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Αγαπητοί μου, έργάτριες y.cd έργάτες τοΰ Πειραιώς.
’Απευθυνόμενος πρός τούς Ανθρώπους, οι όποιοι μέ τον τίμιον ίδρωτα κερδίζουν
τήν ζωήν, απευθυνόμενος πρός τούς ανθρώπους τής τετιμημένης εργασίας, φέρω τόν
έγκάρδιον καί ύπερήφανον χαιρετισμόν καί τό μήνυμα τής Έπαναστάσεως τής 21ης
’Απριλίου, δτι ή έπανάστασίς μας είναι καί θά μείνη παντοτεινά, εις τό πλευρόν τοϋ
έργαζομένου λαοΰ.
Εντός όλίγου θά προσέλθετε εις τάς κάλπας, διά νά ψηφίσετε ύπέρ τοϋ Συντά
γματος. Καί προεξοφλώ μετ’ απολύτου βεβαιότητος οτι θά ψηφίσετε υπέρ τοΰ Συν
τάγματος, διότι θέλετε νά μην έπανέλθη ποτέ τό αμαρτωλόν καί σάπιον παρελθόν.
Θά ψηφίσετε ύπέρ τοΰ Συντάγματος, δ ι ό τ ι θ ε λ ε τ ε ν α ε ς α φ α , ν ι σ θ ή ό 
ρ ι α τ ι κ ώ ς ή φ α υ λ ο κ ρ α τ ί α κ α ί ή ά π ο σ ύ ν θ ε σ ι ς , α ί όποΐαι καί
τήν πατρίδα κατέστρεφαν, άλλά καί τόν εργαζόμενον κόσμον κατετυράννουν.
Δραττόμενος τής σημερινής ευκαιρίας πού εύρίσκομαι εις έπαφήν μαζί σας, σκο
πεύω νά άναφερθώ εις ώρισμένας πεποιθήσεις μου επί τοΰ Συντάγματος καί νά σάς
καταστήσω κοινωνούς των σκεψεων μου.
Καί έν πρώτοις τρία σπουδαία προβλήματα υπάρχουν βασικώς διά νά επιλυθούν
κατά τήν έκπόνησιν ενός εθνωφελούς Συντάγματος.
Τό πρώτον θεμελιώδες πρόβλημα, πού αντιμετωπίζεται ε ί ν α ι ή ε ΰ ρ ε σ ι ς
Χη ς χ ρ υ σ ή ς τ ο μ ή ς μ ε τ α ξ ύ ά τ ο μ ι κ ή ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς κ α ί
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς π ε ι θ α ρ χ ί α ς . Δηλαδή, έπιζητεΐται πρακτικώς ή θέσπισις ε
νός Συντάγματος, τό όποιον, ώς υπέρτατος νόμος τής χώρας, θά έξασφαλίζη τήν έλευθερίαν, άλλά συγχρόνως θά έγγυάται, δπως αυτή ή έλευθερία δέν θά βλάπτη τό συμ
φέρον τής ’Εθνικής κοινωνίας.
Μία σοβαρά έπισκόπησις τοΰ θέματος μάς υποχρεώνει νά παραδεχθώμεν, δτι
πρέπει νά ρυθμίζωμεν τήν έλευθερίαν άπό τήν σκοπιάν τοΰ έθνικοΰ συμφέροντος,
διότι διαφορετικώς ή υπερβολική έλευθερία, δπως γράφει καί ό Πλάτων εις τήν
«Πολιτείαν» του, θά όδηγήση εις δουλείαν καί τόν ιδιώτην καί όλόκληρον τήν πόλιν.
Ή έλευθερία άναμφισβητήτως είναι μία άξια, ή όποια δικαιούται νά έκτιμηθή
καί νά τεθή είς άνάλογον ΰψος. Συγχρόνως δμως θά πρέπει νά τεθή είς δρια, κα
θόσον ή ά ν ε υ ό ρ ί ω ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α κατά τόν προαναφερθέντα φιλόσοφον είναι
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«π ά γ %α 7ν ο ν » καί καταλήγει εις « μ ε γ ά λ η ν κ α I ά γ ρ ί α ν δ ο υ 
λείαν».
Εννοείται, βεβαίως, δτι τά δρια τής ελευθερίας περί των οποίων ώμιλήσαμεν
δέν θά τίθενται εύθαιρέτως, αλλά θά όπαγορεύωνται από τάς έκάστοτε άνάγκας τής
εθνικής όλότητος.
'Γπο αυτήν τήν έννοιαν ή Επανάστασις είναι αποφασισμένη νά παράσχω δλην
τήν έλευθερίαν καί δλα τά δικαιώματα πού δέν ζημιοΰν τήν πατρίδα. Έ κ παραλλή
λου δε είναι αποφασισμένη, καί τοΰτο διακηρύσσεται προς δλας τάς κατευθύνσεις, νά
συντρίψη κάθε κακώς έννοουμένην ελευθερίαν, ή οποία πραγματικώς δέν είναι ε
λευθερία καί έπί πλέον βλάπτει τήν Ελλάδα.
Καί εις αύτάς ασφαλώς τάς περιπτώσεις, ασφαλώς ούδείς θά δύναται νά μάς
κατηγορήση ώς έχθρούς τής ελευθερίας, διότι άπαγορεύαμεν εις έλαχίστους νά βλά
ψουν δλους. ’Αποτελεί κοινήν διαπίστωσιν, δτι, δταν βλάπτεται τό ’Έθνος δέν εχομεν
ελευθερίαν, αλλά άσυδοσίαν καί αναρχίαν. Καί αυτά τά δύο αντικοινωνικά καί αντε
θνικά φαινόμενα ή Επανάστασις εχει τάξει ανυπερθέτως νά τά έξολοθρεύση διά
παντός.
ΓΙιστεύοντες απολύτως εις τήν αρχήν,,ή οποία λέγει, δτι « έ λ ε υ θ ε ρ ί α χ ω 
ρ ί ς τ ά ξ ι ν κ α ί π ε ι θ α ρ χ ί α ν ε ί ν α ι α ν α ρ χ ί α » δηλοϋμεν δτι είμεθα υπέρ τής ελευθερίας, έφ' δσον ή ελευθερία δέν συγκρούεται πρός τό συμφέρον
τής πατρίδος. Διότι τό συμφέρον τής πατρίδος είναι ό υπέρτατος νόμος καί ή «Λυ
δία Λίθος» έπί τής οποίας κρίνονται καί συντάγματα καί νόμοι καί θεσμοί καί πρό
σωπα.
Τό δεύτερον πρόβλημα πού απασχολεί τον πατριώτην συνταγματικόν νομοθέτην είναι τό τής έξασφαλίσεως τής εθνικής ένότητος.
Διά νά καταλάβετε τήν σπουδαιότητα τής ένότητος σάς άναφέρω τήν γνώμην
'.οϋ πατρός τής Ιστορίας, τοΰ 'Ηροδότου, δ όποιος ισχυρίζεται δτι, έάν «οΐ “Ελληνες
ομονοήσουν καί ενωθούν, δλος ό κόσμος καί νά στραφή έναντίον των δέν θά κατορθώση νά τούς νικήση».
Ή σημασία λοιπόν τής ένότητος είναι προφανής καί χάριν αυτής τό Σύνταγμα
οφείλει νά καθιερώνη ό,τιδήποτε συντελεί εις τήν έδραίωσίν της.
Καί τρίτον τέλος πρόβλημα είναι έκεϊνο, τό όποιον άναφέρεται εις τά δικαιώ
ματα τής έργασίας.
Κατ’ εμέ ή ε ρ γ α σ ί α δ έ ν ε ί ν α ι έ μ π ό ρ ε υ μ α , δπως ύπεστήριξεν ό Μάρξ. Ο ύ τ ε ό ε ρ γ ά τ η ς μ η χ ά ν η μ α πρός παραγωγήν αγαθών. Τό
αληθές είναι, δτι ή έργασία είναι κοινωνικόν λειτούργημα καί μάλιστα δψιστον, ό
δέ εργάτης κοινωνικός λειτουργός.
Ε πειδή ακριβώς πιστεύομεν εις αυτά, φρονοΰμεν, δτι ή έργασία δικαιούται νά
διεκδική τήν συνταγματικήν κατοχύρωσιν τών δικαιωμάτων της.
Καί τούτο, διότι διά τής έργασίας συντελεΐται ή πρόοδος καί ή έκπολιτιστική
έςέλιςις τών λαών. Κατά συνέπειαν, όσοι καταπιέζουν ή έκμεταλλεύονται καθ’ οίονδήποτε τρόπον τόν εργάτην, τόν ηρωικόν αυτόν φορέα τής έργασίας, έμποδίζβυν τήν
έκδήλωσιν καί τήν άνάπτυξιν τών δυνάμεων τοΰ ’Έθνους έπί ζημία τού έθνικοΰ συ
νόλου. Καί δι’ αυτό οι οΰτω πράττοντες πρέπει νά καταπολεμούνται σκληρώς.
Τό Κράτος οφείλει νά προστατεύη τήν εργασίαν όχι από καλωσύνην ή από φι
λανθρωπίαν, αλλά από κοινωνικήν ύποχρέωσιν.
Τό Κράτος τό όποιον δέν προστατεύει τήν εργασίαν είναι Κράτος αντεθνικόν.
Καί τό προηγούμενον Κράτος ήτο Κράτος αντεθνικόν, διότι δέν έπροστάτευε τήν έρ-

;

To νέον Σύνταγμα

915

γασιαν καί είχεν έγκαταλείψει τον εργάτην ερμαιον μεταξύ της οικονομικής έκμειαλλευσεως και της κομμουνιστικής προπαγάνδας.
^Σήμερον τό Κράτος αγκαλιάζει μέ στοργήν τούς εργάτες καί τούς προσφέρει
την δυνατότητα νά λύνουν τά προβλήματα τους, άγωνιζόμενοι μαζί μέ τό Κράτος καί
δχι εναντίον τοϋ Κράτους.

