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Ta «^Αστυνομικά Χρονικά», έπί τη έπετείω της όνομαστικής έορτης της \  
ΑΰτοΟ Εξοχότητος τοΰ Άντιδασιλέως, ’Αντιστράτηγου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I 
ΖΩ Ι ΤΑΚΗ, ύποδάλλουν εύλαδώς, έκ μέρους των άξιωματικών και κα- I
τωτέρων υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τάς θερμοτέρας των εύ- 5
χών των καί εΟχονται Αϋτφ ύγείαν καί ευτυχίαν έπ’ άγαθω τοΰ 'Εθνους. \
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Ε Υ Γ Ν Ω Μ Ο Σ Υ Ν Η
'Υπό τοϋ κ. Ν. Α.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ την κη: Επαναστάσε ως
V_’Απριλίου τοϋ 1967 , εις την οποίαν έπρωτοστάτησεν ό Ε λληνικό _ 

τός. ώς πρωτοπόρος καί δέκτης της επνδυμ.ιας και τοϋ πο-δου· όλων των Ενο
πλων Δυνάμεων των Σωμάτων Άσφαλείοος και τού Εδνικοφρονος Ααοϋ.

01 υπεράξιοι τής Πατρίδος Στρατιώτες, οί όποιοι πρώτοι έσυραν τά αστρα
φτερά ξίφη  τους καί μέ τά  στή-δη των έσταμάτησαν τά  στίφη, που ώδηγοϋν- 

'το άπο τούς κομμου-νιστάς καί τούς συνοδοιπόρους των σ έναν εμφύλιο σπαραγ
μό, αδυσώπητο τούτη τη  φορά, είναι άξιοι τής Ε ύ γ ν ω μ ο σ υ ν η> ς ό
λων μας.

Πρώτοι τού ο εύγνωμονοΰμεν εμείς οί αστυνομικοί που βλεπαμε την συμφο-

κακοποιών ή συνοδοιπόρων καί Ορισμένων άσυνειοήτι 
ό π ο ι ο ι  έ φ  ε ρ ο ν σ τ η ν  κ ο μ β ι ο ό ο χ η  τ

τ ηI S α σ 'J ο ο σ ι α.t ο σ ή μ α
Στην προσπά-δειά μας δέ αυτή γ ιά  την προασπισι

ρδές τώ ν μισδοφόρ ων
ψ ε υ τ

Csr  r, ’C IIv Mr r\y '  'χ τώ ν; θ'.
ζ > τ ο β ο υ λ  ε υ-

%  ~:ά£ε ω ς , τ ή ς  γα -
. τ ά ς ύ€ρ; τ ά  ραττί-

σαατα, τούς όνειδισμούς, τάς επιδέσεις, τούς τραυματισμούς, τούς έξευτελι- 
σμούς, καί τούς εμπρησμούς ακόμη; τών υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μέ τά οποία 

Πολιτεία μάς είχεν εφοδιάσει γ ιά  την επιτυχή καί ταχύτατη έκτέλεεσι των
καθηκόντων μας κατά τών εγκληματιών.

Έβλέπαιμε ότι ήτο καιρός πλέον, σύμφωνα μέ τούς νόμους τοϋ Κράτους 
καί τούς κανονισμούς τής ’Αστυνομίας, να ζητήσουμε τη συνορομ.η τοϋ ν_ ρα-



4ϋ2 Ν. A.

■ουσία.'
τοϋ γιά την αποτροπή τής αιματοχυσίας και άδελφοκτονίας καθώς και 
κινδύνου τής έπικρατήσεως των κομμουνιστών και καταλήψεως τής εσ:
9 \ 9 /
jcto αυτους.

Δυστυχώς άντιγνωμοϋσαν ώρισμένοι πολίτικοι τής χώρας οι όποιοι πλανω- 
μενοι ένόμιζον ότι ήσαν εις θέσιν, να δαμάσουν τούς άνεμους τής ’Αναρχίας 
και τοϋ Ε γκλήματος, όταν θά  ήνοίγοντο άπό τα στίφη τής οχλοκρατίας οι 
άσκοί τοΰ Αίολου προς όλας τάς κατευθύνσεις.

Γότε ακριβώς, την ύστάτη στιγμή, ό στρατευμένος λαός τής Έ λλάϋος,
εκινην/η και έτέθη επί κεφαλής τών δυνάμεων τής Τ ά ξεω ς , και μέσα σε μιά

’Αστυνομίας, άφώπλισε σωματικώς καί ψυχικως,
■ήθ

ος ς Θρήσκε ί-
ικιυν ιοανικων ακόμη οε και αυτής

οϋ Κράτους, τών ήθικών ά ξ ιω ν ,
νύχτα, με τη συνεργασία της 
τούς καταλυτας τής έννοιας 
ας, τών κοινωνικών θεσμών, όλων τών έθνικ 
τής έννοιας τής Ε λληνική ς Πατρίδος.

’Α λλά με την άνατολή τή ς 21ης ’Απριλίου ή σκηνοθεσία άλλαξε άμε- 
σως χωρίς μάλιστα νά χυθή ούτε σταγόνα 'Ελληνικού αίματος. Ολοι έννοιω- 
σαν ότι το άγχος τοϋ αλληλοσπαραγμού πού πίεζε τ ις ψυχές όλων έφυγε και 
παρά την άπαγόρευσι τής κυκλοφορίας, τις πρώτες πρωινές ώρες ό λαός άδη- 
μονοΰσε νά ξεχυθή  στούς δρόμους καί ν ’ άναπνεύση ελεύθερα, όπως καί έγινε
(■/ 9 \ *\ /υστέρα απο λίγο.

Ή  Έ λλάοα γιά  τρίτη φορά είχε σωθή άπό τά νύχια τοϋ κομμουνισμού.
Καί ή Ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η όλων τών Ε λλή νω ν απ ’ άκρου εις άκρον

τής Ε λλη νική ς γή ς , έγινε καθολικό δημοψήφισμα, έγινε χαρά, έγινε ζητω-
/ 1 ν  ’ ' ' ’Τ71 ' _ ' ' 'ΰ ν ν  'Is ν"κραυγή, γ ια  το _ιτρατο μας, γ ια  την ιϋπαναστασι, γ ια  τήν Ιί,λλαοα. 2ϋε χι

λιάδες κατέφθαναν τά ψηφίσματα τών οργανώσεων, τών γνησίων έκπροσώπων 
τού λα οϋ, άπό τά χωριά καί τ ις πόλεις, μέ τά όποια έξεδηλοΰτο ή χαρά γιά 
τήν ’Εθνική Έπανάστασι καί γ ιά  τήν κατάλυσι τής εφ ιαλτικής καταστάσεως 
πού είχεν δημιουργηθή.

Πέρασεν ένας ολόκληρος χρόνος έ'κτοτε, καί ή Ε λλά δ α  σάν τον φοίνικα
ίά της καί εξασφάλισε, τήν 
καί τήν πραγματική Έλευ- 
ικής ελευθερίας τών πολι
σμοί καί παράνομοι, καί έτσι 
πολιτικών πεποιθήσεων αύ- 
κογένειά τους, καί τήν κοι

νωνική ά νά πτυξ ι καί πρόοδό του_ 
τής Ε λλάδος.

Καί ή ε ύ γ ν co μ ο σ ύ ν η όλ 
ση έκείνους πού είχαν τήν πρωτοβουλία τής Έπαναστάσεως καί μέ σιδηρά 
θελησι κατώρθωσαν νά επαναφέρουν το ’Έ θνος στήν ιστορική γ ιά  τήν άνθρω

ά ν α γ : ■ννήθ'Γ,κε
9 λ

0CTO ·ΤΊQV τ ι
Ό μ ό ν Όΐα, τ ;ή ν Τ ά ξ ι , τ ή ν
0 ' -αέρια . Ο ί έ κ β ι α σ τ α ί τ ή ς

τ ώ ν , ά φ ω π λ ί σ θ η σ α ν κ α ί
9 r < r/'

εμ .ε'ναν α π ε :ρισ-π α σ τ ο ί οι
τ ώ ν , ν ά  ά σ χ ο ) , η θ ο ϋ ν

\
αε

πον αποτελεί και προοοο τη: μας,

νων των Ε λλήνω ν έρχεται νά έπιβραβεύ-

ποτητα- εια του . ’Ίσ ως υπαρχουν μερικοί σκεπτικισται, γ ια  να μην ειπω και-
εοσκόποι. οί όποιοι άφού είδαν ότι ή Ε λλάδα έσώθη άπό τήν κόκκινη τυραν-
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νία καί οί ίδιοι είναι τπλέον εξασφαλισμένοι, οιατυπωνουν επ ιφυλάξεις "'.vac 
καί κινούνται συχκρατηιμένα κατά τάς εκδηλώσεις των. Λύτοι, αποτελούν την 
κατηγορία των χλιαρών ατόμων, τά οποία δεν θέλουν, ούτε είναι σε θεσι ν 
αναπτύξουν κοινωνική καί εθνική δραστηριότητα, πέραν μιας καθαρά τυπικής 
έκτελέσεοος των καθηκόντων των ώς υπαλλήλω ν, ους πολιτών και ους Ελ
λήνων.

Οί άστυνομικοί όμως, οί όποιοι ανέκαθεν, πρώτοι έγγιζουν τ ις κοινωνικές 
και εθνικές π λη γές, τ ις  οποίες δημιουργούν οί άντίνομοι κακοποιοί τοΰ κοινού 
εγκλήματος, πολύ δε περισσότερο οί αντεθνικούς δρουντες κομμουνισται και οι 
συνοδοιπόροι αυτών, όχι μόνον έτέθησαν παρά το πλευρον τού Στρατού άπο τής 
πρώτης στιγμής τή ς Έπαναστάσεως τής 21 ης ’Απριλίου του 1967 και εβο- 
ήθησαν κατά καθήκον ταχύτατα και μέ πίστιν στην άπομονωσι των κομιμου- 
νιστών καί τών άμετανοήτων συνοδοιπόρων τους, άλλα έσυνεχισαν να στεκων- 
ται στις έπάύ^ξεις καί μέ τό πνεύμα τής ’Επαναστάσεως να κινούνται προς πά
σαν κατεύθυνσιν.

'Η άναγεννωμένη Φιλελεύθερα Δημοκρατική Ελλαοα, άπο τα  ηθικά , 
κοινωνικά καί οικονομικά ερείπια, πού έδηιμιούργησεν ή οράσις τής φαλλοκρα
τίας , τοΰ κομμουνισμού υπό το προσουπειον τής ΕΔΑ και τής συνοοοιποριας αυ
τού, υπό τήν μορφήν αστικών κομμάτων, άναβαίνει σταθερα τα σκαλοπάτια 
προς τήν κορυφή όπου εύρίσκεται ό θρόνος τη ς , γιά νά καθηση αύτη τη φορά, 
ουραία, άστραφτερή, συνετή, δυνατή καί ενάρετη, μέ ανανεωμένα και στερεωμέ
να καλά στήν ψυχή τώ ν Ε λλήνω ν, τά  ιδανικά τής φυλής μας, τή ς αιώνιας 
Ελλάδος.



Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», έπΙ τή έπετείω τής ονομαστι
κής έορτής τού Έξοχω τάτου Προέδρου τής ’ Εθνικής ’Επα
ναστατικής Κυβερνήσεως κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , 
ύποβάλλουν έκ μέρους τών ’Αξιωματικών καί κατωτέρων 
υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων τάς πλέον ένδέρμους 
εύχάς δΓ ύχείαν καί μακροημέρευαν έπ’ άχαθω τοϋ ’’Εθνους.

-S· ο-



Τήν 20ή.ν ’Απριλίου 1967, είχε ληφθή ή μεγάλη άπόφασις. Ό συνταγ
ματάρχης κ. Γ. Παπαδόπουλος, 6 ταξίαρχος κ. Σ. ΙΙαττακός, δ συνταγματάρ
χης κ. Ν. Μακαρέζος καί οι συνεργάται των ερριψαν τδν κύβον. 'Ο Στρατός 
θά άνελάμβανε τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας. ’Άφησαν νά εξαντληθούν δλα τά 
περιθώρια. Έπερίμεναν μήπως γίνη το θαύμα. ’Έλπιζαν ότι, εστιο καί τήν 
τελευταίαν στιγμήν, δ πολίτικος κόσμος θά συνήρχετο άπδ τήν παραζάλην, θά 
άντελαμβάνετο τδν έπερχόμενον μέ καλπασμόν κίνδυνον καί θά εξετέλει το 
καθήκον του. Έπερίμεναν ματαίως. Καί, δταν έπείσθησαν δτι ή κατάστασις θά 
εξηκολούθει νά. έπιδεινοϋται, έλαβαν τήν ιστορικήν άπόφασιν. Τελευταία ελ
πίς ήτο δ Στρατός. Ένήργησαν μέ προσοχήν καί σοβαρότητα. Έκινήθησαν μέ 
εχεμύθειαν καί αίσθημα ευθύνης. ’Έπρεπε νά έπιτευχθή δύσκολος συνδυασμός: 
Νά επικράτηση ή Έπανάστασις καί νά μή χυθή ούτε σταγόνα αίματος. Τά 
κατώρθωσαν άμφότερα. Τό εσωτερικόν αδιέξοδον έλύθη μέ άστραπιαίαν ταχύ
τητα καί άναιμάκτως. Τήν νύκτα — τήν 2αν πρωινήν τής 21ης ’Απριλίου — 
ή πολιτική κατάστασις τής Ελλάδος άνετράπη καί τό ’Έθνος έτέθη εις τήν 

τροχιάν τής εσωτερικής γαλήνης καί τού δημιουργικού μόχθου.
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'Ελληνικέ Λαέ
Συμπληροΰται σήμερον 1 τος άφ’ ότου αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις τοΰ ’Έθνους, ελα- 

βον τήν ιστορικήν άπόφασιν να έπέμβουν εις την διακυβέρνησιν τής χώρας, θεωρω 
δε ώς ευτυχές τό γεγονός, ότι ή Εθνική αυτή επέτειος,  ̂συμπίπτει μέ τήν μεγαλύ
τερα·; Χριστιανικήν εορτήν, τήν Άνάστασιν τού Θεανθρώπου.

Δεν ύφίσταται ήδη λόγος να έξηγήσωμεν τάς συνθήκας, α ίτ ιε ς  επεβαλον 
τήν ενέργειαν αυτήν, διότι τούτο έχει καταστή συνείδησις εις τάς καρδίας όλων των
Ελλήνων. _ ( ,

Ή  συντελεσθεΐσα μέχρι σήμερον μεταβολή εις τον δημόσιόν οίον και ια λη- 
φθέντα υπό τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως μέτρα εις ολους τούς το- 
μείε, παρά τήν λυσσαλέα·; άντίδρασιν των υπολειμμάτων τής αναρχίας καί τής φαυ- 
λότητος, είναι 'ικανά νά πείσουν οίονδήποτε άνθρωπον καλής πίστεως, περί των επι
διώξεων καί των δυνατοτήτων τής Έπαναστάσεως.

“Λπασαι αί μέχρι σήμερον έπαγγελίαι της, γενόμεναι κατόπιν έπισταμένης 
μελέτης τ(7>ν υφισταμένων συνθηκών, έπραγματοποιήθησαν εις τον κατάλληλον χρό
νον καί εις τρόπον ώστε νά έπιτυγχάνωνται πλήρως τά επιοιωκομενα αποτελέσματα.

Οΰτω, ή άποκατάστασις τής οικονομικής σταθερότητος, ή ίσοσκελισις καί ή 
έγκαιρος κατάθεσις τοΰ προϋπολογισμού, ή μεθοδική μελέτη καί δ δρθολογιστικός 
προγραμματισμός των έργων άναπτύξεως, ή μέριμνα διά τούς σπουδαστάς καί τήν 
παιδείαν γενικώτερον, ή άνακούφισις καί ή προστασία εν γένει των αγροτικών καί 
όλων των εργαζομένων τάξεων, ή κατάργησις των σκανδαλωδών προνομίων καί ή 
ορθή άντιμετώπισις πλείστων άλλων άπο μακροΰ χρονιζοντων ςωτικών προβλημάτων 
τοΰ Λαού, εν συνουασμώ μέ τήν άποκατάστασιν τής τάςεως καί τήν έξασφάλισιν τής 
ησυχίας των πολιτών, όλα αυτά τά αναμφισβήτητα επιτεύγματα, εις διάστημα ενός 
έτους κοπιώδους εργασίας, έχουν προσδώσει σήμερον εις τό Κράτος μας τήν γενικήν 
εικόνα τής ευνομίας καί τής προόδου, τήν οποίαν ύποθέτω ότι θά εζήλευον πολλά 
εκ των Κρατών εκείνων, άτινα έχουν έμπλακή ήδη εις τήν δίνην τής διεθνούς άνα- 
ταραχής.

’Ίσως μίαν ημέραν νά άποδειχθή, ότι καί πάλιν ή Ελλάς Ιχάραξε _jov ορ
θόν δρόμον εις τήν ανθρωπότητα.

’Ά ς προσπαθήσωμεν λοιπόν ημείς οί Έλληνες, νά διαφυλάξωμεν ιδιαιτέρως 
καί περισσότερον παντός άλλου, τό ανεκτίμητο·; αγαθόν τής ησυχίας τοΰ τόπου μας, 
τό όποιον προσέφερεν άόαπάνως ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 εις τον 
Ελληνικόν Λαόν.

'Η δραστηριότης όμως τής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως, δεν περιωρίσθη μό-
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νον εις τήν προσωρινήν βελτίωσιν της παρούσης καταστάσεως, άλλα έπεςετάθη άπ’ 
αρχής καί εις τήν επεξεργασίαν των αναγκαίων μέτρων, διά την οριστικήν άνάρ- 
ρωσιν τής χώρας καί τήν δημιουργίαν συνθηκών, αϊτινες θά. τής επιτρέψουν μελλον
τικής νά είσέλθη εις τδ στάδιον τοΰ ομαλού πολίτικου βίου, άνευ κινδύνου υποτροπής.

'Έν έκ των μέτρων αυτών, είναι καί τδ καταρτισθέν ήδη σχέδιον τοΰ νέου 
Συντάγματος, περί τοΰ οποίου σήμερον διεξάγεται δημοσία συζήτησις καί προσεχώς 
θά κληθή δ Λαός νά άποφασίση.

Έν συμπεράσματι, τδ συνολικόν ετήσιον έργον, δπερ παρουσίασεν ή Επανα
στατική Κυβέρνησις, έγγυαται απολύτως τήν όλοκλήρωσιν των σκοπών τής Ε πα
ναστάσεων, ήτοι τήν άναμόρφωσιν τής χώρας καί τήν εξασφάλισιν αυτής άπδ παν
τός κινδύνου όποθενδήποτε προερχομένου.

Αυτή είναι ή σημερινή πραγματικότης, αλλά καί ή επιταγή τοΰ ’Έθνους, τήν 
οποίαν ούδείς δύναται νά παραγνώριση ατιμωρητί.

’Οφείλουν συνεπώς πάντες όπως σπεύσουν καί συνδράμουν άνεπιφυλάκτως τήν 
προσπάθειαν τής αναδημιουργίας, διά νά αίσθάνωνται αΰριον τήν ίκανοποίησιν καί 
τήν υπερηφάνειαν, εκ τής συμβολής των εις τήν άνοικοδό'μησιν τής νέας Ελλάδος.

Περαίνω μέ τδ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΠ καί τήν πεποίθησιν, δτι ή χώρα μας θά 
συνέχιση μέ γοργά καί σταθερά βήματα τήν πορείαν της προς ένα ευτυχές μέλλον.

—Ζήτω ή Ελλάς.
—Ζήτω ή 21η ’Απριλίου.
—Ζήτωσαν αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις.»

Μ Η Ν Υ Μ Α
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A) Πρός τό ν  Ε λλη ν ικ ό ν  Λαόν.
«Ελληνικέ Λαέ,

ΙΙοτέ άλλοτε ίσως τδ ’Έθνος μας δεν έώρτασε τήν ένδοξον Άνάστασιν τοΰ 
Κυρίου υπό οιωνούς περισσότερον αισίους. Είναι ή πρώτη φορά, κατά τήν οποίαν 
δυνάμεθα ν’ άτενίζωμεν τδ μέλλον χωρίς φόβον καί μέ βεβαιότητα μεγάλης καί συνε
χούς βελτιώσεως. Εντός ένός μόνον έτους — τοΰ έτους το όποιον διέρρευσεν άπδ τής 
Εθνικής Έπαναστάσεως — ή τύχη τής Ελλάδος έχει μεταβληθή άρδην.

’Αρκεί ν’ άναπολήσωμεν τήν κατάστασιν, ή όποια έπεκράτει εις τήν πολύπαθη
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χώραν μας ολίγον προ της Έπαναστάσεως, διά να άντιληφθώμεν την σημασίαν της 
έπελθόύσης μεταβολής. "Ολοι συνείχοντο από αγωνίαν καί αβεβαιότητα. Εις το οά- 
θος του βρίζοντας ώρθοϋτο άπαίσιον το φάσμα ένός εμφυλίου πολέμου, δ όποιος θά 
εθετεν Ιν κινδύνω αυτήν ταύτην την ύπόστασιν τοΰ έθνους.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ είχεν επιβάλλει πρακτικώς την πολιτικήν σύμπραξίν 
του μέ τά αστικά κόμματα, είχεν επιτύχει νά διαθέτη εντός αυτών ευτελείς πρακτο 
ρας, είχεν εισβάλει εντός τοϋ κρατικού μηχανισμού καί τού μηχανισμού τής αύτο- 
οιοικήσεως, είχε προωθήσει τάς θέσεις του εις τον συνδικαλιστικόν τομέα και Κχεν 
εξασφαλίσει πλήρη ασυδοσίαν άσκήσεως ψυχολογικής βίας επι όλων των τας^ων.

Ό κοινοβουλευτισμός είχε περιέλθει εις ατιμωτικήν καταπτωσιν. Τα κομμά 
τα έπεοίδοντο εις χυδαίαν ψηφοθηρικήν συναλλαγήν καί διαχειριζόμενα την εξουσί
αν διεσπάθιζον τό δημόσιον χρήμα μέ εγκληματικήν άσυνειδησίαν. Τό περιλάλητο'/ 
Σύνταγμα είχε καταντήσει ένας νόμος τον όποιον ενεθυμοΰντο με ύποκριτικην ευαι
σθησίαν οί ευρισκόμενοι έκάστοτε εκτός τής ’Αρχής καί τον οποίον ^προσηρμοζον 
άναισχύντως εις τά μέ'.ρα των καί τάς άνάγκας των, όταν επεβαινον αυτής.

'Ο κρατικός μηχανισμός είχε περιέλθει εις κατάστασιν παραλυσεως. Βραδυκί
νητος, παρασιτικός, τυραννικός διά τούς πολίτας, νωθρός έναντι τών καθηκόντων 
του ανίκανος τά οργάνωση δημιουργικώς τήν ζωήν τού Εθνους, ηϋρυνε τό χάσμα 
μεταξύ κράτους καί λαού. Ή  διοικούσα Εκκλησία είχε χάσει τήν ψυχικήν έπα,φήν 
τη: μέ τό χριστεπώνυμον πλήρωμα καί περί άλλα ετύρβαζεν. Η εκπαιδευσις, ^αλω 
θείσα υπό δοκησισόφων καί διαβρώθεϊσα υπό τού κομμουνισμού, έκαλλιέργει την α
μάθειαν εν όνόματι τής προόδου.

Ή  οικονομία είχε καταστή υποτονική, ενώ ώρθοϋτο λογω τής αλογίστου όια- 
σπαθίσεως τοΰ δημοσίου χρήματος ύπό τής κομματικής φαυλοκρατίας τό̂  φάσμα του 
πληθωρισμού δ όποιος συντρίβει τά ασθενέστερα στρώματα τού ^έθνους. Ή  δημοσία 
καί ή ιδιωτική οικονομία έλειτούργουν ανερμάτιστοι ελλείψει ενός θετικού προγράμ
ματος άναπτύξεως.

ΤΟ ΕΘΝΟΣ άνέμενε μέ όλους τούς πόρους του τήν λύτρωσίν του από τήν κα- 
τάστασιν αυτήν τής π-αρακμής, τής άποοιοργανώσεως, τής αβεβαιότητος καί τοΰ θα
νάσιμου κινδύνου. Καί τήν προσδοκίαν του ταύτην τήν ικανοποίησαν τήν 21ην Α
πριλίου τοϋ 1967 αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις τής χώρας μέ τήν Έπανάστασίν των. Αύσις 
άλλη δεν ύπήρχεν. Άπόδειξις τρανή τής άναγκαιότητος τής Έπαναστάσεως είναι 
ή αναίμακτος καί ειρηνική επικράτησές της — μοναδική εις τήν ιστορίαν τών επα- 
ναστάσεως—ή καθολική λαϊκή επιδοκιμασία της και η νικηφόρος σταθεροποιησι, τη_.

Ελληνικέ Λαέ, _ =
Ζής τώρα τάς πραγματοποιήσεις τού πρώτου έτους τής Επαναστάσεως και 

δύνασαι νά έλέγξης μέ τήν προσωπικήν σου πείραν τήν ακρίβειαν κάθε ισχυρισμού. 
Εντός τοϋ έτους αυτού ήδραιώθη ή εσωτερική ασφάλεια καί ή γαλήνη, τάς όποι
ας ώραματίζετο ώς ύπέρτατον αγαθόν η μεγίστη πλειοψηφια τοΰ Εθνους. Ο καθείς 
δύναται τώρα νά επιδίδεται απερίσπαστος είς τά ειρηνικά του έργα- καί νά. μοχθή 
διά τήν βελτίωσιν τής τύχης του.

Άπεσοβήθη ό φοβερός κίνδυνος τοϋ πληθωρισμού, ό όποιος έπεκρέματο άπει- 
λιτικός λόγω τών σπαταλών καί τής λαφυραγωγίας τής φαυλοκρατίας καί συνεκρα- 
τήθη ή δραχμή από τήν πτώσιν της, ή όποια θά έδημιούργει^ χάος. Άνεζωογονήθη 
ή τελούσα εν ύφέσει οικονομία μέ σειράν μέτρων όπως ή διεύρυνσις τής πισταοοτή- 
σεωτ, ή δημιουργία σοβαρών κινήτρων οι επενδύσεις, η οργανωσις τής κεφαλαιαγο-
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ράς, ή καθιέρωσης ενιαίας πολίτικης λαϊκής στέγης, ή ορθολογιστική άναθεώρησις 
τοϋ προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων. Έπρυτάνευσε πνεύμα περισυλλογής 
καί νοικοκυρεύματος εις τάς κρατικάς δαπάνας καί έφηρμόσθη συγχρονισμένη δη
μοσιονομική πολιτική, ή οποία επέβαλε φορολογικήν δικαιοσύνην καί περιώρισε την
φοροκλοπήν. _ _

Πραγματικός άθλος υπήρξεν ή ίσοσκέλισις τοϋ προϋπολογισμού του l J b i  και 
ή έγκαιρος, διά πρώτην φοράν έπειτα από πολλάς δεκαετίας, κατάθεσις τού νέου 
προϋπολογισμού, δ όποιος προβλέπει περίσσευμα 2 δισεκατομμυρίων, πού θ̂ά χρη- 
σιμοποιηθή παραγωγικούς. Βάσει τού προϋπολογισμού αυτού, θά διατεθούν εντός του 
έτους διά κρατικάς επενδύσεις 9 δισεκατομμύρια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ φροντίς κατεβλήθη διά τήν βελτίωσιν τής θέσεως των αγροτών, 
οΐ όποιοι αποτελούν τον κορμόν του Έθνους. Ηύξήθησαν α! συντάξεις των, καθιερώ- 
θη ή νοσοκομειακή περίθαλψίς των καί έχαρίσθησαν τά χρέη των, συνολικού ύψους 
7.5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Διά τού τελευταίου αυτού μέτρου πραγματοποιείται 
πολλαπλώς ωφέλιμος αναδιανομή τού εθνικού εισοδήματος, ή όποια θά επιτρέψη εις 
τούς άγρότας νά οργανώσουν εν μεγαλυτέρα άνέσει τήν οικονομίαν των καί θά τό
νωση τήν ζήτησιν βιομηχανικών προϊόντων.

Παραλλήλως ήρχισε μία γιγαντιαία προσπάθεια διά τήν ένεργοποίησιν και 
τόν συγχρονισμόν τού κρατικού μηχανισμού, δ όποιος είναι ανησυχητικώς καθυστε
ρημένος καί εις τόν ρυθμόν τής λειτουργίας του καί εις τάς μεθόδους του. Προς τού
το, έκτος των άλλων, έθεσπίσθη ή συνεχής μετεκπαίδευσις των δημοσίων υπαλλήλων 
καί ήρχισεν ή διαδικασία άναδιαρθρώσεως των οργανισμών των υπουργείων καί των 
άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Εις τόν τομέα τής έκπαιδεύσεως, όπου έκληρονομήσαμεν πραγματικόν χάος 
προκληθέν υπό τής κατεδαφιστικής «Εκπαιδευτικής Μεταρρυθμίσεως» κατεβλήθη ερ
γώδης προσπάθεια διά τήν δημιουργίαν των προϋποθέσεων άναπτύξεως καί συγχρο
νισμού της εις δλας τάς βαθμίδας. Ουτω, διά τού νόμου «περί δργανώσεως καί διοι- 
κήσεως τής γενικής έκπαιδεύσεως» έτέθησαν αί βάσεις επιτυχούς συνδυασμού των 
ελληνοχριστιανικών ιδεωδών καί των πολυπλεύρων απαιτήσεων τής συγχρόνου ζω
ής. Ι'υνεστήθη Άνώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, καταργηθέντος τού διαβοήτου 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το όποιον είχεν άποτύχει παταγωδώς. Έξεπονήθη συγ
χρονισμένο'/ ’Αναλυτικόν Πρόγραμμα γενικής έκπαιδεύσεως, τό όποιον θά ίσχύση 
από τού προσεχούς έτους. Άντιμετωπίσθη έπιτυχώς τό πρόβλημα τών διδακτικών βι
βλίων τής μέσης έκπαιδεύσεως διά τό τρέχον σχολικόν έτος.

Ή  άνωτάτη έκπαίδευσις δι’ ειδικής Συντακτικής Πράξεως, άπηλευθερώθη α
πό τά δεσμά τού παρελθόντος καί έτέθησαν αί βάσεις διά τήν άρτιωτέραν επιστη
μονικήν κατάρτισιν τών φοιτητών, διά τήν προώθησιν τού ύπάρχοντος έπιστημονι- 
-/οΟ δυναμικού καί διά τήν άνανέωσιν τού διδακτικού προσωπικού. Σημαντικόν βή
μα πρός τήν ' δλοκλήρωσιν τής δωρεάν παιδείας, υπήρξεν ή δο/ρεάν χορήγησις τών 
συγγραμμάτων τών καθηγητών εις 65.000 φοιτητάς καί σπουδασχάς τών άνωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. ’Ήρεμοι τώρα οί φοιτηταί καί άπηλλαγμένοι τής κηδε
μονίας τής κομματικής φαυλοκρατίας μοχθούν διά τήν κατάκτησιν τής γνώσεως.

Σταθμόν εις τήν ιστορίαν τού ’Έθνους μας αποτελεί καί ο τρόπος, μέ τόν ό
ποιον έκπονειται καί θά ψηφισθή τό νέον Σύνταγμα. Εις ουδεμίαν άλλην χώραν καί 
ουδέποτε άλλοτε συνετάγη Σύνταγμα μέ τόσην εύρεϊαν συμμετοχήν τού λαού. Ή 
καθιερωθεΐσα μέθοδος συζητήσεως θά ύψώση τήν στάθμην τής πολιτικής αγωγής τών
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Ελλήνων καί ή διά δημοψηφίσματος Ιγκρισις θα προσδώση ηύξημένον κϋρο; εις τον
νέον Καταστατικόν μας Χάρτην.IW. CAJ ΙΛ ΙνΛν / [-*■ “5 y  1 1  r  . r r \  ~~ /

γικής συνεργασίας μεταξύ κράτους καί πολίτου καί τής οριστικής απαλλαγής από 
την δυναστείαν τής πενίας καί τής καθυστερήσεως.

ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ σχέδιον οικονομικής άναπτύξεως, το όποιον έχει τεθή ήδη 
εις εφαρμογήν, ανοίγει διά τό Έθνος αίσιόοοξον προοπτικήν. Δεν είναι καταδικα
σμένη από την μοίραν ή Ελλάς να ζή εν πτωχεία. Εχει ανεξάντλητα υλικά καί 
πνευματικά εφόδια διά νά συντονίση τό βήμα της πρός τό βήμα των προηγμένων 
Εθνών. "Ας εί'μεθα δλοι βέβαιοι — καί προ πάντων οι νέοι, χαριν των όποιων κυ
ρίως εγινεν ή Έπανάστασις — δτι ανοίγεται ενώπιον μας ένα μέλλον αντάξιον τής 
ενδόξου ιστορίας μας.

Εις άπόδειξιν τής ιδιαιτέρας στοργής, μέ την όποιαν ή Εθνική Επαναστα
τική Κυβέρνησις περιβάλλει την Ιλπιδοφόρον νεότητα, καθιερώνομεν από τοϋ προ
σεχούς σχολικού έτους, την δωρεάν χορήγησιν των βιλίων καί εις τήν μεσην εκπαι- 
δευσιν, ώστε αΰτη νά καταστή προσιτωτέρα εις όσον τό δυνατόν ευρύτερα λαϊκά στρώ
ματα καί αυξάνομεν κατά 25% τον αριθμόν των υποτρόφων εις τά ανώτατα εκπαι
δευτικά ιδρύματα. Ή  μόρφωσις γίνεται προσιτή εις όλους όσοι τήν επιθυμούν καί 
είναι διατεθειμένοι νά μοχθήσουν διά νά τήν αποκτήσουν.

"Π Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου αντιπροσωπεύει τήν μεγαλυτέραν καί 
σοβαρωτέ'ραν προσπάθειαν άνορθώσεως, άναδιοργανώσεως καί εξυγιάνσεως, ή όποια 
εγινεν εις τήν Ελλάδα από τής άνακτήσεως τής εθνικής ’Ανεξαρτησίας. Καί θά 
έπιτύχη. Διότι εκφράζει τήν αναγκαιότητα τής ιστορικής επιταγής».

Β) Πρός τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις τής χώρας :
«’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί, στρατιώται, ναύται καί σμηνΐται,

’Απευθυνόμενος πρός τά στρατευμένα τέκνα τού ελληνικού λαού κατά τήν ση
μερινήν διπλήν εορτήν τής Άναστάσεως τού Κυρίου καί τής πρώτης επετείου τής 
Εθνικής Έπαναστάσεως, αισθάνομαι ιδιαιτέραν συγκίνησιν. Διότι αυτά, μέ τήν σώ- 
τειραν πρωτοβουλίαν τήν οποίαν άνέλαβον προ ενός ακριβώς έτους, ένεσάρκωσαν 
τούς πόθους τού έθνους καί τού προσέφεραν άνεκτιμήτους υπηρεσίας.

Αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις διά τής Ιπεμβάσεώς των άπήλλαξαν τήν χώραν από τήν 
βιαίαν δοκιμασίαν ενός εφιαλτικού εμφυλίου πολέμου, εκ τού οποίου μόνον ό στυ
γνός εχθρός τού έθνους — ό κομμουνισμός — θά έξήρχετο ωφελημένος.

Δέν ύπήρξεν αυτή όμως ή μόνη προσφορά των εις τήν πατρίδα, τήν όποιαν 
εδιδάχθησαν νά τιμούν υπέρ πάντα άλλον. Τής απέδωσαν επίσης τήν χαμένην α
σφάλειαν καί γαλήνην. Συνεκράτησαν τήν οικονομίαν τής πατρίδος από τήν κατάρ- 
ρευσιν. ’Έσωσαν τήν δραχμήν άπο τον πληθωρισμόν, πού εξανεμίζει τον λαϊκόν μό
χθον καί βυθίζει εις τήν δυστυχίαν τούς εργαζομένους. Καί έθεσαν τάς βάσεις μιας 
έλπιδοφόρου εξορμήσεως τής έλληνικής φυλής διά τήν δημιουργίαν καλυτέρου μέλ
λοντος.

