέων ’Αστυφυλάκων.

Καί τό επιτελείο τής Σχολής ολόκληρο επί ποδός... Ό Διευθυντής τών ’Αστυ
νομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος, ο Υπο
διευθυντής τών Σχολών Αστυνομικός Δ) ντής Β ' κ. Λεωνίδας Παπαθανασίου, δ Υ 
πασπιστής τών Σχολών Αστυνόμος Β ' κ. Παναγιώτης Βλαχάκης, δ Διοικητής τής 
Σχολής ’Αστυφυλάκων ’Αστυνόμος Β ' κ. Ήλίας Ψυχογιός, δ Κοσμήτωρ τής Σχολής 
Αστυφυλάκων ’Αστυνόμος Β ' κ. Θεόδωρος Χαρλαύτης καί δλοι οί ’Αξιωματικοί τής



31ft 2πύρου Μήλου

Σχολής... "Ολα όμορφα, καλοβαλμένα, εύγενικά... Κι’ ή Ιερή Ακολουθία αρχίζει... 
Συγκίνηση καί κατάνυξη απλώνεται ολόγυρα... Κι ύστερα δ ιερός όρκος... Τα λόγια 
πίστεως πού θ’ αποτελούν πάντα τήν πυξίδα μέσα στο πέλαγος τής βιοπάλης... Σαγ- 
μή πανέμορφη... Κι’ ύστερα, 6 Διευθυντής των Αστυνομικών Σχολών, Αστυνομικό, 
Διευθυντής Α' κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος απευθύνεται προς τούς νέους ’Αστυφύλα
κες, γιά νά τούς πή ετούτα τά εμπνευσμένα λόγια:
»Νέοι ’Αστυφύλακες,

Κατά τήν λαμπράν αυτήν τελετήν, τήν οποίαν τιμά διά τής παρουσίας του δ 
’Αξιότιμος κ. ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος, έδώσατε τον 'Ιερόν δρκον πί
στεως τού Δημοσίου λειτουργού, με θησκευτικήν εύλάβειαν, εθνικήν εξαρσιν, νεα
νικόν ενθουσιασμόν, χαράν καί υπερηφάνειαν, ενώπιον των εκπροσώπων τής Θρη
σκείας καί τής Πολιτείας.

Τον δρκον τούτον, διά τού δποίου ύπεσχέθητε πίστιν εις τήν Πατρίδα, ύπακο- 
ήν εις τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους, ώς καί διαχείρησιν τής Δημοσίας 'ϊπηρεσίας 
τιμίαν καί ευσυνείδητου, θά πρέπει νά διατηρήτε άσβεστου καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής σταδιοδρομίας σας εις τό τετιμημένον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είς τάς τά
ξεις τού οποίου, από σήμερον, πανηγυρικώς καί επισήμως είσέρχεσθε.

Ή  τιμή ή οποία σας προσγίνεται είναι μεγάλη.
Σήμερον δέν ήνοίχθη δι’ υμάς ή οδός μόνον τής επαγγελματικής άπασχολή- 

σεως, τού βιοποριστικού έπαγγέλματος, αλλά καί ή όδός ΐή,ς ένασκήσεως ένός υψη
λού λειτουργήματος, μιας Κοινωνικής καί ’Εθνικής αποστολής.
Νέοι ’Αστυφύλακες,

Ποια είναι έν λεπτομέρεια τά καθήκοντά σας γνωρίζετε καλώς. Σάς τά Ιδίβα- 
ξαν κατά τήν διάρκειαν τής εν τή Σχολή εκπαιδεύσεώς σας εκλεκτοί καί πεπειραμέ
νοι ’Αξιωματικοί, ώς καί διακεκριμένοι ίόιώται καθηγηταί, ούς επ’ ευκαιρία ευχα
ριστώ θερμώς καί συγχαίρω.

Δέν θά ύπεισέλθω είς λεπτομέρειας κατά τήν παρούσαν στιγμήν, αλλά θά σάς 
απευθύνω μερικάς βασικάς συμβουλάς καί οδηγίας.

’Εφαρμόσατε πλήρως τούς Νόμους, προς πάσαν κατεύθυνσιν. άμερολήπτως καί 
δμοιομόρφως, οίτινες χαλιναγωγούντες τάς Ιγωϊστικάς όρμάς τής ανθρώπινης φύσεως, 
προστατεύουν τά πολιτιμότατα αγαθά τού ανθρώπου, τήν ζωήν, τήν περιουσίαν, τήν 
τιμήν καί τήν ελευθερίαν καί εξασφαλίζουν μίαν σφαίραν έλευθερίας άδιατάρακτον, 
τόν σεβασμόν τής οποίας έγγυάται ή Πολιτεία.

Οί Νόμοι, εξαφανίζοντες τήν αναρχίαν, αποτελούν τήν ειρηνικήν όργάνωσιν 
τής κοινωνικής συμβιώσεως. ’Εξασφαλίζουν τήν τάξιν καί δημιουργούν μίαν ατμό
σφαιραν ασφαλείας καί εμπιστοσύνης, ήτις αποτελεί τήν προϋπόθεσιν πάσης δημιουρ
γικής προσπάθειας καί πάσης κοινωνικής προόδου.

«Νόμους άνθρώποις αναγκαίου τίθεσθαι καί ζήν κατά νόμους ή μηδέν διαφέ- 
ρειν τών πάντη άγριωτάτων θηρίων» ελεγεν δ επιφανέστατος ’Αθηναίος Φιλόσοφος 
καί μαθητής τοώ Σοσκράτους Π λ ά τ ω ν .

Παρέχετε πάντοτε τόν εαυτόν σας υπόδειγμα αξιοπρεπούς καί έντιμου υπαλλή
λου καί γίνετε οδηγοί, σύμβουλοι, φρουροί καί συμπαραστάται τού πολίτου, συμμορ- 
φούμενοι πρώτοι σείς είς τάς έπιταγάς τής Πολιτείας. Μή ξεχνάτε δτι ή εύγένεια 
υποχρεώνει καί επιβάλλει, τό δέ παράδειγμα διδάσκει.

Ή  αξιοπρέπεια είναι αβρά καί ευπρεπής υπερηφάνεια ελεγεν ό Σταγειρίτης 
Ελλην Φιλόσοφος Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς  καί ό Γάλλος ποιητής καί μυθιστοριογρά-
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φος  ̂Β ί κ τ ω ρ Ο ύ γ κ ώ έλεγεν οτι ή αληθινή ευγένεια είναι «σάν τό καθαρό 
χρυσάφι πού δέν σκουριάζει ποτέ».

Βοι,ε αντικειμενικοί, εργατικοί, ευγενεϊς, ευπρεπείς, σεμνοί καί καλλιεργήσα
με (,άς ηθικας εκεινας αςιας και αρετας, αίτινες πρέπει να κοσμούν τόν έντιμον 
’Αστυνομικόν.

Εργασθήτε πάντοτε με γνωμονα την εύορκον εκτέλεσιν τού καθήκοντος σας 
προς την Κοινωνίαν καί την Πατρίδα, πειθαρχοΰντες πάντοτε καί εμφορούμενοι υπό 
αγάπης προς πάντας.

« Εάν ταϊς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ καί των ’Αγγέλων, αγάπην όέ μή 
εΧω, γεγονα χαλκός ήχων καί κύμβαλον άλαλάζον» έκήρυττεν 6 ’Απόστολος των 
’Εθνών.

Έστέ δίκαιοι.
Ή  μεγαλυτέρα δυστυχία ή οποία ήμπορεϊ νά πλήξη ένα πλάσμα, είναι τό νά 

ύποφέρη εξ αιτίας τής αδικίας, διεκήρυξεν ό ’Άγγλος 'Θεολόγος καί Φιλόσοφος Ού-'ί- 
λ ι α μ Π ά λ ε ϋ.

Συνεχίσατε έπαξίως την μεγάλην ιστορίαν καί παράόοσιν τού ’Αστυνομικού 
Σώματος, ήτις γεμει εύγενών καί Εθνικών αγώνων, διά τήν επιτυχίαν τών οποίων 
πολλοί έπεσαν ήρωϊκώς είς τόν 'Ιερόν Βωμόν τού καθήκοντος.

Μέ απόλυτον πίστιν καί ευσυνειδησίαν πρός τήν εκπολιτιστικήν αποστολήν τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί προσήλωσιν είς τα ’Ιδανικά τής Πατρίδος, έκτελέσατε 
πάντοτε τό καθήκον σας καί άγωνισθήτε σκληρώς είς τήν διηνεκή μάχην κατά τών 
εχθρών τής τάξεως καί τής άσφαλείας, μέ πλήρη πειθαρχίαν είς τούς άνωτέρους σας 
και τας διαταγας τών Κρατικών Αρχών, μέ πνεύμα συμπαραστάσεως πρός τούς νο- 
μιμόφρονας πολίτας, με άνώτερον ήθος καί χαρακτήρα, μέ ψυχραιμίαν καί πολιτισμέ- 
νην συμπεριφοράν, μέ θάρρος, μέ υπερηφάνειαν διά τήν αποστολήν σας, μέ εργατικό
τητα καί μέ απεριόριστον αγάπην πρός τήν ένδοξον καί Αίωνίαν Ελλάδα, τήν Πα
τρίδα μας, ήτις οαφνοστεφης προβάλλει μέ τό λαμπρόν φώς της από τά βάθη τών 
αιώνων.

Είσέρχεσθε είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων υπό άρίστους οιωνούς, ούς 
έδημιούργησεν ή Έπανάστασις τής 21ης ΑΠΡΙΛΙΟ!, ήτις άναβαπτισθεΐσα είς τήν 
λαϊκήν εμπιστοσύνην τήν 13ην Δεκεμβρίου, άπέδειξεν άδιάλυτον τόν αρραβώνα έν
οπλου καί αόπλου ’Έθνους.

Μέ τήν 21ην ΑΠΡΙΛΙΟΣ άνέτειλε τό έαρ, ως χρυσός, μεγαλειώδης "Ηλιος, 
οιά νά διαλύση τό πυκνόν σκότος τού Εθνικού ορίζοντος, νά καταυγάση τόν ζοφερόν 
ουρανόν τής Ελλάδος καί νά φωτίση ολόλαμπρος όλους τούς "Ελληνας.

Ή  21η ΑΠΡΙΛΙΟΣ είναι ή έναρξις μιας νέας εποχής είς τήν 'Ιστορίαν τών 
Ελλήνων, μιας νέας πορείας διά τό ’Έθνος μας. Είναι ή άρνησις ένός κακού παρελ
θόντος, είναι ή άνόρθωσις, ή αναδημιουργία, ή άναγέννησις.

Άρνεϊται τήν φαυλότητα, τήν στασιμότητα, τό χάος, τόν διχασμόν. Άντιτάσ 
σεται είς τήν οχλοκρατίαν, είς τήν έξαπάτησιν τής νεολαίας καί είς τόν αντεθνικόν 
καί άντιχριστιανικόν Κομμουνισμόν. ’Αποτελεί σταθμόν διά νέαν αφετηρίαν πρός δη
μιουργίαν μιάς νέας πολιτείας, μιας Πατρίδος άπηλλαγμένης από τά μίση καί τά πά
θη τού παρελθόντος, σταθμόν μιάς απαρχής οίκοδομήσεως τού μέλλοντος τής νεωτέ- 
ρας Ελλάδος.

Φιλοδοξία τής Έπαναστάσεως καί τής ’Εθνικής ήμών Κυοερνήσεως βασική 
καί ανυποχώρητος είναι ή υπαρξις μιάς δημιουργικής προσπάθειας πρός πάσας τάς 
κατευθύνσεις, ή ένότης δλων τών Ελλήνων, ή προσπάθεια έπουλώσεως τών πληγών 
καί ή άνάκτησις τού άπολεσθέντος χρόνου δημιουργίας.