τένουν νεκρά γράμματα, αλλά ταχέως γίνονται κοινωνικοί πραγματικότητες. Έποχένως είναι βέβαιοι καί αναμένουν τήν όλοκλήρωσιν των κοινωνικών μέτρων τής

εμε ακρογωνια
τος εθνωφελούς καί κοινωνικως χρησίμου Συντάγματος.
Ειοικώς ^ωρα διά το Σύνταγμα επιβάλλεται νά διευκρινίσωμεν, δτι αυτό όπως
καί όλοι οι πολιτειακοί θεσμοί οφείλουν να ανταποκρίνωνται πρός τάς πάσης φύσεως
απαιτήσεις τής ζωής των κοινωνιών.
ΙΙραγμα τό όποιον πρέπει νά συμβαίνη δχι τυχαίως, άλλα διότι σκοπός των
πολιτειακών θεσμών είναι ή ίκανοποίησις τών εθνικών καί κοινωνικών αναγκών τής
χώρας.
Κατά συνέπειαν, όταν εις θεσμός, οιά ποικίλους λόγους, παύση νά έξυπηρετή
τάς προαναφερθείσας άνάγκας, πού είναι άνάγκαι τού λαού, δ θεσμός ούτος πρέπει
οπωσδήποτε νά τροποποιηθή, ώστε νά καταστή ικανός πρός έκτέλεσιν τοϋ προορι
σμού του.
Αυτό ακριβώς συνέβη μέ τό Σύνταγμα τού 1952. Τό Σύνταγμα έκεινο άπεοείχθη
έν τή πράξει δχι μόνον ανάξιον νά ίκανοποιήση κοινωνικάς άνάγκας, αλλά καί επι
κίνδυνον, διότι μ,έ τό πλήθος τών άτελειών του άπετέλει πηγήν άνωμαλιών διά τον
δημόσιον βίον τού ’Έθνους.
Ή άναθεώρησις τού Συντάγματος τού 1952 ήτο επιβεβλημένη χάριν τοϋ εθνι
κού συμφέροντος.
Μολονότι δέ όλοι άνεξαιρέτως οί πολιτικοί, πλήν τών κομμουνιστών, οί όποιοι
δι’ ευνοήτους λόγους δέν έπεθύμουν τήν επί τά βελτίψ συνταγματικήν μεταβολήν,
μολονότι, λέγω, δλοι οί πολιτικοί άνεγνώριζον τάς ελλείψεις τοϋ Συντάγματος καί
παρεδέχοντο δτι επρεπε νά άναθεωρηθή, ούδείς έξ εκείνων ετόλμα νά προχωρήση
εις τήν αναδημιουργικήν τομήν.
“Ολοι ήρκοΰντο εις τήν θεωρίαν καί εις τά λόγια καί ούδείς άνελάμβανε τήν
ευθύνην τής πραγματοποιήσεως εκείνων πού διεκήρυττεν.
’Αποτέλεσμα τής άδρανείας τών πολιτικών ύπήρξεν ή άποχαλίνωσις τών τελευ
ταίων πρό τής Έπαναστάσεως ετών. Τά Σύνταγμα τού 1952, άντί νά έμποδίζη τό
χάος, άντί ν’ άποτρέπη τον διχασμόν, άντί νά πατάσση τήν άναρχίαν, ύπέθαλπε μέ
όπισθοδρομικάς καί άντιδραστικάς διατάξεις δλα αυτά τά κακά καί ολέθρια, τά ό
ποια ύπενόμευον τήν εθνικήν κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα.
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Ούτως ή άλλως θεωρώ χρήσιμον νά έπισημάνω τά σημεία εις τά όποια τό Σύν
ταγμα τού 1952 έμειονέκτει.
II ρ ώ τ ο ν . Δέν ύπήρχε σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων των διαφόρων
ποΛίτειακών οργάνων καί ιδιαιτέρως των σχέσεων μεταξύ Ανώτατου ’Άρχοντος καί
Κυβερνησεως. Η εν προκειμένψ ασάφεια έπέτρεπε τήν, δπως συνέφερεν εις τον κα
θένα, ερμηνείαν των συνταγματικών άρθρων, μέ αποτέλεσμα νά δημιουργοΰνται προστριβαί καί αντεγκλήσεις πού κατέληγον εις ανοικτάς συγκρούσεις, είτε έντός, εί
τε έκτος τής Βουλής.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , δέν επροστατεύετο έπαρκώς τό εθνικόν συμφέρον καί ή έννομος
τάςις, διότι τό Σύνταγμα παρείχε τήν ευχέρειαν εις τούς άντεθνικώς δρώντας νά
ενεργοποιούνται εις οάρος τού εθνικού συμφέροντος. Έπακόλουθον τού αναρχικού
πνεύματος ωρισμενων άρθρων ήτο νά συμβή, παρά πάσαν έννοιαν εθνικής αξιοπρέ
πειας καί φιλοτιμίας, ο'ί προδόται κομμουνισταί καί σφαγιασταί τού Ελληνικού λαού
νά είσέρχωνται εις τήν Βουλήν καί νά παριστάνουν τούς αντιπροσώπους τού ’Έθνους.
I ρ ί τ ο ν , δεν κατωχυρούντο τά κοινωνικά δικαιώματα τού συνόλου. Τό Σύν
ταγμα τού 1952 υπό τήν έπίφασιν μιας ατομικής ψευδοελευθερίας παρηγκώνιζε τά
ι.αγμα τού 1952, ύπό τήν έπίφασιν μιας-ατομικής ψευδοελευθερίας, παρηγκώνιζε τά
τικώς θεωροΰμεν άςιον μνημονεύσεως, δτι διά τού έκπεσόντος Συντάγματος έλαμβάVcxo ,,ρονοια καί επροστατευοντο οι τριακόσιοι βουλευταί, ένψ ούδεμία μέριμνα καί
ουδεμία^ προστασία παρείχετο προς τά εκατομμύρια των εργαζομένων. Μολονότι έκ
ύπάρξεως και τής προόδου εκείνων έξηρτάτο ή υπαρξις καί ή πρόοδος τής
Ελλάδος.
"Ολα αυτά συνετέλεσαν εις τό, άφ’ ενός μέν νά περιπέση τό Σύνταγμα εις ανυ
ποληψίαν καί νά μή τό τηρή ούδείς, μέ πρώτους τούς κροκοδειλείως θρηνούντας
σήμερον και συμφεροντολογικώς ποιραπονουμένους δτι τό κατηργήσαμεν1,, άφ’ ετέ
ρου δε τά μειονεκτήματά του αντανακλοΰντα επί τής δημοσίας ζωής προεκάλουν α
ναστατώσεις καί ακυβερνησίας.
Διά τήν άποσύνθεσιν τού παρελθόντος εύθύνεται βεβαίως ό πολιτικός κόσμος, ό
ο,.οιος κατεβίβασε τά πολιτικά ήθη έως έκεΐ δπου δέν ύπάρχει πιό κάτω, μέ αποτέ
λεσμα νά μολυνθή ό λαός, διότι δπως λέγει καί ό Ισοκράτης τά ήθη ύπόκεινται εις
τόν νόμον τής βαρύτητος, «όρμώσι έκ των άνω ακάθεκτα πρόςτάκάτω ». Εύθύνεται
δπως είπαμε ή πολιτική ηγεσία, αλλά εύθύνεται καί τό Σύνταγμα, διότι έπέτρεπεν
εις τούς φαύλους νά επιβάλουν τήν φαυλοκρατίαν τους.
Επανάστασις τής 21ης Απριλίου, είναι αποφασισμένη, συντρίβουσα κάθε
έμπόδιον, νά διορθώση τά κακώς κείμενα τού τόπου.
Πρώτον οε καί κυριωτερον κακώς κείμενον ήτο τό Σύνταγμα καί δι’ αύτό ακρι
βώς αμέσως καί δίχως χρονοτριβήν έπεδόθη εις τήν άναθεώρησίν του.
Επελεςε κατ αρχήν μίαν Επιτροπήν έξ αρίστων νομομαθών καί έκ διακεκρι
μένων δικαστικών, ή οποία έςεπόνησεν έν σχέδιον Συντάγματος. Τό σχέδιον τούτο
ετεθη υπο τήν έγκρισιν τού Ελληνικού λαού, ύπό τήν έννοιαν δτι πραγματικώς έοοθη εις δλους ή ουνατότης νά έκφράσουν έλευθέρως τήν γνώμην των. ΠαρΚλλήλως
η,ρός τά γνωστά δελτάρια τού τύπου, τά όποια έπιμελώς συνεκεντρώθησαν καί έμελετήθησαν, διωργανώθησαν παντού εις δλην τήν χώραν συγκεντρώσεις, δπου έγένοντο συζητήσεις επί τού προταθεντος σχεδίου Συντάγματος καί διετυπώθησαν διά
φοροι γνώμαι καί άπόψεις.
Λαβοΰσα δέ κατόπιν ή Επανάστασις σοβαρώς υπ’ δψιν τάς άντιλήψεις τού
λαού προεοη εις τήν σύνταξιν ενός άλλου σχεδίου Συντάγματος συμφώνως πρός τάς