Αί Ένοπλοι Δυνάμεις, ευαίσθητοι δέκται καί γνήσιοι έκφρασταί των ανησυχι
ών τού λαού, εξεπλήρωσαν ενδόξως τό καθήκον των διά μίαν ακόμη φοράν μέ τήν
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Έπανάστασιν της 21ης ’Απριλίου. Τό εγχείρημά των θά παραμείνη^ αποφασιστι
κός σταθμός εις τήν ιστορίαν τής Ελλάδος. ΟΙ καρποί του πλούσιοι ήδη,^δπως 5υ- 
ναται νά διαπίστωση κάθε αμερόληπτος καί έντιμος παρατηρητής, θά είναι πο υ 
περισσότεροι κατά τό άρχόμενον δεύτερον έτος τής Επαναστασεως.
’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί, στρατιώται, ναϋται καί σμηνίται,

Σάς εύχομαι καλόν Πάσχα καί σάς διαβεβαιώ δτι δικαιούσθε νά εισθε υπερή
φανοι, διότι άπεδείχθητε διά μίαν ακόμη φοράν αντάςιοι τής υψηλής αποστολής να,. 
"Οπως δύνασθε νά εισθε πλήρεις αύτοπεποιθήσεως, διότι έχετε εις τήν άναληφθεί- 
σαν ώραίαν προσπάθειαν τήν συμπαράστασιν τού λαού, τού οποίου άποτελεΐτε γνή
σιον τμήμα καί άτρωτον θώρακα».

Γ) Πρός^τόν  'Απόδημον 'Ελληνισμόν:
«’Αγαπητοί μου ομογενείς, πέραν των συνόρων καί των θαλασσών,

Είμαι ευτυχής διότι ή σημερινή διπλή εορτή — τής Αναστάσεως τού θ ε 
ανθρώπου καί τής πρώτης επετείου τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως — μοΰ δίνει τήν 
ευκαιρίαν τής επικοινωνίας μέ σάς, οί όποιοι αποτελείτε πολύτιμον τμήμα τού έθνους 
καί προέκτασιν τής Ελλάδος εις τον παγκόσμιον χώρον. Χάρις εις σάς και εις την 
δημιουργικήν δραστηριότητά σας, ή ιδέα τής Μεγάλης "Ελλάδος εχει μετουσιωθή 
από μακροΰ εις δυναμικήν πραγματικότητα.

’Άγομεν σήμερον τήν εορτήν τής ’Αναστάσεως, ή οποία ήτο πάντοτε διά τούς 
'Έλληνας ή μεγαλύτερα τού χριστιανισμού. Λιότι συμβολίζει την νίκην τού καλού επί 
τού κακού καί τής ζωής επί τού θανάτου καί διότι εκφράζει τήν άκλόνητον βεβαι
ότητα τού έθνους μας διά τον τελικόν θρίαμβόν του.

Αυτής τής βεβαιότητας καρπός σωτήριος υπήρξε καί ή Έπανάστασις τής^21ης 
’Απριλίου, τής οποίας ή πρώτη επέτειος συμπίπτει εφέτος μέ τήν εορτήν τής Ανα- 
στάσεως τού Κυρίου. Αί Ενοπλοι Δυνάμεις, αί οποίαι την ενεσαρκωσαν κατα την κρ.- 
σιμον φάσιν της, ώς εύγλωττοι φορείς τής εθνικής αύτοπεποιθήσεως, είναι γνήσια 
τέκνα τού ελληνικού λαού.

’Έζησαν δλας τάς δοκιμασίας του εις τό κορύφωμά των, εγνώρισαν δλας τάς 
αγωνίας του, υπήρξαν αναίσθητοι δέκται τών πόθων του καί ήουνήθησαν, χάρις εις 
τήν αυτοθυσίαν των, νά τούς πραγματοποιήσουν. Εις τούτο οφείλεται ή εύρεϊα λαϊκή 
συμπαράστασις, τής οποίαςς Ιτυχεν ή Έπανάστασις.

Θεωρώ τώρα περιττόν πλέον νά ένδιατρίψω εις λεπτομερή περιγραφήν τής 
καταστάσεως, έκ τής όποιας άνεόύθη ώς ανάγκη καί μοναδική λύσις ή Έπανάστα- 
σις τής 21ης ’Απριλίου. Ό  έλλαδικός ελληνικός λαός τήν ύπέστη, εις δλας τάς 
φάσεις της, άναμένων έναγωνίως τήν λύτρωσίν του από αυτήν. Τά βασικά χαρα
κτηριστικά της ήσαν: Ή  κατακρήμνισις τών ηθικών αξιών, ή προϊοΰσα ένίσχυσις 
τής κομμουνιστικής απειλής, ή τυραννία τής ολιγαρχίας τού χρήματος καί τής ο
χλοκρατίας τού πεζοδρομίου, ή παράλυσις τού κρατικού μηχανισμού καί ή συνεχής 
όπισθοδρόμησις τής χώρας.

Ή  Έπανάστασις Ισωσε τήν Ελλάδα από τον κίνδυνον άνεπανορθώτου κατα
στροφής καί τήν είσήγαγεν υπερήφανον εις τήν λεωφόρον τής προόδου καί τής δη
μιουργικής άμίλλης πρός δλα τά προηγμένα έθνη. Δεν θ’ απαριθμήσω τά μέχρι τοΰ- 
δε επιτεύγματα, της, τά όποια καί μεγάλα είναι καί σπουδαία καί τά όποια ήμπο- 
ρεί νά διαπίστωση κάθε καλόπιστος επισκέπτης τής χώρας μας.

Τό παρελθόν δεν μάς απασχολεί πλέον. Τό έξεπεράσαμεν καί είναι αδύνατον 
νά έπανέλθη. Καί τό παρόν άτενίζομεν ώς μεταβατικόν στάόιον. Εκείνο, πού μάς 
ενδιαφέρει είναι τό μέλλον — τό μέλλον τού έθνους — τό όποιον έχει άνεκτίμητον
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κληοονομίαν, διαθέτει αναξιοποίητους ακόμη καί μοναδικάς δυνατότητας και χα- 
οις εις τό απόδημον τμήμα του άπλοΰται μέσα εις τον παγκόσμιον χώρον.
' ' 'Οραματιζόμεθα ένα μέλλον λαμπρόν δια την Ελλάδα των Ελλήνων Χριστια
νών καί εί'μεθα βέβαιοι δτι οί όραματισμοί μας δύνανται νά καταστούν πραγματικο- 
-ης Πολύτιμος ήαπορεΐ νά είναι εις τήν οίκοδόμησιν τοϋ μέλλοντος αυτου η συμ
βολή υμών τών 'αποδήμων Ελλήνων. Διότι διαθέτετε μεγάλας ήθικας και υλικας 
δυνατότητας.

Κατά τήν επίσημον αυτήν ημέραν — τήν «εορτήν εορτών'καί πανήγυριν 
r ανηγύρεων» — σάς καλώ έν όνόματι τής θρησκείας, τήν όποιαν π.ρεσβεύομεν και 
τής πατρίδας, ή όποια σάς εγέννησε (καί ή όποια μέ τήν ένδοξον ιστορίαν της σας 
δίδει τό δικαίωμα νά είσθε υπερήφανοι, εν μέσω οίουοήποτε λαού καί οίν ευρίσκε
τ ε )  — οας καλώ νά βοηθήσετε τήν Ελλάδα μας μέ δλα τά μέσα, πού διαθετετε, 
νά γίνετε συμμαχηταί τοϋ ωραίου άγώνος, τον οποίον οιεςαγει α,,ο ενός ε.ους A 
έθνος, διά τήν προκοπήν του' ν’ αποδείξετε έμπράκτως δτι είσθε σήμερα οί πραγμα
τοποιώ τής ιδέας τής Μεγάλης Ελλάδος, πού είχεν εγκαταλειφθή από τούς ολιγό
πιστους.
Αγαπητοί ομογενείς, πέραν τών συνόρων καί τών θαλασσών,

Έπί τή λαμπρά εορτή τού ΙΙάσχα εύχομαι όπως το φέγγος τής Ανασι,ασεω-, 
τού Κυρίου καταυγάζει τάς ψυχάς καί τάς καρδίας σας καί όπως ή χαρά καί ή ει
ρήνη κατέχη καί προστατεύη όλους τούς Ελληνας διά νά ουνηθοΰν να πραγματώ
σουν τά ιδανικά των καί νά εκπληρώσουν τήν αποστολήν των έν τώ κόσμω.»

Μ Η Ν Υ Μ Α

Τ ο ΰ  Ά  ι Π ιι/> ο έ ό / )ο υ  τι}ς- I f υΒε/ j  vi}  συοις- 
a . T V A / A A O V  / ΙΑ  T T A K O V  u / j o c  τ ο ν  
7:Λ Λ // ν ιιτό  ι . Ία ό  ν  έ η ’ iu j k  a i / j/a  τής- 
\11 ο  ο ί ύ  στ ο) ή' λ  α ι  Τι} ς- υ /ιώ  Tij ς- εαεΤε-ίο υ  
/ /} (■ ’/Γυα  να  σ τά σεω ς - Τΐ}ς- 2 Ί  / u /u A  ίο  υ

1967
«21η ΛΠΡΙΛΙΟΓ 1967: ’Αφετηρία ιστορική, εις τήν πορείαν τοϋ ’Έθνους 

καί αποφασιστική, διά τά πεπρωμένα καί τό μέλλον τοϋ ελληνικού λαού. Εις τάς 
δέλτους τής μακραίωνος έλληνικής ιστορίας, ή 21η ’Απριλίου 19,67 θά καταυγάζη 
ώς φάρος τηλαυγής, τήν οδόν τοϋ ύψίστου πρός τήν Πατρίδα καθήκοντος, καί θά 
άποτελή, φωτεινόν όρόσημον διά τούς έπιγιγνομένους. Διότι, τήν νύκτα εκείνη, ήχη
σε καί πάλιν, από τά βάθη τής ιστορίας ή σάλπιγξ καί ήκούσθη — επιτακτική — ή 
φωνή τών ήμιθέων τής εθνεγερσίας τοϋ 1821, τών ήρώων τοϋ έπους τοϋ 1940 καί ό
λων εκείνων, οί όποιοι εθυσιάσθησαν διά νά εί'μεθα ήμεϊς σήμερον ελεύθεροι: ΉΙ Πα- 
τρίς εν κινδύνω! Προχωρείτε. Ήτο ή υστάτη στιγμή, ή 12η ώρα. Καί ή άρπάγη 
τοϋ έρυθροϋ ολοκληρωτισμού, μέ τά δεσμά τής δουλείας απειλητικά διεγράφοντο. 
Καί μετ’ ολίγον θά ήτο πολύ αργά. Ό άφανισμός μας ώς ’Έθνους θά έπηκολούθη. 
Καί τότε, τήν νύκτα εκείνην τής 21ης ’Απριλίου, ή 'επ ιταγή επανελήφθη καί ή σάλ
πιγξ ήχησε. Προχωρείτε.
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Η Γ1ΊΕΡΤΑΤΗ ώρα τοϋ στρατιώτου, ή ώρα του χρέους προς το ’Έθνος εί- 
χεν έπέλθει. Κάθε δισταγμός ή αναβολή θά ήσαν μοιραία. Τήν κρίσιμου εκείνην 
στιγμήν, αξιωματικοί καί στρατιώται, ώς μία ψυχή, οιστρηλατούμενοι από τον όρ
κον, τό καθήκον καί τό ύπέρτατον χρέος προς τήν ελληνικήν Πατρίδα, έπενέβησαν, 
καί άναιμάκτως ένίκησαν. Καί ή Ελλάς εσώθη.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ έπανεϋρε τήν αποστολήν του. Τό ’Έθνος άνεγεννήθη. Η 11α- 
τρίς συνεχίζει τήν ιστορικήν της πορείαν. Ό  ελληνικός λαός αναπνέει ελεύθερος. 
Καί ήδη, ορίζοντες διανοίγονται δι’ εν μέλλον ασφαλές, δημιουργικόν, εύοίωνον, 
ευτυχές διά τό ’Έθνος.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΟΡΤΗΝ τής Άναστάσεως του Θεανθρώπου, έορτάζομεν καί τήν 
επέτειον τής ’Αναστάσεως τοϋ Έθνους, εύλαβώς εύγνώμονες προς τάς έθνικας μας 
Ενόπλους Δυνάμεις, θεματοφύλακας των πεπρωμένων τής φυλής, των ελευθεριών 
τοϋ ελληνικού λαοϋ.'Έν έτος παρήλθεν, από τήν εθνοσωτήριου 21ην Απριλίου 1967. 
"Εν έτος γόνιμον εις έπιτεύγματα. ’Έτος άποκαταστάσεως τής γαλήνης καί έσωτερι- 
κής ασφαλείας. ’Έτος, αρχών ύγιών καί πνεύματος αναδημιουργίας. ’Έτος άποκα
ταστάσεως τοϋ κράτους δικαίου, των εθνικών αξιών καί τής αγάπης καί όμονοίας. 
Θετικός ύπήρξεν ό απολογισμός τοϋ διαρρεύσαντος έτους εις όλους τούς τομείς τής 
κρατικής δραστηριότητος, τής εθνικής μας αξιοπρέπειας.

ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ Δυνάμεις συνεχίζουν άπροσκόπτως τό έργον των καί προάγουν 
τό ήδη υψηλόν των επίπεδον. Ό ελληνικός λαός έπανοπλίζεται ιδεολογικούς. Ή  Δι- 
οίκησις επανήλθεν εις τον εθνικόν της προορισμόν. Ή  υγεία τής δημοσίας ηθικής 
άποκατεστάθη. Τό κράτος τοϋ νόμου έπαγιώθη. Τό γενικόν συμφέρον απέκτησε προ
τεραιότητα έναντι τοϋ άτομικοΰ. Ό εθνικός προσανατολισμός τής χώρας παραμένει 
ασφαλής. "Οπως τον υπαγορεύουν αί πολιτισιικαί παραδόσεις τοϋ ελληνικού λα- 
οΰ καί ή φυλετική του υπόστασις. ΤΙ ελληνική κοινωνία απέκτησε τήν εθνικήν της 
ενότητα. Ή  χώρα άνώρθωσε. τό ήθικόν της κϋρος. Ό κομμουνισμός κατ’ ούδέν πλέ
ον δύναται νά άπειλήση.

ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ άμαρτωλαί δυνάμεις έσύρθησαν όοιστικώς εις τήν σκιάν τής 
Ιστορίας καί ή Ελλάς συνεχίζει ύπερηφάνως τήν πορείαν προς τά μεγάλα πεπρω
μένα της. Ή  στρατιωτική έπανάστασις διακατεχομένη από έμφρονα πατριωτισμόν 
περιεβλήθη τήν πολιτικήν εξουσίαν, κατ’ αναπόδραστου ιστορικήν αναγκαιότητα. 
Καί θά τήν διατηρήση, χάριν τής ασφαλείας τής χώρας, τής ευδαιμονίας τών Ε λ
λήνων, τής δόξης τής Πατρίδοςς, τοϋ μεγαλείου τοϋ ’Έθνους καί τής διεθνούς ει
ρήνης. Τό παν προοιωνίζει, ότι τό δεύτερον επαναστατικόν έτος θά είναι ευτυχέ
στερου τοϋ διαρρεύσαντος. Είμεθα άκρως αισιόδοξοι πρός τοϋτο. Τ2ς στρατιώται, S- 
χοντες συνείδησιν τών ιερών καί ένδοξων παραδόσεων τοϋ ελληνικού στρατού γνω
ρίζομε'/ ότι ή Πατρίς έν ώρα μάχης αναμένει από ημάς έτι πλέον τής ζωής μας: 
Τήν Νίκην.

ΚΑΙ έχομεν αποφασίσει ή τήν Νίκην διά τήν Πατρίδα ή τήν ζωήν μας. “Ο
λοι οι οιωνοί μάς πείθουν ότι ή Πατρίς θά άπολαύση τούς καρπούς τής νίκης μας. 
Καί όχι μόνον διότι τό θέλομεν ήμεϊς. ’Αλλά διότι τό θέλει καί ο 'Θεός. Καί δ Θεός 
τής Ελλάδος είναι μέ τήν Έπανάστασιν. Καί ευλογεί τόν αγώνα υπέρ τής ιδέας 
καί εναντίον τής όλης. Υπέρ τοϋ καλού καί εναντίον τοϋ κακοϋ. Υπέρ τής άληθοϋς 
ελευθερίας καί εναντίον τοϋ ολοκληρωτισμού. Υπέρ τής τάξεως καί εναντίον τής
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Χριστός Άνέστη.

Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967.
Ζήτω ή αθάνατος Ελλάς.»

Χ Λ Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο \ Σ
Τ ο ύ  V zio isp vo ir Δ η/ιοσζας- Τά£εωΓ  

λ . // . TZFBFAB/POV

'0  Υπουργός Λημοοιας L-v.,iuj, *. *■· *■·»—------ - -■· ·, ■ ■_ ™
εορτής τής Άναστάσεως τοΰ Κυρίου καί τής πρώτης επετείου^ .ή^  ^ , ‘ικ

__ τηλ- Αν?.™- πΤιν Σωυ,άτων Ασφαλείας τον κάτωθι Ανα

,όσιας Τάξεως κ. II. Τζεβελέκος έπ’ ευκαιρία τής διπλής

ναστάσεως, άπηύθυνε προς τους άνδρα, των 
στάσιμον Χαιρετισμόν:

ωμάτων ’Ασφαλείας τον κάτωθι Άνα-

«X Ρ σ τ ό ς Ά  ν έ σ τ η!
’Επί δύο συναπτάς χιλιετηρίδας ή χαρμόσυνος αδτη ευχή φαιδρύνει 

των Χριστιανών καί βέβαιοί τού λόγου τό ασφαλές διά τήν Ανθρωπότητα. Ο Χρι
στός Άνέστη. Ένικήθη 6 θάνατος. Τό φώς εκάλυψε τα σκότη. Η αιώνια Ελ,ας^ 
γένετο Αλήθεια καί εν τή Πανσέπτω Μορφή τοΰ θεανθρώπου ή Ανθρωποτης ευρε 
τόν εαυτόν της. Έπίστευσεν, ότι τής Άναστάσεως προπορεύεται ο Ιολγοθας, ο Ψυχι
κός Γολγοθάς τής δοκιμασίας σωμάτων καί συνειδήσεων, μέχρι τής τελικής νίκη, 
τοΰ πνεύματος κατά τής ύλης, μέχρι τής προσόοκωμένης Άναστάσεως. Άνήλθεν ο 
Κύριος εις τούς Ούρανούς καί έδοςάσθη ό υιός τοΰ Ανθρώπου και συνερρευσαν οπι- 
σω αυτού ’Έθνη καί Ααοί καί μετέβαλε ροΰν ή 'Ιστορία!

Ημείς οέ οί Έλληνες, ιδιαιτέρως, τά εκλεκτά τέκνα τοΰ Κυρίου, τ ή ν  Άνάστα- 
σιν από καταβολής έκχριστιανισμοΰ μας έορτάζομεν ως τήν κατ’ εξοχήν Ελληνοχρι
στιανικήν Εορτήν, τήν Εορτήν τής Άνοίξεως, ήτις τόσον προσιδιάζει εις τόν έφη-
βικόν χαρακτήρα τοΰ Λαοΰ μας. ,- ,

Σύνδεθείσα δέ ή Εορτή των Εορτών καί μέ τήν άνάστασιν τοΰ Έθνους απο 
μακραίωνος δουλείας, κατέστη καί εορτή — εορτών τοΰ Εθνους. Καί δ εορτασμός 
της προσλαμβάνει χαρακτήρα εορτής τής Ελληνικής Λ^οεντιάς, τής τοσον συνυφα 
σμένης μέ τήν Πίστιν καί τήν εύλάοειαν των Ελλήνων.

Ιδιαιτέρως εφέτος ό εορτασμός, συμπίπτει μέ τήν Ιστορικήν πλέον ’Εθνεγερ
σίαν τής 21ης Απριλίου 1967. Είναι εγγύς εισέτι τά γεγονότα καί ή ιστορική δικαί- 
ωσίς των ίσως βραδύνη. Ά λλ’ ήδη Λαός καί Στρατός καθορίζουν τάς τύχας τοΰ Έ 
θνους επί τώ τέλει ίνα ή Ελλάς καταστή συντόμως, ως διεκήρυξεν δ κ. Πρωθυπουρ
γός «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών».

Λακωνικός καί βαρυσήμαντος δ καθορισμός τοΰ στόχου. Εις πάντας υμάς ενα
πόκειται νά τόν ύλοποιήσητε δΓ έργων αρετής, προόδου καί πίστεωςς. 'Ιδιαιτέρως 
ύαεί; οί διασφαλίζοντες διά τών υπηρεσιών σας τήν τάςιν καί τήν άσφάλειάν έν τή 
Χώρα έπωμίζεσθε διά τών εντολών τής Έπαναστάσεως καθήκοντα βαρύτατα.

Άπό τήν συμπεριφοράν υμών θά εξαρτηθή, έν πολλοΐς, ή δικαίωσις τοΰ κ. Πρω
θυπουργού διακηρύσσοντος καί πιστεύοντος, ώς καί πάντες οί συνεργάται του, δτι ή
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Ελλάς θά καταστή συντομώτατα Πατρίς δμονοούντων, ηνωμένων καί εν Χριστώ αγα
πημένων Ελλήνων!

Έργασθήτε διά νά δικαιώσητε την έπανάστασιν. Έργασθήτε διά νά στερεωθή 
ή τάξις καί ή ασφάλεια εις περιβάλλον ειρηνικόν καί άπηλλαγμένον φθόνου καί μι
σαλλοδοξίας. Δείξατε έμφανέστερον τά διαπιστωμένα παρ’ έμοΰ αισθήματα αγάπης 
καί άόελφωσύνης προς δλους τούς προς ημάς ερχομένους ώς καί εκείνους τούς οποί
ους ύπηρεσιακώς προσεγγίζητε. Διά νά ακούεται ομόφωνος καί ομόθυμος ή διαπί- 
στωσις:

Ό  Χριστός Άνέστη — Ή  Ελλάς άναγεννάται.»

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Το & Γ εν . Γ/j c r/ ijia  te-co ς- roO  'Vuo is/s yer/o is 
A / } / / o o / c f  ζ - ΤάΤε-ως·  λ  ,  I/2 A JV JVO V  Λ A A A

Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Ιωάννης Λα
δάς, έπ’ ευκαιρία τής Άναστάσεως τοϋ Χριστού καί τής επετείου τής 21ης ’Απρι
λίου,, άπηύθυνε προς τούς άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας τόν κάτωθι Άνα- 
στάσιμον Χαιρετισμόν:

«X ρ ι σ τ ό ς ’Α ν έ σ τ η !
Ά ν  ό σταυρός τοϋ Χριστού είναι το σύμβολον τής ’Αγάπης Του πρός τόν άν

θρωπον, ή Άνάστασίς Του είναι ή άπόδειξις τής Θεότητας Του. Ό  Θεάνθρωπος έβά- 
δισε τόν δρόμον τοϋ μαρτυρίου, ανέβηκε τόν Γολγοθά καί έσταυρώθη διά τήν σωτηρίαν 
των ανθρώπων. Ή  θυσία Του υπήρξε μεγάλη. Τ) πολυέσπλαχνος Θεός έθυσίασε 
τόν'®  ονογενή Χίον Του διά νά σώση υμάς εκ τής αμαρτίας.

Ό Κύριος άνεδείχθη Αιώνιος Βασιλεύς. Το σκότος τοϋ μίσους διελύθη. Ή  κα
κία των ανθρώπων έγινεν δ "Χμνος τής ’Αγάπης. Μέσα εις τό σκοτάδι τοϋ θανάτου 
έλαμψε τό φως τής Άναστάσεως.

Τήν σιωπήν διεδέχθη δ γλυκύς, δ απαλός, δ θειος αντίλαλος: «Αληθώς Ά 
νέστη».

Άπό τά βάθη τής ψυχής των Ελλήνων Χριστιανών ήκούσθη τό Χριστός Ά 
νέστη. Αί ψυχαί των ανθρώπων έλούσθησαν με τό φώς τής Άναστάσεως. Με τήν λαμ
πάδα τής πίστεως άναμμένην με συγκίνησιν ζωγραφισμένην εις τά πρόσωπά των καί 
μέ τήν χαράν καί τήν ευτυχίαν τής σωτηρίας των, αιώνας τώρα, εορτάζουν οί "Ελ
ληνες τό Πάσχα.

Τό Πάσχα τό Ελληνικόν, τό Χριστιανικόν, Πάσχα Αγάπης, Νίκης, Α λή
θειας.

’Ιδιαιτέρως εφέτος οί "Ελληνες εορτάζουν τήν 21ην Απριλίου διπλήν εορτήν: 
Τήν Άνάστασιν τοϋ Χριστού καί τήν Άνάστασιν τοϋ ’Έθνους. Τήν σωτηρίαν των 
ψυχών μας καί τήν σωτηρίαν τής Φυλής μας.

Τό αιώνιον φώς τής Άναστάσεως τό ενδυναμώνει ή φωτεινή δέσμη τής άναι- 
μάκτου ’Εθνικής Έπαναστάσεωςς.

Τήν απόλυτον επιτυχίαν τήν ενισχύει ή ελπίς τοϋ μέλλοντος τής Πατρίδας. 
Ή  χαρά των πανελλήνιον είναι διπλή.
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ΙΤανωνυοίζει δ Χριστιανός καί δ Έλλην. _  _ »* ■
Τδ κήρυγμα τής Άναστάσεως είναι ή σημαία των Χριστιανών, είναι η Α Ύ

πη καί ή ’Αλήθεια.
Ή  λεωφόρος των ωραίων ειρηνικών επιτεύξεων ε χ ε ι ηοη οιανοιγει.
Ή  αγάπη θά είναι πάντοτε ισχυρότερα άπδ τδ μίσος.
Ή  αλήθεια καί ή ειλικρίνεια είναι πάντοτε ίσχυρότεραι άπδ τδ ψεϋόος.
Εις δλους υμάς εύχομαι προσωπικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν.
Τδ μήνυμα τής ’Αγάπης καί τής ’Αλήθειας, πρεπει να είναι ή σήμα.α όλων

των Ελλήνων.
Τδ καθιέρωσεν δ Χριστός μέ τδ τίμιον αίμα Του.
Τδ ένίσχυσαν οί χιλιάδες των μαρτύρων τής Πίστεως.
Καί αυτήν τήν ιδίαν σημαίαν δψωσεν δ άξιος Πρωθυπουργός της Ελ^ ο # « ι  

ψυχή τής Έπαναστάσεως Γεώργιος Παπαοόπουλος οιακηρυςας. «Ελλάς Ελληνα
Χριστιανών».

Άνέστησαν αληθώς δ Χρίστος και ή Πατρι,.»

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  

Τ ο ύ  Ά/>\/] γο  is Λ off/ νο ιιίο ς - /Iόλ £·ων 
Λ  . ΒΑΣΙΑ ΒΙΟ V  ΣΑ/ΤΒΛΛΑΡ/ΟΓ

Ό ’Αρχηγός τήε ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Σακελλαριου επ ^υκαι 
Ρία τήε Άναστάσεως του Θεανθρώπου καί τής πρώτης επετείου τής Εθνικής Επα- 
ναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, άπηύθυνε πρδς τούς άνορας της Αστυνομίας Πόλεων
τδν κάτωθι Χαιρετισμόν: ,

«Συμπληροϋται έτος άπδ τής αύγής τής 21.4.67 κατά τήν όποιαν μία δρας 
γενναίων αξιωματικών του ’Εθνικού μας Στρατού ετέθη επί κεφαλής των στρατευ- 
αένων τέκνων τού Ελληνικού λαού, διά τήν πραγμάτωσιν ενός εγχειρήματος υφηλης 
πατριωτικής έμπνεύσεως καί αριστοτεχνικής έκτελέσεως, τδ όποιον εστεφθη υπο α
πολύτου επιτυχίας έ,„ ^ rw._.........- -------=  ̂ ; r

Οί πανέλληνες έτοιμάζονται πυρετωδώς διά νά τιμήσουν και εορτάσουν την
μεγάλην εθνικήν επέτειον τής αναίμακτου καί εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως. ^

'Η ’Αστυνομία Πόλεων, εκλεκτόν μεταξύ τών έκλετών τμημάτων του Εθνους, 
όέν θά ήτο δυνατόν νά ύστερήση εις εκδηλώσεις. Αντιθετως μάλιστα, ημείς υπερθε
ματίζομε'; τών ύπολοίπων τμημάτων τού Έθνους, εις ψυχικόν πανηγυρισμόν. Διότι, 
άπλούστατα, άν οί ύπόλοιποι Έλληνες έσώθησαν άπδ τού κινδύνου εμπλοκής εις 
καταστροφικάς περιπέτειας, ήμεΐς, πλέον τούτου, έλυτρώθημεν άπδ τού άγχους τών 
καθημερινών, επί τού πεζοδρομίου άναμετρήσεων, μετά τών πάσης κατηγορίας ώλε- 
τήρων τού ’Έθνους καί τού άγους τών όνειόισμών, προπηλακισμών καί-δεινών ύ
βρεων, τάς δποίας καθ’ έκάστην έδεχόμεθα, προερχομένας έξ ατόμων τής έσχατης 
’Εθνικής, ήθικής καί κοινωνικής υποστάθμης.

’Ιδού, διατί, όΓ ημάς τούς αστυνομικούς ή πρώτη επέτειος τής ’Εθνικής Ε 

π ’ ώφελεία τού ’Έθνους.
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παναστάσεω'ς της 21ης ’Απριλίου αποτελεί ευκαιρίαν διά νά διατρανώσωμεν την εύ- 
γνωμοσύνην μας προς τούς γενναίους, άνευ των οποίων ούοέποτε θά ειχομεν αποτι- 
νάξει τον δίδυμον ζυγόν τοϋ κομμουνισμού καί της φαυλοκρατίας. ’Αποτελεί εορτήν 
εορτών καί πανήγυριν πανηγύρεών.

Ή  Εθνική Έπανάστασις εις την πρώτην φάσιν της ύπήρςε μία έξανάστασις 
ψυχών, έκφρασις μιας ρωμαλέας ψυχολογικής άντιδράσεως εναντίον τής ηθικής σή
ψεως ή οποία έπεκράτει' υπήρξε μία πελώρια άρνησις, ένα γιγαντιαΐον «ΟΧΙ» εις 
την κομμουνιστικήν απειλήν, εις την οχλοκρατίαν, εις τήν διοικητικήν άποδιοργά- 
νωσιν, εις τήν πολιτικήν αναρχίαν, εις τον άδίστακτον καιροσκοπισμόν καί τήν άνα- 
ξιοκρατίαν.

’Ήδη από τών πρώτων ημερών τής επικρατήσεώς της ή Έπανάστασις έπαυσε 
νά άποτελή άρνησιν καί κατέστη θέσις. 'Ως τοιαύτη έπέλεξε στόχους πρός έπίτευξιν. 
Στόχους Εθνικούς, υψηλούς καί ωραίους.

Πρώτος στόχος τής Έπαναστάσεως ύπήρξεν ή άποτοξίνωσις τοϋ Εθνους άπο 
τών ολέθριων επιπτώσεων τοϋ κομμουνισμού καί τής συνοοοιπορούσης φαυλοκρατίας, 
ώστε νά μή δύνανται, ποτέ εις τό μέλλον, νά βλάψουν τήν Πατρίδα.

Δεύτερος στόχος ή Ε θνική ένότης. Έπονται, εν συνεχεία, ή έμφύσησις τοϋ 
πνεύματος τής άφοσιώσεως εις τήν δημιουργικήν εργασίαν, ή άναδιοργάνωσις τοϋ 
Κράτους, ή ’Εθνική άναγέννησις, ή ευημερία τοϋ λαοϋ, ή κοινωνική δικαιοσύνη, ή 
δημιουργία ενός νέου έλληνικοΰ πολιτισμού καί μιας νέας καί μεγάλης Ελλάδος. Τής 
Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών.

Κατά τό διαδραμόν από τής 21.4.67 χρονικόν διάστημα, αί περισσότεραι έπι- 
διώξεις τής Έπαναστάσεως επραγματοποιήθησαν. Είναι πλέον ή βέβαιον ότι εντός 
συντόμου χρόνου καί αί λοιπαί επαγγελίαι τής Έπαναστάσεως καί τής εξ αυτής προ- 
ελθούσης Εθνικής Κυβερνήσεως θά καταστούν πραγματικότης.

Τούτο δέ ακριβώς διότι ή Έπανάστασις δέν παρέμεινεν, ως προελέχθη, άρνη- 
σις, άλλ’ έξειλίχθη εις θέσιν. Δέν εκφράζει έννοιαν στατικήν, αλλά τοιαύτην δυνα- 
μικώς έξελισσομένην μέχρις όλοκληρώσεως τών σκοπών της. Πρόκειται περί Έπα
ναστάσεως συνεχούς καί στρεφομένης εναντίον παντός χαρακτηριστικού συστατικού 
στοιχείου τού άπολακτισθέντος αμαρτωλού παρελθόντος. Εις τήν διηνεκή αυτήν 
Έπανάστασιν καλούμεθα ήμεΐς οί αστυνομικοί νά άφοσιωθώμεν ψυχή τε καί σώματι, 
διά νά άποδείξωμεν, άλλωστε, έαυτούς συνεπείς τηρητάς τής γραμμής τήν όποιαν 
ήκολουθήσαμεν συνταχθέντες πρός τήν Εθνεγερσίαν τής 21ης ’Απριλίου από τής 
πρώτης στιγμής τής έκδηλώσεώς της.

Δέν χρειάζεται πλέον, νά καλέσω υμάς δπιυς ένστερνισθήτε τό πνεύμα τής 
Έπαναστάσεωςς, διότι έχετε από πολλού ήδη χρόνου, κατά τρόπον άδιαφιλονίκητον, 
αποδείξει οτι τό πνεύμα τούτο, έχει καταστή οι’ δλους σας, βίωμα, καί ή ύλοποίη- 
σίς του σκοπός τής υπηρεσιακής υμών δραστηριότητος.

Μένει νά ευχηθώ όπως δλοι μας άπολαύσωμεν, συντόμως, τούς καρπούς έκπλη- 
ρώσεως τών σκοπών τής Έπαναστάσεως.

Περί τούτου οί οιωνοί είναι άριστοι, διότι ο Ελληνικός Λαός, εις τήν συντρι
πτικήν του πλειοψηφίαν, απέδειξε καί άποοεικνύει, καθημερινώς, οτι συμπαρίστα- 
ται όλοψύχως, εις τάς προσπάθειας τής Έπαναστάσεως καί τής Εθνικής μας Κυ
βερνήσεως διά τήν θεμελίωσιν τών προϋποθέσεων ενός λαμπρού Εθνικού μέλλοντος.

Δέν θά ήτο δέ δυνατόν νά πράξη άλλως 6 Ελληνικός Λαός, διά τον άπλούστα- 
τον λόγον ότι έκπληρουμένων τών σκοπών τής Έπαναστάσεως, Ικπληρούνται αί ελπί-
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οες του, τά ιδανικά του, οι εθνικοί του πόθοι. Οι Ιδιοι εκείνοι ποθοι χάρις εις τους 
οποίους ή Έπανάστασις είχεν ωριμάσει εις την καρδίαν καί τήν σκέψιν τοϋ λαοΰ, 
πολύ πριν ή γίνη πράιςις τοϋ Στρατού. Οι Ιδιοι εκείνοι ποθοι χάρις είς τους οποίους 
ή Έπανάστασις έπέτυχεν απολύτως καί καλπάζει πρός κατάκτησιν των υψηλότερων 
κορυφών της δόςης καί τοϋ θριάμβου.