— — —

S20 Siiupou Πηλού

Εις τό μέγα καί Ιστορικόν τοϋτο έργον της, πρέπει ολοι νά συμβαλωμεν θετι- 
κώς δια νά έλθη τό ταχύτερον ή επιτυχία, προ πάσης προσδοκίας καί δια νά δδηγή- 
ση το ’Έθνος ήνωμένον εις μίαν νέαν εποχήν υλικής ευημερίας, ψυχικής άνατάσεως 
καί πνευματικής άνθήσεως. ’Απαιτείται προς τοϋτο εργασία, μόχθος, αγών. Βαοίζο- 
μεν ήδη την λεωφόρον την κατασκευασθείσαν υπό των Σταυραετών τοϋ Γράμμου καί 
τοϋ Βίτσι, ήτις οδηγεί πρός τά όνειρα τοϋ Γένους καί τά λαμπρά οράματα τής Φυ
λής μας, γέροντες άνά χείρας άνημμένον τόν πυρσόν τής παντοδυνάμου φλογός τής 
Πίστεως.

Μέ την πεποίθησιν ότι θά ένστερνισθήτε καί θά υλοποιήσετε πλήρώς τάς ανω
τέρω άρχάς πρός τό συμφέρον τής Κοινωνίας καί τής ΙΙατρίδος σάς αποχαιρετώ, 
σάς εύχομαι λαμπράν σταδιοδρομίαν καί σάς προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν,

Ζήτω Ή Αίωνία Ελλάς
Ζήτω Ή  Έπανάστασις τής 21ης ° Απριλίου
Ζήτω Ή ’Αστυνομία Πόλεων».

Ζωηρά χειροκροτήματα καλύπτουν τό τέλος τής ομιλίας τοϋ κ. Διευθυν- 
τοΰ... Καί ή όμορφη τελετή κλείνει με τήν προσφορά αναψυκτικών.' Κι’ 6 επίλογος... 
Οί νέοι Αστυφύλακες, μέ τά Φύλλα Μεταβάσεως καί Πορείας στά χέρια, ξεκινούν 
γιά τις καινούργιες υπηρεσίες των... 130 γιά τήν Διεύθυνση ’Αθηνών, 19. γιά τήν 
Διεύθυνση Πειραιώς, 7 γιά τήν Πάτρα καί 5 γιά τήν Κέρκυρα.

Τούς συνοδεύουν οί ευχές καί ή άγάπη μας. Ή  Παναγιά ας τούς προστατεύη...

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ THE ΑΣΤΥΜΟΜΙΚΗΣ Δ1ΝΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τώρα τά σκηνικά αλλάζουν... Ντεκόρ καλλιτεχνικό, πολύχρωμο έχει στηθή... 
Πρόσωπα χαρούμενα μπαινοβγαίνουν... Μεζέδες ορεκτικοί, φαγητό καί ποτά γιά κάθε 
γούστο... ΚΓ ακόμα καλλιτεχνικά συγκροτήματα... “Ολα υπό τάς διαταγάς τής Α. Μ 
τοϋ Κεφιοΰ...

Βρισκόμαστε στόν γνωστό «ΠΕΙΡΑ ΓΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ», τής δοοϋ Καραίσκου, 
στόν Πειραιά... Βράδυ ανοιξιάτικο... Σαββατόβραδο... Καί τό ημερολόγιο ανοικτό στήν 
'ημερομηνία: 16 Μαρτίου 1968... ’Εδώ, ή ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς έχει δρ- 
γανώσει τήν καθιερωμένη χοροεσπερίδα της... Καί πιστοί από όλες τις γειτονιές των 
Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς προσήλθαν, σύν γυναίξί καί τέκνοις, γιά νά περάσουν λί

γες, ώρες ευτυχισμένες. Ό «Πειραϊκός Σύνδεσμος» φαντάζει καί γοητεύει. Σημαιοΰλες, 
θυρεοί, σημαιοΰλες, έξυπνα επιγράμματα, λουλούδια, λογής - λογής μπιμπελώ... “Ο
λα με κέφι φτειαγμενα... Καί κόσμος... Κόσμος εκλεκτός, πού αντιπροσωπεύει δλες 
τις κοινωνικές; τάξεις...

Ας ρίξουμε μιά ματιά ατούς καλεσμένους μας, τούς οποίους υποδέχονται φι- 
λοφρονέστατα καί εξυπηρετούν ύποχρεωτικώτατα οί λαμπροί ’Αξιωματικοί τής ’Α
στυνομικής Διευθυνσεως Πειραιώς, με επι κεφαλής τόν ίδιο τον κ. Τσιοϋγκο καί μέ 
βοηθούς άξιους καί πολύτιμους τόν ’Αστυνόμο κ. Γάλλο, τόν ’Αστυνόμο κ. Σαντά, τόν 
^Αστυνόμο κ. Παπαλυμπερη, τόν Ιπαστυνόμο κ. Κυρανάκο, τόν. κ. Μπερδούση καί 
άλλους. Διακρίνουμε, λοιπόν, ανάμεσα ατούς εκλεκτούς προσκεκλημένους προσωπι
κότητες τής Ελληνικής Ζινής. Τήν χοροεσπερίοα, τιμοΰν μέ τήν ευγενική παρουσία 
τους ό Νομάρχης Πειραιώς κ. Καλογερόπουλος Κων) νος, δ Γενικός Διευθυντής τοϋ 
Πολιτικού Γραφείου τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Παπαδοπούλας Χαράλαμ- 

° 1πο3τράτηγος κ· Χατξήπέτρος ’Αλέξανδρος καί οί Γενικοί Γραμματείς τών 
Υπουργείων Δημ. Τάξεως κ. Λαδάς Ιωάννης καί ’Εσωτερικών κ. Κωτσέλης Πέτρος. 
t Παρέστησαν επίσης o’ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας'κ. Σ'ακελλαρίου Βασίλειος,
° Αρχηγός -ήζ Βασιλικής Χωρ) κής κ. Μάλόΰκος Περικλής, δ ’Αρχηγός τοϋ Πυ-
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■ροσβεστικοΰ Σώματος κ. Καραχάλιος ’Ιωάννης, οί Δήμαρχοι ’Αθηνών καί Πειραιώς 
κ. κ. Γι -.ος Δημητριος και Σκυλίτσης Αριστείόης, οί Άντιδήμαρχοι κ. κ. Άνέστητ 
Σπυρίδων καί Καλαμάκης Γεώργιος, δ Πρόεδρος καί δ Γενικός Διευθυντής του 0Λ1Ί 
κ. κ. Βέλλιος Παναγιώτης καί Ματζουράνης Γρηγόριος, δ Στρατιωτικός Διοικητής 
Πειραιώς κ. Ινούρτης Αλέξανδρος, δ Ναυτικός Διοικητής Νοτίου Αιγαίου κ. Ίωάννου 
’Αθανάσιος, δ ’Ανώτερος Διοικητής Χωρ) κής περιφέρειας Πειραιώς, κ. Κομνηνός 
Παύλος, ο Λιμενάρχης Πειραιώς κ. Γραοάρης Βασίλειος, οί Δήμαρχοι Νίκαιας — 
Κερατσινιου και Αγιου Ιωαννου Ρεντη κ. κ. ΓΙλυντζανόπουλος Νικόλαος, Δαβάκης 
Παναγιώτης καί Λιαννόπουλος Γεώργιος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ. κ. Γαλανό- 
πουλος Θεράπων, Τσατούχας Γεώργιος, Παπασπυρόπουλος Κων) νος, Παπαποστόλου 
Αλκιβιάδης, Σταυρόπουλος Κων) νος, Παπαθανασίου Λεωνίδας, Μαυροζούμης Πανα

γιώτης, Δασκαλόπουλος Νικόλαος, Γιαννακόπουλος ’Ελευθέριος, Μαραβελάκης Άν- 
ορέας, Μαραβέλιας Βασίλειος, Ζυγοκώστας ’Ιωάννης, ΙΙαπαρρηγόπουλος Παναγιώ
της. ΙΙατσιλίβας Βασίλειος καί πολλά άλλα επίλεκτα μέλη τής ’Αθηναϊκής καί ΙΙει- 
ραϊκής κοινωνίας.

Σε μια συντροφιά διακρίνουμε επίσης τόν Ταγματάρχη τής τηλεοράσεινς τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Σταμάτη, μέ τόν Προϊστάμενον τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί τήν Κα Ντόντου, τόν δημοσιογράφο κ. Ή- 
λία Μαλάτο, μέ εκπροσώπους τής τηλεοράσεως καί τοϋ Ελληνικού Τύπου. 
Σέ άλλο τραπέζι ένα γκρουπ εκλεκτών δημοσιογράφων, πιο εκεί τόν Προϊστάμενο 
τοΰ Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί τήν Κα Γάϊ- 
κου, πάρα κάτω τήν εύγενεστάτη καί δραστήρια Πρόεδρο τοϋ ΟΚΦΑ Πειραιώς κ.
’Αθήνα Δηληβέρη, μέ Κυρίες τοΰ Συλλόγου, άλλου Στρατιωτικούς, άλλοΰ εμπόρους 
καί βιοτέχνας... Κυρίες κομψές, θελκτκιές δεσποινίδες. Σύνολο ακριβό, πανέμορφο... 
Κι’ δλα έτοΰτα άνέλαβε νά τά συνδέση μέ επιδέξιο τρόπο καί νά φτειάξη ένα γιορτι
νό παραμύθι δ πνευματώδης κομφερασιέ Κίμων Άρέτας, μέ τή διαλεκτή ορχήστρα του.

Καί ξαφνικά δλα σωπαίνουν, καθώς πλησιάζει στο μικρόφωνο δ ’Αστυνομικός 
Διευθυντής Πειραιώς κ. Κων) νος Τσιοΰγκος δ όποιος, συνεχώς διακοπτόμενος από 
έπ'ευφημίες καί ζητωκραυγές, λέγει τά εξής:

«Κύριε Γεν. Διευθυντά τοΰ Πολιτ. Γραφείου τοϋ Προέδρου- Κυβερνήσεως 
Κύριε Γεν. Γραμματεΰ τοΰ Ύπουργ. Δημοσίας Τάξεως 
Κύριε Γεν. Γραμματεΰ τοΰ Ύπουργ. ’Εσωτερικών 
Κύριε ’Αρχηγέ τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
Κύριε Νομάρχα

Κύριοι Δήμαρχοι Πειραιώς — ’Αθηνών
Κυρίαι καί Κύριοι,
Αισθάνομαι τήν ανάγκην νά ευχαριστήσω, θερμότατα, δλους Υμάς τούς εκλε

κτούς προσκεκλημένους μας — διότι είχετε τήν καλωσύνην καί τήν ευγένειαν νά 
άνταποκριθήτε προς τήν πρόσκλησίν μας καί νά κοσμήσετε διά τής παρουσίας σας τήν 
έτησίαν χοροεσπερίδα μας.