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λαϊκάς επιθυμίας. Το σχέδιον τούτο έτυχεν, δπως καί τό προηγούμενον, άναλόγου
έπεςεργασίας. Καί τέλος ή Έπανάστασις παρουσιάζει τό τελικόν κείμενον καί διά
τοΰ δημοψηφίσματος τό θέτει υπό τήν κυρίαρχον εγκρισιν του κυριάρχου Ε λληνι
κού λαού.
Νομίζω δτι μετά άπό οσα είπα φαίνεται καθαρώς ποιος υπολογίζει τήν γνώ
μην τοΰ λαού καί ποιος δχι. Διότι ενώ ή Έπανάστασις, διά τοΰ τρόπου πού προανέφερα, ήτοι διά τοΰ πλήρους σεβασμού τής λαϊκής θελήσεως, έπιδιώκει νά θέση εις Iφαρμογήν έν Σύνταγμα, δ έκπεσών πολιτικός κόσμος ούτε καν ήρώτησε τόν λαόν
περί τοΰ Συντάγματος τό δποΐον τοΰ Ιπέβαλεν.
Τό 1952, δπως δλοι γνωρίζομεν, τό Σύνταγμα δεν έψηφίσθη ύπό τοΰ λαοΰ, άλλά
ύπό Βουλής, καί μάλιστα ύπό Βουλής μη ’Αναθεωρητικής, μή Ιχούσης δηλαδή ναμικώς τό δικαίωμα νά άναθεωρήση τό παλαιότερον Σύνταγμα. Έ ν πάση περιπτο')σει άξίζει νά λεχθή, δτι καί εις αυτήν τήν Βουλήν, ή δποία παρανόμως επελήφθη
τής συνταγματικής άναθεωρήσεως, τό Σύνταγμα τοΰ 1952 έλαβε τήν άναιμικήν
π λ ε ι ο ψ η φ ί α ν τ ω ν δύο μόν ο ν ψ ή φ ω ν .
Οδτω διά τής ψήφου ενός Τούρκου, τοΰ Χαμδή καί Ινός κομμουνιστοΰ, τοΰ
Καραμαούνα, Ιπεβλήθη ε!ς τόν λαόν εν Σύνταγμα άπό τό όποιον άπηλλάγημεν διά
τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως τοΰ λαοΰ.
Τά γενικά χαρακτηριστικά τοΰ ύπό τής Έπαναστάσεως προταθέντος νέου Συν
τάγματος είναι τά ακόλουθα:
Πριν δμως τά ά,ναφέρω, Ιπιθυμώ νά δηλώσω δτι ή Έπανάστασις δεν έα-εΰοε τό
άπολύτως καλόν Σύνταγμα, τό τέλειον Σύνταγμα, τό δποΐον Σύνταγμα θά λύση
δλα τά προβλήματα καί θά ευχαρίστηση τούς πάντας. Καί δεν τό Ιφεϋοεν ή Έπανάστασις αυτό τό Σύνταγμα, διότι άπλούστατα, τοιοΰτον Σύνταγμα είναι άδύνατον νά ύπάρξη.
Ή Έπανάστασις δμως δικαιούται νά καυχηθή δτι. Ιάν δεν επέτυχε νά συντάξη τό άπολύτωε καλόν. Ιπέτυχε νά συντάξη τό σχετικώς καλλίτερον άπό δλα τά
μέχρι τοΰδε Ε λληνικά Συντάγματα.
'Ο Ισχυρισμός δέ σ,ύτός δέν είναι κενός περιεχομένου. Είναι πραγματικότης.
Διότι:
Π ρ ώ τ ο ν , τό νέον Σύνταγμα διαχωρίζει εύκρινώς τάς έξουσίας των πολι
τειακών δργάνων, ώστε νά μην Ιπέρνεται σύγχυσις καί σύγκρουσις.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , ρυθμίζει τάς αρμοδιότητας τοΰ Άνωτάτου ’Άρχοντος, αί δποΐαι
προσδιορίζονται Ιπακριβώς καί λεπτομερειακώς, ώστε νά άποφευχθοΰν έκ νέου α! πα
ρεξηγήσεις τοΰ παρελθόντος.
Τ ρ ί τ ο ν , θεσπίζει διά πρώτην φοράν ώρισμένα κοινωνικά καί ηθικά δικαιώ
ματα τών άτόμων έναντι τής κοινωνίας καί τής κοινωνίας έναντι τών άτόμων.
Τ έ τ α ρ τ ο ν , εισάγει νέους θεσμούς διά τής λειτουργίας τών όποιων απο
κλείονται αί άντεθνικαί, προδοτικά! καί πολίτικα! δραστηριότητες τών εχθρών τής
πατρίδος.
Πάντως δέον νά τύχη ιδιαιτέρας μνείας τό γεγονός, δτι δλαι αί λεπτομέρεια:
τοΰ δημοσίου βίου ρυθμίζονται ύπό τοΰ νέου Συντάγματος, εις τρόπον ώστε νά μή
παρουσιασθή εις τό μέλλον τό δυσάρεστον φαινόμενου τών αδθαιρέτων ενεργειών.
Ουτω τοΰ λοιποΰ δ Ικλογικός νόμος, ή άνεξαρτησία τής δικαιοσύνης, ή άπόδοσις τών δημοσίων ύπηρεσιών, ή Παιδεία, ή μέριμνα διά τήν έργασίαν καί διά
τούς έργαζομένους, ή έθνική άμυνα, κλπ. θά άπολαμβάνουν τής μεγίστης προαγω
γής, ένώ ταύτοχρόνως τό ρουσφέτι, ή φαυλοκρατία, ή έξαγορά, δ κομματισμός, ή Α
δικία καί ή παρανομία θά πατάσσωνται άμειλίκτως.
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ο νεον -υνταγμα προστατεύει τα καλά καί απαγορεύει τα κακά. ’Απομένει δέ
εις τους εφαρμοστά? τοϋ Συντάγματος διά τοϋ νόμου νά εξασφαλίσουν την πραγματι
κήν προστασίαν τ ά γ καλών καί την πραγματικήν άπαγόρευσιν των κακών.
, , ° τί νά
άπατώμεθα, δπως 6 ’Αριστοτέλης έλεγεν «δεν είναι οί θεσμοί
που σώζουν τήν πολιτείαν, αλλά οι άνθρωποι». Δεν αρκεί δηλαδή νά εχωμεν κ α 
λ ο ύ ς θ ε σ μ ο ύ ς , αλλά πρέπει νά εχωμεν καί α ν τ α ξ ί ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ° υ ς ’ πΡ°θΰμους νά έργασθοΰν καί νά άγωνισθοΰν, διά τό συμφέρον τ ν - πατριοος.
' Γ
Κατα το παρελθόν δυστυχώς είχαμε καί κακούς θεσμούς καί κακούς ανθρώ
πους, ενφ τώρα εχομεν καλούς καί θά κάνωμεν ακόμη καλλίτερους θεσμούς, έχομεν
επίσης και καλούς ανθρώπους, διότι εάν οι σήμερον κρατούντες δέν ήσαν καλοί θά
είχαν άναμιχθή μέ^ τούς προηγούμενους καί θά ειχον γίνη ενα μέ εκείνους.
Απεναντίας οΐ σήμερον έξουσιάζοντες διεχώρισαν τήν θέσιν των από τούς προη
γούμενους, τους κατήγγειλαν καί τούς κατήργησαν, διότι ήσαν ωαΰλοι καί διαλυταί
τής πατρίδος.
Μόνη της ή Επανάστασις εοωσε καί δίδει τούς καλούς εθνωφελείς θεσμούς
Μονή της η Επανάστασις δέν ήμπορεΐ νά οώση εις τήν Ελλάδα καί τούς καλούς αν
θρώπους. Διά νά έπιτευχθή αυτό, χρειάζεται τήν βοήθειαν δλων. Καί ιδού ή εκκλησις τής Έπαναστάσεως:
, , 11 Επανάστασις κύριοι προσκαλεϊ έν όνόματι τής Πατρίδος τούς πανέλληνας
εις εθνικόν συναγερμόν. Νά σβήσωμεν τό παρελθόν. Νά έξαφανίσωμεν παλαιάς κατ’? ζ. „
κλείσωμεν τά ώτα εις τούς κήρυκας τού διχασμού καί τοϋ μίσους.
Κάρολος δ λαός, μέ επικεφαλής σάς τούς εργαζομένους, νά βαδίση τον δρόμον τής
φυλής. Ν ά β α δ ί σ ω μ ε ν δ λ ο ι ή ν ιο μ έ ν ο ι μ έ μ ί α ν θ έ λ η σ ι ν
κ α ί μ έ δ ύ ν α μ ι ν καί μέ παλμόν π ρ ό ς τ ή ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν μ ι α ς
ι : ε α ς Μ ε γ ά λ η ς κ α ί Α ι ω ν ί ο υ ’ Ε λ λ ά δ ο ς , δπως τήν ώνειρεύθησαν οι προγονοί μας καί δπως τήν όνειρευόμεθα ημείς καί δ π ω ς π ρ έ π ε ι ν α
γ ί ν η καί δπως θά γίνη, δ ι ό τ ι θ έ λ ο μ ε ν ν ά γ ί ν η .
Ζήτω ό εργαζόμενος Λαός
Ζήτιο ή ’Επανάστασις
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ Α ΔΑ Σ