’Αποτελεί ευτύχημα μέγα δτι ή πρώτη επέτειος της Άναστάσεως τοϋ ’Έθνους 
συμπίπτει πρός τήν Άνάστασιν τοϋ Θεανθρώπου.

’Ίσως ή συγκυρία δεν είναι τυχαία, άλλ’ αποτελεί άπόοειςιν τής θείας βουλη- 
σεως, δπως Χριστιανισμός καί Ελληνισμός ενώσουν, διά μίαν είσέτι φοράν, τάς ά- 
περάντους ήθικοπνευματικάς των δυνάμεις, διά νά φωτίσουν τήν ανθρωπότητα καί 
τήν καθοδηγήσουν εις τήν οδόν τής αρετής καί τοϋ καθήκοντος, τοϋ ωραίου καί τοϋ 
καλοϋ' είς τον νικηφόρον αγώνα των ιδεών εναντίον τής ύλης, τοϋ φωτός εναντίον 
τοϋ σκότους, τής ελευθερίας εναντίον τής δουλείας.

Τό άνέσπερον φως τή,ς Εθνεγερσίας τής 21ης Απριλίου μάς φωτίζει. Αί σο- 
φαί ύποθήκαι τοϋ ρηξικελεύθου Έθνικοΰ μας Κυβερνήτου Γεωργίου Παπαδοπόύλου, 
άς μάς καθοδηγούν. Ή  σύνεσις καί ή εμπειρία τοϋ Υπουργού μας άς μάς παραδει
γματίζουν. Ιναί ή έπαναστατική συνέπεια τοϋ Γενικού μας Γραμματέως άς μάς χα- 
λυβδώνει τό φρόνημα διά νά πορευώμεθα τήν οδόν τής αρετής, του καθήκοντος καί 
τής εκπληρώσεως των εθνικών ιδανικών τά όποια εκφράζει αύθεντικώς ή Έπανά- 
στασις τής 21ης ’Απριλίου 1987.

Ζήτω τό ’Έθνος!
Ζήτω ή Εθνική Έπαναστατική Κυβέρνησις!»

Ε Τ  X A  I

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται «Χρόνια Πολλά» είς τούς έορτάσαντας 
Άστυν. Δ)ντάς Α' κ. κ. Γεώργιον Άγγελόπουλον, Γεώργιον Τσατούχαν καί Γεώρ
γιον Αυμπέρην, τούς Άστυν. Δ) ντάς Η' κ. κ. Γεώργιον Παπαλεξόπουλον, Γεώργιον 
Άλεξανδρήν, Γεώργιον Πλατίτσαν, Γεώργιον Σκουληκάρην, Γεώργιον Πετόσογλου, 
Γεώργιον Καλτσάν, Γεώργιον Ρουμελιώτην καί Γεώργιον Μαραβέλιαν, τούς Άστυν. 
A' & Β ' Τάςεως κ. κ. Γεώργιον Ντζουμάνην, Θωμάν Παπακωνσταντίνου, Γεώργιον 
Γεωργακόπουλον, Γεώρ. Καραβασίλην, Θωμάν Γιαννοΰτσον, Γεώργ. Ζερμπΐνον, Θωμάν 
Τζάντζαλον, Γεώργ. Καροϋζον, Άναστ. Καρακϊτσον, Γεώργ. Φασούλκαν, Άναστ. 
Αναστασίου, Γεώργιον Άγγελόπουλον, Γεώργιον Παναγόπουλον, Γεώργιον Πίτσιον, 
Γεώργιον Γεωργακόπουλο,ν, Γεωργίου Γεώργιον, Γεώργιον Ακριβόν, Γεώργιον Μϊ- 
χον, Γεώργιον Παπαθανασόπουλον, Γεώργιον Σωτήρχον, Γεώργιον Πεππέν, Γεώρ
γιον ΙΙαπαγ:αννόπουλον, Γεώργιον Τοτώνην, Γεώργιον" Μπέσαν, Γεώργιον Συλιγάρ- 
δον, Γεώργιον Σακέτον, Γεώργιον Ααλιεράκην, Γεώργιον Παπακυμπουρόπουλον, 
"Αναστάσιον Παπαμιχαήλ, Γεώργιον Γεωργίου, Γεώργιον Λάππαν, Αναστάσιον Σύ- 
φαντον, Γεώργιον Λύγκαν, Γεώργιον Μάραν, Γεώργιον Μπακογιάννην, Γεώργιον 
θωμόπουλον, Γεώργιον Άγάθον, Γεώργιον Λαβράνον, Γεώργιον Δρακόπουλον, Γε
ώργιον Δημηφρακόπουλον, Αναστάσιον Δορλήν, Γεώργιον Κουρέλην, Γεώργιον 
Μπούραν, Αναστάσιον Κουκουβϊνον, ώς καί είς άπαντας τούς λοιπούς κ. κ. αξιωματι
κούς καί κατωτέρους.



Π Ο I Η Σ I Σ

21η Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ
Τής Κ υρ ίας ΖΑΝ ΑΝ ΤΡΙΣ

. . . Κι’ όμως! Μέσα σε καταραμένη ώρα, 
μπήκαν βάρβαροι ΚΑΤΑΚΤΗΤΑΙ ’ςτή Χώρα 
καί μέ τής πικρής Σκλαβιάς την τυραννία, 
έρημάξανε τή Γή μας την 'Α γία!
'Έτσι, ίσως, τδθελε να γίνη, δ ΘΕΟΣ !
Γιά νά δείξη τήν τρανή του παρουσία 
μέ τή ΔΟΞΑ, δ «περιούσιος Λαός»
ΕΠΡΕΠΕ νά περάση μια «δοκιμ<ασία» 
καθώς το Μέταίλλο πού γίνεται ΧΡΥΣΟΣ · . .
Πέρασε απ’ τή φωτιά κι άπδ τ’ άμόνι, 
των ΕΛΛΗΝΩΝ ή μεγάλη αντοχή . . .
Κι’ έτσι, κυλίσανε τρεις χρόνοι . . . Ναί, ΤΡΕΙΣ -ΧΡΟΝΟΙ., 
ώς πού τή λευτεριά της νάβρη ή Φυλή . . .
Μά προτού τή ΛΕΥΤΕΡΙΑ μας νά χαροΰμε, 
νέα βάσανα, έπέπρωτο, νά -δούμε!
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΒΕΛ, ή Χώρα είχε γ ίνε ι, 
λές, καί χάθηκε τής Δόξας ή σαγήνη!
Νέα ΣΥΓΧΥΣΙΣ τριπλοκαταραΐμένη 
περιζώνει τή Φυλή τήν ξακουσμένη!
Άλληλοτρώγονται φίλοι καί αδελφοί . . .
Τρομερό διχασμό άπλωσαν οί εχθροί . . .
Χτυπιέται άπ’ τό παιδί του, δ ΠΑΤΕΡΑΣ . . .
ΙΙεριφρονεΐται δ «λόγος» τής ΜΗΤΕΡΑΣ . . .
'Υβρίζονται οί Διδάσκαλοι οί σοφοί . . .
Στή Θρησκεία γίνεται μια «αντιστροφή» . . .
Πο’δοπατοΰνταΐι τά "Οσια καί Ιερά . . .
«ΑΣΕΒΕΙΑ» καί «ΑΣΥΔΟΣΙΑ» φοβερά.
Γό ράσο, υψώνεται «ΜΑΥΡΗ ΣΗΜΑΙΑ»
καί ποιός θά σώση τή «χρυσή» μας ΝΕΟΛΑΙΑ;
Μαρμάρωσε, λές, κι αυτή ή ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Γενική, ή ΗΘΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ . . .
Των ΠΑΤΕΡΩΝ μας, ριγούνε τά ΜΝΗΜΕΙΑ . . .
Ντροπιασμένη κρύβεται κι ή ΙΣΤΟΡΙΑ . . .
Δακρύζουνε οί ’Εφέστιοι Θεοί μας . . .
Πού είναι οί ΗΓΕΤΑΙ μας; . . . Πού οί ΤΑΓΟΙ μας;
Σά ΝΕΡΩΝΕΣ, ’ς τού άφανισμοΰ τήν ώρα- 
τάχα «χαίρουνται» πού καίγεται ή Χώρα;
Ή , ΦΑΥΛΟΙ, πού δέν γνιορίζουν τί νά κάνουν, 
ανάξιοι καί τιμίως ν-ά πεθάνουν;
Δειλοί θεαταί, ’ς τήν ώρα τού εξ-οντωμοϋ 
δέν ήμπορούν τά πάθη νά δαμάσουν; 
ή ΠΡΟΔΟΤΕΣ τού πολύπαθου αυτού ΛΑΟΥ 
Θέλουν εις βάρος του άκόμα νά γελάσουν;
Άλλοίμονον! . . ■ Λαός ολόκληρος σπαΐράζει 
κι άπ’ τούς ΠΙΈΤΑΣ του, κανείς δέν τον κοιτάζει!
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«Εϊ-ατε, δτι οί μαθηταί αυτου νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν, 
ημών κοι·μωμένων> (Ματθ. κη' 13 ) .

Ευθύς μετά τήν Άνάστασιν τού Χριστού εύρεθησαν εις αμηχανίαν οί εχθροί 
του. Μόλις άρχισαν νά κυκλοφορούν τά πρώτα μηνύματα τής άναστάσεως, έταράχθη- 
σαν καί άνεστατώθησαν όλοι εκείνοι, οϊτινες ήλπιζον Οτι ή θανατωσις τού Ιησού θά 
ετερμάτιζεν όριστικώς τήν περί τό όνομα Αυτού κίνησιν. ’Αλλά όιεψεύοθησαν αί τοι- 
αΰται προβλέψεις των. Ή  σφράγισις τοΰ τάφου οιά λίθου τεραστίου δέν έκλεισε τό 
θέμα Ι η σ ο ύ ;  Χ ρ ι σ τ ό ς .  Καί ή φρούρησις τού μνήματος διά τής στρα
τιωτικής «κουστωδίας» δέν απέκλεισε τό τρόπαιον τής Άναστάσεως.

"Οταν οέ αί αλλεπάλληλοι πληροφορίαι περί τών γενομένων εμφανίσεων τού 
άναστάντος Χριστού έπληθύνθησαν, καί οί μάρτυρες τού γεγονότος τής άναστάσεως 
επολλαπλασιάσθησαν, ήτο επόμενον νά έδραιούται εις συνεχώς εύρυτέρους κύκλους 
ή πεποίθησις περί τού θαύματος τής άναστάσεως. Τούτο όμως, ένψ άπετέλει θρίαμβον 
διά τον Χριστόν καί αφορμήν άμέτρου χαράς καί άγαλλιάσεως διά τούς περί Αυτόν, 
ήτο συγχρόνως έςουθενωτικόν διά τούς εχθρούς Του καί Ισήμαινε τήν καταισχύνην 
των. “Οθεν έσκέφθησαν νά άντιοράσουν. Α λλά πώς; Τί νά είπουν;

***
’Ιδού πώς διεόραματίσθησαν τά γεγονότα μετά τήν Άνάστασιν:

«τινές τής κουστωδίας, ελθόντες εις τήν πόλιν, απήγγειλαν τοΐς άρχιερεϋσιν άπαντα τά γενό- 
μ ενα .. (ήτοι· δτι) σεισμός έγένετο μέγας· άγγελος γάρ Κυρίου, καταβάς ές ούρανοϋ, προσελ. 
θών άπεκΰλισε τόν λίθον άπό τής θύρας και έκάθητο επάνω αΰτοϋ· ήν δέ ή ιδέα αΰτοϋ ώς α
στραπή καί τό ένδυμα αϋτοΰ λευκόν ώσεί /.ιών. Ά πό δέ τοΰ φόβου αΰτοϋ εσείσθησαν οί τηροϋν- 
τες καί έγένοντο ώσεί νεκροί· . (Ματθ. κη' 11 , 2 - 4 ) .

’Επί τψ άκούσματι τής αναφοράς ταύτης τών στρατιωτών τής κουστωδίας, οί 
αρχιερείς:
«συνα/θέντες μετά τών πρεσβυτέρων, συμβουλών τε λαβόντες, αργύρια ικανά έδωκαν τοΐς οτρα-

. —Πού είναι ό Θεάς;» Κράζει μέ ικεσία 
σπαραχτική, ’ς τήν τόση απελπισία!
Καί ο λυγμός τού «περιούσιου Λαού»
διασχίζει τά πλάτη τοΰ Ουρανού
καί πριν τού Λαζάρου ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ σημάνει,
ή «ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ» έ φ ά ν η!
Ή  ΕΛΛΑΣ, βρίσκεται ’ς τήν άκρη τού γκρεμού . . .
ύΐά ξαφνικά, ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ τήν αρπάζουν,
τής προσφέρουν τή χαρά τοΰ ΛΥΤΡΩΜΕ)Γ
καί τά πλήθη, «ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΤΡΕΙΣ, γιορτάζουν!
ΖΗΘΙ ΕΛΛΑΣ! . . · Άφοΰ καί οί Νεκροί Σου
Σοφοί καί ΗΡΩΕΣ ξανάρχονται ’ς τή Γή,
πάντα θέ νά συντρίβωνται οί εχθροί Σου
καί πάντα θά Σέ προσκυνούνε οί Λαοί . . .
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τιώταις λέγοντες* ε ί π α τ ε  δ -τ ι ό ί μ α 0 η τ α 1 α ύ τ ο υ ν υ κ τ ό ς έ λ 0 ό ν
τ ε  ς ε κ λ ε ψ α ν α ύ τ ό ν ή μ ώ· ν κ ο ι μ ο> μ ε ν ώ ν .  Καί εάν άκουοθγ] τούτο
επί του ήγεμόνος, ημείς πείσομεν αυτόν καί υμάς αμέριμνους ποιήσωμεν* Οί δε λαβόντες τά
αργύρια εποίησαν ώς ·έδ ιό άχθη σαν. Καί διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά Ίουδαίοις μέχρι της
σήμερον» (αυτόθι 12 - 15) .

Ή  τοιαύτη τοποθέτησις τοΰ ζητήματα; ενέχει προφανές αστυνομικόν ενδιαφέρον.
Έκλάπη ή δεν έκλάπη τό σώμα τοϋ Ίησοΰ; Γοού τό φήτημα, προς το οποίον 

συνδέεται ή διαμφισβήτησις τής Άναστάσεώς Του. Ζήτημα έκόήλως αστυνομικής φύ- 
σεω-. Πώς αντιμετωπίζει τό ζήτημα τοϋτο ή έρευνα; Καί ποιαν βαρύτητα ούναται 
νά έχη μία τοιαύτη διαμφισβήτησις έν σχίσει προς τήν πραγματικότητα τής αναστά- 
σεως τοΰ Κυρίου;

*

Δεν θά είσέλθωμεν εις τά. δευτερεύοντα σημεία, οίον ή δωροδοκία των φυλάκων 
τοΰ τάφου τοΰ Κυρίου, ώς μαρτύρων τ’ή,ς άναστάσεώς αυτού, κλπ. Θα ερευνησωμεν 
μόνον τό κύριον θέμα τής κλοπής ή μή τοΰ σώματος τοΰ Ιησοΰ καθ ον χρόνον οι φύ
λακες τοΰ τάφου έκοιμώντο.

1. Πολύ ύποπτος φαίνεται δ ύπνος τών φυλάκων τοΰ τάφου, κατά, τήν παρατη- 
ρησιν τού ίεροΰ Αυγουστίνου, εξετάζοντος τον θρύλον τής κλοπής. Η έκοιμώντο οι 
φύλακες — γράφει — ή δεν έκοιμώντο. Έάν έκοιμώντο, πώς είδον τήν κλοπήν τοΰ 
σώματος; Έάν δεν έκοιμώντο, πώς δεν ήμπόδισαν τούς κλέπτας;

Πράγματι. Ό ισχυρισμός οτι «οί μαθηταί αυτού νυκτός έλθόντες έκλεψαν αυ
τόν, ή μ ώ ν κ ο ι μ ω μ έ ν ω V» έμπεριέχει άντίφασιν. Έφ’ οσον οί φύλακες 
ομολογούν οτι έκοιμώντο, παρά τό καθήκον των νά άγρυπνοΰν, πως δύνανται εν συνε
χεία νά βεβαιώνουν πράγματα άτινα συνέβησαν «αυτών κοιμωμένων», καί δή πώς 
είναι δυνατόν ποτέ νά θεωρηθή αξιόπιστος μία τοιαύτη μαρτυρία;

2. Πρακτικώς δεν καθίστατο δυνατή μία τοιαύτη κλοπή. Άπέκλειον αυτήν δύο 
πραγματικά περιστατικά. Ά φ ’ ενός δ φόβος καί δ πανικός υπό τοΰ οποίου εκυριευθή·· 
σαν οί μαθηταί μόλις συνελήφθη δ Διδάσκαλός των, διασκορπισθέντες άρχικώς καί 
εγκλεισθέντες έπειτα εις μίαν οικίαν «διά τον φόβον τών ’Ιουδαίων». Αφ ετέρου δέ 
ή συρροή μεγίστου πλήθους εις Ιεροσόλυμα διά τό Πάσχα, μή ευνοούσα τοιαΰτα εγ
χειρήματα, άτινα μόνον μακράν τοΰ πλήθους δύνανται νά άποτολμηθοΰν. Όρθώς πα- 
ρετηρήθη, έν οψει άμφοτέρων τών δυσκολιών τούτων: «Πόθεν θά εύρισκον τό θάρρος 
οί μαθηταί τοΰ Ίησοΰ, διά νά ένεργήσωσι τοιαύτην κλοπήν, μάλιστα κατά τάς ημέ
ρας τοΰ Πάσχα, καθ’ άς ή πόλις καί τά πέριξ αύτΙής κατεπλημμυροΰντο από προσκυ- 
νητάς, ών δ άριθμός κατά τόν Ίώσωπον ύπερέβαινε κατά πολύ τό δύο εκατομμύρια; 
Έν μέσω τοιαύτης άνθρωποπλημμύρας, πώς θά καθίστατο δυνατόν νά τηρηθή μυστι
κή ή μεταφορά ένός νεκρού;».

3. ’Αλλά καί άλλο πρόβλημα δημιουργεΐται από τήν ύπόθεσιν τής ύπεξαιρέ- 
σεως τοΰ σώματος. Οί ρωμαϊκοί νόμοι εις τοιαύτας περιπτώσεις προέβλεπον αύστηρο- 
τάτας ποινάς διά τήν φρουράν. Οί φύλακες τοΰ τάφου στρατιώται θά έτιμωροΰντο διά 
θανάτου, όπως άργότερον ετιμωρήθησαν οί φύλακες τοΰ Άποστ. Πέτρου (ΤΙράξ. ιβ' 
19).  Καί όμως ούδεμία τιμωρία τών στρατιωτών τής φρουράς τοΰ τάφου τοΰ Κυρίου 
έπηκολούθησε. Τό άτιμώρητον αυτών, επομένως, μαρτυρεί οτι άπηλλάγησαν τών 
ευθυνών, κατά τήν ύπόσχεσιν τών αρχιερέων καί πρεσβυτέρων προς αυτούς, οι’ ισχυ
ρών ένεργειών εκείνων ,τελούντων έν γνώσει τοΰ περί δήθεν κλοπής τοΰ σώματος 
ψεύδους, καί έχόντων πάντα λόγον ΐνα μή δοθή περισσοτέρα δικαστική συνέχεια εις 
τό θέμα.
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4. Έξ άλλου, άν ύποτεθή ότι έκλεψαν το σώμα τοΰ Κυρίου οι ’Απόστολοι και 
διέδωσαν ψευδώς δτι άνέστη, έν τοιαύτη περιπτώσει ήπάτησαν τούς συγχρόνους των 
καί όλον τον κόσμον. Τοιαύτη όμως κατηγορία, ότι υπήρξαν απατεώνες, δεν δύναται 
ποτέ να εύσταθήση εις βάρος ανθρώπων, των όποιων ή ειλικρίνεια καί ή αύταπάρνη- 
σις μαρτυρεΐται πολλαχώς καί μάλιστα έπεστέφθη διά τής εκούσιας θυσίας καί αυτής 
τής ζωής των.

Έ πί πλέον θά έπρεπε να ύποθέσωμεν ότι, άφοΰ συνεφώνησαν μετ’ άλλήλων, 
δεν εύρέθη ουδέ είς, ΐνα προδώση το μυστικόν, ελεγχόμενος υπό τής συνειδήσεως’ ουδέ 
είς, Ϊνα φανέρωση τό πράγμα, σαγηνευόμενος από άλλους υπολογισμούς καί επιδιώ
ξεις' ουδέ είς, ϊνα μετανοήση έκ τοΰ φόβου τοΰ μαρτυρίου. ’’Ατοπα πάντα ταΰτα καί 
απίθανα. Αιό καί ούτος ό αρνητής Στράους ήναγκάσθη νά όμολογήση ότι «κάποιο 
εξαιρετικό γεγονός πρέπει νά συνέβη δυνάμει τοΰ όποιου ο ί ’Α π ό σ τ ο λ ο ι  
ο ύ δ έ π ’ έ . λ ά χ ι σ τ ο ν  ά μ φ έ β α λ λ ο ν  π ε ρ ί  τ ήί ς Ά  ν α σ τ ά
σε  ω ς τ ο ΰ  Ί  η σ ο ΰ».

5. Τέλος, ή ύπόθεσις τής κλοπής τοΰ σώματος τοΰ Χριστοΰ, δέν εξηγεί την τερα- 
στίαν ψυχικήν μεταβολήν τήν γενομένην είς την ψυχήν των ’Αποστόλων, οιτινες διά 
τοΰ αίματός των υπέγραψαν έν τέλει τήν μαρτυρίαν των περί τής Άναστάσεως. Ουδέ
ποτε δέχεται τις νά ταλαιπωρηθή άφαντάστως, εάν δέν πιστεύη είς κάτι. Ούδείς είναι 
έτοιμος νά άποθάνη διά κάτι το οποίον γνωρίζει ότι δέν είναι αληθές. Ή  ήρωϊκή 
αύταπάρνησις καί αυτοθυσία μόνον αποτέλεσμα πεποιθήσεων δύναται νά είναι. "Οταν 
δε οί τέως δειλοί καί κεκρυμμένοι «διά τον φόβον των ’Ιουδαίων» απόστολοι, καί ό 
πρό τίνος δειλιάσας καί άρνηθείς τρις καί μεθ’ όρκου τον Χριστόν Πέτρος, διακηρύσ
σουν άφόβο)ς τήν Άνάστασιν αύτοΰ, καί έγκαταλείψαντες καί άπαρνηθέντες τά πάν
τα περιέχονται τήν οικουμένην, ϊνα κηρύξωσι τον Ίησοΰν καί τήν Άνάστασιν Αύτοΰ, 
έν μέσω μυρίων αντιδράσεων καί κακουχιών καί σκληρού πολέμου καί βασάνων άφο- 
ρήτων, καί πρό τοΰ συνεχούς φάσματος τοΰ θανάτου, τον οποίον καί δέν άπέφυγον έν 
τέλει, πάντα ταΰτα δέν είναι ποτέ δυνατόν νά στηρίζωνται είς ένα έσκεμμένον ψέμα, 
αλλά μοναδικήν έξήγησιν εχουσιν ότι όντως ό Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ η  ε κ 
·' ε κ ρ ώ ν.

ή ό Ζιχνών κα ί Ν ενροκ οπ ίο ν  ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
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Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΥΣ
*Τπδ του Δημοσιογράφου κ. ΕΜΜ. ΤΣΑΚΑΜ Η

Με βαθειά προσήλωση καί πίστη στον υψηλό συμβολισμό τοϋ θείου Πάθους καί 
τής Άναστάσεως του Σωτήρος ή Χριστιανική άνθρωπότης προσβλέπει καί φέτος προς 
το Πραιτώριο, τόν Γολγοθά καί τον Πανάγιο Τάφο, αντλώντας από τό σκοτάδι τ,οΰ 
τόπου του μαρτυρίου το νόημα τοϋ λυτρωμοϋ μέ τή θυσία, καί από τό φως τοϋ θείκοϋ 
Τάφου τό μήνυμα τής Νίκης επάνω στις δυνάμεις τής φθοράς, τοϋ μίσους καί τή: 
κακίας των ανθρώπων. Ή  γλυκόλαλη τής Πασχαλιάς καμπάνα τής ορθοδοξίας 3α 
ταράξη πάλι μέ τή μεταλλική φωνή της τή γαλήνη τής ανοιξιάτικης νύχτας, θά δια- 
τρέξη τούς αιθέρες στόν άστροφώτιστο ουρανό, τ.ά δαντελωτά ακρογιάλια, τά γραφικά 
νησιά μας καί τις καταπράσινες λουλουδιασμένες βουνοπλαγιές, για νά σκορπίσή τό 
μεγάλο, το χαρμόσυνο μήνυμα τής Άναστάσεως τοϋ Θεανθρώπου.

Τό θείο τοΰτο πάθος, αναβάπτισμα ξινής καί δημιουργία- μιας νέας αφετηρίας, 
άπετέλεσε πάντοτε, καί ιδιαίτερα για τόν ορθόδοξο Ελληνισμό, θερμουργό δύναμη, 
καί ύψωσε σέ θεϊκό επίπεδο τις αθάνατες μεγαλοφυίες πού εξεόήλωσαν τήν προσευχή 
των ανθρώπων, άλλοτε με αίνους καί δοξασμούς, κΓ άλλοτε μέ θρήνους, μέ οάκρυα 
καί μέ ταπείνωση.

ΚΓ δταν πάλι φέτος ή ολόφωτη νύχτα τής Άναστάσεως θά πλημμυρίση κάθε 
χριστιανική ψυχή μέ τήν αγάπη εκείνη πού β Να"ωράΐος έόίδαξε, κλείνοντας σ’ αυ
τή τό μεγάλο καί υψηλό νόημα τής θρησκείας, μέ δάκρυα στά μάτια μπροστά στις 
άγιες εικόνες, μέ τις βαθυστόχαστες υμνολογίες μαρτύρων τής πίστεως καί τοϋ ’Έθνους, 
μέσα στόν αρωματισμένο λιβανωτό, θά μεταφερθοΰμε σέ παλαιοτέρους χρόνους τής 
ίδιας νύχτας, δταν στις φτωχικές έκκλησιές μας μέσα στο ημίφως των καντηλιών καί 
τών κεριών άντηχοΰσε τό επιβλητικό αντίφωνο:

«Άναστήτω ο Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οί εχθροί αύτοΰ,», γιά ν’ άντλή- 
οωμε δύναμη καί θάρρος στήν ειρηνική πορεία τής Χριστιανικής ζωής μας.

Μά τά σήμαντρα καί τής πιό απόμακρης Ελληνικής εκκλησίας γιά τοϋτο τό 
Πάσχα, έρχονται νά μιλήσουν στά κατάβαθα τής ψυχής μας καί γιά μιά μεγάλη 
ιστορική επέτειο, γιά τήν Α ν ά σ τ α σ η  τ ο ϋ  ”Ε θ ν ο υ ς, γιά τό νεώτερο 
αυτό θαύμα γενναίων αξιωματικών τοϋ Έθνικοϋ Στρατοϋ, τής 21ης Απριλίου 1967, 
τών Ελλήνων εκείνων πού είχαν τό ηθικό σθένος καί τό ήρωϊκό θάρρος, νά πάρουν 
στά στιβαρά χέρια τους τις τύχες τής λαβωμένης από εγκληματικά χέρια, πατρίδας 
μας. νά τήν σηκώσουν όρθια, νά τής δώσουν καινούργια πνοή καί ζωή καί μέ τήν 
ολόψυχη συμπαράσταση τοϋ Ελληνικού λαοϋ νά τήν ανεβάσουν εκεί πού οί πραγματι
κοί “Ελληνες ονειροπολούν νά τήν καμαρώσουν.

’Έτσι, λαός καί στρατός, παιδιά τής ίδιας Μάννας, μέ κοινούς σκοπούς καί 
όνειρα, κάτω από τή σημαία πού συμβολίζει τά ωραιότερα ιδανικά τής φυλής μας, 
τήν δοξασμένη γαλανόλευκη, περπατά στόν ανθόσπαρτο δρόμο τών μεγάλων εθνικών 
πεπρωμένων, γιορτάζοντας φέτος τόν αναμφισβήτητο θρίαμβο τής Εκκλησίας μας 
αλλά καί τοϋ ’Έθνους σ’ ενα αληθινό παραλήρημα χαράς μ’ αυτούς τούς στίχους: 

«Χριστός Άνέστη», δυό φορές Πανέλληνες χαρήτε 
φέτος γιορτάζει ’Εκκλησία καί ’Έθνος μας μαζί 
σβήστε δσα σάς χώρισαν, αδελφικά ενωθήτε 
ή Ελλάδα μας προώρισται νά ζήση καί θά ζή.

ΈΜ. ΤΣΑΚΑΜΗΣ
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Δικηγόρου— Ά ρ χ η γ ο ϋ  ’Α στυνομ ίας Πόλεων έ.σ.

II Ε Γ I Λ Η Ψ  Ε I Σ.
1. — Άπαγόρευσις άπεργίας τών δημοσίων υπαλλήλων.
2. — Σχέσεις των δημοσίων υπαλλήλων πρός τό Κράτος.
3. — Συνδικαλιστικά! οργανώσεις κατά το παρελθόν των δημοσίων υπαλλήλων

καί είσχώρησι.ς των κομμουνιστών εις αύτάς.
1 .—‘Α παγόρευσ ις απεργίας τ ω ν  δημοσίω ν υπ α λλ ή λ ω ν.

Εις τό άρθρον 13 τοΰ σχεδίου Νέου Συντάγματος άναφέρονται περί τοΰ δι
καιώματος τοΰ συνεταιρίζεσθαι των δημοσίων υπαλλήλων, τά ακόλουθα:

«’Άρθρον 13. — παραγρ. τετάρτη: Τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι των δη
μοσίων υπαλλήλων καί των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αύτοόιοικήσεως ή άλλων 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δύναται διά νόμου νά ΰποβληθή εις ώρισμένους 
περιορισμούς.

«Απαγορεύεται εις τούς δημοσίους υπαλλήλους καί τούς υπαλλήλους τοπικής 
αύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή σύστασις συνεταιρι
σμών επιδιωκόντων πολιτικούς σκοπούς ή ή συμμετοχή των εις τοιούτους».

« ’Α π αγορεύετα ι ή απεργία  ύ φ ’ οίανδήποτε μ ο ρ φ ή ν  ε ις  τό πάσης φ ύ -  
σεω ς προσω π ικόν τω ν  δημοσίω ν υπ ηρεσ ιώ ν, τ ω ν  ό ρ γαν ισ μ ώ ν τοπ ικής  
αύτο δ ιο ικήσεω ς ή ά λ λ ω ν  νο μ ικ ώ ν  προσώ πω ν δημοσίου δ ικα ίου καί τώ ν  
δημοσίω ν επ ιχειρήσεω ν».

Κατ’ αρχήν θά ήτο ευχής εργον, εάν έδίδετο εις την δημοσιότητα περίληψις 
έστω, τών πρακτικών τών γενομένων συζητήσεων εις την 20μελή συντονιστικήν επι
τροπήν τοΰ σχεδίου Νέου Συντάγματος, διά τής συμπληρουμένης ή τροποποιούμενης 
καθώς καί τής νέας διατάξεως, α'ίτινες περιελήφθησαν εις τό σχέδιον τοΰτο, ώστε ο* 
μελετώντες νά έχουν, ύπ’ οψιν των τούς έκπονηθέντας, νομικώς κανονικούς καί άλ
λους λόγους ομαλής λειτουργίας καί ’Ασφαλείας τοΰ Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Καί τοΰτο διότι, ώς όρθώς τονίζει ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, είχε γ ί
νει κατά το παρελθόν τοιαύτη διάβρωσις, ώστε αί ρίζαι πλείστων αντικοινωνικών, 
άντινομικών, αντεθνικών ακόμη αντιλήψεων νά έχουν εισχωρήσει βαθμηδόν στό πνεΰ- 
μα καί τήν ψυχήν αρκετών ατόμων καί δημοσίων υπαλλήλων, καί νά τούς έχουν 
επηρεάσει κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε δυσκόλως νά παραόέχωνται τήν ορθότητα τών 
θεσπιζομένων νέων διατάξεων. —

Διότι δεν αρκεί ή τυπική αποδοχή τών νέων θεσμών καί κανόνων δικαίου, άλ
λα ή πίστις, ότι ούτοι άποτελοΰν τήν ορθήν άποψιν από πάσης πλευράς διά μίαν σύγ
χρονον κοινωνίαν, διά ένα σύγχρονον Δημοκρατικόν λαόν.

Ή ύπερτριακονταετής πείρα μου ώς αξιωματικού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ά- 
σχοληθέντος ε.δικώς μέ θέματα άντιμετωπίσεως τής διαβρώσεως τών Δημοσίων καί 
άλλων υπαλλήλων, μοΰ δίνει τό δικαίωμα νά τονίσω, δτι αρκετοί υπάλληλοι είναι
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επηρεασμένοι, ώς ανωτέρω Ιλέχθη καί δυσκόλως θά δεχθούν ενσυνείδητα τήν ά π α
γ ά  ρ ε υ σ ι ν τ ή ς  α π ε ρ γ ί α ς  ή φ’ ο ί α ν δ ή π ο τ ε  μ ο ρ φ ή ν » .  
Καί δι’ αυτούς ακριβώς τούς υπαλλήλους άς μου έπιτραπή, ν’ άναφερθώ εις τό λεπτο- 
τατον θέμα τής σχέσες των Δημοσίων υπαλλήλων καί τοΰ Κράτους.

Τβ θέμα τοϋτο τβ διαπραγματεύομαι από το έτος 1937 κατά τήν διδασκαλίαν 
μου πρός τούς νέους αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άς μοΰ συγγνωσθή νά 
έπαναλάβω στην τοποθέτησιν τήν οποίαν κάμω του θέματος σά συσχετισμό μέ τήν κομ
μουνιστικές δοξασίες, οί όποιες διαστρέφουν κατά τέτοιο τρόπο, τόν ορθόν λόγο, ώστε 
νά επιτυγχάνουν νά παρουσιάζουν, μία αντικοινωνική ενέργεια, ώς ενέργεια δήθεν 
περιλαμβανομένη τά άνθρώπινα ατομικά δικαιώματα.

2. Σχέσις τ ώ ν  δη μο σ ίω ν υπ α λλ ή λ ω ν  πρός τό Κράτος, κατά  τή ν  κομ
μ ο υνισ τ ική ν  (Μ αρξιστικήν) ά π ο ψ ιν  κ α ί κατά  τή ν  ορθήν θεω ρίαν τοΰ  
Δημοσίου δ ικα ίου.

"Ας δοΰμε λοιπόν πρώτα ποια είναι ή σχέσις τών Δημοσίων υπαλλήλων καί τοΰ 
Κράτους.

Είναι γνωστόν ότι ή Μαρξική θεωρία καί τό κομμουνιστικόν οίκονομοπολιτικό 
σύστημα, πού συνεκροτήθη μέ βάση τις αρχές αυτής στηρίζεται στή θεωρία τής πά
λης τών τάξεων.

’Αλλά γιά νά γεννηθή πάλη, πρέπει κατ’ ανάγκην νά ύπάρξη- άφορμή πρός 
τούτο. Καί γιά τις διάφορες' μεν επαγγελματικές τάξεις, εύκολα βρέθηκαν ή έδημι 
ουργήθησαν οί αιτίες (τά συνθήματα όπως τά λένε) τού' άγώνος μεταξύ τους, άγώνος 
πολλές φορές αδικαιολογήτου, σκληρού, καί καταστρεπτικού, πάντως όμως άγώνος, 
κατά τόν όποιον ήρχοντο σέ αντίθεση τά πραγματικά ή όσα νόμιζαν ώς πραγματικά 
οικονομικά κυρίως συμφέροντα εκείνων πού αποτελούσαν τις τάξεις αυτές, σέ τρόπο 
ώστε γρήγορα άνέκυψαν τά δύο στρατόπεδα τής πάλης, τό στρατόπεδο τών εργατών, 
ή τάξις δηλαδή τών προλεταρίων, όπως τήν ώνόμασαν, καί ή τάξις τών εργοδοτών, 
τών κεφαλαιοκρατών δηλαδή, όπως συνηθίζεται νά λέγεται στήν κομμουνιστική διά
λεκτο.