"Ολως ιδιαιτέρους ευχαριστώ τούς κ. κ. Χαράλαμπον ΙΙαπαδόπουλον, Γεν. 
Δ) ντήν τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως - Ίωάννην Άαδάν 
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Δημοσίας Τάςεως, - καί γνήσιον φορέα τοΰ πνεύματος 
τής ’Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί Πρωτεργάτην αυ
τής - Πέτρον Κωτσέλην Γεν. Γραμματέα Υπουργείου ’Εσωτερικών καί διακεκριμένου 
επίσης στέλεχος τής Έπαναστάσεως, Κων) νον Καλογερόπουλον, Νομάρχην Πειραιώς 
- Βασίλειον Σακελλαρίου, ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων - Περικλήν Μαλοΰκον, Άρ-
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γηγόν τής Ε.Β.Χ. - Ίωάννην Καραχάλιον, ’Αρχηγόν τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος - 
’Αλέξανδρον Χατζηπέτρον, Υποστράτηγον - Άριστείδην Σκυλίτσην,^ Δήμαρχον Πει
ραιώς - Λημήτριον Ρίτσον Δήμαρχον ’Αθηνών - Παν. Βέλιον, Πρόεδρον Ο.Α.Π. 
’Αλέξανδρον Κούρτην, Στρατιωτικόν Διοικητήν Πειραιώς, οι οποίοι, παρά τον φορτον 
των σοβαρών υπηρεσιακών ασχολιών των, διέθεσαν μέρος τού πολυτίμου χρόνου των, 
διά νά λαμπρύνουν διά τής παρουσίας των την έκδήλωσίν μας τής εσπέρας ταύτης.

Ινατεβάλλομεν κάθε προσπάθειαν , όπως δημιουργηθή κατά την έσπέραν ταυ- 
την, το κλίμα εγκαρδιότητας καί ψυχαγωγίας, τό όποιον οφείλει νά χαρακτήριζα)
άναλόγους εκδηλώσεις. _ ·,

Εις τούτο μάς έβοήθησαν εύγενώς προσφερθέντες — διακεκριμένοι καλλιτεχναι 
_ "Ελληνες καί Ξένοι, τούς όποιους καί ευχαριστώ, επ’ ευκαιρία θερμότατα.

"Αν υπάρξουν ελλείψεις εις τό όλον πρόγραμμα, ελπίζω δτι ταύτας θά κάλυ
ψη ή ευμενής σας διάθεσις καί ή επιεικής σας κρίσις.

Εύχομαι εις δλους καλήν διασκέδασιν».
’Ιδιαιτέρως θερμά, κυριολεκτικούς αποθεωτικά, τά χειροκροτήματα όταν ό κ. 

Τσιούγκος άνέφερε τά ονόματα μελών τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί τών γενναίων 
τής 21ης ’Απριλίου, πού έσωσαν, μέ την φιλοπατρία τους, τήν Ελλάδα από τον 
άφανισμόν...

Ό κ . Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ό κ. ’Ιωάννης Λαδάς καί ό κ. ΙΙετρος Κω- 
τσέλης έγιναν αντικείμενου πρωτοφανών εκδηλώσεων από δλους τούς παρισταμένους. 
Κι’ ύστερα άρχισε τό πλούσιο σέ εκπλήξεις καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πού συναρπα
στικά παρουσίασε ό Κίμων Αρετας.

Ποιόν νά πρωτοαναφέρω; ’Αστέρια τού ελληνικού πενταγράμμου, τής σκηνής 
καί τής οθόνης... ξένοι καλλιτέχναι... άττραξιόν πανάκριβες... Υπήρξαν δλοι τους 
σπουδαίοι καί δίκαια καταχειροκροτήθηκαν...

”Ας αναφέρουμε τούς κυριώτερους στην τύχη... Νά ό δημοφιλής ό Γιώργος 
Ζαμπέτας μέ τή γλυκειά Μανταλένα καί τό συγκρότημά του, ό θαυμάσιος Σταμάτης 
Κόκοτας, ό Χριστόπουλος... ό ’ Ιταλός Πασκαλούτσι... τό Κουβανικό μπαλέττο Λος 
Βομέρος Σόου... ό ’Αμερικανός κλακετίστας ’Άλλεν Αάϊος... τό 'Ισπανικό μπαλέτ
το Τόρες Κοντζάλες... ό Εύγένειος Βιάτζο... οί Γάλλοι Ζάκ έντ Λόντ... οί Σέλτζιο... 
ό ταχυδακτυλουργός Έ γκω... οί ’’Αγγλοι Τζάκσον... τό φημισμένο χορευτικό συγκρό
τημα" τού εκλεκτού χορογράφου καί καθηγητοΰ Γιώργου Κουσιάδη καί άλλοι, ών ούκ 
εστίν αριθμός.

ΚΓ άνάμεσά τους ό αφανής ήρωας τής βραδυάς, ό Στάθης Άβούρης, πού τοσο 
έμόχθησε γιά νά μάς παρουσιάση αυτό τό διαλεκτό πρόγραμμα... 01 ώρες κυλούσαν... 
Τό κέφι ολοένα ανέβαινε. Ή ευτυχία είχε τρυπώσει μέσα στήν αίθουσα καί γοητευ
μένη μέ δσα έβλεπε, έμεινε εκεί μέχρι τό ξημέρωμα...

Ή  έπιτυχία τοΰ έφετεινού χορού τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς ή
ταν τό μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός τής σαιζόν...

’Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σέ όσους κόπιασαν γιά την έπιτυχία αυτής τής 
τόσο διαλεκτής συγκεντρώσεως...
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Δυο μέρες ύστερα... καί πάλι βράδυ... Βράδυ Δευτέρας, 18 Μαρτίου...^Με τα 
σύνεογα τής δουλειάς βρισκόμαστε αυτή τή φορά στο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ», ένα από τά 
ωραιότερα ’Αθηναϊκά θέατρα... Καί τό θέατρο είναι γεμάτο ασφυκτικά... Άνδρες, 
νέοι, γυναίκες, γέροι, παιδια... Κοσμος κάθε ταξεως, κάθε ^.καγγελμαι-ος... Μια τ̂ . 
ηίατια. ούοά... Τί είναι αυτό πού συγκέντρωσε αυτό τον κόσμο μπροστά στο «ΚΕΝ-
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Τ Τ *  W > W < a l  eivai
βος 3· Λ  ώ  /SJ . . .  V 'A v t a  f e f  ™“ Τ*6>)ξ« ™ « λ *
ny-rj ,Λ ϊ - , - '  ' ν I-" Αγάπη που βρίσκει τρόπους νά κάνη θαύ-
' α- ;π  ‘ π ιτ’« ν η  έμπνευση, πού τιμά τούς όργανωτάς ~ '

v i « „  \ ί  g ’A , 5 i "!“ t °5' « *· & » Ν » ,  « *  Vfv.

« ή  Λήμνο 6 ΈΤ" ’·” 0ε “ “

ocaA£/vto επιτελείο του την υλοποίηση της ιδέα- του ΤΑ Τ , , ί  λ , *  , J '°
επωμίσθηκε αυτό τό βάρος... Ό κ^^όντος Γ ; ό κ p l t o ^ o T l  -

K VI Ι ν ί-Ε ο Γ τ Ρ Α Γ Π Τ Λ Ϊ η ί ” η Χη-π°ύ τ^ Λώνόμασαν: «ΒΡΑΔΓΑ ΕΛΑΦΡΟΓ ‘τ Γ , Ι ,  ΤΡΑΓΟΙ Δ Ϊ01». Οργάνωση: Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
σελίδα τ eVy ΛΡϊΤΤΟ ^  Τ°° πΡ °^ ά^ ο ς . . .  Καί στην πρώτη του3ελιθα το «ΕΓΧΑΡΙΣΤΩ του χ. Αρχηγού».

«Θεωρω καθήκον μου όπως απευθύνω ένα μεγάλο καί θερμό Ευχαριστώ πρό- 
οΑους εκείνους οι οποίοι έδωσαν τό «παρών», κάθε ένας μέ τον δικό του τρόπον t
Ι Ζ  3 ! ? ’νην β? δτΙλω?ιν · , Ετσι ““νετέλεσαν εις την από πάσης πλευράς επιτυχίαν 
τ Jn - Vt ^ οπ°ι«ς 0 σκοπός είναι πράγματι ιερός, αφού αί εισπράξεις θ ά ΐα -
Ε?στραϊίουΡ ^  *ατά χούς πΡ°3?άχους σεισμούς, αδελφών μας του 'Αγίου

- Ευχαριστώ  ̂τούς επισήμους καλεσμένους μας, οί όποιοι διά τής παρουσίας των 
λαμπρύνουν την εορτήν μας. Τούς εκλεκτούς καλλιτέχνας, οί όποιοι πο^θύμως καί 
αφιλοκβορως προσεφερθησαν οια να μας χαρίσουν ένα ύψηλής καλλιτεχνικής ποιότη-
ν 5  τέλΙΡαμμα' Τ°υς ε,ν·3χυ3ανταί  \Ζ πΡοσπ*θειάν μας διά τής αγοράς .Εισιτηρίων 
σκοπού °™σδηποτε συμβαλόντας εις την επιτυχίαν τού προαναφερθέρτος

Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
Βασίλειος Γ. Σακελλαρί ου»

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη... ’Ά ς τά παρακολουθήσουμε. 
Μ Ε Ρ Ο Σ  Α'

ΩΡΑΙΑ ΜΟΓ ΚΎΡΙΑ' : Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ 
ΤΟΓ Ε.Ι.Ρ. — ΔΙΕΓΘΓΝΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 

ΜΕ ΛΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΣΑΚΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΓ
Ανορεα Οικονόμου — Φραντζέσκας" Ίακωβίδου 

ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ ΣΦΓΡΙΖΟΤΝ ΚΛΕΙΩ ΔΕΝΑΡΔΟΓ
Ζκκ Ιακωοιδη — Λυμπεροπούλου — - ΈλευθεοΓου 

ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ Ρ’ ΓΙΟΒΑΝΝΑ
I °νυ Μπελ Μόνακο — Νότη Κύτταρη

ΘΑ ΘΕΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
I ιωργου ΘεοΟοσιάδη — Ρέτη Ζαλοκώστα
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ΓΕΙΑ ΣΟΓ ΜΙΚΡΗ ΜΟΓ ΚΟΠΕΛΛΙΑ ΣΑΚΗΣ ΗΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΙ
Ευγενίας Θεοοοσιάοη — Ήλία Ήλιόπουλου 

ΑΓΑΠΗ Τ ΓΙΟΒΑΝΝΛ
Ήλέκτρας Παπαχώτυα — Κΐ/ίΥ)ς Σιεγοιτ^α 

ΜΟΡΦΟΝΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΙΙΣ
Γιώργου Θεοδοσιάδη — Λάκη Μιχαηλίδη 

ΣΑΝ ΜΙΑ ΒΡΟΧΗ : Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ 
TOT Ε.Ι.Ρ. — ΛΙΕΓΘΓΝΕΐ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'
ΡΟΛΟ Ι - ΚΟΜΠΟΛΟ Ι· ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΗ1ΘΙΚΩΤΣΗΣ

ν_:αύρου ϋαρχακου Νίκου Γκάτσου
ΕΙΧΕ ΚΓ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΙΑΝ ΑΓΛΠΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΙΙΘ1ΚΩΤΣΗΣ

μ λ χ , λ βο γρκ ω μ ^ Τ "  Μ”,β; ώτ"  ;  " “ ™ η ς  ΜΙΙΙΘΙΚΩΤΣΗΣ

ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ . ΒΙΚΓ ΜΟΣΧΟΛΙΟΓ
Σταύρου Ξαρχάκου — Βαγγέλη 1 κουφά

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΠΕΦΤΕΙ - ΠΕΦΤΕΙ Β1ΚΪ Μ0ΣΧ0-
Άπόστολου Καλδάρα — Άργυρόπουλου

Σ’ ΕΒΑΕ1ΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΒΙΚΓ ΜΟΣΧΟΑΙΟϊ
Λήαου Μούταη — Ntxc’J ly.ctcJOJ

ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΑΡΓΗΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ
Κώστα Καπλάνη — Περιστέρι , ι ιπ Γ „  . ν