Ο

ΛΑΟΣ

ΑΠΗΝΤΗΣΕ

ΘΡI A ΜΒΕΥΤIΚΩΣ

ΝA ϊ
Κ Α Ι ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩΜΕΝ
Δ Ι Α ΤΗΝ Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Ν ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Α Θ Ε Μ Α Τ Α

***************************************************

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ

ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑΚΤΚΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΤΑΣ

*Yrrc τού κ. Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ

(Σ υ ν έ χ ε ια έκ τοϋ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ κα ί τέ λ ο ς)

Γ'

Περίοδος

δ ια τ η ρ ή σ ε ω ς

τή ς

εξουσίας.

"Οταν λοιπόν επιτύχουν οι κομμουνισταί τήν κατάληψη της εξουσίας αμέσως
οργανώνονται για την κατοχύρωσή της, γιά νά κρατήσουν δηλαδή την εξουσία καί
μή άνατραποϋν από την αντεπανάσταση.
Στην τρίτη αυτή περίοδο, δ εμφύλιος πόλεμος φτάνει στο δξύτερο σημείο του.
Τότε ακριβώς ανακύπτει ή επιτακτική ανάγκη τής όργανώσεως τοϋ ερυθρού
στρατού, μέ τόν όποιο θά αντιμετωπίσουν δλα τά. άντεπαναστατικά κινήματα.
Έάν καί κατά τήν περίοδο αυτή επιβληθούν οί κομμουνισταί, τότε πλέον μπο
ρεί νά είπή κανείς δτι ό εμφύλιος πόλεμος 'έληξε καί παραχώρησε τή θέση του στη
δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, πού αποτελεί γιά τόν κομμουνισμό τό δόγμα, την ιδεο
λογία τής πολιτικής καί τής κοινωνικής του ύποστάσεως.
. -Κατά τό έτος 1926, στό επίσημο σοβιετικό φύλλο «ή σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή
σ κ έ ψ η κ α ί ή ε π α ν ά σ τ α σ η » , εδημοσιεύθη ένα άρθρο πού συνιστάται
στά κομμουνιστικά κόμματα ώς «κ ώ δ ι κ α ς ε μ φ ύ λ ι ο υ π ό λ ε μ ο υ» και
περιέχει σέ περίληψη τά εξής:
α) Γενικές παρατηρήσεις.
β) ΙΙερί τής όργανώσεως τοϋ απαραιτήτου οργάνου μάχης.
γ) Περί τής όργανώσεως μονάδων μάχης, ταγμάτων έπιθέσεινς καί πολιτο
φυλακής.
ο) Ζητήματα οπλισμού.
δ) Περί εργασίας γιά τήν ηθική καί υλική διάλυση τοϋ στρατού καί τής α
στυνομίας τοϋ αστικού κράτους.
στ) Γενικό σχέδιο επαναστάσεως ή ενόπλου είςεγέρσεως.
Καί π ρ ώ τ ο ν : 'Η συγκρότηση καί οργάνωση τοϋ ο ρ γ ά ν ο υ μ ά χ η ς
ανήκει στά κομμουνιστικά κόμματα των διαφόρων χωρών.
Κατά τήν προπαρασκευαστική περίοδο, οφείλουν ταΰτα νά δημιουργήσουν εν
εργό στρατιωτική οργάνωση, πού πρέπει ν’ άποτελήται από τρεις κομμουνιστάς, οΐ
όποιοι θά έχουν κατά τό δυνατό στρατιωτικές γνώσεις.
Ό ένας από τούς τρεις αυτούς κομμουνιστάς πρέπει νά κατευθύνη τήν εργασία
του γιά τήν κατάπτωση τού ηθικού τών στρατιωτικών καί αστυνομικών δυνάμεων
τοϋ αστικού κράτους.
« Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Ή ό ρ γ ά ν ω σ η τ <5 ν μ ο ν ά δ ω ν μ ά χι η ς θά
γίνεται ώς εξής: “Ολα τά μέλη τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, πού μπορούν νά κρα
τούν όπλο, παίρνουν μέρος στις ομάδες μάχης. Καλό είναι νά προσελκυσθοϋν καί δσο
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ιό δυνατό περισσότερα μέλη. Οί ομάδες αυτές διαιρούνται κατά δεκάδες (δεκαρχίες)
για την εκπαίδευση, η οποία είναι μυστική καί άποτελεΐται άπό δύο μέρη: Τή χρή-'ύ l^vv δ/.λων και την κατασκοπεία. Διδάσκονται κυρίως οι οδομαχίες, ή νυχτερινή
μάχη καί οί αιφνιδιαστικές επιθέσεις.
«Για να τηρήται μυστική η εκπαίδευση κάθε ομάδας, πρέπει νά επιτυγχάνεται
t] εισαγωγή της σ εναν δποιονδηποτε νόμιμό σύλλογο ή δργανισμό, πού λειτουργεί
κΡκτ°ζι 07ΐϋ)ζ είναι οί αθλητικοί, οί κυνηγετικοί, οί έκδρομικοί κλπ. Ιφ’ δσον
βέβαια δέν ύπάρχει τέτοιος κομμουνιστικός.
*Τ ρ ι lο ν . Σ χ ε τ ι κ ά
μ έ τα δ π λ α κ α ί
π υ ρ ομα χ ι κ ά
συνιστάται όπως ^δλα τά μέσα μπαίνουν σ’ ενέργεια για την απόκτηση οπλών. Προς
τούτο πρέπει νά δημιουργηθοϋν κομμουνιστικές βάσεις στις στρατιωτικές αποθήκες καί*
.α εργοστάσιά καί^ν άγορασθοΰν όσο τό δυνατό περίσότερα όπλα άπό τό έξωτερικό.
Δον πρεπει νά παραλείπεται καμμιά ευκαιρία γιά τή συγκέντρωση έκρηκτικων Ολων, οι όποιες θά εξευρίσκονται μέ δλα τά μέσα καί άπ’ δπου υπάρχουν τέ
τοιες ύλες, όπως π.χ. είναι ό στρατός, οί βιομηχανικές έπιχειρήσεις καί ιδίως οί
λατομικές καί^ ύπονομοποιητικές. Μέ τό περισυλλεγόμενο υλικό πρέπει νά κατα
σκευάζονται σέ ιδιωτικά έργαστήρ:α -χειροβομβίδες, βόμβες, καταχθόνια μηχανήμαl0C
Η διασκευή τών εργαστηρίων αυτών πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε νά Ιπιτρέπη τήν^ ανάπτυξη τής έργασίας τους σέ περίπτωση κομμουνιστικής επαναστάσεως.
«Ή ε ρ γ α σ ί α
γιά
τ ή ν ή θ ι κ ή καί
ί λ ι κ ή
δ ι άλ υση τ ου στρατού
κ oqI τ ή ς ά σ τ υ ν ο μ ί α ς ,
ανήκει στις
στρατιωτικές τριάδες καί πραγματοποιείται άπό ειδικά έκλεγόμενους κομμουνιστάς.
Ια μέλη του κόμματος πού βρίσκονται μέσα στό στρατό καί στήν αστυνομία, πρέπει
να καταβάλλουν προσπάθεια, δπως κάνουν άδύνατο κάθε ένέργεια καί δράση αύτών
σε περίπτωση κομμουνιστικής έπανάστασης. Δέν Ιπιτρέπεται υποχώρηση σέ κανένα
εμπόδιο. Πρέπει ν άρχίζουμε άπό τή φιλική έπιρροή καί νά καταλήγουμε στήν έπιρροη τής άπειλής καί τού τρόμου.
,
<<Τ5 * ν
^ V, ε ν 0 π X 0 έ ς ε γ ε ρ σ η πρέπει οί άρχηγοί νά έπιι.υχουν δυο σκοπούς: την άποσύνθεση τού εχθρού καί τήν νίκη των έργατών.
, *_
ν* Αποσυνθέσουμε τελείως τόν έχθρό πρέπει νά δργανώσουμε τόν τρόμο
κατα των αρχηγών των εχθρικών δυνάμεων, σέ τρόπο ώστε άπό τήν άοχή νά βρε
θούν οί δυνάμεις αυτές χωρίς διοικητές. "Ολες οί άντεπαναστατικές προσωπικότητες
κρεπει νά δολοφονούνται (Ικκαθαρίζωνται) ».
Μετά άπό τόν κώδικα αυτό, ή σ ο β ι ε τ ι κ ή
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή έκδο
ση δημοσίευσε για τούς κομμουνιστάς τού έξωτερικοΰ ουό άκόμη βιβλία μέ τούς τί
τλους: «ή μάχη των δρόμων» καί «ή κατασκευή οδοφραγμάτων».
, ΣΧετ(·κα ε“ ^ης μέ τό σύνθημα τών κομμουνιστών περί τής μετατροπής τών
πολεμούν των διαφόρων κρατών σ’ εμφυλίους πολέμους, ή έκτελεστική Ιπίτοοπή τής
1 διεθνούς τής Μόσχας σέ μιά συνεδρίαση τής 26 Μαΐου 1927 πήρε τις άκόλουθάποφασεις, πού άφοροΰν καί γενικώτερα τήν προπαρασκευή τών Ιμφυλίων πολέμων"