Ή  σχέσις, πού υπάρχει μεταξύ τών δύο αυτών τάξεων, είναι όπως ξεύρουμε 
σύμβασις μισθώσεως εργασίας. ’Επειδή δέ ή σύμβασις αυτή πάντοτε σχεδόν στήν ου
σία εγίνετο ετεροβαρής, δηλαδή αναγκαστική γιά τούς εργάτες, πού ήσαν 'υποχρεω
μένοι νά δέχωνται ώς ημερομίσθιο ο,τι προσεφέρετο σ’ αυτούς από τούς εργοδότες, 
γ ι’ αυτό ώργανώθησαν καί μέ απεργίες ή άλλες πράξεις θέλησαν νά επιβάλλουν κάθε 
φορά στούς εργοδότες τις απόψεις τους, έφ’ όσον αυτοί δέν έόέχοντο φιλική διαιτησία.

Καί οί έργοδότες πάλι αφού ώργανώθησαν, επεχείρησαν, συχνά μέ μεθόδους 
κακές, κάκιστες, όπως ή διακοπή εργασίας (λόκ - άουτ) κλπ. ν’ αναγκάσουν τούς 
Ιργάτες, όπως Ιργασθοΰν μέ τούς όρους, πού αυτοί έπέβαλον.

Έδημι ουργήθησαν δηλαδή κι’ άπ’ τά δύο μέρη συγκροτήματα εκβιαστικά, πού 
κάθε άλλο παρά εξυπηρετικά τοΰ γενικού κοινωνικού συμφέροντος ήσαν.

Γιαυτό ακριβώς έπενέβη τό Κράτος ώς ανώτατος ρυθμιστής, καί γιά τό συμ
φέρον τής έννόμου τάξειυς καί αυτών τούτων τών άντιμαχομένων, επέβαλε τό δίκαιο, 
μέ τις λεγάμενες συλλογικές συμβάσεις.

Τήν σχέσιν λοιπόν αυτήν τοΰ εργάτου πρός τόν εργοδότη του θέλησαν νά θέ
σουν οί κομμούνι στα ί ώς βάσιν γιά τήν οργάνωση άγώνος τών Δημοσίων υπαλλήλων 
πρός τό Κράτος. Καί άρχισαν νά διακηρύσσουν, ότι δ Δημόσιος υπάλληλος είναι ό 
Προλετάριος καί τό Κράτος ό ’Εργοδότης, ότι τήν εργασία τού Δημοσίου υπαλλήλου
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κλέβει to Κράτος σύμφωνα προς τή Μαρξική θεωρία περί υπεραξίας, δτι δικαίωμα 
τοΰ υπαλλήλου είναι νά έγκαταλείπη τή δουλειά του, νά κάνη δηλαδή απεργία για 
νά έΕαναγκασθή το Κράτος νά οεχθή τούς ορούς του, δτι τέλος σ αυτόν τον υπάλληλο 
ανήκει τό δικαίωμα νά διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τά κοινά πράγματα.

Μ’ αυτό τον τρόπο, προσπάθησαν οί κομμουνισταϊ νά θέσουν τούς δημοσίους 
υπαλλήλους άντιμετώπους προς αυτό τούτο τό Κράτος, πού το εκπροσωπούν αυτοί οι 
ίδιοι μέ τις έκάστοτε Κυβερνήσεις, καί όχι τά μέλη μόνον των Κυβερνήσεων.

’Αλλά, τή Μαρξιστική αυτή θεωρία περί τής σχέσεως τοΰ υπαλλήλου προς τό 
Κράτος, κανείς από τούς συγραφεΐς τοΰ υπαλληλικού δικαίου, Έλλην ή ξένος, καμ- 
μία άπόφασιν δικαστηρίου καί σ’ αυτή τή Γαλλία ακόμη δεν εδέχθη, άπ’ εναντίας 
δλοι σταθερά δέχονται, δτι οί Δημόσιοι υπάλληλοι δέν συνδέονται πρός τό Κράτος μέ 
τήν σύμβασιν μισθώσεως τοΰ ιδιωτικού δικαίου, γιατί ή σχέσις των πρός αυτό αποτε
λεί σχέσιν Δημοσίου Δικαίου οί δέ υπάλληλοι δέν είναι άπλοι εργάται αλλά βοηθοί, 
συνεργάται καί σύμβουλοι τοΰ Κράτους.
3. Σ υνδ ικ α λ ισ τ ικ ή  όργάνω σις τω ν  δημοσίω ν υπ α λ λ ή λ ω ν  κα ί ε ίσ χ ώ ρ η -  

σις τω ν  κο μ μ ο υν ισ τώ ν σ ’ αύτές.
Παρά ταύτα όμως, δηλαδή, παρά τήν αρχήν δτι ή σχέσις τοΰ υπαλλήλου πρός 

τό Κράτος είναι σχέσις Δημοσίου Δικαίου, πού δλοι γενικώς τό παραδέχονται, οί 
κομμουνισταϊ κατιυρθωσαν νά εισχωρήσουν αρκετά στις τάξεις των δημοσίων υπαλ
λήλων καί νά επιτύχουν κατά τό παρελθόν τήν όργάνωσιν ισχυρότατης άντιδράσειος 
καί απεργιών ακόμη, οί όποιες προεκάλεσαν σοβαρώτατες ανωμαλίες στήν Κρατική 
μηχανή.

Πώς όμως τό πέτυχαν αυτό οί κομμουνισταϊ; Τό πέτυχαν μέ τήν όιείσδυσίν 
των στις επαγγελματικές (συνδικαλιστικές δηλαδή) οργανώσεις των δημοσίων υπαλ
λήλων.

Είμαστε αναγκασμένοι στο σημείο αυτό, ν’ ασχοληθούμε λίγο για τό ζήτημα 
των Δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων, γιά νά μπορέσουμε έτσι νά καταλάβουμε τον 
τρόπο κατά τον όποιον οί κομμουνισταϊ εϊσεχώρησαν μέσα στούς δημοσίους ύπαλ- 
λήλους.

Τά Ελληνικά κοινοβούλια από τοΰ έτους 1864, οπότε εγινεν ή πρώτη άνα- 
θεώρησις τοΰ Συντάγματος, έχοντας άκρως λιμπεραλιστικές πολύ όηλ. φιλελεύθε
ρες αντιλήψεις γιά τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι των πολιτών καί επειδή δέν 
προέβλεψαν ή δέν υπελόγισαν τον κίνδυνο πού Ικρύπτετο κάτω από τις σοσιαλιστικές 
θεωρίες, οί όποιες τότε συνεζητοΰντο έντονα, έψήφισαν τό άρθρον 11 τοΰ Συντάγμα
τος περί τοΰ δικαιώματος τοΰ συνεταιρίζεσθαι των πολιτών τό όποιον καθορίζει ότι: 
«Οί "Ελληνες έχουσι τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι τηροΰντες τούς νόμους τοΰ 
Κράτους, οίτινες όμως ουδέποτε δύνανται νά ύπαγάγωσι τοΰτο εις προηγουμένην τής 
Κυβερνήσεως άδειαν. Συνεταιρισμός δέν δύναται νά διαλυθή ένεκα παραβάσειος των 
διατάξεων των νόμων, είμή διά δικαστικής άποφάσειυς».

Μέ τό άρθρο αυτό δέν έγινε καμμία διάκρισις γιά τούς δημοσίους υπαλλήλους 
καί έτσι δόθηκε σ’ αυτούς απόλυτο τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα 
δηλαδή νά κάμουν ’Επαγγελματικούς Συλλόγους, Σωματεία ή Ενώσεις, μέ σκοπό 
όμως, τή βελτίωση τής οικονομικής των καταστάσεως μέ λέσχες ή καταναλωτικούς 
συνεταιρισμούς, τήν αλληλοβοήθεια, τήν πνευματικήν άνάπτυξιν ή κοινωνικήν ψυχα
γωγίαν καί γενικά τήν επιδίωςιν οίασόήποτε πράξεως, πού δέν θά έχαρακτηρίζετο 
ασυμβίβαστη πρός τά καθήκοντα τοΰ υπαλλήλου.

Καί έγιναν μέν απόπειρες κατά τις αναθεωρήσεις τοΰ Συντάγματος, όπως είδι-
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κά διά τούς δημοσίους υπαλλήλους) καθορισθή ότι δεν επιτρέπεται να. συνεταιρίζωνται 
χωρίς Κυβερνητική έγκριση, πλήν οί προσπάθειες αυτές άπέτυχαν.

’Επί τη βάσει λοιπόν τοΰ άρθρου αύτοϋ τοΰ Συντάγματος άρχισε να γίνεται ή 
συγκρότησις Συνδέσμων των Δημοσίων Υπαλλήλων, οί οποίοι βρίσκοντας οχύρωμα 
την αδυναμία των εκάστοτε Κυβερνήσεων, όπως προβούν στή διάλυσή τους, δεν περι- 
ωρίσθησαν στην επιδίωξιν των σκοπών, πού παραπάνω άναφέραμε, άλλα έξετράπησαν 
στην άσκηση βίας κατά τοΰ Κράτους, εστάθησαν αντιμέτωποι προς αυτό καί δταν με 
τις ομοσπονδίες άπετέλεσαν δύναμη, αξίωσαν την αποδοχή οίουδήποτε δρου των, α
πειλώντας ομαδικές παραιτήσεις ή καί απεργίες, τις οποίες πολλές φορές καί έπραγ- 
ματοποίησαν.

Μ’ αυτό τον τρόπο οί Κρατικές υπηρεσίες παρέλυσαν, γιατί οί δημόσιοι ύπάλ- 
ληλοι από τόν κατώτερο μέχρι καί μερικών άνωτέρων, ενώθηκαν σέ ποικιλωτάτους 
συνδέσμους καί δέν ήσχολοΰντο παρά μέ τά ζητήματα, τά οποία παράλογα ώς έπί τό 
πλεΐστον, παρουσίαζαν ώς δίκαιες διεκδικήσεις τους.

Ήταν αξιοθρήνητη τότε ή κατάστασις καί δταν μερικοί υπάλληλοι τό άντελή- 
φθησαν καί από σεβασμό πρός τήν άξιοπρέπειαν αυτών των ιδίων καί τοΰ Κράτους 
γιά τό κατάντημα αυτό, θέλησαν νά περιορισθοϋν μέσα ατά δρια τοΰ δικαιώματος πρός 
συνεταιρισμόν, πού τούς έδωσε το Σύνταγμα καί νά κατευθύνουν τούς υπαλληλικούς 
συνδέσμους πρός μίαν κοινωνικήν καί εθνικήν προσπάθειαν γιά τήν βελτίωσιν τοΰ 
υπαλληλικού κόσμου, δταν θέλησαν νά περιβάλλουν τις Συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις 
των δημοσίων υπαλλήλων μέ ’Εθνικόν οπλισμόν, εύρέθησαν αντιμέτωποι τών 3) 4 
των δημοσίων υπαλλήλων, οί οποίοι έξηγέρθησαν καί τούς άπεκάλουν προδότες τοΰ 
αγώνα τους καί δειλούς.

Τί είχε συμβή; Ή ταν καταφανές! Οί κομμουνισταί δέν άφησαν τήν ευκαιρία 
νά τούς διαφύγη. Αμέσως μόλις συνεκροτήθησαν οί πρώτοι δημοσιοϋπαλληλικοί σύν
δεσμοι, έσπειραν τόν κομμουνιστικό σπόρο περί τής σχέσεως τοΰ υπαλλήλου πρός τό 
Κράιος, έπροσηλύτησαν καί έξεπαίδευσαν δήθεν συνδικαλιστικούς, πράγματι δμως Μαρ
ξιστικούς, τούς πλέον μαχητικούς υπαλλήλους καί τούς εξαπέλυσαν παντοΰ γιά νά 
οργανώσουν τό κομμουνιστικό δίκτυο καί γιά νά επιδιώξουν τήν εισχώρηση στις διοι- 
κήσε ις τών Δημοσιοϋπαλληλικών αυτών Συλλόγων καί ύστερα νά τις καταλάβουν.

Καί δέν βραδύναμε νά όοΰμε ανώτατους λειτουργούς τοΰ Κράτους έπί κεφαλής 
τής Συνομοσπονδίας τών Δημοσίων Υπαλλήλων, νά επικροτούν καί νά ενισχύουν κά
θε παράνομη εργατική κίνηση καί νά συνεργάζωνται φανερά μέ τούς αρχηγούς τοΰ 
κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

Βλέπουμε λοιπόν δτι ή έκμετάλλευσις τής Συνδικαλιστικής κινήσεως τών Δη
μοσίων Υπαλλήλων, ήταν ή κυριώτερη προσπάθεια τών κομμουνιστών, καί οί επι
τυχίες τους ατό σημείο αυτό ήσαν τρομακτικές.

Ή  μελέτη τοΰ άρχείου τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, πού κατεσχέθη τόν Σεπ
τέμβριον τοΰ 1936, τήν οποία έκαμα δτε ύπηρέτουν εις τήν Δ) νσιν Εθνικής ’Ασφα
λείας τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας, καί ή παραβολή τών στοι
χείων, πού συγκεντρώσαμε άπ’ αυτό μέ τά στοιχεία, πού ύπήρχον εις τά ’Αστυνομικά 
αρχεία, συμφωνούν απόλυτα.

Άπο τήν μελέτην δλων αυτών τών στοιχείων συνέταξα τότε τρεις γραφικούς 
πίνακας, ήτοι πίνακα Α τών κομμουνιστών δημοσίων υπαλλήλων, οί όποιοι αποτελού
σαν μέλη τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, πίνακα Β τών διοικήσεων τών Δημοσιοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων, οί όποιες έπεσαν στά χέρια τών κομμουνιστών δημοσίων υ
παλλήλων εκείνων πού τούς συμπαθούσαν καί πίνακα Γ τών (οργανωμένων δημοσίων 
υπαλλήλων οί όποιοι επειδή τούς διοικούσαν οί κομμουνισταί, καίτοι δέν είχαν ακόμη
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της περιόδου 1963 — 1967 κατά, την οποίαν το Κ.Κ.Ε. υπό την μορφήν ^(μεταμφίε- 
σιν) τής ΕΔΑ είχε κατορθώσει νά διείσδυση παντού εις τον κρατικόν οργανισμόν 
καί τούς οργανισμούς κοινής ώφελείας, όπως προκύπτει από τά κατασχεθέντα άρχεϊα, 
κατά, την 21ην Απριλίου 1967, ήγαγεν εις την άπόφασιν τούς συντάκτας τού νέου 
καταστατικού χάρτου τής Βασιλευομένης Φιλελευθέρας Δημοκρατίας τής Ελλάδος, 
νά περιλάβουν έν σχεδίω εις τον καταστατικόν αυτόν χάρτην, τον δοθέντα πρός δημο
σίαν συζήτησιν ΰπό τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, τήν διάταξιν τού άρθρου 13, 
κατά τήν οποίαν:

Π ρ ώ τ ο ν :  Τό δικαίωμά τού συνεταιρίζεσθαι των δημοσίων υπαλλήλων καί
τών υπαλλήλων οργανισμών τοπικής άύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δη
μοσίου δικαίου ούναται διά νόμου νά ύποβληθή εις (ορισμένους περιορισμούς.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  ’Απαγορεύεται εις τούς δημοσίους υπαλλήλους καί τούς υ
παλλήλους τοπικής άύτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
σύστασις συνεταιρισμών έπιδιωκόντων πολιτικούς σκοπούς ή ή συμμετοχή των εις 
τοιούτους καί

Τ ρ ί τ ο ν :  ’Απαγορεύεται ή απεργία ύφ’ οίανδήποτε μορφήν εις τό πάσης
φύσεως προσωπικόν τών δημοσίων υπηρεσιών, τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοική- 
σεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καί τών δημοσίων επιχειρήσεων*.

Διά τών συνταγματικών τούτων διατάξεων προλαμβάνεται πάσα εις τό μέλλον 
επανάληψις τών δεινών τού παρελθόντος καί πλήρης έκκαθάρισις τών δικαιωμάτων 
καί ύποχρεώσεων τών δημοσίων υπαλλήλων έναντι τού κοινωνικού συνόλου,- καί τών 
συνανθρώπων των γενικώς, διά τούς οποίους μία πραγματική Φιλελευθέρα Δημοκρα
τία πρέπει νά έγγυάται καί νά είναι εις θέσιν νά εξασφάλιση άδιατάρακτον τήν άπό- 
λαυσιν τών αγαθών τού σημερινού πολιτισμού, πράγμα πού έκ τού ασφαλούς επιτυγ
χάνεται διά τού νέου καταστατικού χάρτου τής Ελλάδος όπως ούτος διαμορφοΰτα: 
μετά τήν ’Εθνικήν Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου τού 1967, καί θά έγκριθή κατά 
τό δημοψήφισμα τής 1ης προσεχούς Σεπτεμβρίου από τον Ελληνικόν λαόν.

Ν. Α.

:·ϊ
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-----------------------  Ύ πο του Δημοσιογράφου κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ ΛΕ Ω Τ ΣΑΚ Ο Υ ________________

(Συνέχεια άττό τό προηγούμενο)

Ες άλλου, καί κατόπιν τών λεχθέντων από τόν καθηγητήν Γεωργιάοην, ό %. 
Κουτσουμάρης με επείγον έγγραφόν του προ τό υπό την διεύθυνσιν τοΰ ανωτέρω κα- 
θηγητοΰ έργαστήριον έζήτησε όπως τοΰτο καθορόση εις την ύποβληθησομένην εκθε- 
οίν του άν ό τεμαχισμός τοΰ πτώματος έγένετο μέ χειρουργικόν πρίονα, μέ άλλο χει
ρουργικόν έργαλεΐον ή μέ απλήν μάχαιραν.

Στο αναμεταςύ τα βάσανα τοΰ κομματιασμένου κορμιού του μακαρίτη τοΰ Ά- 
θανασοπουλου οεν είχαν τελειώσει γιατί Ινώ τό τεμαχισμένο πτώμα είχε ένταφιασθή 
την Παρασκευή ξεθάφτηκε πάλι μέ εντολή τοΰ προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Γ. 
Κιουρτσάκη για νά κάνουν στά κομμάτια του καί άλλες παρατηρήσεις ό καθηγητής 
Γεωργιάδης καί ό ιατροδικαστής Τρουπάκης καί πού τής είχαν παραλείψει ή ξε
χώσει όσο είχαν το πτώμα στή διάθεσί τους.

Απο την άλλη μέρια εσταλησαν από τή Γενική Ασφάλεια στο ιατροδικαστι
κό εργαστήριο έργα λεία τοΰ μανικούρ τής Φούλας, μικρά καί μεγάλα ψαλλίδια τοΰ 
σπτοΰ, μαχαιρακια τής κουζίνας, μια τανάλια καί τά παπούτσια καί οί παντόφλες, 
τής Φούλας, τής Κάστρου καί τής Γιαννούλας καθώς καί τοΰ Μοσινοΰ γιά νά άνι- 
χνευθοΰν στις σόλες τους μέ τό φασματοκόπιον κηλίδες αίματος καί ακόμα καί νά 
προσόιορισθή άν αυτές ήταν από τό αίμα τοΰ Άθανασόπουλου.

Τέλος έστάλησαν εις τό ιατροδικαστικόν έργαστήριον φύλλα τοΰ χονδρού α 
διάβροχου χάρτου μέ τό όποιον είχον περιτυλιχθή τά τεμάχια τοΰ κορμοΰ τοΰ Άθα- 
νασοπουλου πριν τεθούν εις τα τσουβάλια καί ραφθούν μέ εκείνα, τά κατασχεθέντα 
εις τόν παντοπώλην από τόν όποιον έψώνιζαν από τό σπίτι τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθα- 
νασοπούλου γιά νά διαπιστωθή ή όμοιότης των καίτοι αύτη ήτο πλέον ή οφθαλμο
φανής.

Τά μεσάνυχτα καί Ινώ οί δημοσιογράφοι ξενυχτούσαμε καί ξημερωνόμαστε εις 
την κατακλειστη καί γιά μας πιά Γενική ’Ασφάλεια όπου παρετηρεΐτο τόση κίνη- 
σις ήταν προφανές ότι συνεργεία έπιλέκτων αστυνομικών τής Γενικής ’Ασφαλείας 
έκινοΰντο αδιάκοπα προς διαφόρους κατευθύνσεις, ότι διάφορα άτομα, άνδρες κυρί
ως προσήγοντο, έξητάζοντο καί έκρατοΰντο εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν- καί τό μό
νον τό όποιον έγνώσθη ότι είχαν όδηγηθή έκεϊ καί έξητάζοντο διάφοροι θαμώνες χαρ- 
τοπαικτικών λεσχών ιδίως ώς προς τά χρηματικά ποσά τά όποια είχον παίξει κατά 
τήν πρωτοχρονιάν καί τά πρό αυτής καί μετ’ αυτήν ημέρας ό μακαρίτης δ Άθανα- 
σόπουλος καί ό ιατρός Καρτσιόνης. ’Αλλά τίποτε άλλο οί δημοσιογράφοι δέν μπορέ
σαμε νά μάθωμε ώς τά ξημερώματα Ιάν καί ξεροσταλιάζαμε άπ’ εξω από τό οίκημα 
τής όδοΰ Σατωβριάνδου.

Τά ξημερώματα, Σάββατο 10 ’Ιανουάριου, όλες οί εφημερίδες μας γράφανε 
γιά τήν εξαιρετική κίνησι όλων τών οργάνων τοΰ Κεντρικού τής Γενικής ’Ασφαλεί
ας, γιά τις μυστηριώδεις ένέργειές τους όλη τή νύχτα, γιά τήν προσαγωγή καί έξέ- 
τασι ώς μαρτύρων ή ώς κατηγορουμένων διαφόρων αγνώστων ατόμων καί τήν κολοσ
σιαία προσπάθεια πού κατέβαλε ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών γιά τή όιαλεύκανσι
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τού φοβερού καί μυστηριώδους ακόμη, γιά μάς καί γιά τον Τόπο καί για τον κόσμο 
ακόμη εγκλήματος του Χαροκόπου βγήκε μια λαϊκή εφημερίδα μ̂ε̂  κολοσσιαίους τί
τλους στην τελευταία της σελίδα μάς Ικανέ «γκάφα» γ ια  δλες τις άλλες εφημερίδες 
καί για όλους τούς αστυνομικούς συντάκτες καί διατυμπάνιζε την... καταπληκτική 
της επιτυχία γράφοντας ότι διαρκούσης τής νυκτός καί μέσα στούς θεόκλειστους τοί
χου; τής Γενικής ’Ασφαλείας είχε διαλευκανθή. πληρέστατα από τον κ. Ινουτσουμά- 
ρη το έγκλημα καί ότι δράστης αυτού μοναδικός δεν ήτο άλλος παρά ο ιατρόν Καρ- 
τσώνης, δ όποιος άλλως τε εμμέσως καί από την πρώτη στιγμή είχε ύποοειχθή από 
τον τότε καθηγητή μακαρίτη Γιάννη Γεωργιάοη πού είχε πή ότι δ τεμαχισμός του 
πτώματος ήταν έργο ιατρού καί μάλιστα άνατόμου. Ή  λαϊκή εκείνη εφημερίδα μά
λιστα είχε προχωρίσει πάρα πολύ εις το ρεπορτάζ της καί εγραφε ότι, κατά ας «ι
διαίτερες της καί απολύτως έξηκριβωμένες πληροφορίες» δ γιατρός Καρτσώνης εί
χε πλήρως πλέον ομολογήσει τό έγκλημά του. "Αν θυμάμαι μάλιστα καλά, ή λαϊκή 
εκείνη εφημερίδα εις τό συνταρακτικό εκείνο ρεπορτάζ ανέγραφε ότι_ αφορμή τού εγ
κλήματος ήταν ή ληστεία καί ότι ό Καρτσώνης είχε σκοτώσει τον έξάδελφό του καί 
κουμπάρο του γιά νά τού πάρη τά λεπτά πού είχε απάνω του εκείνη τή νύχτα καί 
νά σωθή, έτσι, αφού, κατά τήν εφημερίδα πάντοτε χρώσταγε τεράστια ποσά πού είχε 
χάσει στα χαρτιά.

Μόλις είδαμε τις συνταρακτικές εκείνες αποκαλύψεις τής λαϊκής εκείνης εφη
μερίδα; καί μολονότι δ αστυνομικός της συντάκτης έκανε παρέα μαζί μας ολη τ̂ή 
νύχτα καί μάς εβεβαίωνε, πράγμα γιά τό όποιο καί δεν αμφιβάλαμε, ότι δεν είχε 
γράψει απολύτως τίποτε από όσα έγραφε ή εφημερίδα του γιά τήν ένοχή του̂  για- 
τροϋ Απόστολου Καρτσο ν̂τι τυ ν τ 7. ρ τ, yx ϊ]ύ.τ.llε και αμέσως ετρεςαμε και καλι c.
νική ’Ασφάλεια γιά νά οιαμαρτυρηθούμε όσο έπαιρνε καί δεν έπαιρνε καί νά χαλά
σουμε 'τον κόσμο γιατί ενώ όλοι οί άνεγνωρισμένοι αστυνομικοί συντάκται, οί συ- 
νεργάται καί φίλοι τής ’Αστυνομίας, εμέναμε έξω από τήν Ασφάλεια, ή λαϊκή εκείνη 
εφημερίδα είχε κατορθώσει νά έχη τις ιδιαίτερες εφημερίδες άπο μέσα από τήν 
’Ασφάλεια καί νά γράψη μονοπωλειακά γιά τήν πλήρη διαλεύκανσι τού εγκλήματος. 
Συλλογιζόμαστε καί πάλι πώς θά διαπερνούσαμε τον κλοιό καί τάς απαγορεύσεις^του 
φίλου μας τού Κατσουμάρη τής προηγούμενης ημέρας γιά νά φθασουν^μεχρις αυτού 
οί διαμαρτυρίες μας όταν εις τήν πράσινη ξύλινη εξώπορτα τής Γενικής^ Ασφαλείας 
ό «σκοπός πύλης» καί ένα σωρό φίλοι αστυνομικοί μάς ύπεδέχθησαν μετά βαιων και
κ λ ά δ ω ν .

__Καλά πού σάς περιμέναμε... θά μάθετε καί σείς... Τιμολόγησαν... Περάστε
στον κ. διοικητή γιά νά μάθετε λεπτομέρειες...

__Ευχαριστούμε γιά τό νέο.’.. Είπαμε. Τά διαβάσαμε σέ μια πρωινή εφημερί
δα... Τά γράφει όλα γιά τον Καρτσώνη... Είπαμε.

Καί προσθέσαμε.
—Τί νά κάνουμε εμείς τώρα;
Οί αστυνομικοί γέλασαν...
__Περάστε καί θά δήτε. Μάς είπαν μισογελώντας. -
Περάσαμε στο γραφείο τού Κουτσουμάρη εις τό όποιον μέσα ήταν καί ό μακα

ρίτης ό υποδιοικητής Θεόδωρος Αεονταρίτης. Δεν ήταν καθόλου υπερβολή. Γελού
σαν καί τών δυο τα αυτιά.  ̂ · , ,

Πρώτος έλαβα τό λόγο εγώ σάν πρεσβύτερος καί αρχαιότερος απο όλους τους
άστυνοαικούς ρεπόρτερς. , _

—Μήν περιμένετε συγχαρητήρια. ’Αλλά σφοδρές διαμαρτυρίες. Εμείς μεινα-
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με έξω από τήν ’Ασφάλεια καί κάποιος από εδώ μέσα επρόδωσε τό μυστικό καί βγή 
κε σήμερα το πρωί μόνη μια πρωινή εφημερίδα για νά γράψη μόνη αυτή τη σύλληψι 
του γιατρού του Καρτσώνη καί τήν ομολογία του.

Είδαμε ξαφνικά τον Κουτσουμάρη καί τό Λιονταρίτη νά σκάνε κάτι τρανταχτά
γέλια.

—Αγαπητέ Σπϋρο... Καί δλοι οί άλλοι αγαπητοί ,φίλοι. Δεχόμαστε πραγμα
τικά συγχαρητήρια γιατί ή ’Ασφάλεια τό αξίζει. Καί τώρα θά έλθη ή σειρά σας νά 
γελάσετε καί σείς. Γιατί πραγματικά διευλευκάνθη τό έγκλημα καί πραγματικά ώ- 
μολάγησαν ο! δράσται. Μέ δύο όμως ουσιώδεις διαφορές. 'Ότι 6 δράστης δεν είναι ό 
γιατρός ’Απόστολος Καρτσώνης. Ό κ. Καρτσώνης, σάς τό λέω έπιοήμως. Είναι άπο- 
λύτιυς καί τελείως αθώος. Καί άφέθη απολύτως ελεύθερος. Δράσται είναι ή πεθερά, 
ή Φοϋλα, ή υπηρέτρια καί ό Μοσκιός. Καί αύτοί δλοι ώμολόγησαν απολύτως ελευ
θέριος τήν ενοχήν τους άφοϋ αυτή είχεν άποδειχθή πλήρως, πληρέστατα. Βλέπετε 
λοιπόν δτι αντί γιά νά διαμαρτύρεσθε γιά τήν γκάφα πού ύπέστητε, πρέπει νά λυπώ- 
σαστε τήν δυστυχισμένη αυτή εφημερίδα καί τό αναγνωστικό της κοινό πού διαβάζει 
αυτή τή στιγμή δτι ένοχος είναι ό αθώος Καρτσώνης. Καί τώρα καθήστε δλοι νά μά
θετε δλοι σας τις λεπτομέρειες.

Καί μάθαμε πραγματικά όλες τις λεπτομέρειες. Κί δλοι μας οί πεπειραμένοι 
αστυνομικοί συντάκται έθαυμάσαμε γιά μιά ακόμα φορά, όπως καί εις τή συμμορία 
Χριστοφιλέα, τον τρόπο ένεργείας καί τάς μεθόδους καί τό έγκλημα τού Χαροκόπου 
καί νά προσθέση μιά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της γιά τις όποιες πρέπει νά 
είναι υπερήφανο τό ’Αστυνομικό Σώμα.

Μά επειδή δεν μπορεί κανείς στή ζωή του νά ξαναζή τις μεγάλες στιγμές 
καί επειδή εκείνη τή στιγμή τής διαλευκάνσεως τοϋ εγκλήματος έζησα πραγματικά 
μεγάλες στιγμές τής δημοσιογραφικής μου ζωής, δεν Βέλου στή σχετική περιγραφή 
νά στηριχθή στις αναμνήσεις μου μιά καί πέρασαν τόσα καί τόσα χρόνια από τότε. 
Σάς μεταφέρω πιστά τά όσα έζησα καί έγραψα γιά τή διαλεύκανσι τοϋ εγκλήματος 
Χαρακόπου στην «Καθημερινή» τήν άλλη μέρα. Στό φύλλο τής «Καθημερινής» 11 
’Ιανουάριου 1931.

Καί νά τι έγραφα:
«'Όταν εις τό πέλαγος τών συγκρουομένων εκδοχών καί των άλληλογρονθοκο- 

πουμένων συμπερασμάτων ή ’Αστυνομική ’Αρχή, ακολουθούσα τον ορθόν καί έπί- 
πονον δρόμον της, κατώρθωσε προχθές τήν νύκτα νά είσχωρήση εις το μυστήριον τοϋ 
εγκλήματος, έτήρησε ζηλοτύπως τό μυστικόν της. Έπέμενε νά άποσπάση τήν ομολο
γίαν από τά ίδια τά στόματα τών ενόχων. Καί ενώ μέχρι τών εσχατιών τής Πρω- 
τευούσης ή φρίκη συνείχε τήν κοινωνίαν ολόκληρον καί ενώ μέσα εις τήν θαλπωρήν 
τοϋ πλουσίου της έσχολίαζεν ή αριστοκρατία τάς έκδοχάς καί γύρω από τήν τράπε
ζαν τού καπηλειού συνεζήτει περί αυτών ό εργάτης, ή Αστυνομία έπροχώρει εις τό 
έργον της.

»'Όπως όρθώς είχον σκεφθή οί αστυνομικοί τό έγκλημα διεπράχθη μέσα εις τήν 
κατοικίαν τοϋ τραγικού νεκροΰ. Καθ’ ήν ώραν εκείνος έκοιμάτο καί ήσυχος άνεπαύετο 
επί τής συζυγικής του κλίνης,’ μία χειρ δολοφόνος τον έπληςε. Μέσα εις τήν παραζά- 
λην τοϋ ύπνου καί τοϋ θανάτου ό άνθρωπος εγείρεται αίμόφυρτος. (Σημ. Ό γράφων 
συγγραφεύς είχεν ύποστή ακόμη τήν έπίδρασιν τοϋ καθηγητοΰ Γεωργιάόη καί τών 
λεγομένων του) καί αγωνίζεται νά άντιληφθή πόθεν φονεύεται. Κλονίζεται καί πίπτει 
επί τοϋ καθρέπτου. Τον θρυμματίζει. Καί ταυτοχρόνως δευτέρα σφαίρα τον πλήττει. 
Δολοφόνοι χείρες τον συλλαμβάνουν, αγωνίζονται νά τόν στραγγαλίσουν καί μεταξύ
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στραγγαλισμού καί σφαιρών ό άνθρωπος αφήνει την τελευταιαν πνοήν. Κατόπιν... 
Ά λλ’ είναι γνωστόν κατόπιν τό τί έγινε εις τήν μοιραίαν οικίαν».

Τί ύφος λυρισμού! Πόσο διαφορετικά καί απλά θά έγράφοντο τα πράγματα σή
μερα. Τί διαφορά ύφους καί γλώσσης καί εφημερίδων μέσα σέ μια τριαντακονταπεν- 
ταετία... Ά λλ ’ ας συνεχίσω τήν περιγραφή μου...

"Οταν έγνώσθη δτι οί πραγματικοί ένοχοι τού στυγεροΰ εγκλήματος εύρίσκον- 
το πράγματι εις χεΐρας τής Δικαιοσύνης, ότι προεβησαν εις πλήρη ομολογίαν ,ή- 
ένοχής των, ή περιτριγυρίζουσα φήμη έφερε τήν είοησιν από τοΰ ενός άκρου τής πό- 
λεως εις τό άλλο. Ό δημοσιογραφικός κόσμος, ό παρακολουθών βήμα προς βήμα τήν 
φρικιαστικήν τραγωδίαν, πληροφορείται πρώτος τήν άποκάλυψιν. Κάθε εφημερίς σπεύ
δει νά άναρτήση έξω από τά γραφεία της ένα σύντομον παράρτημα. Ό^κόσμος συ- 
νωθεΐται, συγκεντρώνεται, αναγιγνώσκει άπλείστως καί αναπνέει. Η είοησις διαδί
δεται αυθωρεί από στόματος εις στόμα. Ε.σερχεται εις τάκαφενεία, τά κέντρα, τα 
γραφεία, τά καταστήματα, τάς οικίας, γίνεται πάλιν παράρτημα τό όποιον εκόίοε- 
ται καί κυκλοφορεί άστραπιαίως εις δλην τήν πόλιν καί αποτελεί τό μοναδικόν θέ
μα των συζητήσεων, την μοναδικήν σκεψιν δια να καταληςη εις το βαθύτατα ανα
κουφιστικόν συναίσθημα τής άπαλαγής από τό φοβερόν βάρος κάποιου τερατώδους 
εφιάλτου.

ΙΙλήθη κόσμου συγκεντρώνονται έξω από τό τμήμα τής Γενικής Ασφαλείας 
όπου ισχυρά αστυνομική όύναμις εμποδίζει τήν είσοδον. Καί πανταχόθεν συρρέουν 
πλήθη, σταματούν εις τά γραφεία των εφημερίδων, ζητούν πληροφορίας, σχολιάζουν 
συζητούν.