'Ύ ΡΤ VKI ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ
Γιώργου Ζαμπέτα — Άλέκου Σακελλάριου 

ΑΑΗΤΗ ΜΕ ΕΙΠΕΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ
Χατζηχρήστου

ΡΡΘΜΙΣΙΣ ΗΧΟΙ : ΣΗΦΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3 - ΤΗΛ. 817.375 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ : ΡΑΔΙΟ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! - ΠΑΠΑΡΡΗ- 

ΓΟΙΙΟΡΑΟΓ 15 - ΤΗΛ. 237.37ο
ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ & ΤΗΝ ΒΙΚΓ ΜΟΣΧΟΛΙΟΓ ΣΓΝΟΔΕΓΟΓΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΗΑΔΟΠΟΓΛΟΣ 
ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΙΙΟΡΑΟΣ

Μπουζούκι
Μπουζούκι

Πιάνο
ΤΙΤΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ’Ηλεκτρική κιθάρα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ Κιθάρα
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ντράμς
ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΤ ΤΑΝΙΔΗΣ Μπάσο

ΓΙΩΡΓΟ ΖΑΜΙΙΕΤΑ ΣΓΝΟΔΕΓΟΓΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΙΑΗΑΝΙΚΟΛΑΟΓ — Κιθάρα
ΜΙΜΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ Ντράμς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΙΚΑ!’ Πιάνο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ Άκκορντεόν
ΜΙΧΑΑΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ Μπουζούκι

.1
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Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α :
ΜΑΝΤΑΑΕΝΑ 

ΜΙίΤΡΟΠΟΓΛΟΣ 
ΖΟΡΜΠΑΣ 

ΒΕΝΤ'ΟΓΖΑΣ 
ΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑ

A A t K O I  Χ Ο Ρ Ε Γ Τ Α Ι :
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΑΑΞΙΔΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΓ
’Εντυπώσεις άριστες... Επιτυχία καταπληκτική... Σχόλια ύπερενθουσιώδη...
Μια όμορφη καλλιτεχνική βραδυά, πού τιμά το ’Αστυνομικό Σώμα...

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ "ΚΙΓΚ ΤΖΩΡΤΖ,.

Καί πάλι Σαββατόβραδο... Βράδυ καλοκαιριάτικο, μέ άστέρια στό ουρανό, μέ 
φεγγάρι ολόγιομο να γλυστρά στη σκοτεινή άπεραντωσύνη τού Στερεώματος, μέ πο- 
λή ποίηση ολόγυρα...

Σάββατο, 23 Μαρτίου 1968...
Τ’ αρχοντικό ξενοδοχείο «ΚΙΓΚ ΤΖΩΡΤΖ>' (καμάρι καί στόλισμα τής ’Αθή

νας κατελήφθη... άπ’ την,.. ’Αστυνομία... Ά π ’ τήν ’Αστυνομία· Μάλιστα... Καί κα- 
τελήφθη μ’ ένα τρόπο γοητευτικό, πού άφησε έκπληκτους τούς επισκέπτες του... Έόώ 
σέ λίγο (είναι ή ώρα 9) θ’ άρχίση τό γλέντι... Τό Άρχηγείον ’Αστυνομίας Πόλεων 
δίνει (για πρώτη φορά εφέτος) τή χοροεσπερίδα του.

Καί πάλιν οί ’Αστυνόμοι κ. κ. Ντόντος καί Ράϊκος σέ κίνηση... Διακόσμηση 
τής αιθούσης, πρώτα... Κι’ ή βαθμολογία: άριστα μέ επαίνους... Τό μενού ύστερα... 
Καί πάλι άριστα, μέ περισοτέρους επαίνους... Τά τραπέζια, ή τάξη, τό πρόγραμμα... 
παντού άριστα... ’Έπαινοι βροχή... Κούραση εξαντλητική... Μά, μιά κούραση πού 
τήν διώχνει ή ικανοποίηση τής επιτυχίας, τό χαμόγελο των καλεσμένων, ή χαρά 
τους, τά όμορφα σχόλιά τους γιά τήν ’Αστυνομία καί τό υψηλό πνευματικό της επί
πεδο.

«ΚΙΓΚ ΤΖΩΡΤΖ»... Σάββατο. 23 Μαρτίου.. "Ωρα δέκα τό βράδυ... Τά πάντα 
έχουν τεθή σέ κίνηση... “Ενας μηχανισμός χαράς ξεσηκώνει τις καρδιές, τις συνε
παίρνει, τις μαγεύει... Καί εθνικός παλμός πού δεν περιγράφεται... Σέ μιά στιγμή 
•όλα τά χέρια είχαν ένωθή σ’ ένα ζεστό, πηγαίο, παρατεταμένο χειροκρότημα... Καί 
τό συνώόευαν τά βλέμματα λατρείας καί ενθουσιασμού στον ’Γψηλό ’Επισκέπτη πού 
έμπαινε χαμογελώντας καλόκαρδα στήν αίθουσα... Κι’ δ Υψηλός Επισκέπτης ήταν 
ή A. Ε. δ Άντιβασιλεύς, ’Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ζωητάκης... Σεισμός πλαι
σίωσε τήν άφιξή του... Σεισμός πού αναστάτωσε τούς πάντας... Αίγο πριν χειροκρο
τήματα αγάπης είχαν συνοδεύσει τήν εμφάνιση των μελών τής ’Εθνικής μας Κυβερ- 
νήσεως, πού έγιναν άντικείμενον επευφημιών καί θερμών εκδηλώσεων...

Καί αφού ετελείωσε τό δείπνο, επλησίασε στό μικρόφωνο δ ’Αρχηγός τού ’Α
στυνομικού Σώματος κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, δ όποιος καταφανώς συγκινημένος 
είπε τά έξής:
«Έξοχώτατε Άντιβασιλεϋ,

Σάς Ευγνωμονώ, διότι διά τής παρουσίας Σας, “προσεδώσατε εις τήν έκδήλω- 
σίν μας, τής εσπέρας ταύτης, λαμπρότητα διαστάσεων όλως ασυνήθη.

Σάς ευχαριστώ όλους, θερμότατα, διότι είχατε τήν ευγένειαν καί τήν καλωσύ-
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νην, όπως, άνταποκρινόμενοι πρός τήν πρόσκλησίν μας, παραστήτε εις τήν χοροεσπε
ρίδα μας καί τιμήσητε ουτω τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων.

ματείς των Υ πουργείων καί τούς ήγέτας της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακές, 
του Λιμενικού Σώματος καί του Πυροσβεστικού Σώματος, οί όποιοι κοσμούν, διά τής 
παρουσίας των τήν χοροεσπερίδα.

Η Αΰτοΰ Έςοχότης ό Άντιθασιλεύς, ’Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, κατά τήν

Μ ;;Α ρ χ ή ς. Τούς εκπροσώπους τής πνευματικής ηγεσίας τοΰ Τόπου, οί όποιοι, τι 
μοϋν δια τής παρουσίας των τήν εσπερίδα μας. Καθώς έπίσης ευχαριστώ τούς αντι
προσώπους του φοιτητικού κόσμου τής Χώρας, διότι ή παρουσία των μας δίδει ιδιαιτέ
ραν χαράν.

Είΐίσημαινω την παρουσίαν πολλών εκλεκτών ’Αξιωματικών τού ’Εθνικού μας 
στρατού. Παρουσίαν ή όποια μάς τιμά, μάς κολακεύει καί πλημμυρίζει τάς ψυχάς 
μα. άπο χαράν ενώ ες άλλου, μάς υπενθυμίζει τήν τεραστίαν οφειλήν μας προς τούς 
γενναίου, ιής αυγής τής 21ης Απριλίου, οί όποιοι οιά τής έθνοσωτηρίου Έπαναστά- 
σεώς των, έσωσαν τήν Πατριοα από τήν μέ μαθηματικήν άκρίβειαν επερχομένην κα
ταστροφήν. Κατέστησαν ανικάνους τούς εξωτερικούς καί εσωτερικούς μας εχθρούς, 
νά απειλήσουν, εκ νέου, την εθνικήν μας ακεραιότητα καί τήν γαλήνην τού τόπου. 
Αποκατεστησαν και επαγιωσαν την τάξιν καί έπέτρεψαν εις ημάς τούς ’Αστυνομι

κούς όπως, απηλλαγμενοι τοΰ θλιβερού ρόλου τοΰ θηριοδαμαστού κατά τήν 0ι ’ ν 
των γνωστών καθημερινών οχλοκρατικών εκδηλώσεων, αί όποϊαι είχον ναρκ< ι

ρ ί̂αν ιού Εθνους, επανελθωμεν καί άφοσιωθώμεν εις τήν άσκησιν τών καθαυτό ά- 
στυνομικών καθηκόντων μαε.

Έξ άλλου, θεωρώ έπάναγκες νά τονίσω δτι, εις τάς έκ τής Έπαναστάσεως δη-

Χάριτας πολλάς οφείλω προς τούς κ. κ. Υπουργούς, τούς κ. κ. Γενικούς Γραμ-

Ωσαύτως ευχαριστώ, θερμότατα, τον παριστάμενον εκπρόσωπον τής Εϊσαγγε-

τήν ασφάλειαν καί τήν γαλήνην τού τόπου καί άναστείλη τήν προς τά πρόσω πο-



Me τον φακό της έπικαιρότητος : jai

μιουργηθείσας συνθήικας όφείλομεν ημείς οί ’Αστυνομικοί το ον. έπανεύρομεν την 
άνθρωπίνην ύπόστασίν μας, την ψυχικήν μας γαλήνην καί την οιάθεσιν καί την δυ
νατότητα άναζητήσεως, κάττοτε πότε, εις τά περιθώρια τής δημιουργικής εργασίας 
μας, καί ολίγου χρόνου προς ψυχαγωγίαν, ή οποία αποτελεί άναφαίρετον δικαίωμα 
καί τοΰ πλέον άπλοΰ ανθρώπου, δια τον οποίον πάντοτε υπήρξε καί καθημερινή 
πραγματικότη, ένώ οι' ημάς, μέχρι τής 21ης ’Απριλίου, άπετέλει δνειρον άπωθημέ- 
νον εις την σφαίραν τοΰ άπραγματοποιήτου. ’Εντελώς ιδιαιτέρως μάς συγκινεί ή πα
ρουσία των διακεκριμένων τέως ’Αρχηγών τοΰ Σώματος κ. κ. Ρακιντζή καί Καρα- 
μπέτσου οί όποιοι είχον, κυριολεκτικώς, λαμπρύνει το λειτούργημα τοΰ ’Αρχηγού.

Έκφράςω τάς θερμάς μου ευχαριστίας πρός τον συμπαθέστατον κονφερασιέ κ. 
Βενετσάνον, ό οποίος προσεφέρθη, εύγενώς, νά μάς ένισχύση εις την κατάρτισιν καί 
παρουσίασιν τοΰ προγράμματος καί τούς λοιπούς εκλεκτούς καλλιτέχνας, οί οποίοι 
επίσης εύγενώς καί προθύμως έδωσαν τό καλλιτεχνικόν «παρών» των καί οι’ αύτοΰ τδν 
τόνον, τον ρυθμόν, την μελωδίαν καί τήν θερμήν ψυχαγωγικήν ατμόσφαιραν τής 
έσπερίδος.

Ευχαριστώ, τέλος, τούς κ. κ. ’Αξιωματικούς τοΰ Σώματος, οί όποιοι διά τής 
παρουσίας αυτών των ιδίων καί των εκλεκτών προσκεκλημένων των, συνετέλεσαν, 
άποφασιστικώς, εις τήν δημιουργίαν τοΰ εξαιρέτου κλίματος το οποίον επικρατεί κα
τά τήν έσπέραν ταύτην.