- . <<α] ° ’ *cW 0uvt3; ai 3λων τών ΧωΡών πρέπει νά προπαρασκευάσουν τό "έδαφος
ωστ: κάθε πόλεμός πού άναλαμβάνουν καί διεξάγουν άστικές κυβερνήσεις, νά μετατρεπεται ^άμέσως σε εμφύλιο. Γιά τήν επιτυχία τού σκοπού αυτού πρέπει νά έργάζωνταί ατχ εργοστάσιά καί στούς στρατούς τών χωρών τους.
«β) Δέν πρέπει νά έλαττώσουν τή συνωμοτική δράση τους. Πρέπει νά προπαρασκευυασουν τις μάζες γιά τόν Ιμφύλιο πόλεμο μέ διαδηλώσεις, δταν παρουσιάζε-

'Ο έμφύλιος πόλεμος
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ται ευκαιρία. Οί μαχητικές αυτές διαδηλώσεις πρέπει νά Ιχουν ώς σύνθημα τήν κα
τάληψη της αρχής από το προλεταριάτο καί τήν εγκαθίδρυση τή,ς δικτατορίας αύτοΰ.
«γ) Τό σύνθημα τής γενικής άπεργίας δέν μπορεί νά φέρη τούς αναγκαίους
καρπούς παρά μόνον δταν συνοδεύεται άπδ τή σταθερή απόφαση νά μεταβάλη τή γε
νική απεργία σχεδόν αμέσως μετά τήν έκδήλωσή της σέ εμφύλιο πόλεμο. Είναι λοι
πόν άπαραίτητο δπως, από πρώτα, κάθε κομμουνιστικό κόμμα, εχη καταρτίσει επι
τελείο ικανό νά δδηγήση τούς προλετάριους Ιπαναστάτες σέ ένοπλο αγώνα κατα τής
άστικής τάξης».
Εξαιρετικά ένδιαφέρον είναι ενα έγχειρίδιο πού επιγράφεται «τακτική τοΰ ε
παναστατικού άγώνα μέσα στις πόλεις», βάσει τοΰ οποίου γίνονται οί σχετικές διδα
σκαλίες στό κομμουνιστικό πανεπιστήμιο «Σούν - Γιέτ - Σέν» τής Μόσχας.
Παραθέτω αποσπάσματα από τό έγχειρίδιο αυτό πολύ ένδιαφεροντα, είοικα
από τό κεφάλαιο « τ α κ τ ι κ ή
τ ώ ν ά ό ρ α τ ω ν ά σ κ η σ ε ω ν». Ιδού
λοιπόν τί γράφουν καί τί διδάσκουν:
«...'Η τακτική των άόρατων άσκήσεων στον Ιπαναστατικό άγωνα για τή δυ
ναμική κατάληψη τοΰ κράτους βασίζεται στίς ακόλουθες αρχές:
«α) ...Κείνο πού χρειάζεται γιά μιά έπανασταση δεν είναι η μαζα που θ άκολουθήση. Είναι δ μικρός δοκιμασμένος άόρατος στρατός που θα δδηγηση καί θα έπιβληθή; μέ τήν κατάληψη των στρατηγικών σημείων, ή οποία θα παράλυση την κυ
βέρνηση καί μαζί της τό κράτος. Τά υπόλοιπα είναι τοσο εύκολα καί τόσο άποτελεσματικά δσο μιά γροθιά σ’ ενα ήμίπληκτο παράλυτο. Ολος δ λαός σαν επαναστατημενη μάζα είναι τελείως άπαράδεκτη γιά τήν επανάσταση. Χρειάζεται καί άρκεί
ένας μικρός στρατός απόλυτα πειθαρχικός και τέλεια γυμνασμένος σέ δ,τι πρεπει
νά κάνη σέ μιά δεδομένη στιγμή κατά τήν επαναστατική τακτική...
«β) ... Ή Ιπανάσταση δέν είναι πόλεμος γιά νά εχη ανάγκη μεγάλης στρατη
γικής, πολλών δυνάμεων καί Ιδαφικής έκτάσεως. Τής άρκεί ή τακτική καί ένεργεΐ
ιιέ λίγους άνδρες σέ πεοιωρισμένο τομέα, συγκεντρώνοντας τΙς προσπάθειες της σέ
χτυπήματα μελετημένα, σκληρότατα καί αιφνιδιαστικά, κατά ώρισμένων στόχων α
ποφασιστικής σημασίας. Δέν επιτίθεται γιά νά καταλάβη τό κράτος, άλλά γιά νά
παραλύση τήν κυβερνητική λειτουργία, καταλαμβάνοντας καί παραλύοντας τό μη
χανισμό της. Δέν ύπολογίζει τόν κίνδυνο, γιατί μόνον ή απλότητα εξασφαλίζει την
Ιπιτυχία καί τά επικίνδυνα πράγματα είναι έκείνα πού πάντοτε είναι έξαιρετικα α
πλά. Δέν διστάζει μπρός στίς δύσκολες περιστάσεις, γιατί δέν έχει άνάγκη από ιδι
αίτερα ευνοϊκές συνθήκες, Ιπειδή ή επανάσταση γιά νάναι επανάσταση πρεπει νά μην
| χ η άνάγκη από τίποτε. Ή επανάσταση ή είναι αυτάρκης ή δέν είναι Ιπανάσταση,
άλλα στρατιωτικό προνουντσιαμέντο ή κανονικός πόλεμος.
«γ) Ή επανάσταση δέν είναι τέχνη. Είναι μηχανή. Γιά νά τεθή σέ κίνηση
χρειάζονται «τ ε χ ν ι κ ο I» καί μόνον «τεχνικοί» μπορούν νά τή σταματήσουν.
Ή τακτική τών «ά ό ρ α τ ω ν ά σ κ ή σ ε ω ν» είναι στοιχείο βασικό τής
εκπαίδευσης στήν Ιπαναστατική δράση μέσα στίς μεγάλες πόλεις,· κατα τήν επανα
στατική στρατηγική τής κόμιντερν.
«δ) Ή τακτική τών «ά ό ρ α τ ω ν ά σ κ η σ ε ω ν» έπιτρεπει κάτω
από τό φώς τής ημέρας καί μπροστά στα ματια τής άστυνομίας, να Ικπαιδευτή η
Ιπαναστατική δύναμη συστηματικά, μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά γίνωνται συχνά, άν
είναι άνάγκη, γενικές δοκιμές, μέσα στή θορυβώδικη κίνηση τών δρόμων καί στά
κράσπεδα τών κτιρίων τά όποια αποτελούν τά στρατηγικά σημεία, πού θά πρέπη
νά καταληφθούν, έπειδή είναι τά κέντρα τής γραφειοκρατικής καί πολιτικής μηχα
νής, δηλαδή τά νευραλγικά όργανα τής κυβερνήσεως, ή δποία χωρίς τήν κατοχή
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T0J» είναι ανίσχυρη καί αιχμάλωτη. Οί αρχές παρακολουθούν καί φοβούνται μιά
Απότομη εςεγερση της μάςας. Ποιος θά προσέξη τις μικρές παρέες στρατιωτών,
ναυ.ών ή αόπλων εργατών, πού γλυστροΰν στους διαδρόμους τών τηλεφωνικών κέν.ριον, τών τηλεγραφείων, μπαίνουν στό ταχυδρομείο γιά νά ταχυδρομήσουν τά γράμ
ματα τους, πηγαίνουν ατά υπουργεία, στη βουλή ή στο επιτελείο (γιατί έχουν από
πρώτα έφοδιασθή μέ σχετικές άδειες ή παρουσιάζονται μέ τις στολές καί τά εργαλεία
-Ρι'ατυν, πού προσκαλούνται για επισκευές τού ηλεκτρικού, τού αεριόφωτος, κλπ.) ;
«Ποιος θά τούς προσέςη, όταν παρατηρούν καί σημειώνουν στό μυαλό τους,
την κατανομή τών γραφείων, τή διάταξη τών κτιρίων, τή θέση τού κεντρικού διακόπιου τού ηλεκτρικού καί τών τηλεφώνων;
«ΙΙοιός θά τούς προσεξη όταν μελετούν μέ προσοχή, τό πώς στήν κατάλληλη
στιγμή θα μπορέσουν νά εισχωρήσουν αιφνιδιαστικά, πώς θ’ άποφύγουν τά εμπόδια πού
αναγνωρίζουν προκαταβολικά μέ κάθε λεπτομέρεια, πώς θά βροΰν τά εύκολοπρόσβλη-α σημεία, τις αδύνατες πλευρές, τούς χώρους πού παρουσιάζουν μικρή αντίσταση, στή
γραφειοκρατική καί στρατιωτική μηχανή τού κράτους;
, c
Μηχανικοί, υπάλληλοι ειδικευμένοι, τεχνίτες τών τεχνικών γραφείων
και υπηρεσιών θά εξασφαλίσουν τά σχέδια τών τεχνικών έργων καί εγκαταστάσεων,
συνεργεία ειδικά θά τά μελετήσουν. ,Θά σπουδάσουν πάνω σ’ αυτά, θ’ άποστηθίσουν,
θ αναγνωρίσουν επί τόπου τά υπόγεια δίκτυα υδροληψίας, φωταερίου, καλωδίων, τη