Καί τήν ιδίαν στιγμήν, ενώ ή αλήθεια γίνεται κτήμα όλων, άποκαθίσταται ή 
ύπόληψις ένός άλλου ανθρώπου, τοΰ ιατρού Καρτσώνη, τον όποιον εοάρυνε τόσον 
πλήθος σατανικών ενδείξεων, ώστε νά πιστευθή άρχικώς ή βέβαια ένοχή του. Οι 
αστυνομικοί οί οποίοι ευθύς έξ αρχής έπίστευσαν ότι κρατούν εις τάς χεΐρας των μέ- 
γαν κακοΰργον, τού ανοίγουν τάς θύρας. Είναι ελεύθερος. "Ενα πλήθος συγγενών 
του, φίλων του καί γνωστών του τόν αναμένει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΌΣΚΙΟΣ. Ετών 17. Μαθητής γυμνασίου έκ Κεφαλληνίας. 
Μέτριας διανοητικής άναπτύξεως. Προ ετών έκινδύνευσεν εκ τύφου. ’Όργανον τής 
έξαδέλφης του καί πενθεράς τού θύματος.

ΓΙΑΝΝΟΓΑΑ 1ΙΕΡΡ0Γ. ’Ετών 10 έξ ’Ηπείρου, υπηρέτρια τής οικίας Ά 
θανασοπούλου. Διατελεί από ετών εις τήν υπηρεσίαν τής Κάστρου εις τήν οικίαν Ά- 
θανασοπούλου. Είναι απολύτως άφωσιωμένη εις τήν Κάστρου τήν όποιαν καί υπα
κούει τυφλώς.

ΣΠΓΡΪΔΩΝ ΜΑΓΟΓΛΟΙΙΟΓΛΟΣ. Άγνωστου μέχρι στιγμής ταυτότητας, ί  
όποιος καί καταζητείται ακόμη.

Καί έπήλθεν ή άποκάλυψις προχθές τήν νύκτα διά νά απόδειξη καθ’ όλα, ορ
θήν, όρθοτάτην, τήν σχηματισθεΐσαν υπό τής Γενικής Ασφαλείας πεποίθησιν δτι τό 
στυγερόν έγκλημα διεπράχθη εντός τής οικίας Άθανασοπούλου μέ ηθικήν αυτουρ
γόν μίαν υστερικήν καί κακοΰργον πεθεράν, τήν Άρτέμιόα Κάστρου, καί αυτουρ
γούς τήν σύζυγον ΦοΟλαν Άθανασοπούλου, ύπακούσασαν εις τήν μητέρα της, φυσικόν 
αυτουργόν ένα τυφλόν επίσης όργανον τόν 17ετή πρωτεξάοελφον τής πεθεράς Δημ 
Μοσκιόν καί συνεργούς τήν υπηρέτριαν Γιαννούλαν Πέρρου καί τον εραστήν τής 
πεθεοάς Σπυρίδωνα Μαγουλόπουλον.

(  Συνεχ ίζετα ι)
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ΜΕΘΟΔΟΙ  Ε ΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

___________________________ Τβϋ κ. ΔΗΜ. Κ Α Τ Σ Ι Μ Α Γ Κ Λ Η ____________________________
’ Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' έ.σ.

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αον) Καταρτισμός-: Ό  καταρτισμός ενός εγγράφου δύναται νά γίνη :
α) 8Γ έλευθέρας άπομιμήσέως της γραφής ή υπογραφής τοΰ ώρισμένου γρα- 

φέως του·.
Είναι συνήθως μέθοδος, κατά την οποίαν 6 πλαστογράφος, προς δύο κυρίως 

σημεία κατευθύνει τάς προσπάθειας του: Νά παραλλάςη την ιδίαν αύτοΰ γραφήν ή 
υπογραφήν καί νά έπιτύχη, δσον ένεστι τελειοτέραν, τήν άπομιμουμένην.

Καί εις τάς δύο περιπτώσεις τό Ιργον, άν δεν είναι άκατόρθωτον, δεν πρέπει 
καί νά θεωρήται ευχερές.

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, ένεκα τής γραφικής συνήθειας, τό άτομον αδυ
νατεί νά γράψη ή νά ύπογράψη διαφόρως. Εις τήν δευτέραν, αδυνατεί νά έπισημά- 
νη τά ίδιάζοντα εκάστης γραφής στοιχεία καί νά τά άπομιμηθή επιτυχούς, ώστε νά 
έλπίζη δτι θά” άποτρέψη τήν άποκάλύψιν τής πλαστότητος. Διά τούτον τον λόγον οΐ 
πλαστογράφοι, εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις, τήν δλην των - προσπάθειαν στρέ
φουν εις το νά επιτύχουν, δσον δύνανται περισσότερον, τήν μορφολογικήν απο
μίμησή τής γραφής καί αποφεύγουν τά ιδιότυπα χαρακτηριστικά της, διά νά μή 
προσθέτουν εις τό δυσχερέστατον τής άπομιμήσέως εργον καί τό άκατόρθωτον των ι
διορρυθμιών, ιδιαιτέρους εις εκτεταμένα πώς κείμενα ή ύπογραφάς, ταχείας φοράς 
καί μέ γραφικόν παλμόν καί καμπυλοειδών γραμμών διανθισμένας, χωρίς νά εγκα
ταλείπουν «ανεπίγνωστους», τά ίδια αυτών γραφικά στοιχεία, τά άποκαλούμενα ίχνη 
πλαστογραφίας, εις άλλον άλλοτε, ποσοτικούς καί ποιοτικώς βαθμόν.

β) Διά δουλικής άπομιμήσέως.
Έπί τής υπό πλαστογράφησιν υπογραφής ή επί τοΰ κειμένου, τίθεται διαφα

νές φύλλον χάρτου. Ύπό τό πλαστογραφούμενον κείμενον, ισχυρά πηγή τεχνικού ή 
φυσικού φωτός καί διά κοινής μολυβδίδος γραφίτου διενεργεΐται ή αντιγραφή. Τό 
άντιγραφέν έπί τού (αδιαφανούς χάρτου) κείμενον τοποθετείται έπί τού έπιλεγέντος διά 
τήν πλαστογραφίαν χάρτου καί διά τής αυτής μολυβδίδος, διά. σχετικής γραφικής 
πιέσεως, επαναγράφεται. Τέλος τό συνεπεία τής γραφικής πιέσεως έντυπωθέν 
ομοίωμα τής άντιγραφείσης υπογραφής ή κειμένου, διαπεράται πλέον διά μελάνης.

γ) τό ύπό πλαστογράφησιν έγγραφον τοποθετείται έπί ύάλου καί επ’ αυτού ό 
έπιλεγείς χάρτης καί ύπό τήν ύαλον πηγή τεχνικού ή φυσικού φωτός καί ένεργεΐται 
ή αντιγραφή διά τής λίαν προσφόρου σήμερον μελάνης μολυβδίδος, BIC.

Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή κατεύθυνσις τής διερευνήσεως στρέφεται κυ
ρίως εις τήν έπισήμανσιν τυχόν ιχνών τοΰ τρόπου τής πλαστογραφίας, τής 
τυχόν απολύτου, κατά πλάτος, μήκος κλπ. συμπτώσεως, τής πλαστής μετά γνήσιας 
ύπογραφής, διπλοχαράξεων (REPRISES) διακοπών, τυχόν έναπομεινάντων ιχνών 
τής μολυβδίδος γραφίτου διά τής-οποίας έγένετο ή αντιγραφή κλπ. Ή  έπισήμανσις
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των έν λόγω ιχνών επιτυγχάνεται, καλώς 5Γ έξετάσεως του κειμένου διά μικροσκο
πίου ή διά φωτογραφιών αυτού έν μεγεθύνσει.

ο) Παρεμβάλλεται μεταξύ έπιλεγέντος διά τήν πλαστογραφίαν χάρτου καί γνη
σίου εγγράφου, ψύλλον μελανοφόρου χάρτου (καρμπόν) , άποχρώσεως, δσον έ
νεση προσομοιαζούσης, πρός συνήθη μελάνην γραφές καί διά κοινής μολυβοίδος γρα
φίτου No 1 (μαλακιας) ή άλλης παρόμοιας, ένεργεΐται ή αντιγραφή.

Εις τοιαύτην περίπτωσιν ή κατεύθυνσις τής διερευνήσεως στρέφεται εις τήν 
έπισήμανσιν τών ιχνών τής χρώσεως τού καρμπόν επί τής όλης ή. καί εις τμήματα 
τής επιφάνειας τού εγγράφου, άν ή φερομένη ώς πλαστή υπογραφή ταυτίζεται καθ' 
όλας τάς διαστάσεις καί λεπτομέρειας μέ γνησίαν υπογραφήν ή κείμενον κλπ.

ε) Ή υπογραφή δυνατόν νά έχη τεθή επί λευκού φύλλου χάρτου, λόγω έμπι- 
στοσύνης καί τό κείμενον συντάσσεται μεταγενεστέρως υπό τού πλαστογράφου, αντί
θετα πρός τά συμφωνηθέντα.

Έν τοιαύτη περιπτώσει ή διαπίστωσις είναι δυσχερεστάτη καί μόνον εις δλως 
έξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται αυτή νά έπιτευχθή, διά τής έπισημάνσεως τυχόν α
νωμαλιών κατά τήν οριζόντιον διαστίχωσιν τού κειμένου καί τής θέσεως τής υπο
γραφής, διαφοράν εις τάς μεσογραμματικάς καί μεσολεκτικάς αποστάσεις, διότι λ.χ. 
συνεπτύχθη τό κείμενον όταν έγένετο αντιληπτόν ότι ή θέσις τής υπογραφής δεν ε
πιτρέπει τήν κανονικήν τής γραφής άνάπτυξιν ή άν ή μελάνη καί ο χρόνος, μετα- 
ςΰ τής υπογραφής καί τής γραφής τού κειμένου παρέχη τήν δυνατότητα προσδιορι
σμού τού χρόνου τής συντάξεως, διότι τυχόν ποιοτική αυτής διαφορά μεταξύ κειμένου 
καί υπογραφής νά είναι δικαιολογημένη.

στ) "Οταν ή γραφή ή ή υπογραφή τού προκύπτοντος εκ τού εγγράφου εκδότου 
είναι ΑΓΝΩΣΤΗ ή ΑΝΓΠΑΡΚΤΟΓ ατόμου, 6 πλαστογράφος δεν αποκλείεται ού- 
δεμία προσπάθεια διαστρεβλώσεως ή παραλλαγής έκ τού γραφικού του τύπου νά κα- 
ταβάλη.

ζ) Τέλος τίθεται ή υπογραφή διαστρεβλωμένη, δηλαδή δΓ άδιακόπου σειράς 
έλικοειδών γραφικών σχημάτων, ουδέν όηλούντων, ώστε εις περίπτωσιν άνεπιθυμή- 
του αποτελέσματος νά είναι δυνατός ό ισχυρισμός τής πλαστότητος.

Αί περιπτώσεις τών (στ) καί (ζ) παρ. εξετάζονται λεπτομερώς εις τήν παρά
γραφον «δΓ έξετάσεως τής γραφής».

Βον) ΝΟΘΕΪΣΙΣ.

Αί περιπτώσεις πλαστογραφίας διά (νοθείας) είναι πολυαριθμότεροι καί όύ- 
νανται νά γίνουν καί διά τής (χειρός) καί διά (μηχανικού) μέσου, άναλυτικώτερον: 

α) Αιά προσθήκης: Ή προσθήκη γίνεται συνήθως εις έγγραφα εις τά όποια, 
κατά τήν σύνταξιν, έσκεμμένως άφέθη ό κατάλληλος χώρος, ώστε νά είναι, ό 
σον ενεστι εύχερεστέρα, ή έκ τών υστέρων προσθήκη. Ενίοτε όμως καί ή φυσιολογική 
άνάπτυξις τής γραφής ώρισμένων ατόμων (μεσογραμματικαίς μεσολεκτικαί καί δια- 
στιχώσεων αποστάσεις μεγάλαι, (αραιά γραφή) προσφέρεται, διά τήν έκ τών ύστε
ρων προσθήκην ή αύτη συντελεϊται διά «παρεμβολής μεταξύ τών διαστιχώσεων τού 
κειμένου ή διά «παραπομπής» εις το περιθώριον.

Ε?.- τοιαύτας περιπτώσεις ή διερεύνησις κατευθύνεται κυρίως:
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Είκ. Π. Το αριστερά εΐκονιΐ,ομενον 
κόν φέρεται ώς έκίδοθέν, έπ’ όνόματ 
ατόμου, άλλ’ άνω το αυτό κι: 
έςετασθέν Οττό το υπεριώδες φως, δι: 
το πρώτον είχεν έκδοθεϊ, επ’ όνόματι 
οποίου τό ονοματεπωνύμου, αθξ. άριθ. 
νονίζββιι υπό μορφήν κηλίδων. Ήμ.

πιστοποιητι- 
ι ώρισμένου 
:τοποιητικόν 
•πι·στώθη δτι 
, άλλου, του 
κλπ. ,ά/πει- 
περ. 35)3.



Είκ. 12. At έπΐ τοΰ δεξιοΰ τμήματος τής είκόνος μαΰραι κηλΐδες διαδηλοΰν 8τι 
έγένετο (απόπειρα) άποοβέσεως τοΰ κειμένου διά χημικής οΰ,οίας, &λλ* ή μελά
νη (άντέστη). Αί κηλΐδες δμως βδται έγιναν δρατχί διά τοΰ υπεριώδους φωτός, 
διά τοΰ bnd .oa  και ή φωτογραφία έλήφθη, ένφ ή αριστερά εΐκών, ή οποία είναι
φωτογραφία τοΰ αύτοΰ πι-στοποιητικου, άλλ9 ειλημμένη δ'.9 ήλεκτρ. φωτός, ούοεν

σημείο ν φέρει. Ήμ. ^ερ. 35)3.

Είκ. 13. 'Ο άνω άριθμός (89) προέρχεται έκ μετατροπής τοΰ άριθμοΰ (31). Τού
το διεπιστώθη κατόπιν λήψεως φωτογραφίας 8ι* (ύπερΰθρου) «ακτινοβολίας, ένφ 
δ άνω άριθμός είναι φωτογραφημένος 8 ι’· ήλεκτρικοϋ φωτός. Ή ΟΜΟΙΟΤΗΣ τής 

άποχρώσεως τής χρησιμοποιηθείοης μελάνης, άπέκρυπτε τήν νόθευσιν. —
( Συνεχ ίζετα ι)
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'Τ—ό τοϋ ’ Αστυνόμου Β' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Τ Κ Ο ϊ

ΔΩΔΕΚΑ περίπου χρόνια 6 συντάκτης αυτής της στήλης βρίσκεται σέ πάρα 
πολύ φιλικούς δεσμούς μέ τά «’Αστυνομικά Χρονικά». Σ’ αυτά πρώτοδοκίμασε τις... 
δημοσιογραφικές του ικανότητες καί κατά διαστήματα σάς κράτησε συντροφιά. ’Ο
φείλει, όμολογουμένως,' πάρα πολλά σέ πάρα πολλούς. Έ  μη άναγνώρισις τής πραγ
ματικότητας αυτής, .θάταν, τουλάχιστον, δείγμα αχαριστίας. ’Από τις φιλόξενες στή
λες αυτού τοϋ περιοδικού προσπάθησε νά δώση κάτι από τον εαυτό του, θέλοντας νά 
συμβάλλη κι’ αυτός στο κοινό σκοπό δλων μας πού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ή προ
κοπή τού Σώματος πού υπηρετούμε. Πολλά καί διάφορα ή σαν τά θέματα πού τον 
άπησχόλησαν. ’Όχι λίγες φορές ασχολήθηκε μέ διάφορες αστυνομικές εκδηλώσεις. 
Τού δόθηκε ή αφορμή νά παρουσιάση πρόσωπα καί πράγματα, πάντοτε αντικειμενι
κά καί μακρυά από κάθε προκτάληψι. Καί κάθε φορά πού κάτι τό ξεχωριστό έλάμ- 
βανε χώραν, αισθανόταν ιδιαίτερη χαρά πού τό παρουσίαζε καί τό σχολίαζε ανάλο
γα.Καί δέν ήσαν ευτυχώς λίγες οί φορές πού παρουσιάαθηκαν τέτοιες ευκαιρίες. 
Καί θά θυμούνται ασφαλώς αρκετοί φίλοι άναγνώσται μέ πόσο πάθος καί μέ τί ψυ
χική ευφορία ύποσημείωνε ώρισμένες επιτυχίες τής μεγάλης μας οικογένειας πού 
λέγεται ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ. Ερωτευμένος μ’ αυτή, γεμάτος από αγάπη γ ι’ 
αυτή, προσπάθησε νά μεταδώση τη φλόγα του, νά δημιουργήση φίλους καί μόνον φί- 
'λους γ ι’ αυτή. Πίστευε καί πιστεύει στην τρανή αποστολή της καί μόνη του επιθυμία 
ήταν καί είναι νά συνεχισθή ή ώς τώρα λαμπρή πορεία της. Καί πιστεύει δτι θά γίνη 
αυτό σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί τά πάντα γύρω συνηγορούν 
γ ι’ αυτό. Σήμερα πού χέρια καθαρά καί τίμια, χέρια αγνά κρατάνε τά ηνία τής πα- 
τρίδος μας, είναι μοναδική ή ευκαιρία γιά άλματα προόδου τής Υπηρεσίας μας. ’Έ
χομε εμπιστοσύνη στήν ηγεσία μας καί στούς γενναίους στρατιώτες πού τήν τελευ
ταία στιγμή πήραν στα στιβαρά τους χέρια το πηδάλιο τοϋ καταποντιζομένου σκά
φους καί τό γλύτωσαν από τον άφανισμό. ’Αλλά θά πρέπει καί εμείς όμως νά βοηθή- 
σωμε, ό καθένας από τή σκοπιά του, γιά νά ξαναγεννηθή τούτος ό τόπος πού λέγεται 
ΕΛΛΑΣ. Καί δέν θά πρέπει νά καμαρώνουμε γιά τά μεγαλεία καί τά λαμπρά κα
τορθώματα τών προγόνων μας, άν κι’ εμείς δέν φροντίσουμε νά μείνη άσβεσιη ή φλό
γα τών ελληνικών ιδανικών στό διάβα τού χρόνου.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ χαρά αισθάνεται καί σήμερα δ υποφαινόμενος, γιατί τοϋ δίδεται 
ή ευκαιρία νά φέρη στήν δημοσιότητα ένα σημαντικό, αληθινά, γεγονός πού έλαβε 
χώραν πριν λίγες μέρες. Σημαντικό γιά τήν ιστορία τής ’Αστυνομίας, γ ιατί ήταν ή



140 Ίωάννου Ράϊκοΐ)

πρώτη φορά, πού εκπρόσωποί της, επεσκέφθηκαν, εν στολή, αρκετές πόλεις τής^ύ- 
παίθρου. Καί οφείλομε ευγνωμοσύνη σ’ όλους εκείνους πού βοήθησαν σ αυτό. Καί 
δεν θά ξεχάσωμε ποτέ την προσφορά τους, γιατί μάς έσωσαν την ευκαιρία νά μάς 
γνωρίσουν άπλοι άνθρωποι τής επαρχίας, πού πιθανόν νά μή γνώριζαν ακόμη την 
ϋπαρςί μας. Και ακόμη περισσότερο έδωσαν την ευκαιρία σέ φίλους καί εχθρούς των 
Σωμάτων Ασφαλείας, δηλαδή τής Χωροφυλακής καί τής Αστυνομίας Πόλεων, νά 
διαπιστώσουν το πνεύμα τής αγάπης, τής συνεργασίας καί τής συναόελφωσεως πού 
διακατέχει τούς άνδρες των δύο Σωμάτων. Ιναί σέ πείσμα όλων αυτών αποδειςαμε 
ότι σκοπεύομε τον ίδιο στόχο, τό νά διασφαλίσωμε δηλαδή από κοινού, καί κατά λο- 
γον τοπικής άρμοδιότητος, τ.ήν τιμήν, τήν ασφάλειαν καί την ζωήν των Ελλήνων. 
Μέ τις δικές του δ καθένας εύγενεΐς φιλοδοξίες, άμιλλώμενοι στο καλύτερο, πιασμέ
νοι χέρι - χέρι προχωρούμε τόν δρόμο τού καθήκοντος, θέλοντας καί εμείς νά βοη- 
θήσωμε τό αναδημιουργικό γιά τήν πατρίδα μας έργο τής Κυβερνήσεως. Μικρή προσ
φορά στά όσα γιά μάς αυτή προσφέρει. Καί είχε δίκιο πέρα γιά πέρα ο Εξοχώτα- 
τος ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός, αρχηγός τού Β κυ
βερνητικού κλιμακίου στο διάστημα τής τετραημέρου εξορμήσεώς μας, όταν κάποια, 
στιγμή είπε: «Έπρεπε νά γίνη Έπανάστασις γιά νά βρεθή εδώ πέρα καί ο ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας...»

Οί τέ^ερες  μέρες πού ζήσαμε κοντά στο κυβερνητικό κλιμάκιο, καί τις ο
ποίες σέ λίγες γραμμές θά σάς παρουσιάσωμε, θά μείνουν αλησμόνητες. Ανήμπορες 
νοιώθω τις δυνάμεις μου νά μεταφέρουν εδώ τά συναισθήματα πού νοιώσαμε. Ήσαν 
τόσες οί συγκινήσεις, τόση ή χαρά μας, πού μόνον όσοι βρέθηκαν μαζί μας μπορούν 
νά μάς νοιώσουν. Γιά τόν λόγο αυτόν δ υποφαινόμενος ευχαριστεί θερμότατα τόν Έ- 
ςοχώτατο κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως καί τον κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας, γιατί 
τού έδωσαν τήν ευκαιρία νά ζήση έντονα γιά τέσσερες μέρες μιά σειρά από αλυσιδω
τές συγκινήσεις. Παράλληλα θεωρεί υποχρέωσί του νά εύχαριστήση ολόθερμα καί ό
λα τά άλλα μέλη τού κυβερνητικού κλιμακίου γιά τήν καλωσύνη καί τήν αγάπη πού 
τόσο απλόχερα μάς έπέδειξαν.

*

ΠΑΡΑΣΚΕΓΗ 12 ’Απριλίου, ώρα 10.40'. Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. 
Βασίλειος Σακελλαρίου καί ό υποφαινόμενος, βρισκόμαστε, έν στολή, στον αερολι
μένα τού Ελληνικού. Σκοπός τής εκεί άφίςεώς μας, ή άναχώρησίς μας γιά τήν Κέρ
κυρα, μέ το Β ' κυβερνητικό κλιμάκιο. Ή  «Ντακότα» είναι στή θέσι της καί μάς 
περιμένει. ΚΓ εμείς περιμένουμε τόν αρχηγό τού κλιμακίου κ. ’Αντιπρόεδρο τής Κυ
βερνήσεως καί τά άλλα μέλη. Στις 10.50' 6 κ. ’Αντιπρόεδρος άφικνεϊται. Χαιρετάει 
καλωσυνάτα όλους μας καί μάς ρωτάει άν είμαστε όλοι παρόντες καί έτοιμοι. Τό... 
προσκλητήριο γίνεται αμέσως. Παρόντες όλοι. Κανένας δέν απουσιάζει. ’Όχι, λάθος, 
απουσιάζει β Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. ’Αθανασίου, αλλά δικαιολογημέ- 
νως. Οί έλικες τής «Ντακότα» αρχίζουν νά γυρίζουν δαιμονισμένα. Χαιρετάμε ό
σους ήρθαν νά μάς κατευωδώσουν καί σέ λίγο βρισκόμαστε στό αεροπλάνο. Οί φίλοι 
μας κάτω στήν πίστα τού αεροδρομίου παραμένουν στις θέσεις των. Περιμένουν νά 
απογειωθούμε. Μυστικά κάνουν μιά προσευχή, σαν κΓ αυτή, πού τό προηγούμενο 
βράδυ έκανε ή μικρή μου κορούλα Ελένη: Ό Θεός νάναι μαζί σας καί νά γυρίσετε 
γρήγορα κοντά μας.

11.15 . Τό μικρό σιδερένιο πουλί πετάει πάνω από τήν αγαπημένη μας ’Αθή
να. Καθώς ανεβαίνουμε πιό ψηλά, αφήνουμε πίσω μας καί κάτω τόν ιερό βράχο τής 
Άκροπόλεως, τόν Λυκαβηττό καί σέ λίγο τά τελευταία σπίτια τού λεκανοπεδίου των
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’Αθηνών. Καιρός όμως να σας παρουσιάσω τήν συντροφιά μας. Εκτός άπο τον κ ■ 
’Αντιπρόεδρο, βρίσκονται στο αεροπλάνο: 'Ο ’Υπουργός Δημοσίας Γάςεως κ. Π. Γζε- 
βελέκος, ό 'Υφυπουργός των Οικονομικών κ. Σ. Λιφάρδος, ο Γενικός Γραμματεύς 
τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Περιβολιώτης, ό Γενικός Γραμματεύς τού Υπουρ
γείου Κοινωνικής Προνοίας κ. Μέξης, ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Βιομη
χανίας κ. Μίχαλος, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ’Αντιστράτηγος κ. Μαλοΰκος, δ 
Πρόεδρος τού ’Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, στρατηγός ε.ά. κ. Μουτούσης, δ 'Υπα
σπιστής τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Μοίραρχος κ. Λεουτσης, ο Υπασπιστής τοϋ 
’Αρχηγού τής Χωροφυλακής, 'Υπομοίραρχος κ. Ζαφείρης, δ Δημοσιογράφος κ. Δα
υίδ, δ διευθυντής τού γραφείου τού κ. Μέξη κ. Κωστακόπουλος, ή προσωπική ασφά
λεια τού κ. ’Αντιπροέδρου καί δύο φωτορεπόρτερς Συνολικά άτομα 18.

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ τον Κορινθιακό κόλπο, πετάμε τώρα 
πάνω από τον Πατραϊκό. 'Η συζήτησις έχει ανάψει, 
ενώ τά στομάχια μας αρχίζουν νά διαμαρτύρωνται. Ευ
τυχώς τό πλήρωμα τής «Ντακότα» είχε προβλέψει το 
ενδεχόμενο αυτό καί μάς σερβίρει ευγενικά από ένα 
μικρό σάντουιτς. Οί λεπτοδείκτες προχωρούν γρήγορα. 
Πλησιάζομε στό τέρμα τοϋ αεροπορικού ταςιοιοϋ μας. 
Καί νά σέ λίγο κάτω προβάλλει ή χώρα των Φαιάκων, 

ή χιλιοτραγουδισμένη Κέρκυρα. Λουσμένη οτό πράσινο, μοιά,ει σάν ένας μικρός^παρά
δεισος. Νά καί τό Ποντικονήσι καί σέ λίγο τό κόκκινο φοηάκι τής «Ντακότα» άνάοει, 
υπενθυμίζοντας δτι πρέπει νά φορέσωμε τις ςώνες γιατί προσγειωνόμαστε. Μαλακά 
καί αθόρυβα σχεδόν γίνεται ή προσγείωσις. Στήν είσοδο τοϋ άεροορομίου,^ενα ^άμειρη- 
τό'πλήθος περιμένει τά μέλη τοϋ κυβερνητικού κλιμακίου καί καθώς αυτά αποβιβά
ζονται καί κατευθυνόμαστε δλοι προς τά εκεί, μιά απερίγραπτη ιαχή ζητωκραυγών τά 
υποδέχεται. Τό ανώνυμο πλήθος χειροκροτεί καί ζητωκραυγάζει, καθώς καλωσωρίζει 
τον κ. ’̂Αντιπρόεδρο καί τά άλλα μέλη τού κλιμακίου. Πανέμορφη κόρη τής Κέρκυρας, 
προσφέρει ανθοδέσμη καί δ κ. Δήμαρχος προσφωνεί τον υψηλόν επισκέπτην. Ό κ. 
’Αντιπρόεδρος, μέ λίγα απλά λόγια ευχαριστεί τον κ. Δήμαρχο, χαιρετάει την αν
θρωποπλημμύρα καί επιβιβάζεται μετά στό αυτοκίνητό του. Καθώς ή πομπή ξεκινάει, 
τό πλήθος τρέχει από κοντά καί ραίνει μέ λουλούδια τά αύτοκίνητα^πού περνούν.

Άπό τό αεροδρόμιο μέχρι στό σπίτι πού γεννήθηκε ο ΚαποΟιστριας, και α<-ό 
τό όποιο σέ λίγο ώμίλησεν δ κ. ’Αντιπρόεδρος, οί δρόμοι καί οί πλατείες ήσαν κα
τάμεστες άπό ένα ενθουσιώδες πλήθος πού, όπως οί ίδιοι οί Κερκυραΐοι ώμολόγησαν, 
γιά πρώτη φορά υποδέχθηκε μέ τέτοιο ενθουσιασμό καί σέ τέτοιο όγκο κυβερνητικούς
εκπροσώπους. „ . _

Καί ώμίλησεν δ κ. ’Αντιπρόεδρος όπως αυτός ξέρει νά ομιλή, οηλαοη απλα 
καί καθαρά καί υπογράμμισε τούς σκοπούς τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’̂Απριλίου 
καί κάλεσε τον λαό τής Κερκύρας νά ξεχάση τό παρελθόν καί νά ριχθή, μέ όρεξι στήν 
αναδημιουργία τής Έλλάοοςς. Και ακούσε ο Κερκυραίκος λαός με χαρά, .ο κήρυγμα 
αγάπης καί αναδημιουργίας καί ύποσχέθηκε μέ τόν τρόπο του —τις ούρανομήκεις 
ζητωκραυγές— ότι θά σταθή πλάι στούς γενναίους στρατιώτες καί θά βοηθήση όσο 
μπορεί τό ένθοσωτήριο έργο τους.

’Αργότερα, γύρω στις 2.15' δ κ. ’Αντιπρόεδρος δέχθηκε στήν Νομαρχία τούς 
εκπροσώπους τών πολιτικών καί στρατιωτικών αρχών τής Κερκύρας καθώς καί πλή
θος κόσμου. ΚΓ ενώ δ κ. ’Αντιπρόεδρος ακούε μέ κατανόησι τά διάφορα προβλήματα
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πού απασχολούν τήν Κέρκυρα, δ κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, συγκέντρωσε σε 
παρακείμενο δωμάτιο τούς οιοικούντας αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας, προς 
τού; όποιους καί ώμίλησεν, άν καί είχε προγραμματίσει ειδικήν συγκέντρωσιν δλων 
των εκεί ύπηρετούντων άνδρών σέ αίθουσα κινηματογράφου, πού τελικά δεν έγινε, 
γιατί το σύνολο αυτών ήταν απασχολημένο με μέτρα τάξεως, ασφαλείας καί κυκλο
φορίας. Ό  κ. 'Υπουργός είπε τά έξης:

«Κύριοι,
Είχον, κατά τό παρελθόν, τό προνόμιον τής μεθ όμών συνεργασίας, υπό τήν 

ιδιότητα τοΰ Νομάρχου Κέρκυρας.
’Ήδη όμως είμαι, πραγματικώς, ευτυχής διότι μοΰ παρέχεται ή ευκαιρία σή

μερον, όπως επικοινωνήσω μαζί σας, ώς προϊστάμενος πλέον 'Υπουργός σας.
Θά επεθύμουν, ζωηρώς όπως ή επικοινωνία μας —πέραν τού ότι αποτελεί, οι’ 

εμέ, πηγήν χαράς— άποβή καί πρακτικώς ώφέλιμοςς.
ΙΙρός τον σκοπόν τούτον προτίθεμαι όπως σάς καταστήσω κοινωνούς (.ορισμέ

νων σκέψεων μου αί δποΐαι, υπό τό φώς τής σημερινής πραγματικότητος, αποκτούν 
ίδιάζουσαν σημασίαν.

Συμπληροΰται, μετ’ όλίγας ημέρας, έτος από τής αυγής τής 21.4.67, καθ’ ήν 
δ ’Εθνικός μας Στρατός, πειθαρχών εις τον ύπέρτατον Νόμον, τον τής σωτηρίας τής 
Πατρίδος, ελαβεν εις τάς στιβαράς χεΐρας του τά ηνία τής εςουσίαςς, διά νά σώση 
Κράτος καί ’Έθνος εκ βεβαίου ολέθρου, τον όποιον άπηργάζοντο εν αγαστή σύμπνοια 
ξένοι καί εγχώριοι εχθροί τής 'Ελλάδος. ’Ολέθρου δ όποιος επήρχετο ραγδαίως καί 
μετά μαθηματικής βεβαιότητος.

ΤΤρό τής εθνοσωτήριου έπεμβάσεως τοΰ Στρατού, εις τόν τόπον μας έπεκράτει 
τό χάος. Τόν νόμον είχεν αντικαταστήσει τό «ρουσφέτι». Τήν ευπρέπειαν ή αναί
δεια. Τήν αρετήν ή ελαστική συνείδησις. Τήν τάξιν ή αναρχία. Τήν ιεραρχίαν είχεν 
ανατρέψει ή έπιτηδειοκρατία. Καί εις τόν χώρον τής πολιτικής τού τόπου ζωής, εί
χον κυριαρχήσει ή φαυλοκρατία, ή αισχρά συναλλαγή καί δ πλέον αδίστακτος και
ροσκοπισμός,

Αί ήθικαί καί πνευματικαί άξίαι άπετέλουν στόχον καθημερινόν βαναύσων 
προσβολών. Τά ιερά μας ΙΙαλλάδια, αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις μας, κατεσυκοφαντοΰντο, 
καθυβρίζοντο καί γενικώς άπετέλουν άντικείμενον τής πλέον αχαλίνωτου δημαγω
γίας. Ή  Δικαιοσύνη επροπηλακίζετο. Τά Σώματα ’Ασφαλείας εδεινοπάθουν καθημε
ρινώς, υπό τό βάρος λαοκρατικών καί οχλοκρατικών εκδηλώσεων, καθοδηγουμένων 
υπό επιτηδείων ινστρουχτόρων καί δεινών εκμεταλλευτών τής ψυχολογίας -,οΰ όχλου. 
Ή  έννοια τού Κράτους είχε καταρρακωθή καί τά υπολείμματα τής ύποστάσεώς του, 
δεν διετηροΰντο, παρά μόνον διά νά διασύρωνται.

’Ήδη, μετά τήν Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου καί τήν σωτηρίαν τοΰ "Ε
θνους, τό Κράτος τού Νόμου άποκατεστάθη, ή τάξις έπαγιώθη καί οί Κρατικοί Λει
τουργοί, εν οίς καί οί ’Αστυνομικοί, ανέκτησαν τό κύρος των. Πέραν αυτών,τό έξυ- 
γιανθέν καί άνανειοθέν Κράτος έπέοειξε στοργήν πρός τούς υπαλλήλους του.

Είδικώτερον, ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις έρρύθμισε κατά τόν- ίκα- 
νοποιητικώτερον, δυνατόν, τρόπον τό μισθολογικόν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, εν συ
νεχεία δέ παρέχει προθύμως καί αφειδώς όχι μόνον τήν ηθικήν της συμπαράστασιν, 
αλλά καί τήν ουσιαστικήν συνδρομήν, διά τήν δημιουργίαν τών όρων εκείνων καί προ
ϋποθέσεων, αί δποΐαι κρίνονται άναγκαΐαι διά τήν εύρυθμον λειτουργία τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί τήν υποδειγματικήν εκπλήρωσιν, τής πράγματι, υψηλής ’Εθνικής 
καί Κοινωνικής των ’Αποστολής.
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At παραγωγικαί Σχολαί, κατόπιν τής παροχής ύπό τής Κυβερνήσεως, των 
άναγκαιοιπών πιστώσεων, λειτουργούν εν:ατικώς καί με ιοιουτον υψο-, ΟΔαος, 
ώστε, εντός βραχέων χρονικών ορίων, τα κενά των Σωμάτων, εις έμψυχον υλικόν, α
έχουν πλήρως καλϋφθή. „ . .