Εύχομαι εις όλους σας καλήν διασκέδασιν καί σάς ευχαριστώ καί πάλιν 
θερμότατα».

'Θύελλα χειροκροτημάτων έκάλυψε τό τέλος τής ομιλίας τοΰ Κυρίου Άρχηγοΰ.
Κι’ ύστερα άρχισε τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πού μέ τόση χάρη καί χιουμου- 

ριστικό παλμό παρουσίασεν ό εκλεκτός νέος κομφερασιέ, μαθητής τοΰ μεγάλου μας 
Γιώργου Οίκονομίδη, Βενετσάνος...

’Άρχισε μιά άτέλειωτη καλλιτεχνική παράσταση, πού κράτησε μέχρι τό προη. 
Μιά βραδυά αξέχαστη, πού δεν θά τήν ξεχάσουν ποτέ όσοι τήν εζησαν... Τήν άλλη 
μέρα όλες οί εφημερίδες έγραψαν σχόλια τιμητικά γιά τήν ’Αστυνομία. ’Αντιγράφου
με ένα περιγραφικό δημοσίευμα τής εφημερίδας «ΒΡΑΔΙΝΕ» μέ τίτλο: «Ό Χορός 
τής ’Αστυνομίας μας».

«Χωρίς μπαλλόνια καί σερπαντίνες, ό χορός τών αξιωματικών Αστυνομίας 
’Αθηνών, πού έδόθη τό βράδυ τοΰ Σαββάτου εις τό «Ινίγκ Τζώρτζ», έσημείωσε λαμ
πρήν επιτυχίαν. ’Αφορμή ή ωραία ατμόσφαιρα πού εδημιούργησε τό πλούσιο καλλι
τεχνικό πρόγραμμα μέ τις ωραιότερες ατραξιόν τής ’Αθήνας.

Τήν έορταστικήν εκδήλωσιν έτίμησεν ή Α. Έξοχότης ό Άντιβασιλεύς κ. Ζω- 
ϊτάκης. Παρευρέθησαν, επίσης, ό υπουργός Δημοσίων ’Έργων κ. Παπαδημητρίου, δ 
υπουργός Βιομηχανίας κ. Κυπραϊος, ό υπουργός Παιδείας κ. Παπακωνσταντίνου, ό 
υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. ’Αθανασίου, ό υφυπουργός Προνοίας κ. Λαμπί- 
ρης, ό γεν. γραματεύς τοΰ υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Λαδάς, ο γεν. γραμματεύς 
τοΰ υπουργείου Παιδείας κ. Γαλλιδάκης, ό διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
κ. Γαλάνης.

Επίσης ο αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Σακελλαρίου, ό τέως άρχηγός κ. Κα- 
ραμπέτσος, ό νέος διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Τσιοΰγκος, 6 πρόεδρος 
τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου κ. Ά γγελής,, ό διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. 
Κομηνός, ό πρύτανις τοΰ Πολυτεχνείου κ. Ρουσσόπουλος, ό διοικητής τής Σχολής 
Εύελπίδων κ. Χαραλαμπόπουλος, ό πρόεδρος τής ΑΔΕΔΓ κ. Παπαμιχαλόπουλος, ό' 
πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Έφεδρων Αξιωματικών κ. Λάγιος, ό διοικητής τής Πυρο-
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σβεστικής κ. Καραχάλιος, δ δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ρίτσος, δ. ·/.. Πάνος Λθανασιά- 
δης. ’Επίσης οί αστυνομικοί διευθυνταί, κ. κ. Στρατής, Νικολουλέας, Στέκας, Παπα- 
σπυρόπουλος, Σακελλαρόπουλος, Σκάρπας, Δημακόπουλος, Δασκαλόπουλος, Αλεξαν- 
δρής, Παπαθανασίου, Σταυρόπουλος, Ρουμελιώτης, πολλοί αστυνομικοί, εκπρόσωποι 
του Τύπου καί εκλεκτός κόσμος.

Εις τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ελαβον μέρος, μέ τήν ευγενική προσφορά 
τοΰ ιδιοκτήτου του κέντρου «Κοπακαμπάνα» κ. Κοράκη, οί διεθνείς ατραξιόν, Μαρ- 
γκότ — ’Ότζι, Ζάν εντ Θεόντ, καί ΙΤιέρ Φράνκ με τό μπαλλέτο του, μαζί μέ τήν ορ
χήστραν τής «Κοπακαμπάνα». Επίσης μέ τήν ευγενική προσφορά τοΰ κ. Μπουρνέλ- 
λη, ή Ρένα Βλαχόπουλου, δ Σταύρος ΙΙαράβας καί δ μαέστρος Μουζάκης, μέ τήν 
ορχήστρα του. Επίσης ελαβον μέρος, δ Ρόκυ Ρόμπερτς μέ τήν ορχήστραν του, προσ
φορά τού καλλιτεχνικού γραφείου Τάκη Καμπάι δ Γκουϊντόνε, μέ τήν ορχήστραν 
του προσφορά τού «’Ακροπόλ ΙΙαλάς», δ Κώστας Μανιατάκης καί ό Χριστόπουλος 
(μπουζούκι) μέ τήν Καίτη Άμπάβη, προσφορά τού «Εύοί Εύάν», τό «Τρίο Γκρέκο», 

ή Κλειώ Αενάρδου, μέ τον μαέστρο Κατσαρό, καί δ Σάκης Παπανικολάου. Τούς πα
ρουσίασε δ νέος κομφερανσιέ Βενετσάνος.

Ό χορός μέ μεγάλο κέφι συνεχίσθη έως τις πρωϊνές ώρες. Τούς ελληνικούς 
χορούς, πού εχορεύθησαν ομαδικά μέ τήν ορχήστρα Άβαταγγέλου, έσυραν εναλλάξ, 
ό κ. Λαδάς, δ κ. Σακελλαρίου καί ό κ. Τσιοϋγκος.

’Αξίζει κάθε έπαινος, εις τούς όργανωτάς.»
Ή  ’Αστυνομία στήν άλλη της δψη... τήν ειρηνική. Τήν δψη πού σκορπίζει χα

μόγελα αγάπης. Κι’ ετούτα τά' χαμόγελα τής χαράς καί τής αγάπης τά έχει τόση 
ανάγκη αυτή τή στιγμή, ή Νέα Ελλάδα, πού σμιλεύεται στο Εθνικό ’Εργαστήρι 
τής 21ης ’Απριλίου!!!

Τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων ακολουθεί μέ συνέπεια τον καινούργιο, ό
μορφο δρόμο... Για τό καλό δλων μας.
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ...

25η Μαρτίου... Ή πιο μεγάλη ’Εθνική μας γιορτή. Καί τήν άξιοποιεί μέ τόν 
ωραιότερο τρόπο ή μεγαλειώδης παρέλαση τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων καί των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας.

’Εφέτος αυτή ή παρέλασις ξεπέρασε κάθε άλλη περασμένων χρόνων... Καί σέ 
θέαμα, καί σέ τάξη, καί σέ ’Εθνικό παλμό... Καί σ’ αυτή τήν επιτυχημένη παρέλαση 
ελαβε μέρος καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τά παρελαύνοντα τμήματα τού 
οποίου κατεχειροκροτήθηκαν ενθουσιωδώς, όχι μονάχα γιά τό λεβέντικο παράστη
μά τους καί τούς άψογους σχηματισμούς τους, αλλά καί γιατί αντιπροσώπευαν ένα 
Σώμα τόσο κοντά στά λαϊκή καρδιά... "Ενα Σώμα πού έχει κερδίσει, μέ ιδρώτα καί 
αίμα, τήν ’Αγάπη τών πολιτών καί τήν ευγνωμοσύνη τής Ελληνικής Κοινωνίας...

Τά σχόλια πού ακούστηκαν, κατά τήν διέλευση τών Τμημάτων τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, αποτελούν τίτλο τιμής γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα καί άποδεικνύουν μέ 
αδιάψευστο τρόπο πόσο βαθέιά έχει ριζώσει τό Σώμα αυτό στή λαϊκή συνείδηση.

Ευχάριστη διαπίστωση... ’Αλλά, γεννά καί μεγάλες ευθύνες...
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΓΕΙΑ ΣΑΣ

Καί τώρα τό φινάλε... Ή  αποστολή μας τελείωσε... "Ο,τι μπορέσαμε νά ίδοΰμε 
καί ν’ ακούσουμε σάς τά μεταφέραμε πιστά. Ραντεβού γιά τό άλλο δεκαπενθήμερο.

Ευχαριστούμε πού μάς διαβάσατε...
Σ Π Υ Ρ Ο Σ  ΠΗΛΟΣ



—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Λαμ. Κονταρής ετών 18 συνελήφθη ώς ύποπτος από τήν 
Ασφαλεία Χωρ) κής, Προαστείων καί άπεδείχθη από τήν προανάκρισι ότι είχεν 

διαπράξει πολλές κλοπές από τις όποιες ώμολόγησαν 7 εις βάρος οικιών των Μελισ
σών, 5 εις βάρος εργατών άνεγειρομένων οικοδομών καί 2 εις βάρος πελατών ξενο
δοχείων (29—2—68) .

—ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ τό σπίτι τής Βασιλ. Χαμηλομάτη στό Μενίδι καί άφήρεσαν 
1000 δρχ. τ.έσσαρες νεαροί ανήλικοι πού είχαν οργανώσει συμμορία, οί όποιοι καί 
συνελήφθησαν (29—2— 68) .

—ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΑΙ Κ. Παπακοσμάς ετών 18, Λ. Μιμιγιάννης καί ένας α
κόμη ανήλικος, συνελήφθησαν. από τήν υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως γιατί άποτελοΰν- 
τες σπείραν διέπραξαν 10 κλοπές εις βάρος καταστημάτων καί περιπτέρων (29—
2—68) .

—ΓΙΑ ΑΠΟΙΙΑΑΧΙΙΣΙ δ κορασίδων 15— 19 ετών συνελήφθη από τήν ’Α
σφάλεια Πειραιώς δ ναυτικός από τό Λίβανο Χαντίντ Σάμπι ετών 25. Τις απαγω
γές- καί αποπλανήσεις έκανε μέ τή μέθοδο τής ύποσχέσεως γάμου (1—3—68) .

—ΑΠΑΤΕΩΝ παρουσιαζόμενος ώς καθηγητής Θεολογίας συνελήφθη εις Πύρ
γον όνόματι Άρμ. Μακρής, ετών 34 έκ Θεσσαλονίκης. Ή  καταγγελία έόόθη από 
τόν. ηγούμενον τής μονής Σκαφιδιάς Άμαλιάδος καί τήν όποια δ Μακρής περιήρχε- 
το τής μονής καί ενεφανίζετο ώς καθηγητής τής Θεολογίας υπό διάφορα δέ προσ
χήματα άπέσπα χρήματα. Ό  συλληφθείς άπατεών κατεζητείτο καί δΓ άλλας αξιο
ποίνους πράξεις ( i—3—68) .

— ΔΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟX ΧΑΣΙΣ συνελήφθησαν από τήν ’Ασφάλεια προ
αστείων οί Γ. Κουντούρης, Κ. Κουκούρης, καί Α. Ζαχαρόπουλος καταζητούνται δέ 
οί I. Οίκονομόπουλος, Δ. Στραβοκέφαλος καί Ν'. Στραβοκέφαλος λαθρέμποροι δλοι 
χασίς καί γιατί ευρέθη στήν κατοχή τους ποσότης 7 κιλών χασίς τό όποιον είχαν 
κρυμμένο σέ χωράφι (5—3— 68) .