λεφώνων, υπονόμων, καθώς επίσης τά στόμια εισόδου καί εξόδου αυτών καί τις στοέ'
για τις επισκευές τους.
Η “·°λη διαιρείται σε τομείς καί κάθε τομέας σέ ύποτομείς. Τά στρατηγικά
.^,μεία προσοιορι-.ονται μέ ακρίβεια καί κατανέμονται οί αποστολές σέ συνεργεία από
τα οποία τό καθένα Ιχει^ τόν άναγκαίο αριθμό ειδικευμένων ή τεχνικών καί τόν άνά,ογο αριθμό ενόπλων «δυναμικών» στοιχείων, κατά προτίμηση μεμυημένων στρατιω
τικών. Πάντοτε χρειάζονται «ο υ ν α μ ι κ ο ί έ ν ο π λ ο ι», δίπλα στούς «ε ί
ο ι κ ε υ μ έ ν ο υ^ς» καί τεχνικοί ειδικευμένοι δίπλα στούς δυναμικούς «στ ρ α λ ω ' ε, ''
γαανάστασης. Δύο οιμοιριες από 25 άνδρες δυναμικούς καί δέκα
«ειοικευμενοι σιδηροδρομικοί τεχνικοί» φτάνουν γιά τήν αιφνιδιαστική κατάληόη ενός
μεγακου σιδηροδρομικού σταθμού. Τόσοι άκριβώς έφτασαν γιά νά καταλάβουν' τό σι-'
οηροορομικό σταθμό τής Μόσχας καί δέν έχρειάσθη περισσότερους ό Ντυμπένκο γιά
την κατάληψη τού σταθμού Βαρσοβίας στήν Πετρούπολη κατά τήν ’Οκτωβριανή Ε 
πανάσταση, πού έσάρωσε τόν Κερένσκυ τό 1917.
,
ή?ήΤν7-' ή φρουρά τών ταχυδρομείων θά φρουρή μήπως τό κτίριο δεχθή
επίθεση τού οχλου^άπ’ έξω, πέντε ταχυδρομικοί πού απασχολούνται στήν υπηρεσία
ιΟ-Αψο. ιή y αγμή -κείνη, θά μπορούν με μεγάλη ευκολία νά εξουδετερώσουν τή φρου
ρά με μερικές χειροβομβίδες, πού θά ρίξουν εναντίον της άπό μέσα από τό κτίριο καί
έτσι να γίνουν κύριοί του.
«Επίσης μέ δέκα μεμυημένους στρατιώτες, τών οποίων ό αρχηγός ξεύρει δτι τό
τη ,εφωνικο κέντρο ςήτησε ενίσχυση άπό τήν αστυνομία, άν είναι τολμηρός καί έξυπνος, δεν θά δυσκολευτή νά παρουσιαστή στό τηλεφωνικό κέντρο γιά νά' δηλώση δτι
είναι... η ενίσχυση =πού έζητήθη καί αντί νά τό φρουρήση γιά τήν κυβέρνηση, νά τό
κα.αλαο η για την επανάσταση όταν θά έλθη ή κατάλληλη στιγμή καί θά είναι πλέον
ουναιη η^προπαρασκευασμένη μέ επιμέλεια άπό πρώτα απομόνωση μέσα σέ λίγα λε
πτά τής ώρας, οχι μονάχα συνοικιών, αλλά καί ομάδων κτιρίων καί απλών ακόμη ο?κοοομικΰΑ τετράγωνων. Μόνο δυό χιλιάδες άντρες έτσι γυμνασμένοι κατάλαβαν τή
Μόσχα και επεοαλαν την επανάσταση τού 1917.
«Κατά τής τεχνικής αυτής τό αστικό κράτος δέν έχει μέσο άμύνης. Όποιαδή-
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ποτέ κι’ αν είναι ή κυβέρνησή του θά μεταχειρισθή μέσα άποκλειστικώς αστυνομικά.
Θά φροντίση νά φρούρηση υπουργεία καί υπηρεσίες. Ή επανάσταση θά τό παραλύση
καταλαμβάνοντας τά τεχνικά του όργανα. Γιά την επαναστατική κατάκτηση τοΰ νεώτερου συγχρονισμένου κράτους, φτάνουν ομάδες από ένοπλους πού διοικοΰνται από...
μηχανικούς. Τεχνικοί δηλαδή καί στράτευμα εφόδου. Τό αστικό κράτος διαθέτει άμυ
νά του... χωροφυλακή καί μέτρα αστυνομικά’ είναι καταδικασμένο».
Αυτά διδάσκονται στά κομμουνιστικά πανεπιστήμια, καί οφείλουμε νά ομολογή
σουμε ότι από τή δική τους άποψη είναι τέλεια, από τήν άποψη δμως τοΰ εθνικού κρά
τους εξαιρετικά επικίνδυνα. Ή πράξη όέ στήν Ελλάδα άπόόειξε ότι οι ίδιες διδασκα
λίες έγιναν στο πανεπιστήμιο Κ ο ύ τ β η καί στους Ελληνας κομμουνιστας,
πού τις έφήρμοσαν πιστά στά κινήματα τους στήν Ελλάδα.
’Από δσα άναφέραμε παραπάνω, προκύπτει δτι, ή υπό τής Σοβιετικής Ενώσει^;,
ώς ήγέτιδος τοΰ διεθνούς κομμουνισμού, χρησιμοποιουμένη μέθοδος κατακτήσεως των
ελευθέρων κρατών, διά τής προκλήσεως εις ταύτα εμφυλίων πολέμων καί τής καταλήψεως τής έξουσσίας από τά εγχώρια κομμουνιστικά κόμματα είναι ή πιό συμφέρουσα
γιατί άφ’ ενός μέν δεν είναι γ ι’ αυτούς πολυέξοδη, άφ’ ετέρου δέ δεν τούς εκθέτει
στή διεθνή κοινή γνώμη.
Είναι πάντως γνωστό, δτι κατά κανόνα στούς εμφύλιους πολέμους πού προκαλούνται από τούς κομμουνιστας σέ μιά χώρα, ένισχύονται από ομοϊδεάτες τους, οί ό
ποιοι μπαίνουν στή χώρα αυτή είτε μυστικά, είτε φανερά, από διάφορα δορυφόρα
κομμουνιστικά κράτη καί από τήν ίδια ακόμη τή Σοβιετική "Ενωση, ώς δήθεν εθε
λοντές.
"Οπως προκύπτει από δσα άναφέραμε προηγουμένως, ό έμφύλιος πόλεμος δια
νύει τρία στάδια, ήτοι: α) τό στάδιο τής προπαρασκευής, β) τό στάδιο τής εξεγερσεως,
καί -γ) τό στάδιο τής διατηρήσεως τής εξουσίας. Στο καθένα δέ από τά στάδια αυτά
περιλαμβάνονται διάφορες ενέργειες, οί όποιες εξυπηρετούν δλους τούς αντικειμενικούς
σκοπούς των κομμουνιστών.
Κατά συνέπειαν ή αντιμετώπιση τού έμφυλίου πολέμου, είτε προληπτικώς, εί
τε κατασταλτικώς, πρέπει νά περιλαμβάνη κατάλληλες αντενέργειες στις προσπά
θειες τών κομμουνιστών, γιά δλα τά στάδια τούτου.
ΓΩς γενικό δμως όργανο τό όποιο θά καλύπτη καί θά έξυπηρετή όλες τις ένέργ ειές μας καί σέ δλα τά στάδια τοΰ έμφυλίου πολέμου, πρέπει νά όργανωθή καί λει
τουργά ένα τέλειο καί αποτελεσματικό δίκτυο πληροφοριών. Μέ τό δίκτυο αυτό τών
πληροφοριών θά είναι δυνατό νά ελέγχεται ή εισαγωγή καί ή μεταφορά στή χώρα,
οπλών, πυρομαχικών καί πάσης φύσεως πολεμικού υλικού, καί ή ανακάλυψη τέτοιων
ειδών πού τά έμπασαν λαθραία. Θά μπορή, επίσης ν’ άντιμετωπισθή στή γένεση της
κάθε ύποπτη ενέργεια τών παρανόμων μηχανισμών τών κομμουνιστικών κομμάτων.
Θά είναι δυνατό επί τή βάσει τών πληροφοριών τοΰ δικτύου τούτου νά παρεμποδίζε
ται ή εισροή έμψυχου υλικού στον παράνομο οργανισμό τών κομμουνιστικών κομμά
των. Παράλληλα θά επιτυγχάνεται ή ανακάλυψη καί σύλληψη ή μέ άλλο τρόπο εξουδετέρωση τών ηγετικών στελεχών καί γενικώτερα τών στελεχών τών κομμουνιστών,
πού εργάζονται συνωμοτικά. Καί τέλος θά καταβάλλεται προσπάθεια νά προκαλεϊται
στίε δυνάμεις τών κομμουνιστών φθορά απο το εσωτερικό -ους.
'Η αντιμετώπιση κατά στάδια τών ενεργειών στις όποιες προβαίνουν οί κομμουνισταί γιά τήν πρόκληση καί επιτυχία έμφυλίου πλέμου, θά μάς απασχόληση σέ
άλλα άρθρα.
Ν. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ

Θ ΕΜ ΑΤΑ

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι ΕΞΕΤΑΣΕΩΙ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
* * * * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,
Τοϋ κ, ΔΗ Μ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η ,

'Α σ τυ νο μ ικο ύ Δ)ντοΟ Β' έ.σ.

(Σ υ ν έ χ ε ια έκ τοΟ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ )

χου και της οποίας, ίχνη της μελάνης της, τά δποϊα είχε συμπαρασύρει, κατά τήν
συναντησιν της γραμμής της η (πεννα) τοΰ διευθυντοΰ, (διότι ήτο υγρά είσέτι) , ό
ταν έμονόγραψε καί δ διευθυντής, εναργέστατα ήσαν επί τής φωτογραφίας.
0 ^αν ί) μελάνη ι·ής πρώτης γραμμής δέν έχει αποστεγνώσει καί έπικαθήσει
/οα γραμμή, η περίσσεια μελάνη τής πρώτης θά οιαχυθή επί τής έπικαθημένης γραμ
μή^ χωρίς τοΰτο νά αφίνη ίχνη, διότι άπορροφάται μετά τής δευτέρας.
Ενίοτε δ^ι ά χ υ σ ι ς τής μελάνης παρατηρεΐται εκατέρωθεν τής. γραμμής άναδιπλώσεως ή πτυχής εγγράφου.
Αν όμως η λεςις προϋπήρχε και ή άναδίπλωσις έδημιουργήθη έκ των ύστέρων, τά συμπίπτοντα^επ ^αυτής τμήματα των γραμμών των γραμμάτων, δυνατόν νά
είναι διακεκομμένα ή «απολεπισμένα» (μαδημένα) , άναλόγως τής ποιότητος τοϋ
χάρτου^ καί τοϋ αριθμού τής έπαναλήψεως τής άναδιπλώσεως, αλλά διάχυσις. τής με
λάνης δέν θά ύπάρχη.
^ ' s r
H (μπίλλια) των Μπίκ εις τάς αναδιπλώσεις ή πτυχάς (άποσκουπίζεται) καί
εγκαταλειπεται ούτως ή μελάνη της επί τής μιας πλευράς τής άναδιπλώσεως ύπό
μορφήν παχειας γραμμής.
__Τό αυτό δυνατόν νά παρατηρηθή καί δταν διά τό κείμενον εχει χρησιμοποίη
σή έγχρωμον ή πολύ μαλακής μολυβδίδος γραφίτου.
^Επομένως ή μέν «διάχυσις» διαλαλεΐ την μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ α ν νραφήν
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§ 15 . ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΑ ΜΟΛΥΒΔΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΤΟΥ

Σπανίως^σήμερον συντάσσονται έγγραφα διά μολυβδίδος γραφίτου, ού μήν άλλα
τηρούνται πρόχειροι σημειώσεις κλπ.