Έξ άλλου, ό τεχνικός εξοπλισμός εμπλουτίζεται καί εκσυγχρονίζεται ψ>σ  ̂ να
ίκανοποιή, απολύτως, τάς άνάγκας τής Γπηρεσιας και ιάς λογικάς αααι'-ή-'“ΐ·= _ 
κοινού δπως άπολαμβάνη τής ενδεδειγμένης αστυνομικής προστασίας, π ρ ο ς   ̂ όιασφαλι- 
σιν των έννόμων αγαθών του καί τών συνθηκών εκείνων άνευ των όποιων οεν ουναται 
νά ύπαρξη αρμονική συμβίωσις τών μελών τής κοινωνίας.  ̂  ̂ , _ ,

Πρό τίνος χοάνου ό Πρωθυπουργός μας έτόνισεν τήν ανάγκην όπως, εν τη εν
ασκήσει τών καθηκόντων σας, έξαρθήτε είς ύψη Κοινωνικών Λειτουργών και παι
δαγωγών τού Λαού. Ιδού δ’ ολίγων αδρών γραμμών το περίγραμμα της Αποστο ης 
σας. Διά νά έπιτύχητε είς αυτήν ανάγκη δπως. πάσας τάς ύπηρεσιακας ενεργειας σα, 
χαρακτηρίζει προσήνεια καί κατανόησις, εύγενής συμπεριφορά καί ανθρωπιστική 
συναντίληψις έν συνδυασμού προς τήν σύννομον καί άνευ αμφιταλαντεύσεων υπηρεσια
κ ή ν  δραστηριότητα. Ουτω μόνον θά θεμελιώσητε τάς ιδεώδεις προϋποθέσεις οια την
γόνιμον καί δημιουργικήν εφαρμογήν τών Νόμων. _ e „

Άντιθέτως, ή σκαιά ή απλώς αγενής συμπεριφορά, ή ολοσυρότης,η ανευ λόγου 
βιαία μεταχείρισις τών πολιτών, δεν αποτελούν, ασφαλώς, τάς συνιστώσας δυνάμεις
εοϋ ένόεδειγμένου τρόπου εφαρμογής τών Νόμων. _ ,

Κύριοί, οφείλω νά ομολογήσω δτι είμαι ικανοποιημένος εκ του τρόπου καθ ον 
έκπληροίτε τήν ώραίαν αποστολήν σας. Ή  στατιστική, άλλωστε, εγκληματικοτ^ος 
καί εν γένει αδικοπραγιών, έν Ινερκύρα, αποτελεί άμάχητον άπόδειξιν περί του οτι 
εγετε επιτύχει είς τό έργον σας.

Συγχαίρω, δι’ αυτό, τον Προϊστάμενον τής Αστυνομικής Διευθυνσεως και τόν 
Διοικητήν τής Δ) σεως Χωροφυλακής, οί οποίοι σάς εμπνέουν καί σάς καθοδηγούν, 
έπιτυχώς, καθώς καί δλους υμάς.

Περαίνων, οφείλου νά τονίσω δτι άναγκαΐον βάθρον εφ ού στηρίζεται πα-,α 
επιτυχής καί ορθή υπηρεσιακή ενέργεια είναι ή άψογος καί σοβαρά εμφάνισις των ^Α
στυνομικών οργάνων. Αυτή καί μόνη συνιστά τήν επιβλητικήν παρουσίαν τού ’Α
στυνομικού, ή οποία προδιαθέτει τόν πολίτην καταλλήλως ώστε νά δεχθή,^ ευχαρί
στως,' τήν έπ’ αυτού άσκουμένην νόμιμον εξουσίαν. Είναι δέ τούτο, άναμφισβητήτως, 
ή σημαντικωτέρα έγγύησις τής επιτυχίας τού ’Αστυνομικού είς τόν ’Έργον του.

Μέ βάσιν τάς προεκτεθείσας άρχάς καί οδηγίας, με πίστιν^ και άφοσίωσιν είς 
τήν Πατρίδα, μέ γνώμονα, τούς υψηλούς Εθνικούς στόχους τής Επαναστάσεως καί 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, εχοντες οέ πρό οφθαλμών τό φωτεινόν παράδειγμα των 
λαμπρών καί γενναίων ηγητόρων τής Επαναστάσεως, προχωρείτε, άδιαφοροΰντες 
διά τάς οιασδήποτε αναγκαίας θυσίας, μέ φρόνημα υψηλόν και οήμα σταθερόν  ̂προ., 
τήν ανοδικήν πορείαν τής ’Εθνικής ’Αναγεννήσεως, βέβαιοι όντες δτι ούτω πράττον- 
τες είσθε συνεπείς πρός τάς εύγενεστέρας παραδόσεις τού Σώματος είς το όποιον εχε- 
τε τήν τιμήν νά ανήκετε καί καθίστασθε άξιοι συνεχισταί τού έργου τών^ ιδρυτών καί 
πρώτων σκαπανέων τής δόξης αυτού, οί όποιοι είχον ώς αφετηρίαν τήν ωραίαν πόλυ 
τής Κερκύρας, δπου τό πρώτον έλειτούργησεν η Αστυνομική Σχολή και εγκατεσ·„α- 
θη ή ’Αστυνομία Πόλεων.

Ζήτω ή Ελλάς!»
Στ,ίς 3.30' περίπου ξεκινήσαμε γιά μιά σύντομη επίσκεψή στό γνωστό «Άχίλ- 

λειον» τής Κερκύρας, τό πραγματικό αυτό στολίδι της. Εύγενέστατα δλα τά μέλη
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τού προσωπικού μάς ξενάγησαν στις πολυτελείς αίθουσες του και μάς πληροφόρη
σαν γιά πολλά στοιχεία, άγνωστα στους περισσοτέρους μας. Φηλα από τό « Αχίλ- 
λειον», αγκαλιάσαμε μέ μια ματιά ολόκληρο σχεδόν τό νησί τής Κέρκυρας καί χορ
τάσαμε κερκυραϊκό τοπίο. 'Ένα απαλό καί μαγευτικό τοπίο, γνωστό ιδίως στου, 
τουρίστας, πού τόσο τό έπισκέτονται καί τό χαίρονται. Είναι τό τοπίο πού τοσο ι
διόμορφα έχει επιδράσει στην ψυχολογική σύνθεσι των Ινερκυραίων.

Ή ώρα όμως περνάει καί τό πρόγραμμα πρέπει νά τηρηθή στην εντέλεια, ώα- 
ναγυρίζομε στην πόλι τής Κέρκυρας. Πλήθη λαού στους δρόμους χαιρετούν τούς εκ
προσώπους τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως καί βρίσκουν τήν ευκαιρία 
γιά μια ακόμη φορά νά διατρανώσουν τά προς αυτήν αίσθήματά τους. Συγκινητικό 
τό θέαμα, μάς γεμίζει δλους κρυφή περηφάνεια.

Τό φέρρυ - μπώτ πού θά μάς μεταφέρη στήν Ηγουμενίτσα μάς υποδέχεται 
μέ σφυρίγματα. Χαιρετάμε τούς τοπικούς παράγοντες πού ήρθαν ώς τό λιμάνι γιά 
νά μάς προπέμψουν καί ενώ φιλαρμονικές παιανίζουν διάφορους σκοπούς, επιβιβα
ζόμαστε. Γειά σου Κέρκυρα, τής ομορφιάς νησί. Νοιώθουμε περηφάνεια γιά σένα. 
Στις λίγες ώρες πού βρεθήκαμε μαζί σου, μάς έδωσες τον καλύτερο εαυτό σου. θερ
μές ευχαριστίες σ’ δλους εκείνους πού πάσχισαν νά μάς περιποιηθοΰν καί θερμά συγ
χαρητήρια στον ’Αστυνομικό Διευθυντή Κερκύρας, Αστυνομικό Διευθυντή Α' κ. 
Αυμπέρη καί σ’ δλους τούς αξιωματικούς καί τούς άνδρες μας, γιά τήν ωραία τά- 
ξι πού επικράτησε κατά τήν εκεί παραμονή μας.

5 .15 '. ΑΦΗΝΟΜΕ τό λιμάνι τής Κερκύρας καί ολοταχώς προχωρούμε γιά 
τήν Ηγουμενίτσα. Είναι 6 δεύτερος σύντομος σταθμός τής πρώτης ημέρας τής πε
ριοδείας μας. Στό βάθος προβάλλουν άγέρωχα τά βορειοηπειρωτικά βουνά, τά καθα
γιασμένα τόσες φορές από τό άλυκο αίμα τής φυλής μας. Σ’ αυτές εδώ τις απρόσι
τες βουνοκορφές άστραψε πολλές φορές τό φωτεινό μετέωρο τής ελληνικής λεβεν
τιάς καί δίδαξε σέ φίλους καί εχθρούς πόσο ακριβό αλλά καί πολύτιμο είναι τό τί
μημα τής λευτεριάς. Βροντοφώνησαν οί λαγκαδιές καί αντιλάλησαν οί ρεματιές από 
τις ελληνικές πολεμικές ιαχές καί γίνηκαν θούρια καί παιάνες καί αγκάλιασαν ο
λόκληρη τήν Οικουμένη. Ευλαβικά στρέφομε νοερά τις σκέψεις μας στή στρατιά 
τών αθανάτων ήρώων μας πού έπεσαν μαχόμενοι ήρωϊκά πάνω εκεί στις κακοτρά
χαλες κορφές, άγωνιζόμενοι πάντοτε εναντίον τής βίας καί τού σκότους. "Ας είναι 
αιώνια ή μνήμη τους καί τό παράδειγμά τους άς φωτίζη τις γενεές τών έπερχομένων.

Καθώς πλησιάζομε στήν Ηγουμενίτσα, καΐκια καί άλλα πλοιάρια γεμάτα ά- 
πά κόσμο μάς καλωσωρίζουν στό πέλαγος, σφυρίζοντας συνεχώς καί υψώνοντας μι
κρές σημαιοΰλες. Μάς συνοδεύουν τιμητικά ώς τό λιμάντ, γιά νά βρεθούμε κΓ εδώ 
κατάπληκτοι, μπροστά σ’ ’ ένα πλήθος αμέτρητο πού άλαλάζει από χαρά. ’Αποβι
βαζόμαστε κατά τις 6.50'. ’Επακολουθούν οί καθιερωμένες υποδοχές έκ μέρους τών 
τοπικών αρχών καί έν συνεχεία δ κ. ’Αντιπρόεδρος κατευθύνεται στό Νομαρχιακό 
μέγαρο, άπ’ δπου καί άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς τούς κατοίκους τής~Ή- 
γουμενίτσης καί τών γύρω χωριών, διακοπτόμενος συνεχώς από τις υπέρ τής Κυ
βερνήσεως ζητωκραυγές. Κι’ εδώ δ ίδιος εθνικός παλός, δ ίδιος ενθουσιασμός τού 
λαού συγκινεΐ δλους μας ιδιαιτέρως.

Πρέπει δμως νά φύγωμε. Στά Γιάννενα πρέπει νά φθάσωμε στις 9, γιατί καί 
εκεί μάς περιμένουν οί Γιαννιώτες από τις 7 τό απόγευμα. Δρόμο λοιπόν γιά τά 
Γιάννενα. Τά υπηρεσιακά αυτοκίνητα πού μάς περίμεναν στήν Ηγουμενίτσα, τρέ-
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χουν ολοταχώς. Κρίμα, γιατί αυτή εδώ ή διαδρομή αξίζει νά την απόλαυση κανείς 
μέ τό φως τής ημέρας. Είναι κι’ αυτή μέσα στους ποτισμένους μέ αίμα τόπους τής 
’Ηπείρου. “Ενα κομμάτι πολύτιμο καί ακριβό από τήν φτωχή μας άλλα περήφανη 
ΕΑΑΑΔΑ. Τόπος άγονος, ξεραΐλα, μά κάθε γωνιά του κι’ ένας τάφος ηρώων.

Φωτ. iV. Στουρνάρα

ΚΑΠΟΓ στις 9.30' φθάσαμε στα Γιάννενα. Κατευθυ- 
νόμαστε αμέσως στό Διοικητήριο τής 4ης Μεραρχίας, 
από τον εξώστη του οποίου σέ λίγο ό κ. Αντιπρόεδρος 
βρήκε τήν ευκαιρία νά μιλήση στους Γιαννιώτες καί 
μέσω αυτών ατούς Ήπειρώτες, μεταφέροντας τον θερ
μό χαιρετισμό τοϋ κ. ΙΙροεδρου τής Κυβερνησεως και 
εκθέτοντας σέ γενικές γραμμές τούς, γνωστούς άλ-

___ . . . ____ e._t _ λωστε, σκοπούς τής Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερ-
νήσεως.. Ζήτησε εργασία καί αγάπη άπ δλους, γιά νά προκόψη^ χίο- 
ρα μας καί νά βαδίσωμε πιασμένοι χέρι - χέρι τή νέα λεωφόρο πού ξανοίγεται 
μπροστά μας. Γιατί αληθινά από μάς τούς ίδιους έξαρτάται τό μέλλον αυτού τού τό
που. Καί εμείς οί “Ελληνες όταν θέλωμε είμαστε ικανοί να κανωμε θαύματα. Φθά
νει νά σηκώσωμε περήφανα τά κεφάλια, νά αγκαλιαστούμε καί νά ριχθοΰμε με τ̂ήν 
ί'δια φλόγα στό εργαστήρι τής προκοπής. Αυτά περίπου ζήτησε ό κ. ’Αντιπρόεδρος 
καί ύποσχέθηκε δτι ή Κυβέρνησις θάρχεται κοντά στό λαό πολύ  ̂ συχνά, γιά νά ά- 
κούη τούς καϋμούς του καί νά έπιλύη επιτοπιως τά φλέγοντα ςητήματα του. Και 
ύποσχέθηκε δ ’Ηπειρωτικός κόσμος δτι θά παραστή αρωγός στήν προσπάθεια τής 
Κυβερνησεως καί θά άνασκουμπωθή, γιά νά πάη μπροστά ή πατρίδα μας. Καί το 
ύποσχέθηκε μέ τις ζητωκραυγές του, μέ τον απερίγραπτο ενθουσιασμό πού υποδέ
χθηκε καί ακούσε τό κυβερνητικό κλιμάκιο. Ή  συμφωνία, τό συμβόλαιο μεταξύ λα
ού καί Κυβερνήσεως ύπογράφτηκε καί κανένα από τά... συμβληθέντα μέρη δεν πρό
κειται νά αθέτηση τό λόγο του.

’Αργά κατά τις 11, λίγο πριν τά μεσάνυχτα, ύστερα από παράκλησι τού κ. 
’Αντιπροέδρου, οί Γιαννιώτες τραγουδώντας καί ζητωκραυγάζοντας άρχισαν νά α
δειάζουν τήν πρό τού Διοικητηρίου πλατεία, γυρίζοντας στά σπίτια τους. ’Επακολού
θησε δείπνο πού παρέθεσε δ Διοικητής τής 4ης Μεραρχίας, Υποστράτηγος κ. 
Μπρούμας, μετά τής εύγενεστάτης συζύγου του καί λίγο μετά τά μεσάνυχτα,^ κουρα
σμένοι αληθινά, ριχθήκαμε μέ χαρά στήν αγκαλιά τοϋ Μορφέα, γιατί τήν άλλη μέ
ρα ή περιοδεία θά συνεχιζόταν.

Σείς 5.30' τό πρωί, τό τηλέφιονο τοϋ ξενοδοχείου «Ξενία» μάς υπενθύμισε τις 
υποχρεώσεις μας. ’Έπρεπε νά σηκωθούμε καί νά άποχαιρετίσωμε προσωρινά τόν κ. 
’Αντιπρόεδρο δ δποίος θά πήγαινε γιά λίγες ώρες στήν Θεσσαλονίκη, προκειμένου 
νά έγκαταστήση τον νέο δήμαρχό της.

6.45' βρισκόμαστε στό αεροδρόμιο. Ό κ. ’Αντιπρόεδρος βρισκόταν εκεί από 
ενωρίς. Μάς χαιρετάει, επιβάλλει τρεις μέρες... κράτησι στούς καθυστερημένους καί 
γελώντας ανέρχεται στήν «Ντακότα» πού θά τόν μεταφέρη στήν Θεσσαλονίκη. Έ- 
πιστρέφομε στά Γιάννενα. Κάνομε μιά βόλτα πρός τή λίμνη καί τήν παλιά πόλι 
καί φέρνομε στήν μνήμη μας τόν Άλή πασά καί τήν κυρά Φροσύνη. Καταλήγομε 
στήν κεντρική πλατεία, άπ’ οπού γύρω στις 10 αναχωρούμε γιά τήν ’Άρτα. Έπί 
κεφαλής τού κλιμακίου βρίσκεται τώρα δ σεβαστός μας καί τόσον ευπροσήγορος κ 
Τπουργός Δημοσίας Τάξεως.
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ΠΕΡΝΑΜΕ τής ’Άρτας το ξακουστό καί χιλιοτραγου- 
οισμένο γιοφύρι. Οι στροφές τοϋ γνωστού απο τα σχο
λικά μας χρόνια ποιήματος ξανάρχονται στα χείλη 
μας καί ζωντανεύουν μπροστά μας τήν αθάνατη Ελ
λάδα, μέ τούς θρύλους καί τις παραδόσεις της, μέ τήν 
μοναδική της μυθολογία καί τό ανυπέρβλητο μεγαλείο 
της. Τήν Ελλάδα πού έκανε τον Σίλλερ νά πή: «Τί

φωτ. Ν. Στονρνύρα ήχαν 4 κόσμος χωρίς Ελλάδα». Καί νά, κοντά τό
μεσημέρι, φθάνομε στήν ’Άρτα. Οπό τις ζητωκραυγές και τά παραληρήματα ιού 
λαού πού έχει πλημμυρίσει τού: δρόμους, κατευθυνόμαστε πε,ή στο Νομαρχιακό 
μέγαρο, άπ’ οπού, ύστερα από προσφώνησι τού Νομάρχου Αρτης, ο κ. Ιπουργος 
μας ώμίλησε πρός τούς Άρτινούς. Καί εδώ ό ίδιος παλμός, ό ίδιος ενθουσιασμός. Οι 
κάτοικοι τής εδώ περιφέρειας είδικώτερα έχουν λόγους νά αισθάνωνται μια τρανή ευ
γνωμοσύνη στήν ’Εθνική Κυβέρνησι, γιατί ανήκουν σέ κείνους πού χρωστούσαν τά 
περισσότερα αγροτικά δάνεια καί πού ή γενναία χειρονομία τού κ. ΙΙροεδφου τής Ινυ- 
βερνήσεως τούς έκανε νά άναπνεύσουν πλέον. Καί ξέρουν οί αγρότες τί σημαίνει χα- 
ρισμός αγροτικών χρεών, γιατί λίγο - πολύ όλοι τους χρωστούσαν στήν Τράπεζα και 
ζοΰσαν μέ τον εφιάλτη τού οργάνου τής τάξεως ή τού κλητήρα πού θά κτυπούσε τήν 
πόρτα τους. Ελεύθεροι τώρα, μέ λυμένα τά χέρια τους, άς ριχθούν μέ ορεςι στή οου- 
λειά καί πρό παντός άς αποφεύγουν νά δημιουργούν καινούργια χρέη. Αύ.τό είναι 
καί τό μόνο πού τούς ζητεί ή Εθνική Ινυβέρνησις καί άς τό εκτιμήσουν όπως πρέπει.

Ά λλα τό πρόγραμμά μας μάς καλεϊ νά φύγωμε. Μετά τό γεύμα πού δ Νομάρ- - 
χης "Αρτης μάς παραθέτει, .αναχωρούμε γύρω στις 2.20' γιά τό αεροδρόμιο τού ’Α
γρίνιου. Σκοπός μας ή υποδοχή τής Αυτού Έξοχότητος τού Άντιβασιλέως, ό οποί 
ος θά μετέβαινε στις γιορτές Εξόδου τού Μεσολογγίου. Παρά τή μεγάλη ταχύτητα 
πού ανέπτυξαν τά αυτοκίνητα, δέν φθάσαμε εγκαίρως στο αεροδρόμιο, γιατί σ’ όλη 
τήν διαδρομή από τήν ’Άρτα ώς το Αγρίνιο, οί κάτοικοι τών ενδιαμέσων κωμοπό
λεων καί χωρίων μέ τις διάφορες συγκεντρώσεις των μάς ύπεχρέωναν νά σταθμεύωμε 
γιά λίγο καί νά τούς άπευθύνωμε- ένα σύντομο χαιρετισμό. Δέν ήταν δυνατόν νά μή 
ίκανοποιήσωμε αυτή τή μικρή τους επιθυμία, άσχετα άν τελικά όταν φθάσαμε έξω α
πό τό Αγρίνιο, πληροφορηθήκαμε τήν άφιξι καί τήν γιά τό Μεσολόγγι άναχώρησι 
τού Άντιβασιλέως καί τού κ. Αντιπροέδρου, δ όποιος είχεν επανελθεί άπο τήν Θεσ
σαλονίκη. Μετά από όλιγόλεπτη παραμονή μας έξω από τό Αγρίνιο, φεύγομε σύν- 
το'ΐα γιά' τό Μεσολόγγι, όπου σέ μιά περίπου ώρα αρχίζει τό πρόγραμμα τών έπι- 
σήμων πανηγυρικών έκόηλώσεων.

Καί πάλιν οί συγκεντρώσεις τών κατοίκων τών διαφόρων χωριών πού περνάμε, 
γίνονται αιτία νά φθάσουμε στό Μεσολόγγι γύρω στις 5 .1 0 ', όταν δηλαδή είχε τελει
ώσει ή επίσημος υποδοχή τών επισήμων στό Δημαρχείο τής πόλεως.

*

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 14 ’Απριλίου. Ή  Τερά πόλις γιορτάζει τήν 142α επέτειο τής 
Εξόδου. ’Εκτός τού ίόικοϋ μας κυβερνητικού κλιμακίου, πολλά άλλα μέλη τής Κυβερ- 
νήσεως τιμούν μέ τήν παρουσία τους τήν ιστορικήν επέτειο τής ’Εξόδου τής φρουράς 
Μεσολογγίου. Ινυβέρνησις, διπλωματικοί εκπρόσωποι, δήμαρχοι καί κοινοτάρχαι τών 
πέριξ πόλεων καί χωρίων, στρατιωτικαί καί πολιτικαί άρχαί, άνθρωποι άπλοι από
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πολλές πόλεις, ήρθαν νά άποτίσουν φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης στις ηρωικές μορ
φές των πολεμιστών τοϋ Μεσολογγίου, πού αψηφώντας τον θάνατο για την κατάκτη- 
σι τής λευτεριάς τους, τόν άντίκρυσαν κατάματα καί δημιούργησαν μέ την ηρωική 
τους ’Έξοδο τό αθάνατο έπος εκείνης τής εποχής. Καί είναι χρέος μας καί καθήκον 
ιερόν νά αναπολούμε ευλαβικά κάποτε - κάποτε τις ανυπέρβλητες σέ μεγαλείο έξάρ- 
σεις των προγόνων μας, γιά νά μπορούμε νά παραδειγματιζώμεθα απ’ αυτές καί νά 
συνεχίζωμε τόν ’ίδιο δρόμο πού εκείνοι χάραξαν. Καί μπορούμε νά ύπερηφανευώμεθα 
δτι ώς τώρα ακολουθούμε πιστά τά χνάρια τους, γιατί κάθε φορά πού άγριος κατα- 
κτητής ζήτησε νά μολύνη τό άγια τής πατρίδος μας χώματα, ξεχνώντας προς στιγμήν

Στι,γμ ιότνπον από τή ν  εκ τοϋ  Μ ητροπολ ιτ ικ οϋ  Ναοϋ τοϋ  Μ εσολογγ ίου  
προς τό Ή ρώον π ο μ π ή ν .  Δ ίακρίνονται ο ί : ’Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. — ΓΕΣ 
κ. Ά γγελής , ’Αρχηγός Ε.Β Α. κ. Κ ω στάκος ,  ’Αρχηγοί των Σωμάτων  

’Α σφαλείας κ.κ. Μαλοϋκος, Σακελλαρ ίου  κ ά.

τά προσωπικά μας πάθη αγκαλιαστήκαμε καί πολεμήσαμε σάν ένας άνθρωπος, με 
μιά ψυχή καί νικήσαμε, άσχετα άν χρειάσθηκε νά πληρώσουμε ακριβά αυτή μας τήν 
παληκαριά. ’Αστραποβόλησε ξανά ή ξιφολόγχη καί άντιβούησαν οί ρεματιές από τήν 
κλαγγή των οπλών μας καί κρατήσαμε ψηλά τή σημαία των ιδανικών μας. ’Έτσι εί
ναι στη μοίρα μας. Νάμαστε οί κυματοθραΰσται τής βίας. Πρώτοι στους αγώνας γιά 
τήν λευτεριά τήν δική μας καί τού κόσμου. Πρώτοι στις θυσίες, αρκεί νά ζούμε Ελεύ
θεροι . Ξέρουμε νά πολεμάμε, αλλά καί νά πεθαίνωμε γιά τό πανάκριβο αγαθό πού λέ
γεται ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ.

Νά γιατί συγκεντρωθήκαμε εδώ στο Μεσολόγγι. ’Ήρθαμε νά λουσθοΰμε γιά λί
γο στή κολυμβήθρα τού Σιλωάμ, νά φωτισθοΰμε λίγο από τό ανέσπερο φώς, νά κοινω- 
νήσωμε τών άχράντων μυστηρίων τής αιώνιας φυλής μας. Μικρή προσφορά, τρανής
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εύγνωμοσύνης στή στρατιά των γνω3τών μας καί άγνωστων Ελλήνων καί Φιλελλή
νων πού άγωνίσθηκαν καί σκοτώθηκαν στον τόπο αυτά.

Καί οί επίσημες Ικδηλώσεις άρχισαν από τις 7 τό απόγευμα, οποτε στόν Μη- 
τροπολιτικό ναό του Μεσολογγίου εψάλη μέγας εσπερινός και μετά, σχηματισθηκο 
μιά μεγάλη πομπή, στην οποία πήραν μέρος όλοι οί υψηλοί έπισκέπται - προσκυνηταί 
μέ επικεφαλής τον κ. ’Αντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως. Σκοπός, ή μετάβασις στό γνω- 
οτό Ήρώον του Μεσολογγίου, όπου και θα ελαμοανε χωράν καταθεσις στέφανων, εκ- 
φώνησις τοϋ πανηγυρικού τής ημέρας κλπ. Κι έοώ ή Αστυνομία Κολεών, όπως καί 
τήν έπομένη που ξανά επανελήφθη ή αυτή διαδρομή τής πομπής, έκανε ζωντανή τήν 
παρουσία της, εκπροσωπούμενη από τον κ. ’Αρχηγό της καί τμήμα τής Σχολής ϊ -  
παστυνόμων. Μιά παρουσία πού γιά πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε καί πού τόσες 
εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε.

Στό Ή^ώον ό κ. ’Αρχηγός κατέθεσεν εκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων στε
φάνι στο εκεί κενοτάφιο, όπως καί αρκετοί άλλοι. Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας πού 
έπρόκειτο νά εκφωνήση ό δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Ν. Βούλγαρης, τελικά τόν εξ- 
εφώνησε ό κ. ’Αντιπρόεδρος, κατόπιν παρακλήσεως τοϋ κ. Δημάρχου. Έπηκολούθη- 
σεν άναπαράστασις τής αύτοπυρπολήσεως τοϋ ήρωος τοϋ Μεσολογγίου X. Ιναψάλη 
καί τών συμπολεμιστών του καί ή όλη τελετή έκλεισε μέ ομοβροντίες από διάφορα 
πυροβόλα όπλα, οί όποιες ξανάφεραν στή μνήμη μας μιά μικρή εικόνα τής οραδυάς 
τής ’Εξόδου. Τά πυροτεχνήματα πού σέ διάφορα σχήματα αύλάκωναν τόν ορίζοντα, 
προσέδωκαν μιά ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια στήν όλη τελετή.

Τήν Κυριακή, 15)4)68, στις 10.30’ , παρουσία τής Αύτοΰ Έξοχότητος τοϋ 
Άντιβασιλέως, τοϋ κ. ’Αντιπροέδρου, τοϋ Ύπουργοΰ Συντονισμού κ. Μακαρέζου καί 
άλλων Υπουργών, τοϋ Άρχηγοϋ τοϋ Γ.Ε.ΕΘ.Α - ΓΕΣ άντιστρατήγου κ. Άγγελή, 
τών ’Αρχηγών τής Χωροφυλακής καί τής Αστυνομίας κ. κ. Μαλούκου καί Σακελ- 
λαοίου, εκπροσώπων τοϋ διπλωματικού σώματος καί άλλων επισήμων, εψάλη στόν 
Μητροπολιτικό ναό επίσημος δοξολογία καί μετά ή σχηματισθεΐσα πομπή μετέβη πε
ζή στό Ήρώον, όπου ό Άντιβασιλεύς κατέθεσε στεφάνι καί ό Υπουργός Βορείου Ε λ
λάδος κ. ΙΙατίλης, έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας.

Τό Σάββατο βράδυ στό ξενοδοχείο «Ξενία» ό στρατιωτικός διοικητής κ. Πορφυ
ρής παρέθεσε δείπνο ατούς έπισήμους. Τό ίδιο επανελήφθη τήν Κυριακή τό μεσημέρι 
από τόν δήμαρχο κ. Βούλγαρη. Στό γεΰμα τής Κυριακής, ό κ. δήμαρχος ήγειρε πρό- 
ποσιν ύπέρ τοϋ Άντιβασιλέως καί τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως μέ μία πολλή συγκινη
τική καί εμπνευσμένη προσφώνηση γεγονός πού έκανε τήν Αύτοΰ ’Εξοχότητα νά 
όμιλήση καί αυτός, άναφερθείς στά γεγονότα τής βραδυάς τής Εξόδου τής Φρουράς 
τοϋ Μεσολογγίου καί έν συνεχεία στούς λόγους γιά τούς οποίους εγινεν ή Έπανάστα- 
σις τής 21ης Απριλίου καθώς καί στούς σκοπούς πού αυτή επιδιώκει. Ζωηρά χειρο
κροτήματα έκάλυψαν τούς όμιλητάς. Στις 4.30’ μ.μ. περίπου ή Αύτοΰ Έξοχότης ό 
Άντιβασιλεύς άνεχώρησε γιά τό αεροδρόμιο Αγρίνιου. Τό ίδικό μας κυβερνητικό 
κλιμάκιο, στό όποιο τώρα είχε προστεθή καί ό αξιότιμος Υπουργός Εμπορικής Ναυ
τιλίας μέ τόν υπασπιστή του, υποπλοίαρχο κ. Αλεξάνδρου, άφησε τό Μεσολόγγι γύ
ρω στις 4 .10 ’ . Σκοπός μας ή αναμονή στό αεροδρόμιο τοϋ Αγρίνιου τοϋ Άντιβασι- 
λέως καί ή προπομπή Αύτοΰ γιά τήν Αθήνα.

Ξεκινώντας από τό Μεσολόγγι, στό όποιο μιά ολόκληρη ήμερα ζήσαμε αρκετά 
έντονες εθνικές συγκινήσεις, μακαρίσαμε τούς εαυτούς μας γιά τήν τύχη πού είχαμε 
νά πάρουμε μέρος στις τόσο ώραιότατες πατριωτικές εκδηλώσεις τής ’Εξόδου. Περ
νώντας πλάι στό Ηρώο άποτίσαμε νοερά φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης στούς ήρωϊ-
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κούς άγωνιστάς καί παρακαλέσαμε τον Θεό, να κατατάξη τις ψυχές των σέ τόπο χλο
ερό, όπου λύπη καί στεναγμός δεν υπάρχουν. Αυτοί οί αθάνατοι νεκροί μας καί ολό
κληρη ή στρατιά των κα:ά καιρούς στά πεδία των μαχών, άγωνισθέντων καί πεοόν-, 
των προγόνων μας, έγραψαν μέ το αίμα τους καί τά κορμιά 
μέ κλέος σελίδες της φυλής μας. Αυτοί, γνωστοί- καί 
ελληνικό έπος καί δίδαξαν στους λαούς τής γης ότι :

Ό  Άρχ?ιγόζ τής ’Α στυνομ ίας Πόλεων κ. Ζλ. Σαχελλαρ ίον  καταθετών  
στέφανον, έκ μ έρου ς  τής  ,Α στννομ ίας , εις τό 'Ηρώον Μ εσολογγ ίου  

κα τά  τάς έορτάς τής  ’Ε ξόδου.
λει ή ελιά καί οπού υψώνεται δ Παρθενώνας, δεν υπάρχει θέσι για την όποιαοήποτε 
τυραννία. ’Αλλά καί οί τόσοι φιλέλληνες πού την εποχή του μεγάλου ξεσηκωμού του 
Γένους μας άφησαν την πατρίδα τους καί ήρθαν νά πολεμήσουν καί νά σκοτωθούν στη 
χώρα μας, πίστευαν πώς μέ τό αίμα τους ποτίζουν κι’ αυτοί τό αειθαλές οένορο τής 
ελευθερίας πού γεννήθηκε καί μεγαλούργησε στην Ελλάδα.

’Αθάνατοι νεκροί μας. Σ’ όποια γωνιά τής έλληνικής γής κΓ αν κείτωνται 
τά κορμιά σας, άς είναι ή μνήμη σας αιώνια. HI θυσα σίας δέν πήγε χαμένη. Ή  Έ)/ 
λάδα ζή καί βασιλεύει καί θά ζή καί θά βασιλεύη γιατί τό θέλει δ λαός της, τό θέ
λουν τά στρατευμένα της παιδιά πού σέ κάθε κρίσιμη στιγμή σύρουν τά σπαθιά 
τους καί σπάζουν τις όποιεσδήποτε αλυσίδες. Κοιμηθήτε τον ύπνο τού δικαίου. Οι 
τύχες τής χώρας μας βρίσκονται σέ καλά χέρια. Ό  θαλασσόλυκος καπετάνιος κρα- 
τάει γερά τό τιμόνι καί οδηγεί μέ ασφάλεια τό σκάφος σέ άπήνεμο λιμάνι. Τό σκά
φος πού πριν λίγο είχε πλημμυρίσει από νερά καί ήταν έτοιμο νά καταποντίσθή αύ
τανδρο, ταξιδεύει τώρα περήφανο πάνο) στά καταγάλανα νερά καί ψηλά στό κατάρ
τι του κυματίζει μέ καμάρι ή γαλανόλευκη.
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ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ τώρα δρομολόγιο, φθάσαμε στις 5 
μ.μ. περίπου στο αεροδρόμιο τοΰ Αγρίνιου καί περιμέ
νουμε τον ’Αντιβασιλέα. Καί νά σέ λίγα λεπτά ή Λύ
του Έξοχότης μέ τήν ακολουθία του φθάνει. Τό παρα- 
τεταγμένο τμήμα-της Βασιλικής Αεροπορίας απόδιδε, 
τις κεκανονισμένες τιμές. "Ολοι μας προπέμπουμε τήν 
Αυτού Εξοχότητα καί τούς άλλους επισήμους πού έπι- 

Φωτογρ. Ν. Στουρνάρα στρέφουν αεροπορικώς στην ’Αθήνα, καί εμείς, έχοντας
επί κεφαλής καί πάλιν τον κ. ’Αντιπρόεδρο, ξεκινάμε γιά τήν ’Αμφιλοχία, Βόνιτσα 
καί τέλος στην Λευκάδα, οπού καί έφθάσαμε κατά τις 10 τό βράδυ. Καθώς περνού
σαμε από τις ενδιάμεσες κωμοπόλεις καί χωριά, 6 κόσμος πού γνώριζε τήν από τά 
μέρη τους διέλευσί μας, μάς υποδεχόταν μέ ζητωκραυγές καί συνθήματα υπέρ τής 
Εθνικής Κυβερνήσεως καί κάθε τόσο ή πομπή των αυτοκινήτων σταματούσε, γιά νά 
άπευθύνη σύντομο χαιρετισμό πρός τούς κατοίκους ό κ. ’Αντιπρόεδρος. Ήταν ένα 
θέαμα άνευ προηγουμένου. ’Ενθουσιασμός καί εθνικός παλμός αυθόρμητος πού ιδιαί
τερα μάς συγκίνησε.