-—Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Μιχ. Άνδρώνης συνελήφθη από τή Γεν. ’Ασφάλεια ’Αθη
νών γιατί συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω νά κλέβη τήν κερματοθήκη τού ναού 'Αγ. Κων) 
νου Μοσχάτου μέ 1.500 δρχ. Προηγουμένως άπεπειράθη νά κλέψη τό κιβώτιον φι
λόπτωχου ταμείου 'Ιερού Ναού 'Αγ. Αθανασίου (6—3—68) .

—Ο ΑΠΑΤΕΩΝ Κ. Γ. Βαϊδάρας, δ όποιος κατεζητείτο καί από τήν «Τν- 
τερπόλ», συνελήφθη από τήν ’Ασφάλεια Πατρών, ώς καταζητούμενος. Είχεν πλα
στό διαβατήριο τό όποιο είχε κακοποιήσει μέ τή βοήθεια τού εξαδέλφου του Κ. Τού
λια. Ούτος ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στήν ’Ιταλία καί τήν Αυστραλία, όπου 
μέ διαφόρους μεθόδους έξαπατούσε αφελείς, κυρίως ομογενείς άποσπών από αυτούς 
χρήματα (6—3—68) .

—Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Έ λ. Κοντογιωργακόπουλος ετών 55 βοηθός φαρμακείου τού
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Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς συνελήφθη επ’ αύτοφώρω άπό toy Δ) ντήν τοΰ 
νοσοκομείου κ. Λεβιδιώτην ενώ, έβγαινε άπό τό νοσοκομείο μέ μιά τσάντα γεμάτη 
κλοπιμαία φάρμακα. Άπό την ερευνά πού έγινε στο σπίτι του δπου βρέθηκαν αρ
κετά φάρμακα προκύπτει ότι άφαιροΰσε οάρμακα άπό τό νοσοκομείο άπό Τετίας (6 
—3—68).

—Ο ΜΕΓΑΛΟΑΠΑΤΕΩΝ καί ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ Γ. Μιχαλακακος ετών 44 
συνελήφθη άπό την Ασφάλεια Πειραιώς. Ούτος έπώλει διαμερίσματα, καταστήμα
τα καί οικόπεδα τοΰ ' ϊ  πουργ. Κοιν. Προνοίας εμφανιζόμενος ώς άνώτερος υπάλλη
λος τοΰ Γπουργείου τά θύματά του άνέρχονται εις 24 πρόσφυγας δικαιούμενους ή 
μή άκινήτου. Τό σύνολον των άποσπασθέντων χρημάτων /υπολογίζεται εις 1.513. 
860 δρχ. Ούτος καίτοι έγγαμος συνεδέθη έρωτικώς με τήν κομμώτριαν A. Ζ. άπό 
τήν όποιαν άπεσπασε ρρχ. 120.000 μέ τήν ύπόσχεσιν γάμου. Τά θύματά του είναι 
τά ακόλουθα άπό τά οποία άπεσπασε τά άναφερόμενα ποσά, ήτοι: Α. Καπάρου δρχ.
15.000, Α. Φράγκου δρχ. 30.000, θ . Νίκου δρχ. 10.000, θ . Καλοβόλου δρχ. 30. 
°00·. Φ· Σαλτόγλου δρχ. 60.000, Κ. Παπαζαχαρίου δρχ. 5.000, Δ. Καμπούρης δρχ.
20.000, Κ. Φύλλα δρχ. 62.000, Κ. Γκοτίνου δρχ. 26.000, Α. Άναστασιάδης δρχ.
32 .000 , I. Γιακουμής δρχ. 80.000, Δ. Γιακουμής δρχ. 170.000, Η. Εύαγγελιστοΰ 
δρχ. 140.000, Α. Πηλιχός δρχ. 70.000, Π. Μπουζάλης δρχ. 2 9 2 .0 0 0 , Π. Γεωργίου 
ορχ. 20.000, Α. ΙΙλούμη δρχ. 11.600, Σ. Μεταξάκης δρχ. 80.000, Πρ. Φράγκος δρχ.
45.000, Α. Γσιτσάκης δρχ. 25.000, Ν. Παπαχρηστόπουλος δρχ. 58.000, Γ. Κου-
αλάκης δρχ. 31 .000 , Λ.'Λεκάκου δρχ. 9.000, καί Μ. Κυσινοΰ δρχ. 2.000. Ούτος 

συνεστησε καί πλαστά παραχωρητήρια μέ σφραγίδα τοΰ 'Γπουργείου Προνοίας κα-
/θ'- vr/ϊ πτ / rv-τ-τ-Λ rrv->i ■ ̂ ι /.\ι· /7 9 <2 0\θώς καί πλαστά σημειώματα. (7—3—68) . 

—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ν. Μαστοράκης, των 19 άπελαθείς εκ Καναδά συνε-
ληφθη απο την Ασφαλεία Πειραιώς, γιατί διεπραςεν σέ μιά νύχτα 13 διαρρήξεις 
καταστημάτων και περίπτερων στην όδό Άριστείδου Πειραιώς, συναποκομίσας χρή
μα .α καί εμπορεύματα σημαντικής άξίας. ’Επίσης Ιξηκριβώθη δτι διεπραξε καί 9 
άλλες κλοπές (7—3—68) .

Ό ΚΛΕΠΤΗΣ Κυρ. Τσετζος έτών 21 κατεδικάσθη άπό τό αυτόφωρον Τρι
μελές Πλημμελειοδικεϊον εις 5 μηνών φυλάκισιν γιατί μπήκε στό διαμέρισμα επί τής 
όδοϋ 'Θράκης καί άφήρεσε ένα ρολόγι καί ένα χρυσό δαχτυλίδι (8—3—68).

, ΒΙΑΣΜΟ συνελήφθη ο Δ. Φλαφλας έτών 19 ό οποίος κοντά στό χω
ριό Ατσικά Λήμνου μπήκε στό ποιμνιοστάσιο τής συγχωριανής του Σταυρούλας συζ. 
Π. Βικιαρίλη, τής έπετέθη, τήν έξυλοκόπησεν άγρίως καί τήν έβίασεν (8—3—68)’ .

εργοστάσιου Οιέρρηέαν τό εντοιχισμένο σι- 
οηροϋν χρηματοκιβώτιο καί έκλεψαν 120.000 δρχ. 350 χρυσές λίρες καί 900 δολ- 
λάρια. Έπελήφθη ή Γεν. Ασφάλεια (8—3—68) .

ρ ΐ  ΔΙΑΡΡΗΚΤΑ! Κ. Άρβανιτάκης ετών 21 καί Γ. Κ. έτών 16 συνελή- 
φθη^αν άπό τήν Ασφάλειαν Χωρ) κής Έλευσίνος έπ’ αύτοφώρω ένώ άπεπειρώντο 
να διαρρήξουν τό ταμείον τού κινηματογράφου «Όρφεύς» τής Έλευσίνος. Τιμολό
γησαν 30 κλοπές καί διαρρήξεις πού είχαν διαπράξει στον Πειραιά καί ττν Αθή
να (9—3—68). '
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κου (Αιόλου 68) άφήρεσεν έν συνεργασία των δύο άλλων από τό θέλος τού 1967 
μέχρι της συλλήψεώς του υποδήματα αξίας 70.000 δρχ. Στο σπίτι των συληφθέν- 
των (πατρδς καί υιών του) εύρέθησαν καί κατεσχέθησαν 707 ζεύγη ύποδημάτων ά 
ξιης δρχ. 50.000 (9—3— 68) . ' ' ■

ΚΛΟΠΗ συνεληφθησαν οί Αθιγγανϊδες Κυριακή Μυρωνία, Βασιλική 
Καραγιαννοπούλου καί Μαρία Καραγκούνη γιατί έκλεψαν 3.0000 δρχ. άπδ παντο
πωλείο τής όδοΰ Σούτσου 40 (10—3— 68) .

. ^ΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, συνεληφθη δ Φραγ. Ζαμπέτας ύπάλ. τοΰ 'Γπουργ. 
Συγκοινωνιών υπηρετών εις τήν έν Χολαργόν υπηρεσίαν ,δπου έκδίδονται αί άδειαι 
κυκλοφορίας καί γίνονται αί εξετάσεις οδηγών (10—3—68) .

ΕΤΡΑ1ΜΑΤΙΣΘΗ στο αριστερό μάτι καί διεκομίσθη στό Λαϊκό Νοσοκο
μείο ο Ν. Παρτσαλιδης ετών 37 μηχανικός αυτοκινήτων από κομμάτι πιάτου πού έ- 
ξεσφενδονισθη στην πίστα τοΰ κέντρου «Δειλινά» από άγνωστο θαμώνα (9— 3—68) . 

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ σε εκκλησίες Ιντζελίν Κιούτκεφ βούλγαρος πολτικός φυγάς

καί 3.000 δρχ. από τον ιερόν ναόν 'Αγίας ’Άννας Αθηνών. Επίσης, έκλεψε 
φοράς χρήματα από τόν ιερόν ναόν Α γίας Μαρίνης Κορωπίου, μίαν φοράν 
τους ιερούς ναούς Αγίου Ιωαννου Προδρόμου Σουνίου καί Παναγίας Μαρκοπούλου 
και εικόνας σημαντικής αςιας από τόν ιερόν ναόν Ά γιας Παρίνης Παιανίας. Ή  Χω
ροφυλακή· πιστεύει ότι ό Βούλγαρος κλέπτης, έχει διαπράξει καί πολλάς άλλας κλο- 
πάς εις βάρος εκκλησιών.

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Χρ. Μακρής ετών 32 συνελήφθη γιατί είσελθών στο σπίτι 
τοΰ Ν. Διαμαντή επί τής όδοΰ I. ‘Θεολόγου 59 εκλεώε δύο γούνες αξία; δον. 5.000 
(11—3—68). ' *

—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Έλ. Κανελλόπουλος κατεδικάσθη από τό τριμελές 
Πλημμελοδικεΐον εις φυλάκισιν 7 μηνών γιατί διέρρηξε 5 φορές κατά τό διάστημα 
απο 1—8 Φεβρουάριου το εστιατόριον όπου ήργάζετο καί από τό οποίον ειχεν άπο- 
λυθή. Έμπαινε τή νύχτα από τό παράθυρο (12—3—68) .

—ΑΠΑΤΕΩΝ ΙΙΌΛΓΩΝΓΜΟΣ συνελήφθη από τή Γενική Ασφάλεια Αθη
νών. Πρόκειται διά τόν Πέτρον Σ. Πάλμον, ετών 30, κάτοχον καί σωρείας άλλων 
ψευδωνύμων, τά οποία έχρησιμοποίει εις τάς άπατας πού διέπραττεν. Θύματα τοΰ 
Πάλμου υπήρξαν κατά καιρούς πολλαί νεάνιδες, εις τάς όποιας ένεφανίζετο ώς ό 
αθλητής τοΰ Παναθηναϊκού Δημ. Βοΰρος καί μετά τών όποιων συνήπτε σχέσεις. Ε κ 
τός τών απατών ό συλληφθείς κακοποιός είχε διαπράξει καί πλέον τών 40 κλοπάς, 
κυρίως εις βάρος οικοδόμων, εργαζομένων εις άνεγειρομένας οικοδομάς, άποκομί- 
σας περί τάς 75.000 δραχμάς εις μετρητά καί ωρολόγια, δακτυλίδια καί άλλα τι
μαλφή. Τά χρήματα κατεσπατάλει ό ίδιος εις διασκεδάσεις, τά δέ τιμαλφή έδώριζεν 
εις φίλας καί φίλους του.

—01 ΜΑΣΤΡΩΠΟΙ Δ. Λιάρος ετών 20, Ν. Κορωνάκης ετών 23 καί Α. Μα· 
στρομιχάλης ετών 21 συνελήφθησαν άπά τήν υπηρεσία ’Ηθών τοΰ Πειραιώς γιατί εί
χαν αποπλανήσει τήν ορφανήν ανήλικον Κ. Α. ή οποία έγκαταλείψασα τήν μη
τριάν της τούς ακολουθούσε σέ διάφορα ξενοδοχεία καί έν συνεχεία παρεδίδετο σέ 
τρίτους γιά νά έκδίδεται (13—3—68) .

Ν.Α.



Τοπωνυμικά των όδων ’Αθηνών κατ αλφαβητικήν σειράν
Τ ρ ιπ ό δ ω ν .

Πάροδος της δδοϋ Θέσπιδός 4, στήν «Πλάκα».
Πρόκειται γιά τούς γνωστούς αρχαίους άναθεματίκούς τρίποοες, οί οποίοι ε- 

στήνοντο στήν ’Αθήνα υπό των νικητών των διαφόρων δραματικών αγώνων.
Τ ρ ιπ ό λ ε ω ς .

Πάροδο; τής όδοϋ Λενορμάν 143, κοντά στον κιν) φο « Αστορια» τού Κολονοΰ.
Πρόκειται γιά την γνωστή πόλι τής Πελοπόννησου, τήν πρωτεύουσα τού νομού 

’Αρκαδίας, ή οποία έχει σήμερα περί τις 20 χιλ. κατοίκους. Η Τρίπολις, καθώς 
εύρίσκεται στο κέντρο περίπου τής Πελοποννήσου αποτελεί σημαντικόν συγκοινω
νιακόν κόμβον πρός όλες τις κατευθύνσεις, καθώς καί σημαντικό εμπορικό καί πνευ
ματικό κέντρον· Τδρύθη κατά τον 1ΣΤ" αιώνα καί ώνομάιζετο αρχικά Ντροπο'λιτσά. 
’Από τό 1786 έγινε έδρα τού βιλαετιού τής Πελοπόννησου. Την 23 Σεπτεμβρίου 
1821 ή Τρίπολις ϋστεΡα από μακρά πολιορκία, κατελήφθη υπό τών Ελλήνων. Εκ- 
τοτε κατέστη έδρα τής ΙΙελοποννησιακής Γερουσίας καί κέντρον τού Άγώνος στην 
Πελοπόννησο (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Τ ρ ίπ ο υ  Σ ά β β α .
Πάροδος τής οδού Γενναίου Κολοκοτρώνη 23, κοντά στον «"Αγιον Νικόλαον» 

Φιλοπάππου.
Ό Σάββας Τρίπος (1790 — 1850) , γυιός τού Γεωργίου, Υδραίος χιλίαρχος, 

διέθεσε τήν περιουσία του υπέρ τού Εθνικού Άγώνος καί έλαβε μέρος στις μάχες 
γιά τήν Άκρόπολι.

Τ ρ ιπ τ ο λ έ μ ο υ .
Πάροδος τής Ηεράς οδού 49, στην όιασταύρωσι τών οδών Μ. ’Αλεξάνδρου καί 

Τέρας οδού-
Ό Τριπτοπόλεμος, ήταν ένας τών έλευσινιακών θεών, 6 οποίος έδιδάχθη από 

τήν Δήμητρα τήν καλλιέργεια τού σίτου καί έσπειρε πρώτος, αυτός τον σίτον στην 
Ελευσίνα. Πρός τιμήν τού Τριπτολέμου υπήρχε στην Αθήνα- ιδιαίτερον ιερόν, κον
τά στούς δυτικούς πρόποδες τής Άκροπόλεως («Έλευσίνιον») . (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στό Άμαρούσιον) .

(  Συνεχ ίζετα ι )



ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α !

'Γπο τοϋ κ. Ν. Α .

—ΤΡΛΜΛΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΤΟ ή Βάσω Λαθούρου ετών 23 καί ή Γεωργία 
Γιουτσάκη ετών 18 έπιβάτιδες τοϋ I. X. 122726 μέ οδηγό τον Δ. Βούλγαρη, ό
ταν τό όχημα ενώ κατέβαινε την οδό Πανεπιστημίου παρεξέκλινε τής πορείας του και 
Ιπέπεσε κατά τής προθήκης τοϋ Πρακτορείου Λαχείων δ «Φοΐνιξ» (28—2—68) .

—ΑΦΗΡΕΘΗ Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΓ τοϋ Π. Βάλιου επί έξάμηνον γιατί δδη- 
γών φορτηγόν αυτοκίνητο'/ εις ΛΕΣΒΟΝ έβαινε μέ υπερβολικήν ταχύτητα μέ απο
τέλεσμα νά τραυματίση 9ετή παϊδα (2—3—68) .

—ΗΕΚΡΟΣ δ Ε. Γερμανός τον δποΐον παρέσυρε'/ άγνωστον αύτοκινήτον στην 
Εθνική δοό Αθηνών — Λαμίας παρά την διασταύρωσίν της μέ την οδόν Τατο ου. 
Ό δράστης δδηγός έξηφανίσθη. Άναζητεΐται ίυπό τής Τροχαίας ΙΙροαστείων (7—
3—68) .

—ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΓΟ οί ποδοσφαιρισταί τοϋ ΠΑΟ Παναγιωτίδης 
καί Κωνσταντίνου δταν τό αυτοκίνητο τοϋ πρώτου ντεραπάρησε. (8—3—68) .

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Φακής δδηγός τοϋ 8298 τζιπ, όταν τοΰτο στή. ϋιαστεύρωση 
των δδών ’Άργους καί Πλάτωνος συνεκρούσθη μέ τό ύπ’ άριθ. 257038 I. X. οδηγού
μενου υπό τοϋ I. Ινλοζορή. (9—3—68) .

—ΝΕΚΡΑ ή Ευανθία Μαυρουοάκη ή όποια τραυματισθεΐσα από αυτοκίνητο 
-μετειοέρθη στο νοσοκομείο Ν. Ιωνίας όπου καί άπέθανε (10—3—68) .

' —ΝΕΚΡΟΣ δ Ζαχ. Χαριτωνίδης καί ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΓΟ, δ II. 
Σακαλόγλου δδηγός τοϋ I. X. 22965 καί δ Παπαδόπουλος επιβάτης τοϋ I. X. όταν 
τούτο συνεκρούσθη στή Θεσσαλονίκη μέ άρμα μάχης τό όποιο ώδηγοΰσε δ στρατιώτης 
Σ. Ελευθερίου (11— 3—68) .

—ΕΞΕΤΡΙΧΙΑΣΘΗ ή ύπ’ άριθ. 201 αυτοκινητάμαξα των ΣΕΚ παρά τό 212 
χιλιόμετρον σιδηροδρομικής γραμμής Ινορίνθου — Καλαμών. Δέν έςηκριβώθη ή αι
τία καί οέν υπήρξαν θύματα (11—3—68) .

—ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Δελής δδηγός έκσκαφέως όταν οδτος άνετράπη στόν περί
βολο τοϋ Τζαννείου Νοσοκομείου Πειραιώς δπου δούλευε (12—3—68) .

—ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Κοπανάκης ετών 63 τον όποιον παρέσυρε στί Κουκουβάουνες 
το ΰ.Χ. 249518 μέ δδηγό τον Π. Κουγιουμτζόγλου (12—3—68) .

—ΝΕΚΡΟΙ ΔΓΟ οί Χρ. Καραπουλιτίδης ετών 28 καί I. Άμπατζόγλρυ ετών 
39 έπιτάται τοϋ Ι.Χ. 241995 όταν τοΰτο συνεκρούσθη στο 14ον χιλ. δδοΰ Θεσσαλονί
κης — ΆθηνΑν μέ τό 139486 φορτηγό τό δποΐον δδηγοΰσε ό Κ. Ζήκας Ιτών 27. 
’Επίσης ετραυματίσθησαν 4 άτομα οί Κ. Ζήκας, Π. Ζελιτίδης, Χρ. Πασχαλίδης καί 
Ά λ. Θεοδωρίδης επιβάτης τοϋ φορτηγοΰ (12— 3—68) .

—ΝΕΚΡΟΣ δ Έλ. Τούλιας ετών 24 δδηγός δικύκλου όταν στο χωριό Περίσται- 
νο Κατερίνης συνεκρούσθη μέ λεωφορείο. ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗ έπίσης καί δ συνεπιβά
της του Άρ. Αιάγκος (12—3—68) .

Ν.Α,



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1968

Α) Γνωρίζεται ύμΐν δχι:
α) Κατά μήνα Ιανουάριον τό Ταμείον έπραγματοποίησεν 

’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά

Έ σ
Συμμετοχής Δημοσίου

& 0) ν

β)

ΔΡΧ· 497.000
» 607.000
» 1.104.000
» 861.000
» 243.000

των olxol 2.504 Μέλη

Σ ύ ν ο λ ο ν 
Έ  ξ ο δ α 
Π λ ε ό ν α σ μ α
Κατά μήνα Φεβρουάριον 1968 μερίμνη τοΰ Ταμείου
1) Έξητάσθησαν ι) υπό ιατρών τής εκλογής 

ιι) εις ιατρεία τής εκλογής των
ιιι) I εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Ύ γ.

Υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου Άστυν.
Πόλεων & τόν Κλάδον Υ γείας ’Αθη
νών — Πειραιώς (εξετάσεις παθολο
γικά! ή παρακλινικαί) . 

ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια & ιατρούς 
κατόπιν παραπομπής υπό τοΰ Ταμείου 
πρός παθολογικήν καί παρακλινικήν 
έξέτασιν ή θεραπείαν.

2) Ύπεβλήθησαν εις οδοντιατρικήν θεραπείαν έν ΙΙάτραις &
Κέρκυρα
Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία & Κλινικάς τής εκλογής των 
Είσήχθησαν είς Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι 
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.772 δραχ. είς 

’’Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν
Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής εκλογής των μελών 7.737 συνταγαί. 

Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς έχει τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 14125) 198 άπό 16.2.68 
εγκύκλιον Διαταγήν Υπουργείου Κοιν. ΓΙρονοίας (περιπτώσεις καθ’ ας εγκρίνεται 
δαπάνη δΤ ορμονικούς προσδιορισμούς) πρός γνώσιν.

3)
4)
5)

6)

3.447

2.619

1.393 »

28 » 
272 »
36 Μελών 

6 Μέλη 
10.305 Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ) ΝΣΙΣ ΠΤΕΙΝΙΙΣ 
Δ) ΝΣΙΣ Γ.Π.Ϊ.Σ.Δ.
ΤΜΗΜΑ Γ10α4 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Πληροφορία' κ. Μαράκα 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΓΙΟ) 14125 
ΑΡΙΘ. ΕΓΚ. 198

Έν Άθήναις τή 16.2.1968 
Π ρ ό ς

'Απάσας τάς Νομαρχίας καί 
“Απαντα τα Τγειον. Κέντρα

ΘΕΜΑ: «Περιπτώσεις καθ’ ας εγκρίνεται 
δαπάνη όΓ ορμονικούς προσδιορισμούς».

Έν συνεχεία πρός ,τήν ύπ’ άριθ. Γ6β) 2007) έγκ. 371) 26.4.67 εγκύκλιον 
Διαταγήν τοΰ κ. Υπουργού, γνωρίζομεν ύμΐν δτι ή έγκρισις τής σχετικής δαπάνης 
διά τούς ορμονικούς προσδιορισμούς πρέπει να παρέχεται είς τάς κάτωθι περιπτώσεις:

1) Έπί πρωτοπαθούς έμηνορροίας είς κορασίδας ηλικίας άνω των 15 ετών.
2) Έπί δευτεροπαθούς έμηνορροίας έπί των κάτωθι περιπτώσεων:
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α) Mcl& παρελευσιν ενός έτους άπό τοάετόν μετά θηλασμού, μετά έξάμηνον δέ 
άπο τοκετόν άνευ θηλασμού.