Στην είσοδο τής Λευκάδας, ένα πλήθος λαού, με επικεφαλής τον νομάρχη, τον 
δήμαρχο καί τούς άλλους εκπροσώπους των πολιτικών καί στρατιωτικών αρχών, μάς 
υποδέχθηκε καί μάς συνώδευσε μέχρι τήν κεντρική πλατεία, πού ήταν κατάμεστη 
από κόσμο. ’Εκεί από το δημαρχιακό κατάστημα ο κ. ’Αντιπρόεδρος ώμίλησε πρός 
τούς Αευκαδίτας, ζητώντας καί απ’ αυτούς νά κοιτάξουν τις δουλειές τους, καί ενω
μένοι κι’ αγκαλιασμένοι νά βοηθήσουν μ’ αυτό τον τρόπο τήν αναδημιουργική προσ
πάθεια τής Κυβερνήσεως. ’Από πλευράς Κυβερνήσεως τούς εξήγησε σταράτα ποιες 
είναι οί επιδιώξεις της καί δτι αν όέν επιτευχθούν οί σκοποί γιά τούς οποίους έγινεν 
ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967, δεν πρόκειται νά σταματήση τον αγώνα 
της πρός πάσαν κατεύθυνσι, σέ φίλους καί εχθρούς. Τό έργο πού τήν ιστορική εκείνη 
νύκτα άνέλαβε νά φέρη σέ πέρας, θά τό φέρη οπωσδήποτε, σέ πείσμα καί τών φίλων 
καί τών εχθρών. Τό τέλος τής σύντομης ομιλίας τοΰ κ. Αντιπροέδρου έκάλυψε μιά 
ουρανομήκης ιαχή από ζητωκραυγές υπέρ τής Κυβερνήσεως.

’Αλλά οί Λευκαδίτες μάς έπεφύλασσαν μιά μεγάλη εκπληξι. Πάνω από μιά 
πρόχειρη σκηνή πού έστησαν στην άκρη τής πλατείας, μάς παρουσίασαν ένα πλού 
σιώτατο καλλιτεχνικό πρόγραμμα πού περιελάμβανε χορούς, τραγούδια, απαγγελίες 
καί σκέτς καί κράτησε ώς τις 11.30', λίγο πριν τά μεσάνυχτα. Καί ή καλλιτεχνική 
εκπληξι έκλεισε μέ παρέλασι αρμάτων πάρα πολύ ωραίων καί λαμπαδηφορία.

Κουρασμένοι πιά, γύρω στις 12 τά μεσάνυχτα, δειπνήσαμε στή λέσχη τής ’Αε
ροπορίας καί αργότερα μοιρασθήκαμε στά υπάρχοντα ξενοδοχεία, γιά νά ξεκουρά
σουμε λίγο τά πράγματι ταλαιπωρημένα κάπως κορμιά μας. Έξ άλλου τήν άλλη μέ
ρα το πρωί, μιά άλλη περιοχή τής χώρας μας μάς περίμενε. Καί πράγματι τό πρωί, 
δ κ. ’Αντιπρόεδρος μέ τόν νομάρχη τής Λευκάδος περιώδευσαν κυκλικώς ολόκληρο 
το νησί. ’Έτσι ό κ. ’Αντιπρόεδρος μπόρεσε νά δή από κοντά τις διάφορες Iπείγουσες 
ανάγκες καί νά άπευθύνη σύντομο χαιρετισμό στούς κατοίκους τών διαφόρων χωριών 
τής διαδρομής.

Μέ τήν επάνοδο τού κ. ’Αντιπροέδρου στήν πόλι Λευκάδα, στις 10 π.μ. περίπου 
τκτ 15) 4) 68, έκλεισε καί τό πρόγραμμά μας γ ι’ αυτή καί φύγαμε γιά τήν Πρέβεζα,
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άφοϋ προηγουμένως ό κ. ’Αντιπρόεδρος κατέθεσε στέφανο στό κενοτάφιο της Λευκά
δας και έπηκολούθησε μικρή άλλα επιβλητική παρέλασι τής μαθητιώσης νεολαίας, 
των προσκόπων, των Τ.Ε.Λ. καί των εργατικών Σωματείων.

***

ΦΘΑΝΟΝΤΛΣ' στό ’Άκτιο κατά τις 11.30', μάς υποδέχθηκαν ό νομάρχης 
Πρεβέζης, ό δήμαρχος καί άλλοι. Άφοϋ ξεκουραστήκαμε για λίγο, στις 11.50' πε
ρίπου περάσαμε μέ φέρρυ-μπώτ στήν Πρέβεζα, οπού στήν προκυμαία μάς υποδέχθη
καν μέ άκρατο ενθουσιασμό χιλιάδες λαού τής ’Ηπειρωτικής αυτής πόλεως. Τό πλή
θος αυτό ζητωκραυγάζοντας συνεχώς μάς συνώδευσε μέχρι τό νομαρχιακό κατάστημα, 
άπ’ όπου καί πάλιν δ κ. ’Αντιπρόεδρος ώμίλησε πρός τούς συγκεντρωθέντας, τονίζον
τας τούς σκοπούς τής Έπαναστάσεως καί υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των πο
λιτών έναντι αυτής. Κι’ δταν εξήγγειλε τά προγραμματισθέντα έργα πού ή Κυβέρ- 
νησις άπεφάσισε εφέτος νά έκτελέση στήν πόλι καί τόν νομό τής Πρεβέζης, καθώς 
καί τό ύψος των πιστώσεων πού διετέθησαν, σείσθηκε κυριολεκτικά δ τόπος από τα 
χειροκροτήματα καί τις ζητωκραυγές. Λεν παρελειψεν όμως ο κ. Αν απροεδρος να 
τούς έπιστήση τήν προσοχή στό νά μή ζητήσουν τίποτε άλλο για τούτη τή χρονιά, 
γιατί ό,τι είχεν άποφασισθή νά διατεθή, διετέθη καί δέν υπάρχουν περιθώρια διαθέ- 
σεως νέων κονδυλίων γιά τήν περιφέρειά τους, έκτος βέβαια αναπόφευκτων^ αναγκών 
πού τυχόν ήθελον προκόψει. Καί χρειαζόταν αυτή ή καλή έξήγησις, γιατί πάντοτε 
καί σ’ όλον τόν κόσμο ισχύει τό γνωστό: τρώγοντας, έρχεται ή όρεξις. Καί θά πρέ
πει όλοι νά τό άντιληφθοϋμε ότι ή Ινυβέρνησις έξαντλή όλα τά περιθώρια πού έχει 
στή διάθεσί της, προκειμένου νά ίκανοποιήση δίκαια, άναμφισβητήτως, αιτήματα 
διαφόρων κλάδων, τά δποΐα όμως δέν είναι δυνατόν νά ικανοποιηθούν όλα μαζί καί 
σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται υπομονή καί πρό πάντων εμπιστοσύνη.

Τό μεσημέρι στήν στρατιωτική λέσχη, δ νομάρχης καί δ δήμαρχος Πρεβέζης 
παρέθεσαν ενα πλουσιώτατο, σαρακοστιανό βέβαια, γεύμα, πού ευλόγησε δ Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Στυλιανός. Μετά τό φαγητό 
καί σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ξεκινήσαμε γιά τό Ζάλογγο, όπου καί φθάσαμε κατά 
τις 4 τό απόγευμα. Πίταν μεγάλη όλων μας ή επιθυμία νά βρεθούμε γιά λίγο στον 
γνωστό μαρτυρικό τόπον όπου ο! Σουλιώτισσες σέρνοντας τόν χορό, έπεσαν στό γκρε
μό μαζί μέ τά παιδιά τους, γιά νά άποφύγουν τήν άτίμωσι καί τόν θάνατο από τούς 
Τούρκους πού τις είχαν περιζώσει. Καί θά πρέπει κάποτε όλοι οί 'Έλληνες νά έπι- 
σκεφθοϋν αυτό τόν βράχο καί κάθε άλλο μαρτυρικό τής πατρίδος μας βράχο, γιατί 
θά τούς δοθή ή ευκαιρία νά ξαναζωντανέψουν στή μνήμη τους όλοι οί μεγάλοι ώς 
τώρα άγώνες τής φυλής μας γιά τήν διατήρησι τής ελευθερίας. Θά λουσθοΰν στά 
νάματα τής εθνικής μας κολυμβήθρας καί θά νοιώσουν είλικρινά ξεχωριστή υπερηφά
νεια γιά τήν τιμή πού ή μοίρα τούς έκανε νά γεννηθούν "Ελληνες. Θά άγκαλιάσουν 
νοερά ολόκληρο τό μεγαλείο τής ελληνικής φυλής πού τρεις χιλιάδες τώρα χρόνια 
καταυγάζει τήν Οικουμένη.

Μέ πρώτον καί καλύτερο τόν κ. Αντιπρόεδρο, ανεβήκαμε στη κορυφή τού 
Ζαλόγγου, όπου σήμερα υψώνονται μεγαλοπρεπών αν απροσωπευτι/.α 5 - 6 .ιτήλο-, 
ομοιώματα τών γυναικών πού γκρεμίστηκαν από εκεί. Καί προσκυνήσαμε ευλαβικά 
καί αίσθανθήκαμε ρίγη εθνικής συγκινήσεως νά διαπερνούν τό Είναι μας. Καί γύρι
σαν οί σκέψεις μας πίσω, στήν εποχή εκείνη πού οί γυναίκες ̂ κείνες μέ τήν αυτο
θυσία τουε έγραψαν μιά άπο τις πιο χρυσές σελιοε- τή„ ιστορίας μας. Ας είναι η 
μνήμη τους αιώνια.
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Κατεβαίνοντας άπβ τήν κορφή τοϋ Ζαλόγγου, τον Γολγοθά των Σουλιωτισσών, 
μας δόθηκε ή ευκαιρία νά· απολαύσουμε μια πανδαισία εθνικών χορών, καί τραγου
δούν από είδικώς μεταφερθεΐσες εκεί μαθήτριες τής Πρεβέζης. Καί έτσι, γύρω στις 
4.30' ξαναγυρίζουμε στην Πρέβεζα καί μέ φέρρυ - μπώτ περνάμε στό ’Άκτιο, από τό 
αεροδρόμιο τού οποίου γύρω στις 5.30' τό απόγευμα τής Δευτέρας επιβιβασθήκαμε 
στην Ντακότα», καί φθάσαμε στην ’Αθήνα στις 6.45' μ.μ. Τό πρόγραμμα τής τετρα
ήμερης περιοδείας τοϋ Β' κυβερνητικού κλιμακίου είχε τελειώσει, με τήν βοήθεια 
τού Θεού, αρκετά καλά. Στις τέσσερες αυτές μέρες γνωρίσαμε χωριά, κώμοπόλεις 
καί πόλεις τής Ελλάδος, ζήσαμε γιά λίγο κοντά στους κατοίκους τής επαρχίας, 
ακούσαμε τούς κτύπους τών καρδιών τους, τούς δώσαμε κάτι από τούς εαυτούς μας, 
πήραμε κάτι από τούς ίδικούς τους, λουσθήκαμε σέ νάματα εθνικής κολυμβήθρας, 
άποτοξινωθήκαμε γιά λίγο από τήν αγχώδη ζωή τής πρωτευούσης καί πάνω απ’ δλα 
διαπιστώσαμε τό πόσον 6 Ελληνικός λαός αγκάλιασε μέ λαχτάρα τήν Έπανάστασι 
τής 21ης Απριλίου 1967. Ελπίζει καί πιστεύει δτι ήρθε πιά ή ώρα νά γίνουν πραγ- 
ματικότης παλιά του όνειρα. Καί τό πιστεύει αυτό γιατί οί ώς τώρα πράξεις τών 
πρωτεργατών της, έγγυώνται γιά τό μέλλον. Καί θά πρέπει νά γίνη συνείδησις αυτό 
σ’ δλους μας, αν θέλουμε νά δούμε επί τέλους νά πηγαίνη μπροστά αυτός εδώ ο τόπος 
πού λέγεται ΕΛΛΑΣ. Πρέπει νά γίνη αυτό καί θά γίνη, γιατί τό θέλουμε δλοι μας, 
δλοι ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Άκρόπολις καί Γολγοθάς, Ελλάς καί Χρι
στιανισμός είναι τό δίπτυχο τής ιστορικής μας πορείας καί τής μοίρας. Δεν μπορούμε 
νά στρέψωμε πίσω τό ποτάμι τής ιστορικής μας αποστολής. "Ας τό άφήσωμε νά κυ- 
λάη τά γάργαρα νερά του, γιά νά λούζωνται σ’ αυτά οί κάτοικοι τής γής. Είναι αύ- 
τό χρέος όλων μας στις σκιές τών ενδόξων μαχητών μας από τά πανάρχαια ώς τά 
σημερινά χρόνια. Όποιαδήποτε άλλη σκέψις μας ή ενέργεια θάταν τουλάχιστον ιερο
συλία. γιά νά μή πώ έγκλημα.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ τή καμπάνια μας αυτή, θεωρούμε χρέος μας νά ευχάριστή- 
σωμε θερμότατα, ακόμη μιά φορά, δλους εκείνους πού μάς έδωσαν τήν ευκαιρία νά 
σάς μεταφέρουμε έδω στά πεταχτά Ορισμένες σύντομες εντυπώσεις, αλλά καί εκείνους 
πού στο πέρασμά μας άπο τις διάφορες πόλεις μάς συμπαραστάθηκαν καί μάς φιλο
ξένησαν. Ο υπογραφών ειδικωτερα αισθάνεται τήν ανάγκη .νά εύχαριστήση ιδιαιτέ
ρως̂  τον Δήμαρχο Μεσολογγίου κ. Ν. Βούλγαρη καί τόν δημοτικό σύμβουλο καί τήν 
κυρία X. Κράγκαρη, γιά τήν καλωσύνη καί τήν ανθρωπιά πού έπέδειξαν στό διά- 
σιημα τής παραμονής του στο Μεσολόγγι. Καί νομίζει πώς έχει ύποχρέωσι νά δια- 
βιβάση τις ίδιες, ιδιαίτερες ευχαριστίες τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, ό όποιος 
O-iopci .ον α̂ j .ο -ου κυριολεκ-ικα σκλαβωμένου» απο τήν άνευ προηγουμένου πο- 
λιτισμένη φιλοξενία πού έτυχε. ‘ '

Φίλοι άναγνώσται. Μπορεί νά σάς κούρασα λίγο, νομίζω δμως δτι άξιζε τόν 
κόί-ο νά ταξιδεύσετε νοερά μαζί μας στη σύντομη περιοδεία πού σά; περιέγραψα. 
Πρόθεσίς μου πάντοτε καί τώρα νά παρουσιάζω αντικειμενικά δ,τι ύποπίπτει.-στήν 
άντίληψί μου. Τίποτε περισσότερο ποτέ, λιγώτερο, κάποτε, ναΓ.

Ευχαριστώ πολύ /-ού είχατε την κάλουσύνη νά μέ διαβάσετε. Γειά σας καί 
X s ι 3 :  ό c Ά  ν έ σ τ η.

/. ΡΑ Ι  ΚΟΣ
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

... Είναι πρωί... Ή  ώρα πού ή μηχανή τής βιοπάλης έχει τεθή σέ κίνηση. 
Θεόρατα μαύρα σύννεφα σκεπάζουν τόν ουρανό, φυλακίζοντας τον ήλιο πού αγωνί
ζεται νά γλυτώση απ’ τά εναέρια δεσμά. Κάπου - κάπου, μερικές -ηλιαχτίδες γλυ- 
στροϋν από ψηλά καί φθάνουν μέχρι τή γή, αδύναμες, ώχρες, αναιμικές.

Ή  άνοιξη κ ι’ ό χειμώνας κάνουν μια θεαματική επίδειξη δυνάμεως, καθώς 
πλησιάζει από μακρυά τό καλοκαίρι...

...Περπατώντας στό δρόμο προσπαθώ νά βρω την έπικαιρότητα γιά τή μικρή 
αυτή στήλη τοΰ περιοδικού μας. Μά, ακόμη δέν τράβηξε την προσοχή μου κάτι ση
μαντικό.

... Καί ξαφνικά, φωνές... πλησιάζω... Είναι ενα γυμναστήριο κοντά στό Ζάπ- 
πειο. Κι’ είναι γεμάτο. Στέκω από ψηλά καί παρατηρώ. Παιδιά κάθε ηλικίας μέσα 
στόν αγωνιστικό χώρο. ’Έχουν έπιδοθή σε διάφορα αγωνίσματα. Δρόμος, πήδημα, 
βόλλεϋ, μπάσκετ... Παιδιά πού γυμνάζονται τις ελεύθερες ώρες τους. Είναι μιά όμορ
φη σκηνή αυτή. Παίρνω τό δρόμο γιά τό γραφείο, καθώς ή φαντασία μου γυρνά πολ
λά ■- πολλά χρόνια πίσω. Βλέπω κονίστρες, καί στάδια, καί στίβους. Ακούω τις ιαχές 
τοΰ πλήθους. Καί μέσα από ετούτες τις είκόνεςς νοιώθω ν’ άργοσαλεύη ενα μεράκι 
τής φυλής μας. Τό πάθος τό αγωνιστικό. ’Αθλητισμός. ’Ολυμπιακό Φως. Στην Ε λ
λάδα γεννήθηκε ή ’Αθλητική ’Ιδέα. Σ’ αυτόν εδώ' τόν τόπο άνατράφηκε, γαλουχή- 
θηκε καί λατρεύτηκε σάν Θεότης. Καί πήρε μέσα στήν ’Εθνική Ζωή τού τόπου μαςς, 
από τά παληά χρόνια, μιά δική της, ξεχωριστή θέση.

Έ γινε ανάγκη γιά τό λαό μας, πού από τά πρώτα του βήματα βρέθηκε ΰπο- 
χρεωμένος νά μάχεται γιά τήν ’Ελευθερία καί τά ’Ιδανικά του. Αλλά καί στις μικρές 
παρενθέσεις τής ειρηνικής ζωής τοΰ ’Έθνους μας, ό αθλητισμός άπετέλεσε τή θαυμα
τουργό άνανεωτική δύναμη, πού τροφοδοτούσε αδιάκοπα τήν Πατρίδα μέ γερά σώ
ματα, πού μόνο σ’ αυτά ήμποροΰσε νά κατοικήση τό Ελληνικό Πνεύμα... ένα πνεύ
μα ρωμαλέο, ανήσυχο καί διαλεκτό, πού πρώτο έψηλάφισε τις πιό υψηλές πνευματι
κές κορυφές καί έδημιούίργησε ένα πανέμορφο πολιτισμό, πάνω στόν όποιον έστηρί- 
χθη ό πολιτισμός τού αίώνος μας...

Μ’ αυτές τις σκέψεις, φθάνω στό γραφείο. Καί, πάνω στό τραπέζι βρίσκω νά 
μέ περιμένη ένας φάκελλος:

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ· 10 - ΤΗΛ. 224.335 

ΑΘΗΝΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«... Ό Πρόεδρος καί τά Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Σκοπευτικής 
'Ομοσπονδίας Ελλάδος έχουν τήν τιμήν νά σάς παρακαλέσουν όπως παραστήτε εις 
τούς Πανελληνίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας έτους 1968, οί όποιοι θά τελεσθοΰν από
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31 Μαρτίου εως 7 ’Απριλίου I. ε. εις το Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού της Πανελ
ληνίου Σκοπευτικής Εταιρίας ώς καί κατά την απονομήν τών Επάθλων εις τους 
νικήτας τούτων.»

Τότε μοΰρχεται στή θύμηση μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία ομορφη  ̂ που με 
γεμίζει ήπερηφάνεια σαν ’Αστυνομικό. Είναι ή ιδιαίτερη επίδοση των άνδρώ'ή της 
’Αστυνομίας' Πόλεων σ’ δλα -ά αθλητικά Αγωνίσματα. Είναι ή μεγάλη προσπάθεια 
πού καταβάλλεται για την ανάπτυξη καί την καλλιέργεια του ’Αθλητικού Πνεύμα
τος μέσα στό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων. Είναι ή ομάδα στίβου, πού πάρα πολλές 
φορές άναδείχθηκε πρωταθλήτρια ’Ενόπλων Δυνάμεων... Είναι ή ομάδα οολλευ, πού 
επί δέκα χρόνια κρατούσε το πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφα
λείας... Είναι ή ομάδα μπάσκετ, πού ιδιαιτέρως διακρίνεται,.. Είναι ή ομάδα ποδο
σφαίρου... Κι’ είναι ακόμα ό μεγάλος αριθμός επάθλων, οιπλωματων και ooaoiiio/, 
πού άπενεμήθησαν κατά καιρούς στις αθλητικές ομάδες της Αστυνομίας Πόλεων.

’Αλλά, εκεί πού κυριολεκτικής Αριστεύει καί διακρίνεται το Σώμα της Αστυ
νομίας Πόλεων είναι στά αγωνίσματα σκοποβολής.

'II ’Αστυνομική Σκοπευτική 'Ομάδα κατέκτησε γιά πρώτη φορά τό Πανελλή
νιο πρωτάθλημα τό 1937. Καί Από τότε μέχρι σήμερα, οί επιτυχίες διαδέχονται ή 
μία την άλλη.

Γι’ αυτό μέ ξεχωριστή χαρά καί συγκίνηση, εσπεύσαμε νά παρακολουθήσουμε 
τούς Αγώνες, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού υπήρχε μέσα στην πρόσκληση. Αυτή εί
ναι καί ή πρώτη έπικαιρότητα τού δεκαπενθημέρου.
Η ΑΕΤΥΝ, ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Οί Αγώνες διεξήχθησαν Από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου ε. ε. στο Εθνικό Σκο
πευτήριο Καισαριανής, μέ τή συμμετοχή των ομάδων: τού Στρατού, τής Αστυνομίας 
Πόλεων, τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, τής Στρατιωτικής Σχολής Εύ- 
ελπίδων τής Σχολής ’Ικάρων, τής Σχολής Τπαστυνόμων, τής Πανελληνίου Σκοπευ
τικής Ένώσεως, τού Π.Α.Ο., τού ’Ολυμπιακού καί τού Σ.Σ. Βόλου.

Οί ’Ένοπλες Δυνάμεις μας, τά Σωματεία καί οί Σύλλογοι, ύστερα Από εντατι
κή προπαρασκευή καί προπόνηση, παρέταξαν τούς καλυτέρους σκοπευτάς, γιά νά 
διεκδικήσουν τον τίτλο τού πρωταθλητοΰ Ελλάδος.

Στούς Αγώνες αυτούς — όπως καί στό παρελθόν — ή ’Αστυνομική Ομάδα ε
πέτυχε τις περισσότερες ομαδικές καί Ατομικές νίκες καί άνεδείχθη καί πάλι πρω- 
ταθλήτρια Ελλάδος 1968.

Άναλυτικώτερα τ’ αποτελέσματα, έχουν ώς εξής:
A' Τ υ φ έ κ ι ο ν 0.2 2 Π ρ η ν η δ ό ν  4 0 β ο λ α ί

Ά  τ ο μ ι κ ώ ς Ό μ α δ ι κ ώ ς
1ος Άρχ) λαξ Καλφακάκος Δ. 391)400 Α.Π.
2ος Άστυφ. Σκαραφίγκας Ί . 389) 400 Α.ΙΙ.
3ος » Νικάκος Γεώργ. 387)400 Α.Π.
Β '. Τ υ φ έ κ  ι ο ν 0.2 2 Γ ο ν υ π ε τ ώ ς
1ος Άρχιφ. Ρεντζής Δημήτριος 368)400 Α.Π. 1η Όμάς Α.Π. 1436
2ος ιδιώτης Γαβαλάς Χαρ. 368)400 Π.Σ.Ε. 2η » Π.Σ.Ε.1435
3ος Άνθ) στής Μάνθος Εύλ. 367)400 Σ.Σ. 3η » Σ.Ξ. 1415
Γ' Τ υ φ έ κ ι ο ν 0.2 2 Ό ρ θ ί ω ς
1ος ’Ιδιώτης Γαβαλάς Χαρ. 348)400 Π.Σ.Ε. 1η Όμάς Α.Π. 1349 Ν.Π.Ρ.
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2ος
ίο ;
Λ'
1ος
2ος
3ος
Ε'

Τ π. Τριανταφυλλάπουλος Ν 
Λοχαγός Τζαμαλούκας Ν

Ιδιώτης Γαβαλάς X.
Άστυφ. Σκαραφίγκας Τ. 
Τ π. Τριανταφυλλάπουλος Ν.
π  ι ο τ ό λ ι ο ν 0.2 2 Τ

Λ -'χ> - /. · * 1 I  ̂ ^ ̂  1 ·
2ος Ταγ) ρχης Κασούμης Δη μ. 
3ος Σμηνίτης Κουρής
ΣΤ' Τ υ φ έ κ ι ο  ν 0.2 2 I
Ιο; Άστυφ. Σκαραφίγκας Τ.
2ος Άνθ) στής Μάνθος Εύλ.
3ος Άστυφ. Νικάκος Γ.
7/ Π ι σ τ ό λ ι  ο ν  ά κ ρ ι β

Λοχ. Παπαγεωργόπουλος Ά  
Άστυφ. Νακάκης Παν.
Άνθ) στής Πραπαβέσης Θ.
Π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο υ  0.3) 8

1ος
2ος
3ος
Η'
1ος
2ος Δ. Τ π. Κιτσάκης Δημ. 
3ος Λοχίας Τατσόπουλος Ν.

'. 343)400 Α.Π. 2α » Σ.Ξ. 1311
338)400 Σ.Ξ. 3η » Π.Σ.Ε. 1304

ε ι ς  σ τ ά σ ε ι ■3
1096 Π.Σ.Ε. 1η Όμάς Α.Π. 4335
1089 Α.Π. 2α » Π.Σ.Ε. 4263

1089 Α.Π. 3η » Σ.Ξ. 4244

α χ υ β ο λ ί α ς (8' '—6 ' '—4 '')
588 Ν.Π.Ρ.Σ.Ξ. 1η Όμάς Σ.Ξ. 2287
581 Σ.Ξ. 2α » Α.Π. 2265
579 Π.Σ.Ε. 3η » Π.Α.Ο

[ ρ η ν η δ ό ν
592 Α.ΙΙ. 1η Όμάς Α.Π. 2333
591 Σ.Ξ. 2α » Σ.Ξ. 2300
586 Α.Π. 3η » Π.Σ.Ε. 2282

ε ί α ς 50 μ.
530 Σ.Ξ. 1η Όμάς Σ.Ξ. 2078
525 Α.Π. 2α » Α.Π. 2044
525 Σ.Ξ. 3η » —1 —

(Άκριβ. Ταχείας))
,. 580 Σ.Ξ, 1η Όμάς Σ.Ξ. 2232

574 Α.Π. 2α Α.Π. Α.Π. 2217
564 Σ.Ξ. 3η Ε.Β. Χ)κή 2097

Ή  σκοπευτική ομάδα τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων απετελεϊτο απο 
τον Αστυνόμο Β ' κ. Παναγιώτη Ραυτόπουλο, τον Τπαστυνόμο Α' κ. Δαλιάνη Πα
ναγιώτη, τον δόκιμο Τπαστυνόμο Κιτσάκη Δημοσθένη, τούς Άρχιφύλακες κ.κ. Καλ- 
φάκακο Δημ. καί Ρεντζή Δημ., τον Τπαρχιφύλακα κ. Τριανταφυλλόπουλο Νικ. καί 
τούς Αστυφύλακες κ.κ. Μπέλμπα Κων) νο, Φωτόπουλο Γεώργιο, Σκαραφιγκα Ιω
άννη, Σκουτέλα Σταύρο, Νικάκο Γεώργιο, Παπαχρίστου Ευθύμιο, Νακάκη Πανα
γιώτη, Χρηστάκη Χριστόδουλο, Ευαγγελίου Ευάγγελο, Σιώμο Δημήτριο καί Φρούγ- 
κο Βασίλειο.

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ

Ή  απονομή των επάθλων έγινε τήν Κυριακή, 7 Απριλίου, στις 12,30 τό με
σημέρι, στο Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής. Ηταν ένα ηλιόλουστο ανοιξιάτικο 
μεσημέρι κ ι5 ένα σωρό κόσμος είχε συγκεντρωθή Τ/.εΐ από πολύ ενωρίς. Τα «πρώτα 
πιστόλια καί ντουφέκια τής Ελλάδος» παρατεταγμένα μέ τάξη.

Λίγο πριν από τήν τελετή προσήλθαν ό Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού κ. 
Κων) νος Άσλανίδης, ό όποιος έγινε αντικείμενο θερμοτάτων εκδηλώσεων εκ μέρους 
των παρισταμένων, δ Αρχηγός τοΰ Αστυνομικού Σώματος κ. Βασίλειος Σακελλα- 
ρίου, τον όποιον οί άθληταί καί οι παριστάμενοι ζωηρά επευφήμησαν, καί ό πρόεδρο: 
τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος, Στρατηγός έ. ά. κ. Νικ. Παπαρρόδου, πού 
κατεχειροκροτήθη.

Επίσης παρέστησαν, δ Άστυν. Δ) ντής Αθηνών κ. Τσιοΰγκος Κων) νος, οί 
Αστυνομικοί Δ) νταί κ. κ. Στόκας Κων) νος, Μανωλέας Κυρ. καί Κρύος Βασ., ώς
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IIρόεδρας Τ.Ε. — Σ.Ιν.Ο.Ε. δ Υποδιοικητής τής Σχολής Άξ) κών Χωρ) κής, δ 
Γεν. Γραμματεύς τής Σ.Κ.Ο. %. Αυκούρης, δ Ειδικός Γραμμ. Σ.Κ.Ο.Ε. κ. Μαρμαρί-

'0  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Σ’ακελλαρίου, 6 Π ντής ’Αστυ
νομ ίας 'Αθηνών κ. Ταιονγχος, ό Ά στυνομ .  Δ)ντής Β κ. Κρύος καί δ 
’Αστυνόμος  />' κ. Ραυτόπουλος , έν μέσω  των αθλητών, μετά  την α π ο ν ο 

μήν των επάθλων.

3ης· Κων Ά ξ) κοί των "Οπλων καί Σωμάτων, ’Αθλητικοί παράγοντες, δ προϊστάμενος 
του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αστυνόμος Α' κ. ’Άγγελος Ντόντος ώς καί πλήθος 
φιλάθλιυν οΐ όποιοι ^χειροκρότησαν μέ ενθουσιασμό τούς νικήτας καί την πρωταθλή- 
τρια Ελλάδος 1968 Σκοπ. 'Ομάδα τής Λστυν. Πόλεων.

Ή  τελετή άρχισε μέ επίδειξη από επίλεκτους σκοπευτάς, στο πιστόλι ταχύτη- 
τος 8 ' ' — 6 ' '  — 4 ' ')  καί στο περίστροφο 0,88, κατά τήν όποιαν ΰιεκρίθησαν οι 
σκοπευταί: Αοχαγός κ. Παπαγεωργόπουλος Α. στό πιστόλι ταχύτητας καί κ. Μαρ- 
μαρίδης Γ. στο περίστροφο, οί όποιοι καί εβραβεύθησαν μέ έπαθλα πού είχαν άθλοθε- 
τηθή από τον ’Αστυνομικό Διευθυντή Β ' κ. Βασίλειο Κρύο καί από τον Ταγματάρχη 
κ. Χρυσάφη Ευάγγελο. Καί οί δυο είναι Σύμβουλοι τής Σ.Κ.Ο.Ε.

’Εν συνεχεία ώμίλησεν ό Στρατηγός κ. Παπαρρόδου, δ όποιος ετόνισε τήν- ση
μασία τοΰ αθλήματος καί τήν αξία των τελουμένων αγώνων, συνέχαρη τούς άθλητάς 
καί έξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του ιδιαιτέρως πρός τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τοΰ οποίου ή συμβολή — ώς ετόνισε — είναι συγκινητική καί ή βοήθεια 
αξία κάθε επαίνου.

'Ύστερα, δ ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Βασίλειος Σ'ακελλαρίου 
συνέχαρη τούς νικήτας για τις ωραίες επιδόσεις των καί, μέ τή δική του απλή καί
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ευγενική εγκαρδιότητα, τους συνέστησε να πολλαπλασιάσουν τις δυνάμεις τους, για 
νά τθάσουν σέ μεγαλύτερες επιδόσεις, ευχηθείς πάντα νίκες.

Τέλος, εγινε απονομή των επάθλων από τούς: Γενικό Γραμματέα ’Αθλητισμού 
κ. Κ. Άσλανίδη, ’Αρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Βασίλειο Σακελλαρίου καί 
τον Πρόεδρο τής ΣΚΟΕ Στρατηγό I. ά. κ. Παπαρρόδου.

Μετά τήν τελετή, οί σκοπευταί εφωτογραφήθησαν μέ τούς επισήμους.
Ή  στήλη αυτή συγχαίρει εγκάρδια δλες τις όμάοες πού έλαβαν μέρος καί εύ

χεται στούς φίλους άθλητάς των πάντα επιτυχίες καί νίκες.
ΕΝΑ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ή  ιστορία τού διεθνούς κομμουνισμού είναι γεμάτη από εγκλήματα, βαρβαρό
τητες. προδοσίες, καννι-βαλισμούς. 'Ο κομμουνισμός έβύθισε σε πένθος και αιμαι,οκύ- 
λησε κάθε χώρα πού είχε τήν άφέλεια νά τόν φιλοξενήση ή νά τόν άνεχθή. Εκείνος 
πού θά γράψη μεθαύριο τήν Ιστορία θά σταθή, μέ φρίκη μπροστά στ’ ανοσιουργήμα
τα πού διέπραξεν δ διεθνής κομμουνισμός οπού καί όποτε βρήκε κατάλληλη ευκαιρία

Μά, ή Ελλάς, έχει τήν πιό τραγική καί καταθλιπτική εμπειρία τής κομμου
νιστικής θηριωδίας. Γιατί δ κομμουνισμός στήν Ελλάδα διέπραξε τά πιο άπαίοια 
κακουργήματα, μπροστά στά οποία ώχριοϋν οί ωμότητες των πιο άγριων οαρβαρικών
φυλών τής άρχαιότητος. , _ , r , Σ ,

"Αν ή Ελλάδα σήμερα ξαναρχίζη από τό άλφα, για να ξαναφτειαςη τη ζωη 
τη:, αυτό τό οφείλει στήν κακοποιό δράση τού ΚΚΚ, πού ύπήρςε αληθινή μάστιγα 
συμφορά; πάντα γιά τόν τόπο μας. Καί αυτή ή μάστιγα θά μετεβαλλετο σε λαιμη
τόμο τής Ελλάδος, άν δέν έπενέβαινε τήν τελευταία στιγμή δ γενναίος μας στρατός 
εκείνο τό αλησμόνητο καί ευλογημένο πρωινό τής 21ης ’Απριλίου τού 1967.

"Αν δέν γιορτάζαμε εφέτος τήν 21ην ’Απριλίου, θά γιόρταζαν ξένοι λαοί τόν 
-ένα χρόνο ύποόουλώσεως τής Ελλάδος.

" Αυτό δέν πρέπει νά τό ξεχνά ποτέ κανείς καί γιά κανένα λόγο. Γιατί δ κομ
μουνισμός είναι ή μεγαλύτερη εθνική συμφορά γιά τό λαο μας.  ̂ ^

Αυτές τις σκέψεις μάς τις ένέπνευσε μιά επέτειος πού κληθήκαμε νά τιμήσουμε 
τήν Κυριακή, 14 Απριλίου στό Δερβένι Κορινθίας.

Καί ή επέτειος αυτή ήταν ή άγρια δολοφονία 42 ’Αστυνομικών τό Πάσχα τού 
1944. Τά παληκάρια αυτά τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού μόλις είχαν βγή από τήν 
’Αστυνομική Σχολή, είχαν ξεκινήσει από τήν ’Αθήνα σιδηροδρομικής, γιά νά πάνε 
στήν Πάτρα, οπού είχαν τοποθετηθή.