°) ^νευ προηγηθέντος τοκετού μέ συνοδόν όμως σύμπτωμα γαλακτόρροιας.
γ) Μ ιιά αυτόματον ή τεχνητήν αποβολήν καί έν συνεχεία τής γενομένης άπο- 

ξέσεως πρός συμπλήρωσήν τής κυτταρολογικής έξετάσεως.
3) Εμ πάντων των παθολογικών συνδρομών τών άπτομένων τοϋ γεννητικοΰ 

συστήματος (π.χ. σύνδρομον GlAiR, CUSHINS χρωμοφόβον άδένωμα ύποφύσεως 
STEINLEVENTHAL κλπ.)

ο) Κατ οςαίρεσιν επί κυησεως υπερήλικος πρωτοτόκου, ήτοι μετά τό 35ον έ- 
τος τής ηλικίας έφ’ δσον υπάρχουν συμπτώματα έπαπειλουμένης εκβολής.

Οσον αφορά τον αριθμόν τών δυναμένων νά εγκριθώσιν ύπό τής υπηρεσίας 
προσδιορισμών οιστρογονων, πρεγναδιόλης, γνωρίζομεν ύμΐν δτι έπί πάντων τών ώς 
άνω περιπτώσεων, πλην τής κυησεως, οεον όπως έγκρίνωνται κατ’ άνώτατον δριον δύο 
προσΟίορισμοι κατα την κρισιν τοϋ αρμοδίου έλεγκτοΰ ιατρού, προκειμένου όμως περί 
κυησεως (επαπειλουμενης εκβολής) , ό άριθμός τών έγκρινομένων προσδιορισμών, 
δύναται νά φθάση μέχρι 3—4 κατ’ άνώτατον δριον.

Οί προσδιορισμοί δέον νά έγκρίνωνται εις οι’ έκαστον μήνα κατά τήν κρίσιν 
δε τού άρμοοιου ελεγκτοϋ ιατρού, να παραπεμπωνται μετά τον 2ον προσδιορισμόν εις 
τήν Πανεπιστημιακήν Κλινικήν ή Κρατικόν Νοσοκομεϊον. Ή  πρώτη εγκρισις προσ
διορισμού οίστρογόνων δέον δπως δίδεται μετά τόν 2ον μήνα τής κυησεως ύπό έπα- 
πειλουμενης εκβολής μετά δέ τήν συμπλήρωσιν τού Του μηνός κυησεως ή τελευταία.

Έπί έξαιρετικών περιπτώσεων καθ’ έξιν εκβολών, έφ’ δσον έξακολουθεΐ νά ύ- 
πάρχη μεγάλη ορμονική ανεπάρκεια παρά τήν χορήγησιν PER—OS καί παρεντε
ρικούς μεγάλων δόσεων ορμονικών παρασκευασμάτων δηλονότι δέν ανέρχονται αί τι- 
μαί τών οίστρογόνων, πρεγναδιόλης, γνωρίζομεν ύμΐν δτι τό περιστατικό'; τούτο δέον 
όπως έήλέγχηται εις Βιοχημικόν καί κυτταρολογικόν έργαστήριον Πανεπιστημιακής 
Κλινικής ή Κρατικού Νοσοκομείου, δεδομένου δτι εις τήν ειδικήν ταύτην περίπτωσιν 
απαιτείται καί κυτταρολογικός έλεγχος τής ορμονικής άνεπαρκείας διά τής λήψεως 
ενός ή περισσοτέρων κολπικών έπιχρισμάτων.

Κατ’ έπέκτασιν γνωρίζομεν ύμΐν δτι καί έπί πάντων τών περιπτώσεων, καθ’ 
ας παρά τήν χορήγησιν όρμονικών σκευασμάτων δέν παρατηρεΐται άνοδος τών τιμών 
οίστρογόνων, πρεγναδιόλης, πρέπει έκ παραλλήλου νά έπακολουθή καί κυτταρολογική 
έξέτασις, διότι έχει παρατηρηθή δτι, πολλάκις έπί κυήσεως μετ’ ορμονικής άνεπαρ
κείας καίτοι μετά τήν χορήγησιν όρμονικών παρασκευασεμάτων δέν παρατηρεΐται ά
νοδος τών τιμών οίστρογόνων, πρεγναδιόλης έν τούτοις έκ τήν κυτταρολογικής έξε
τάσεως άποδεικνύεται δτι ή ασθενής άπεκαταστάθη δρμονικώς.

Ο ΓΕΝ. Δ) ΝΤΗΣ ΪΤΙΕΙΝΗΣ' 
Β. ΣΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Γ )  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
Καθίσταται γνωστόν εις άπαντας τούς αστυνομικούς, υπαλλήλους καί συνταξι

ούχους, μετόχους τού Κλάδου Υγείας, δτι ή ύπηρεσία Ιΐεριθάλψεως Δημοσίων Υπαλ
λήλων καί Συνταξιούχων τού Υπουργείου Κοινωνικής ΙΙρονοίας, άπο 1ης Μαρτίου
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έ.ε., μετεφέρθη έκ τής όδοΰ ’Αθήνας είς τήν οδόν Άριστοτέλους άριθ. 19. 
h Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

’Ως Πρόεδοος τον Κλάδου 'Υ γείας
ΒΑ Σ Ι Δ ΕΙΟΣ ΣΑ ΚΕΑ Λ A P I Ο Υ

Προς άπάσας τάς ’Αστυνομικός Υπηρεσίας
Δ) ’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν, ότι βασει τοϋ άρθρου 2 παρ. 4 τοϋ 
ΒΑ. 665)62 «Ιίερί Υγειονομικής Περιθάλψεις των Δημοσίων Ιπαλλήλων καί^Συν- 
ταξιούχων τοϋ Δημοσίου», τά μέλη οικογένειας τοϋ Γπαλληλου (τέκνα συζυγοι 
— γονείς — άγαμοι άοελφαί) , τά δικαιούμενα περιθάλψειος εις οάρος του Ιδρύματο- 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή ’Ασφαλιστικού Ταμείου (ΤΕΒΕ) ή ’Οργανι
σμού (ΟΓΑ) κλπ. δέν δικαιούται τοιαύτης εις βάρος τού Δημοσίου. Προκειμένου εί- 
δικώς περί νοσοκομειακής περιθάλψειος δικαιούνται συμπληρώσεως τής περιθάλψειος, 
είς ήν περίπτιοσιν αυτή υπολείπεται τής ΰπο τοϋ Δημοσίου αναγνωριζόμενης.

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην, υπάγεται σχεδόν ή πλειονότης των αστυνομικών υ
παλλήλων, ών οί γονείς καί οί άγαμοι άοελφαί, ώς διαμένοντες είς γεωργικός περιο- 
χάς, είσίν ήσφαλισμέναι διά. νοσοκομειακήν περίθαλψιν, καί είς τον νεοσυσταθέντα Ορ
γανισμόν Γεωργικών ’Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) , είτε συνταξιοδοτοΰνται, είτε μή παρ’ αυ
τού. Ταΰτα συμφώνως προς τό προρρηθέν ΒΑ., δικαιούνται μόνον συμπληρωματικής 
νοσοκομειακής περιθάλψειος είς βάρος τοϋ Δημοσίου. Ητοι: Αν μέλος υπάλληλου εκ
τών ανωτέρω, άσθενήση καί νοσηλευθή είς Κρατικόν ή Δημοτικόν Νοσοκομεϊον, ό 
’Οργανισμός Γεωργικών ’Ασφαλίσεων ύποχρεοϋται νά παράσχη διά τό ήσφαλισμένον 
μέλος αυτού, ολόκληρον τήν αναλογούσαν είς τήν τρίτην θέσιν δαπάνην, τήν οέ διαφο
ράν από τήν τρίτην μέχρι τήν Ββ ή άνωτέραν, άναλόγως τού βαθμού τού προστάτου, 
θά καταβάλη τό Δημόσιον.

ΤΙρός τούτο δ υπάλληλος, προκειμένου νά είσαγάγη είς κρατικόν ή δημοτικόν 
νοσοκομεϊον μέλος τής οικογένειας του, άνήκον είς τήν ανωτέρω κατηγορίαν, δέον 
προηγουμένως νά έφωδιασθή υπό τοϋ ΟΓΑ (Σοφοκλέους — ’Αθήνας) διά σχετικού 
σημειώματος δΓ οδ νά δηλοΐ ότι αναλαμβάνει τήν νοσοκομειακήν δαπάνην τής τρίτης 
θέσεως καί είτα νά μεταβή εις Υπηρεσίαν Υγειονομικής Περιθάλψεως τού Υπουρ
γείου Κοινωνικής Προνοίας (Άριστοτέλους 19 — 2ος οροφος) πρός εφοδιασμόν του 
δι’ ετέρου σημειώματος (άποφάσεως) , διά τήν άνάληψιν τοϋ υπολοίπου τής δαπάνης 
τής άναλογούσης είς Ββ ή άνωτέραν θέσιν. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν δ προστάτης δέν 
πράξη τούτο (δέν έφοδιασθή δι’ υπηρεσιακού σημειώματος έκ τής υπηρεσίας Περι- 
θάλψεως τού ΟΓΑ) θά ύποχρεωθή νά καταβάλη δ ίδιος τήν διά τον ’Οργανισμόν τού
τον αναλογούσαν δαπάνην, τό δέ Δημόσιον θά άναλάβη τήν καταβολήν μόνον τού υπο
λοίπου τής προκυπτούσης διά τήν άνωτέραν θέσιν διαφοράς, ώς ανωτέρω άναφέρεται.

’Ωσαύτως καθίσταται γνωστόν ότι, εάν δ ασθενής είσαχθή εκτάκτως πρός νο
σηλείαν .ή επιθυμεί νά νοσηλευθή είς ιδιωτικήν κλινικήν καί ούχί είς κρατικόν ή δη
μοτικόν νοσοκομεϊον, τότε δ προστάτης υπάλληλος ύποχρεοϋται νά καταβάλη δλόκλη- 
ρον τήν δαπάνην τής τρίτης θέσεως, άνερχομένην είς (90) ένενήικοντα δραχμάς ήμε- 
ρησίως, διότι δ ΟΓΑ, ουδόλως αναγνωρίζει τήν είς ίδιωτικάς κλινικός γενομένην νο
σηλείαν, είμή μόνον τήν τοιαύτην είς νοσηλευτικά ιδρύματα καί νοσοκομεία τού Δη
μοσίου καί ούχί πέραν τής 3ης θέσεως. ’Επειδή παρουσιάσθησαν περιπτώσεις καθ’ ας 
υπάλληλοι τινές δέν έγνώριζον τούτο, παρακαλούμεν όπως, τό μέν πρός αποφυγήν 
ταλαπιωριών, τό οέ χρηματικών επιβαρύνσεων τών ενδιαφερομένων,έ ή παρούσα ά- 
νακβινωθή καί.έξηγηθή ες άπαντας τούς ύφ’ υμάς υπαλλήλους κατά τάς έβδομαδιαίας 
μορφωτικός συγκεντρώσεις, ώστε νά κατανοηθή πλήρως τό περιεχόμενον αυτής.

Ο ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ Γ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΗΣ1
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Κ ά θ ε  π α ρ α ο κ ε υ η  

" Ω ρ α  2 0  3 0 ' - 2 1

Παρακολουθείτε την ’Εκπομπή τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος 

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 

ρουσα
Μία ’Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ελληνικό 

σπίτι.
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