Στό Δερβένι Κορινθίας οί κόκκινοι λησταί έκτροχίασαν τό τραίνο καί, ύστερα 
από σκληρή μάχη, συνέλαβαν τούς 42 ’Αστυνομικούς καί τούς μέν βαρειά τραυματι
σμένους Ιξετέλεσαν επί τόπου, τους δε υπολοίπους, υστέρα απο φρικιά οασανιστηρια, 
κατακρεούργησαν στό Σουληναρι Καλαβρύτων. Τα πτώματα του, κ*ρισυν^λεξαν ευ
λαβικά οί κάτοικοι τής περιοχής καί τά ενταφίασαν σέ μιά γειτονική τοποθεσία.. 
’Αργότερα, μέ έρανο τού ’Αστυνομικού Σώματος, άνηγέρθησαν ούο μνημεία τό ένα 
στό Σουληνάρι Καλαβρύτων καί τό άλλο στο Δερβένι Κορινθίας.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ
Μέ διαταγή τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ώρίσθηκε ή τέλεση μνημο

σύνου στό Δερβένι Κορινθίας καί άπεστάλη ως αντιπροσωπεία ’Αστυνομική Δύνα- 
μις πού άπετελεΐτο από: τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Χρίστον Νικολουλέαν, 
τόν Αστυνόμον Β ' κ. Άνδρέαν Σταματόπουλον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς, από τιμητικό απόσπασμά άπό ένα Ύπαστυνόμο, ένα Άρχιφύλακα καί οκτώ 
Αστυφύλακες τού Πειραιώς, άπό ένα Τμήμα τής Φιλαρμονικής ’Αστυνομίας Πόλεων
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καί από τό Ραδιοφωνικό Συνεργείο, πού άπεστάλη από τήν προηγούμενη ήμερα, για 
νά όργανώση τήν τελετή, να διακοσμήση τό χώρο, νά τοποθετήση μικρόφωνα καί 
μεγάφωνα κλπ.

Ξεκινήσαμε Σάββατο πρωί... Καί δεν ήταν τό ξεκίνημα μας σαν ολα τ αλλα, 
χαρούμενο, κεφάτο. Πηγαίναμε νά στολίσουμε τό σπιτάκι των νεκρών συνάδελφων 
μας καί μάς συνείχε συγκίνηση καί εύλάβεια. Ακολουθήσαμε τή διαδρομή πού ακο
λούθησαν Ε κ ε ί ν ο ι ,  καθώς ανέβαιναν τό Γολγοθά τους. Συννεφιασμένος ήταν 
ό ουρανός. Λές καί συμμετείχε στό πένθος μας. Κι’ όταν φθάσαμε μπροστά στό μνη
μείο τους, σταθήκαμε νά προσευχηθούμε στον Κύριό τους καί Θεό μας, γιά ν’ άναπαύ- 
ση τις ψυχές τους.

Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος Δερβενιού, ό δραστήριος καί φιλοπρόοδος κ. Ήλ. 
ΚαροΟζος, καί οί εύγενέστατοι κάτοικοι τοΰ γραφικού αυτού χωριού μάς έδειξαν α
γάπη καί εγκαρδιότητα, πού δέν θά τήν ξεχάσωμε ποτέ. Μάς έβοήθησαν. Μάς συνέ
τρεξαν. Έτέθησαν στή διάθεσή μας. Στάθηκαν δίπλα μας νά νοικοκυρεύσουν καί νά 
όμορφοστολίσουν τον ιερό χώρο πού φιλοξενούσε τούς αξέχαστους συναδέλφους μας. 
’Έφεραν λουλούδια, σημαιοϋλες, στολίδια, θυμιάματα. ’Έκαναν ο,τι μπορούσαν γιά 
νά μάς βοηθήσουν. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Ήλίας Καροΰζος, ένας φωτεινός 
καί αγνός “Ελληνας καί ωραίος μαχητής, πού τιμά καί το αξίωμά του καί το Δερ
βένι... ο εκλεκτός εκπαιδευτικός κ. ’Ιωάννης Άναστασόπουλος... ό δραστήριος Γραμ- 
ματεύς τής Κοινότητος κ. Χρίστος Δελής... δ κ. Δημήτριος Μανωλόπουλος, δ εξαίρε
τος κ. Σπύρος Αυγερινός, δ διμοιρίτης τών ΤΕΚ Δερβενιού... δ κ. ’Αντώνιος Παπα- 
σταυρόπουλος, δμαδάρχης τών ΤΕΚ Δερβενιού... δ κ. Κων) νος Ίωάννου, Διευθυν
τής Δημοτικού Σχολείου Δερβενιού... Είναι πρόσιοπα πού δέν θά ξεχάσουμε ποτέ 
μας, γιατί μάς σκλάβωσαν μέ τή φιλόξενη αγάπη τους καί τήν πολύτιμη βοήθειά τους.

... 'Όλη τήν ήμερα μόχθησαν οί ’Αστυφύλακες τού Συνεργείου, οί κ.κ. Άν- 
δρεούλης ’Αθανάσιος καί Γιαννύπουλος Δημήτριος, ενώ δ τέταρτος τής συντροφιάς, 
δ κ. Παύλος Βαφειάδης, αγωνίζονταν ν’ άποθανατίση τον γύρω χώρο μέ τό μαγικό 
φακό του.

ΚΓ ή άλλη μέρα ήταν Κυριακή... Μιά Κυριακή λουσμένη στον ήλιο, χαρά 
θεού... ΚΓ αμέσως μετά τή θεία Λειτουργία, δ χώρος κατακλύσθηκε ασφυκτικά.

Διακρίναμε επισήμους καί πλήθος κόσμου. Άνάμεσά τους οί: Πρόεδροι Κοινο
τήτων: Δερβενιού κ. ΚαροΟζος, Λυγιάς κ. Καλαιτης, Χελυδορείου κ. Σταθακόπου- 
λος. Ροζενών κ. Κατσαρός, Έβροστίνης κ. Τσοκανάς, Πεταλούς κ. Κούνης, Πύργου 
κ. Μετεβελής, Στομίου κ. Γιογιός, Σαρανταπήχου κ. Σπανορρήγας, Πιτσών κ. Ζιο- 
φώκος καί Αυκουριάς κ. Διαμαντόπουλος, μετά τών κοινοτικών συμβούλων, δ Είρηνο- 
δίκης κ. Γωνιωτάκης, δ Δ) ντής τοΰ Ταμείου κ. Χαλμούκης, δ ’Αγρονόμος κ. Λυ- 
ριντζής, δ Δ) ντής τού Ταχυδρομείου κ. Παϊπέτης, δ διμοιρίτης ΤΕΙν Δερβενιού /. 
Αυγερινός μετά τών όμαδαρχών κ. κ. Παπασταυροπούλου, Λάλου, Κούνη καί Χα
σάπη, καθηγηταί τοΰ Γυμνασίου Δερβενιού καί δημοδιδάσκαλοι Δερβενιού καί περί
χωρων. ’Επίσης, δ κ. Χρίστος Δελής, δ κ. Δημήτριος Μανωλόπουλος, δ κ. Κων) νος 
Ίωάννου, δ κ. Παύλος Κανελλόπουλος κ. ά.

Σέ λίγο προσήλθαν: δ εκπρόσωπος τής Νομαρχίας κ. Χρίστος Χαραλαμπ^που- 
λος, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Χρ. Νικολουλέας, δ'Ανώτερος Διοικητής 
Χωρ) κής Πελ) νήσου κ. Μάλλιος, δ Ταγματάρχης κ. Κων) νος Βουκελάτος τού ΣΤ' 
Συντάγματος Πε,ικοΰ εκπρόσωπων τον κ. Στρατιωτικόν Διοικητήν, δ Διοικητής Δι- 
οικήσεως Χωρ) κής Κορίνθου κ. θεοδωρόπουλος, δ Διοικητής Χωρ) κής Ξυλοκάστρου 
Μοίραρχος κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, δ ’Αστυνομικός Σταθμάρχης Δερβενιού κ. 
Φίλιππος Σκαλτσάς.
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Σ τ ιγμ ω τνπ ο ν  από την εις Δερβένων Κορινθίας λαβοϋσαν χώραν 
έπα ινπβόσυνον τελετήν

"Ύστερα, ήλθεν δ αίοεσιμώτατος Πατήρ Απόστολος Κατσαρός, εφημέριος Ι
ερού Ναού 'Αγίου Ίωάννου Δερβενιού καί, μέσα σέ γενική κατάνυξη κ α ί ευκαοεια,

r 1 r /λ νΛ f ΊΓ' 5 Λ/ Η λ t r/r Κ r/.-Ιωτήριος Εύσταθιαδης και ο κ. ΙΙλιας Κα
τσαρός, μέ xlc γλυκείες φωνές τους, ψέλνοντας τις επιμνημόσυνες ώδες, μας μετεφε- 
ραν στήν Χώρα τής Αιώνιας Γαλήνης, εκεί όπου αναπαύονται οι συνάδελφοι μας.

Μετά τήν 'Ιερή ’Ακολουθία, ώμίλησαν δ ’Αστυνομικός Δ) ντής Α κ. λρ. JNi- 
νολου/έαε, δ Καθηγητής κ. Ιωάννης Άναστασόπουλος καί δ Πρόεδρος τής Κοινο

3ί  * a j§

τητο- Δερβενιού, πού έσκόρπισαν, μέ τα εμπνευσμένα λόγια τους, ρίγη ^συγκινησεως 
καί έθνικών παλμών. Κατέθεσαν, στεφάνους έκ μέρους τού ’Αστυνομικού -ωματος ο 

ΝικοΣουλέας, έκ μέρους τής Κοινότητος Δερβενιού δ κ. Προεορος, εκ μέρους του
Σχολείου δ κ. Άναστασόπουλος, έκ μέρους τού Σώματο τής Ε.Β. Χωρ) κής δ κ. Α 
νώτερος, έκ μέρους τής Νομαρχίας δ τμηματάρχης κ. Χρίστος Χαραλαμπόπουλος, 
μέρους τής Στρατιωτικής Διοικήσεως δ ταγματάρχης κ. Βουκελατος και πληθ,ς

/03,10υ’Απήγγειλαν, επίσης, συγκινητικά ποιήματα οί μαθήτριες: Ελένη Ίωάννου
καί Χαρίκλεια Κακούρου. , , . , , , ,ν

'Η Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων εκλεισε τη σεμνή τελετή με τον L-

Έτσι μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά έπιτελέσουμε ένα ιερό, απέναντι συνάδελφων 
— μαρτύρων τής Πατρίδας καί τής Πίστεως, καθήκον.

’'Ac είναι ελαφρό τό χώμα πού τούς σκεπάζει.
Ή  μνήμη τους θά μείνη αιώνια. . 1 Π Υ Ρ 0 1  Κ. ΠΗΛΟΣ



ΕΝ ΔΙΑΦ ΕΡΟ ΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜ ΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 170)1967
Τα « Αστυνομικά Χρονικά», εν τ ί/ επιθυμία των όπως ένημερώνονν τ ονς 
αστυνομ ικούς ιδίως αναγνώστης xo jv  έπ'ι των έκάστοτε  έκδιδομένων νο- 
μοθετημάτων αστυνομ ικού  ενδιαφέροντος, π ροβα ίνουν  διά τού  άνά χεϊ- 
ρας τενχονς εις την δημοσ ιενσ ιν  τού  έξα ιρετ ικώς ενδιαφέροντος Α.Ν. 
170/1967 «ΙΙερί τρόπου  βεβαιώσεως παραβάσεων καί επ ιβολής πο ινών  
σχετ ικώς με την σ τάθμευση1 οχημάτων, κυκλοφορίαν πεζών καί οχημά
των, ως και άλλων σνναφέϋν δ ιατάξεων» . Μετά την παράθεσιν τού  σχε
τ ικ ού  κε ίμενου τού ονς ε ίρητο ι  Α.Ν., θά δημοσ ιενθοϋν α ί  προς εφαρμο
γήν αυτού  έκδοθεϊσαι αποφάσε ις  τού  κ. Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Δημοσίας Τάξεως.

”Α ρθρον 1.

, 1 · ^Επιβάλλεται ειδικόν τέλος διά τήν στάθμευσιν αυτοκινήτων καί οχημάτων 
/ ί~ν~· ^ημοσιας  ̂ ή ιδιωτικής '/ρήσεως εις δημοτικούς ή κοινοχρήστους χώρους, 

καθοριζόμενους διά τήν στάιθμευσιν οχημάτων έλεγχομένην διά μετρητών.
2. (Κ χώροι ελεγχόμενης σταθμεύσεως ώς καί ή χρονική κατά χώρον διάρκεια 

της σταθμεύσεως, καθορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, 
εκοιοομενης μετά σύμφωνον γνώμην τής αρμόδιας κατά τόπον 'Υπηρεσίας Τροχαίαε 
Κινησεως καί τής εχούσης τήν ευθύνην τού ελέγχου τής Ιπαρκείας (ίκανότητος)' 
του οοικοΰ δικτύου Υπηρεσίας τού Υπουργείου Δημ. Έργων.
,r  ''' 3 ε̂^γ1 σταθμεύσεως, κυμαινόμενα μεταξύ 2—10 δραχμών ωριαίους, καθο-

ρμο/.αι οι άποφάσεως τού Δημοτικού ή τοϋ Κοινοτικού Συμβουλίου, έγκρινομενης 
υ^ο τού Νομάρχου, δυναμένου καί νά μεταρρυθμίζω ταύτην. Τά τέλη ταΰτα αποτε
λούν ε-σοδον του Δήμου ή Κοινότητος καί διατίθενται άποκλειστικώς προς βελτίωσιν 
.ων κυκλοφοριακών συνθηκών τής ιδίας πόλεως ή κωμοπάλεως.
, _ 4 ', τ^ν Έ αΡμ°γήν τών περί έλεγχομένης σταθμευσεως διατάξεων δύναται 

να ..ροσλαμβανωνται ύπδ τού οικείου Δήμου πρόσθετοι χωροφύλακες ή- αστυφύλακες, 
κατα λογον αρμοδιότητας καί κατά τάς περί τούτων ΐσχυούσας διατάξεις, πρός Ινί- 
σχυσιν των αστυνομικών οργάνων.

’Άρθρον 2.
V  ° , 3ταθμεύων ®νευ καταβολής τού άναλογοΰντος τέλους, εις χώρους,

,α είναι εγκατεστημένοι μετρηταί χρόνου σταθμευσεως, τιμωρείται διά προστίμου 
τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.

^ ι ς β ε τ ε ι  εν λειτουργία τόν μετρητήν χρόνου σταθμευσεως, διά τοποθετή
σει.).; εντός αυτου κέρματος κίβδηλου ή άλλου προσφόρου αντικειμένου, τιμωρείται διά 
φυλακισ^ως μεχρις ενός (1) έτους ή διά χρηματικής ποινής.

3. Ο εκ προθέσεως επιφέρων οίανδήποτε φθοράν ή βλάβην τού μετρητού χρό
νου σταθμευσεως ή Ιμπόδιον εις τήν λειτουργίαν αυτού τιμωρείται διά φυλακίσεω; 
μέχρι ουο (2) ετών. Υ

; ^ έξετελέσθη ες άμελείας επιβάλλεται φυλάκίσις μέχρις ενός (1)

Π ποινική Οιωξις οια τάς παραβάσεις τοϋ παρόντος άρθρου χωρεϊ καί αύτεπαγ- 
γελτως. 1

’Άρθρον 3.
1. Ο σταθμευων όχημα πέραν τοϋ καθωρισμένου χρονικού ορίου σταθμευσεως
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τιμωρείται διά κρατήσεώς ή διά προστίμου τουλάχιστον πεντακοσίων (5(Χ)) μεταλ
λικών δραχμών.

2. Έπιφυλαττομένης τής εφαρμογής καί των διατάξεων τοΰ άρθρου 5 τοΰ πα
ρόντος επί τής υπό στοιχ. κ ' τής 5ης παραγράφου αύτοϋ περιπτώσεως, επί πάσης πα- 
ραβάσεως των περί σταθμευσεως κειμένων διατάξεων, δύνανται νά άφαιρώνται παρά 
τής αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής Τροχαίας Κινήσεως, ή άδεια καί αί πινακίδες 
κυκλοφορίας τοΰ οχήματος μέχρι πέντε (5) ήμερων, έν περιπτώσει δέ τρίτης, καθ’ 
υποτροπήν εντός 1 μηνός, τοιαύτης παραβάσεως, μέχρι καί είκοσι (2.0) ήμερων.

Άρθρον 4.
1. Οί ύποπίπτοντες εις παράβασιν:
α. Γής διατάξεως τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 2 καί τής παραγράφου 1 τοΰ 

άρθρου 3 τοΰ παρόντος νομού ώς καί των λοιπών περί σταθμευσεως διατάξεων τοΰ 
Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας.

ο. Ετερας τίνος διαταξεως τοΰ Κώοικος τούτου εις βαθμόν πταίσματος, καί
γ. Διαταξεως τίνος τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος νόμου εις βαθμόν πταίσματος, 

εάν καταβάλωσιν εις Δημόσιον Ταμείον αντιστοίχους μεταλλικάς δραχμάς διακοσίας 
(200— περιπτ. α ') , τετρακοσίας (400— περίπτ. β') , καί πεντακοσίας (500— 

περοπτ. γ ) απαλλάσσονται τής ποινικής διώξεως, ήτις παύει αυτοδικαίως, μή είσα- 
γομένης τής ύποθέσεως πρός εκδίκασιν.

Η καταβολή δέον όπως χωρήση τό βραούτερον, έπί μέν τών αύτοφώρων παρα
βάσεων μέχρι τής ενάρξεως τής επ’ ακροατηρίου διαδικασίας, επί δέ των λοιπών, εν
τός προθεσμίας τριών ήμερών, άρχομένης από τής έπομένης τής ημέρας καθ’ ήν ε- 
γνωστοποιήθη ή παράβασις τώ μηνυθέντι.

2. Οί παραβάται τών περί κυκλοφορίας πεζών διατάξεων απαλλάσσονται τής 
ποινικής διώξεως, εάν καταβάλωσι κατά τά ώς άνω οριζόμενα, χρηματικόν ποσόν 
εκ πεντήκοντα (50) μεταλλικών δραχμών.

3. Ω, παραοαται τών περί σταθμευσεους διατάξεων, λογίζονται οί, διαρκούσηε 
τής παρανόμου σταθμευσεως, επ’ αύτοφουρω καταλαμβανόμενοι εν τψ χώρψ αυτής 
οδηγός ή κάτοχος τοΰ οχήματος, έν απουσία δε τούτων, δ ιδιοκτήτης αυτού.

4. Α ί λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ι  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο ΰ  π α ρ ό ν τ ο ς  
ά ρ θ ρ ο υ  ρ υ θ μ ί ζ ο ν τ α ι  δ ι’ ά π ο φ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  
Δ η μ ο σ ί α ς  Τ ά ξ ε ω ς .

’Άρθρον 5.
Διοικητικαί ποιναί.

1. Δια τας εν τω παρόντι αρθριρ παραοασεις, εφ οσον αύται καταλαμβάνονται 
επ’ αότοφώρψ υπό αξιωματικού τής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  ή τ ή ς  ’Α σ τ υ 
ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  ή υ π ό  σ υ ν ε ρ γ ε ί ο υ  ε ξ  ά ν θ υ π α σ π ι- 
σ τ ο ΰ ^ ή  ύ π  α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ  τ ή ς  Τ ρ ο χ α ί α ς  Κ ι ν ή σ ε ω ς  
κ α ί  δ ύ ο  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ιό ν 6 ρ γ, ά ν ω ν κ α τ ά 
λ ό γ ο  ν άρμοοιότητος, επιβάλλεται ύποχρεωτικώς εις τον παραβάτην οδηγόν υπό 
τής ’Αστυνομικής ’Αρχής ή ποινή τής άφαιρέσεως τής άδειας ίκανότητος α υ τ ο ύ  
ώ ς ο δ η γ ο ύ  μ έ χ ρ ι ς ε ί κ ο σ ι ν (20) ή μ ε ρ ώ ν.

2. ’Εάν τό όχημα δδηγήται υπό τού ιδιοκτήτου, ή ούτος έπιβαίνη αυτού ή εί
ναι παρών κατά τον χρόνον τελέσεως τής πράξεως, άφαιροΰνται έπί πλέον ή άδεια 
καί αί πινακίδες κυκλοφορίας τού οχήματος έπί τον αυτόν ώς άνω χρόνον.

3· 'Ως άρμόδιαι Άστυνομικαί Άρχαί θεωρούνται αί παρ’ αξιωματικού διοικού- 
μεναι Τπηρεσίαι Τροχαίας Κινήσεως, καί έν ελλείψει ειδικών Υπηρεσιών Τροχαίας,
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cd παρ’ αξιωματικών διοικούμεναι λοιπαί Ύπηρεσίαι τής Χωροφυλακής καί Αστυ
νομίας Πόλεων. _ , , , ,

4. Ή  άφαίρεσις των πινακίδων κυκλοφορίας 0ά πραγΒΙιτοποιήτα^ αμέσως  ̂επι
τόπου, έφ’ δσον είναι τούτο πρακτικώς εφικτόν, .άλλως ή ποινή 0ά εκτελήται μεριμνά 
τής κατά τόπον αρμόδιας Ππηρεσίας Τροχαίας Κινησεως. ( _

δ. Λί παραβάσεις οι’ άς επιβάλλονται cd ανωτέρω διοικητικά! κυρώσεις, ορί
ζονται ως εξής: _ , e _

α. Έκοαν-τρις εις διασταυρώνεις |χέ κίτρινου φως, ενώ προηγουμένως υκ^ρχε;
ερυθρόν.

β. ΙΙαραβίασις τού ερυθρού σήματος τού σηματοδότου ή τού σήματος τού τροχο
νόμου. _ „

γ. ΙΙαραβίασις προτεραιότητος εις διασταυρώσεις οδών ρυθμιζομενης οια π ι
νακίδιο'/, ή δι’ εισόδου έκ παρόδου εις λεωφόρον.

δ. Στροφή- αριστερά ή δεξιά δι’ εξόδου εξ αντικανονικής λω'ριδος ή δι εισόοου 
εις αντικανονικήν τοιαύτην, εις διασταυρώσεις οδών ή κυκλικας πλατείας, ή στροφή 
αριστερά εις διασταυρώσεις οδών άνευ προηγουμένου ελέγχου ως προς τούς όρους α
σφαλείας καί σηματοδοτήσεως τής προθέσεως στροφής.

ε. ’Απότομος καί άνευ ελέγχου καί σηματοδοτήσεως άλλαγή λωρίόος οδού, 
στ. Μη παραχώρησις προτεραιότητος εις αυτοκίνητα επειγούσης ανάγκης 

ποιοΰντα χρήσιν οργάνων ηχητικής καί οπτικής σημανσεως.
ζ. Άνάπτυξις ταχύτητος παρ’ αυτοκινήτου, καθ’ ήν στιγμήν έπιχειρεΐται ύπέρ- 

βασις αυτού παρ’ άλλου ή μή πορεία αυτού εις τό άκρον δεξιόν τής όόοΰ.
η. Υπερβολική ταχύτης εις οδόν ύγράν έκ οροχής ή άλλως ολισθηρά'/ (χιών, 

πάγος, ελεύθερον σκϋρον, γλοιώδεις ούσίαι) ή πλησίον σχολείων ή άλλων επικινδύ
νων σημείων.

θ. Υπερβολική ταχύτης γενικώς ανώτερα κατά 20 χιλιόμετρα τουλάχιστον 
τού ανώτατου επιτρεπομένου ορίου.

ι. Ύπέρβασις ετέρου αυτοκινήτου την νύκτα, ενώ άντιθέτως έρχεται έτερον με
τά ταυτοχρόνου χρήσεως εκτυφλωτικών φώτων.

ια. Χρήσις εκτυφλωτικών φώτων κατά συνάντησιν με άντιθέτως ερχόμενον όχημα 
ή διακοπτομένη πρός έκβίασιν ύπερβάσεως τούτου, 

ιβ. ’Αντικανονική ύπέρβασις γενικώς.
ιγ. Κίνησις επί μονοδρόμου κατά οιεύθυνσιν αντίθετον τής καθωρισμένης. 
ιδ. Όδήγησις επί αντιθέτου ρεύματος (εις στροφάς οδών, εις κλιτύς όρέων 

άνευ όρατότητος ή έδαφικάς εξάρσεις) .
ιε. Όδήγησις εν καταστάσει μέθης, μή συνοδευομένη από άλλην παράβασιν. 
ιστ. Κίνησις φορτηγών, λεωφορείων, μοτοσυκλεττών καί ποδηλάτων, ούχί εις 

τό άκρον δεξιόν τής οδού ή εις τήν δεξιάν λωρίδα τής οδού.
ιζ. ’Επισφαλής φάρτωσις λίθων, πλίνθων, ύγράς ασβέστου κ.λ.π. καί διασπορά 

ή διαρροή αυτών επί τής οδού.
ιη. Επιδεικτικοί ελιγμοί (κυματισμοί) αύτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων έν μέση οδώ. 

ιθ. ’Έλλειψις ή μή κανονική χρήσις ή μή κανονική ρύθμισις φώτων ή δείκτου 
αλλαγής διευθύνσεως ή προσθήκη φώτων μή προβλεπομένων υπό τού Κώδικος.

κ. Έγκατάλειψις οχήματος ή στάθμευσις εις θέσιν τοιαύτην, ώστε νά άποφράσ- 
ση οδόν ή νά περιορίζη τήν ορατότητα ή νά καλύπτη τον σηματοδότην ή νά εμποόί- 
ζη τήν έξοδον οχήματος εκ τόπου σταθμεύσεως (σταθμεύσεις επικίνδυνοι καί ασυνεί
δητοι) .
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κα. Θόρυβοι προκαλοΰμενοι υπό μοτοποδηλάτων ή αυτοκινήτων οιά σιγαστή
ρας ή άσκοπος χρήσις των ηχητικών του οργάνων.

κβ. Εκπομπή άκαύστων αερίων υπό πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων.
6. "Οδηγός οχήματος, δστις καταλαμβάνεται παρ’ αξιωματικού τής Χωροφυλα

κής ή τής ’Αστυνομίας Πόλεων ή συνεργείου, ώς ανωτέρω:
α. Νά συμπεριφέρηται έργφ ή λόγιο ύβριστικώς, άπειλητικώς, όνειοιστικώς, 

χλευαστικώς ή είρωνικώς, πρός τά έκτελοΰάτα υπηρεσίαν όργανα Τροχαίας Κινήσε- 
ως ή νά παρεμβάλλη δυσχερείας εις τό έργον αυτών ή τήν βεβαίωσιν οίασβήποτε πα- 
ραβάσεως ή δίδων ψευδή στοιχεία ταύτότητος.

β. Νά συμπεριφέρηται άπροκλήτως καθ’ όμοιον προσβλητικόν και υβριστικόν 
τρόπον πρός έτερον οδηγόν, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων λοιπών κυρώσεων, τι
μωρείται, κατά τά εν παραγράφοις 3 καί 4 τοΰ παρόντος άρθρου οριζόμενα, και οι 
άφαιρέσεως τής άδειας ίκανότητος οδηγού μέχρι τεσσάρων (4) μέν μηνών έν τή α' 
περιπτώσει τής παρούσης παραγράφου, μέχρι δέ τεσσαράκοντα (40) ημερών έν τή 
β' περιπτώσει τής αυτής ώς άνω παραγράφου.

Ή  διάταςις τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζεται άναλόγως 
καί έν προκειμένφ, άφαιρουμένων καί τής άδειας καί τών πινακίδων κυκλοφορίας 
τοΰ οχήματος έπί τόν αυτόν ώς άνω άντιστοίχως χρόνον.

7. Έκάστη προσωρινή άφαίρεσις άδειας Ικανότητος όδηγοϋ ή άδειας καί πινα
κίδων κυκλοφορίας τοΰ οχήματος, καταχωρίζεται εις τάς σελίδας παρατηρήσεων του 
οικείου διπλώματος ίκανότητος όοηγοΰ.

Πέντε τοιαΰται καταχωρήσεις συνεπάγονται πρόσθετον άφαίρεσιν τής άδειας 
ίκανότητος όδηγοϋ έπί εν (1) έτος, έπιβαλλομένην κατά τήν παράγραφον 3 τοΰ πα
ρόντος άρθρου.

’Άρθρον 6.
Κατά τών άποφάσεων τών οικείων ’Αστυνομικών ’Αρχών, περί άφαιρέσεως τής 

άδειας ίκανότητος όοηγοΰ καί τής άδειας καί τών πινακίδων κυκλοφορίας τοΰ οχή
ματος, τών έκδιδομένων δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος, έπιτρέ- 
πεται προσφυγή ένώπιον τοΰ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έφ’ όσον ή παράβασις 
διεπράχθη εις τήν περιφέρειαν τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραι
ώς ή τής Διοικήσεως Τροχαίας Κινήσεως Προαστείων, τοΰ Τπουργοΰ Βορείου Ε λ
λάδος, εάν ή παράβασις διεπράχθη εις τήν περιφέρειαν τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης ή τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως Προαστείων Θεσσαλονίκης, τού 
οικείου Νομάρχου δέ έάν διεπράχθη εις άλλην περιφέρειαν, ή ένώπιον τοΰ παρ’ αυ
τών εξουσιοδοτημένου οργάνου, οϊτινες θά άποφαίνωνται περί άρσεως ή μειώσεως τής 
ποινής ή άπορρίψεως τής προσφυγής.

’Άρθρον 7.
1. ’Ιδιοκτήτης, ή πας κάτοχος οχήματος.
α. ’Επιτρόπων έν γνώσει τήν όδήγησιν τούτου εις πρόσωπον, οδτινος έχει ά- 

φαιρεθή ή κατά νόμον άπαιτουμένη οικεία άδεια ίκανότητος όδηγοϋ, τιμωρείται καί 
όι’ άφαιρέσεως τής άδειας καί τών πινακίδων κυκλοφορίας τοΰ οχήματος μέχρι τριών 
(3) μηνών.

β. Καταλαμβανόμενος νά κυκλοφορή τό όχημα, καθ’ ον χρόνον ή κατά νόμον 
άδεια κυκλοφορίας τούτου έχει άφαιρεθή, τιμωρείται διά φυλακίσεως τριών (3) μέ- 
χρις εξ (6) μηνών καί όι’ άφαιρέσεως τής άδειας καί τών πινακίδων κυκλοφορίας 
τοΰ οχήματος επί τρεις (3) μήνας.

2. "Οδηγός οχήματος καταλαμβανόμενος:
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α. Νά δδηγή όχημα καθ’ όν χρόνον ή κατά νόμον άδεια ικανοτητος αυτοΰ ως 
όδηγο0 έχει άφαιρεθή δι’ οίανδήποτε παράβασιν, βάσει χών κειμένων διατάξεων, τι
μωρείται μέ φυλάκισιν μέχρις ενός (1) μηνός καί μέ νέαν άφαιρεσιν τής άδειας 
ΐκανότητος επί τρεις (3) μήνας.

β. Νά δδηγή έν γνώσει όχημα, ούτινος έχει άφαιρεθή ή κατά νόμον άδεια κυ- 
κλο»ορίας τιμιορεΐται διά φυλακίσεως μέχρι ενός (1) μηνός καί οι αφαιρεοεως τής 
άδειας ΐκανότητος δδηγοϋ από ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών.

Κατ’ άμφοτέρας τάς έν τή προηγουμένη παραγράφω περιπτώσεις δεν συγχω- 
ρεΐται ή μετατροπή τής καταγιγνωσκομένης ποινής τής φυλακίσεως εις χρηματικήν.

3. Ή κατά το παρόν άρθρον άφαίρεσις των άδειων ενεργεϊται υπό τής αρμόδιας 
τοπικής αστυνομικής άρχής, καί όή επί μεν των έν παραγράφψ 1 στοιχ. ο καί εν 
παραγράφω 2 στοιχ. α' περιπτώσεων, ανεξαρτήτως καταδίκης τοϋ παραβάτου, επί 
οέ των λοιπών άμα τή καταδίκη τούτου.

’Άρθρον 8.
1. 'Οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου ωφελίμου φορτίου 2,5 τόννων καί άνω, ή

αυτοκινήτου λεωφορείου ή ταξειδιωτικοΰ (πούλμαν) , - οδηγών με ώριαίαν ταχύτητα, 
άνωτέραν τής καθωρισμένης, κ α τ ά  δ έ κ α  (10-χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α, τ ι  μ ω- 
ρ ε ϊ τ α ι δ ι ά  π ο ι ν ή ς  φ υ λ α κ ί σ ε ω ς  μ έ χ ρ ι  δ ύ ο  (2) μ η- 
V ώ ν, ή ς δ έ ν έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι ή μ ε τ α τ ρ ο π ή  ε ι ς  χ ρ η μ ά
τ ι  κ ή ν.

2. ’Εάν ή ιός άνω παράβασις διεπιστώθη υπό τοΰ ταχογράφου, αρμόδιον προς 
έκόίκασιν δικαστήριον καθίσταται τό τοϋ τόπου βεβαιώσεως αυτής, έφαρμοζομένης 
άναλόγως καί τής διατάξειος τοΰ άρθρου 9.

’Άρθρον 9.
Ειδικώς διά τήν έκδίκασιν παραβάσεων κυκλοφορίας, διαπραττομένων έπί Ε 

θνικών, ή άλλων οδών, αρμόδια καθίστανται τά εις πόλεις, πλησιέστερον προς τον 
τόπον τής παραβάσεως εορεύοντα δικαστήρια, ανεξαρτήτως τής γενικωτερας τοπικής 
άρμοδιότητος αυτών, μή άποκλειομένης καί τής έκ τοΰ τόπου κατοικίας ή διαμονής 
τοΰ παραβάτου γενικής άρμοδιότητος.

’Άρθρον 10.
Οί έπί κεφαλής τών περιπολικών αυτοκινήτων άνθυπασπισταί καί ύπαξιωμα- 

τικοί Χωροφυλακής, δύνανται νά έκτελέσωσιν άνακριτικά καθήκοντα. 'II άρμοδιό- 
της αυτών έπεκτέίνεται έφ’ όλης τής όδοΰ ή περιφερείας, έφ’ ής ασκείται ή υπηρε
σία περιπολίας, άνεςαρτήτως τής άρμοδιότητος τής καθοριζομένης υπό τής χωρογρα- 
φικής κατανομής τής Χωροφυλακής.

’Άρθρον 11.
Ε ι ς  Έ π ι τ ρ ο π ά ς ύ φ ι σ τ α μ έ ν α ς π α ρ’ ο ί ψ δ ή π ο τ ε  

Τ  π ο υ ρ γ ε ί φ,  ή . π α ρ’ α υ τ ο ύ  σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν α ς ,  π ρ ό ς 
μ. ε λ έ. τ η ν, ε ί σ ή γ η σ ι ν κ α ί λ ή ψ ι ν α π ο φ ά σ ε ω ν  κ α ί μ έ- 
τ ρ ω ν έ π ί  π α ν τ ό ς  θ έ μ α τ ο ς ,  σ χ έ σ ι ν | χ ο ν τ ο ς μ ε  τ ό 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν, μ ε τ έ χ ε ι  κ α ί  έ κ π ρ ό σ ω π ο ς τ oj i  Υ 
π ο υ ρ γ ε ί ο υ  Δ η μ ο σ ί α ς  Τ1 ά ί  ε ω ς, β ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς  ε κ ά σ τ ο τ ε 
υ π ό  τ ο ΰ  κ α τ’ α υ τ ό  'Γ π ο υ ρ γ  ο ΰ.

’Άρθρον 12.
Ή  ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεως εις τήν ’Εφημερίδα τής 

Κυβερνήσεως, αί δέ διατάξεις αύτοΰ κατισχύουσι πάσης ετέρας άλλως όριζούσης,
Έν Άθήναις τή 30 ’Οκτωβρίου 1967
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