Μέθοδοι έξετάσεως άποδεικτικων εγγράφων
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Ό γραφίτης είναι ορυκτόν α δ ρ α ν έ ς , δηλαδή δεν άπορροφάται, ουδέ διαχέεται εντός τής χαρτομάζης εις τάς αναδιπλώσεις, πτυχάς τοΰ χάρτου, κατά τήν
διασταύρωσιν των γραμμάτων του, μετά γραμμάτων διά μελάνης, γραφομηχανής
κλπ., ή δέ παρέλευσις τοΰ χρόνου ούδεμίαν έπίδρασιν επί τής άποχρώσεώς του α
σκεί καί εντεύθεν ούδέν στοιχεΐον παρέχει, πρός προσδιορισμόν τοΰ χρόνου γραφής
τοΰ κειμένου του.
’Αναμιγνύεται, υπό μορφήν πολτού μέ άργιλον καί κατασκευάζονται τά εντός
ξύλου περικλείοντα τον γραφίτην, κοινά μολύβια, ή μέ χρώματα ανιλίνης καί λιπαράς ουσίας καί κατασκευάζονται τά διαφόρων χρωμάτων μολύβια.
Τό αυτό ισχύει καί διά τυχόν κείμενον διά κοινής κιμωλίας γραμμένον ή αί
έγχρωμοι αί δποϊαι παρασκευάζονται άπό θειϊκόν άσδέστιον καί χρώματα.
Εις περίπτωσιν διασταυρώσεως γραμμής κειμένου διά μολυβδίδος γραφίτου καί
μελάνης ή μόνη δυνατή Ιξέτασις είναι ή διά τοΰ μικροσκοπίου, υπό πλάγιον φωτι
σμόν οτε, αν ή γραμμή τής μολυβδίδος έπικάθηται τής μελάνης, τά κοκκώδη ή υπό
μορφήν πεταλίων μόρια τοΰ γραφίτου, θά αντανακλάσουν τό φως. Επομένως ή μή
έπισήμανσις (άντανάκλασις) θά οφείλεται εις τό οτι ή έπικαθημένη γραμμή είναι ή
τής μελάνης.
“Αν ή γραμμή είναι εγχρώμου μολυβδίδος, δυνάμεθα νά λάβωμεν έγχρωμον φω
τογραφίαν. “Αν ή εκ γραφίτου πρώτη γραμμή έχει προκαλέση μικράν ή μεγάλην
φθοράν εις τόν χάρτην καί έπικαθήσει αυτής γραμμή έξ ά λ κ α λ ι κ ή ς μελάνης αυ
τή θά διαχυθή εκατέρωθεν τής γραμμής τοΰ γραφίτου.
Ενίοτε σκληροί τύποι (No 3, 4) , μαλυβδίδων γραφίτου, δημιουργούν έντός
τοΰ δλου εύρους τής γραμμής τοΰ γράμματος αυλακώσεις — ξέσματα — τά όποια
δύνανται νά διαπιστωθούν κατόπιν έπισταμένης διά τοΰ μικροσκοπίου έξετάσεως
καί μόνον δταν ή τοΰ γραφίτου γραμμή είναι ή έπικαθημένη, τής έκ μελάνης γραμμής.
Μερικών εγχρώμων μολυβδίδων τό κείμενον είναι τελείως άνεξίτηλον. Τοΰτο
επιτυγχάνεται διά τής. άναμίξεως μεγάλης ποσότητος χρωστικής οόσίας, μετά γρα
φίτου.
§ 1 6 . ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Ό χάρτης παρασκευάζεται διά μηχανικών καί χημικών μέσων, μέ πρώτας ύλας,
τό ς ύ λ ο ν , τά ρ ά κ η , ίνας κ α ν ν ά β ε ω ς , σ π ά ρ τ ω ν , άχυρα (πλούσια εις
κυτταρίνην) , σήμερον δέ καί Ικ συνθετικών υλών.
Κατ’ αρχήν πολτοποιούνται τά χρησιμοποιούμενα είδη, καθαρίζονται, αποχρω
ματίζονται διά μηχανικών καί χημικών αλκαλικών μέσων (ύποχλωριώδες άσβεστιον,
ύπερμαγκαλικόν κάλιον, θειοΰχον άσβέστιον) καί δι’ άλλων χημικών ουσιών, ώς λ.χ.
τοΰ καυστικού νατρίου διά τοΰ οποίου τοΰ προσδίδεται μεγαλυτέρα αντοχή, διά θει
ούχου νατρίου, θειϊκοΰ άργύλου καί κολοφωνίου καί άποτρέπεται ή διάχυσις — ά
πλωμα — τής μελάνης, δι’ ασβεστίου καί μετατρέπεται εις αδιαφανής καί αποκτά
μεγαλυτέραν ευλυγησίαν καί καλήν άφήν, έπιχρίεται διά παραφίνης, κηρού καί μετατρέπεται εις άδιάβροχον ή δι’ άμυλοειδών ή άλλων συνθέτουν ουσιών, καί αποκτά
στιλπνήν έπιφάνειαν καί τέλος διά διαφόρων συνθετικών χρωμάτων τοΰ προσδίδεται
ή επιθυμητή άπόχρωσις.
“Ολα τά προαναφερθέντα υλικά στοιχεία άποτελοΰν τήν βάσιν διά τήν φ υ σ ι κ ή ν καί χ η μ ι κ ή ν έξέτασιν τοΰ χάρτου. Ή έξέτασις δμως τοΰ χάρτου άπό αστυ
νομικής άνακριτικής πλευράς πάσχει, διότι ή έξεταζομένη ποσότης είναι πάντοτε σχε
δόν μικρά καί επομένως αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρόν μέρος τής δλης όμοιας καί
ταυτοχρόνως παραχθείσης ποσότητος. Ή υγρασία καί ή μεγάλη θερμοκρασία έπιδροΰν
σφόορα καί πάντοτε δυσμενώς έπί τής ποιότητος τοΰ χάρτου. Έ τι δέ άπό καθαρώς
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αστυνομικής πλευράς, τό αποτέλεσμα της έξετάσεως πρέπει να παρέχη εξόφθαλμα
στοιχεία (ίχνη) οια να διευχεραίνεται τό έργον τής άναζητήσεως εις τούς χονδρελ αΡτ°πωλας κλπ. Ή έξέτασις του χάρτου, κατ’ άρχάς, γίνεται διά φυσικών
μεθοοων,^ οιοτι αυται οεν μεταβάλλουν τήν φυσικήν του κατάστασιν, δηλαδή έξετάζε^αι το^ μήκος, το πλάτος,^τό βάρος, ή άπόχρωσις, ή επιφάνεια, ό βαθμός άδιαφανείας
/ιυκνοι,ης
, ιής αντοχής, τής στιλπνότητος, ή υδατογραφία, α'ι τυχόν έντυποι
γραμμαμ αι τυχόν οιατρήσεις, πρός εύχερεστέραν αποκοπήν του
~ Η εζ-ίΧ^
^νεργεΐται^ καλλίτερον εις σκοτεινόν χώρον διά διαπερατού τεχνι
κού φωτισμού, διότι ούτως έπισημαίνονται δλαι αί μικρολεπτομέρειαι τής υφής του.
„ , 1|1°Τ .τγϊς α ν τ ο Χ ή ζ καταμετρείται οι5 ειδικού οργάνου, κατά τήν διά'-Ρησιν η αναδιπλωσιν τού χάρτου καί ό βαθμός τής άποχρωματίσεώς του, δι’ έκθέσεως υπο το υπεριώδες φως.
Δ ι α τ ο ύ

φασματογράφου.

_ ,. ’Απ0κό?τεται έκ τού εγγράφου τεμαχίδιον χάρτου (έστω καί 3 χιλ. μόνον) καί τοaOtlcLSuai εις την κατάλληλον θέσιν, δπου καί κατακαίεται διά βολταϊκού τόξου μέ
αποτέλεσμα τα αποτελοϋντα τον χά£την ανόργανα στοιχεία νά καταγράφουν, άναλόγ “ ς '•ης χημικής των συστάσεως, επί τής φωτογραφικής πλακός (δ φασματογράφος
είναι οπτικον οργανον και χρησιμοποιείται διά τήν έξέτασιν άνοργάνων ιδίως ούσιων' λ
αί=
τ’θν έμφάνισιν κλπ. εξετάζεται συγκριτικώς μέ τό φάσμα καί
προσδιορίζονται αί οϋσιαι. Είναι δ ταχύτερος τρόπος καί τό μόνον μέσον τό όποιον
παρεχει την ουνατοτητα έξετάσεως καί έλαχιστοτάτης ποσότητος ούσίας, ή δποία
και οια των μικροχημικών μεθόδων, δέν δύναται νά έξετασθή καί νά έξαχθη ένα σα
φές συμπέρασμα.
/ν '*
„ ^έτασις αίίτγ] προτιμάται υπό πάντων, αντί τών προαναφερθεισών χημι
κών μεθόδων.
Λ
Φα σ μ α τ ο μ ε τ ρ ι κ ή

έξέτασις

Τό «Φασματόμετρον» είναι έπίσης οπτικόν βργανον καί δι’ αυτού καταμετρεί
σαι α) ο οαθμος τής χ ρ ω σ ε ω ς , β ) τής ά ν τ α ν α κ λ ά σ ε ω ς καί γ) ή σ ύ ν 9 ε_σ '■ς "ών υλών, βάσει τού βαθμού ά π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ω ς κ α ί δ ι ε λ ε ύ σ ε ω ς
τού φωτός εκ οϋ έξεταζομένου είδους.
Τό έν λόγω οργανον χρησιμοποιείται έπιτυχώς καί διά τήν έπισήμανσιν τυχόν
και πολύ μικρας^ διαφοράς, εις τήν χρώσιν, μεταξύ δύο μελανών.
Θεωρείται ως εν έκ τών σπουδαιοτέρων τής σήμερον οργάνων τού αστυνομικού
εργαστηρίου.
1
X η μ ικ α ί

μέθοδοι.

II χημική έξέτασις τού χάρτου αποβλέπει: α) εις τόν προσδιορισμόν τού είδους
των χρησιμοποιηθεισών ουσιών διά τήν κατασκευήν του καί β) εις τόν προσδιορισμόν
ιής ποσ°τικήζ αυτών αναλογίας. Ή χημική δμως έξέτασις πολύ μικράν άξίαν προσ
φέρει εις τας περισσοτέρας τών περιπτώσεων, διότι τά χρησιμοποιούμενα διά τήν
παραγωγήν τού χάρτου φυσικά καί χημικά υλικά, είναι κοινά, δι’ δλας τάς βιομηχα
νίας παραγωγής χάρτου.
Άποκόπτονται 4 - 5 τεμάχια, ^ πολτοποιούνται δι’ υδροχλωρικού οξέος, άπσχρωμααζονται, τίθενται κατόπιν έντός ύαλίνων σωλήνων οι όποιοι πληροΰνται δι’
’ ..........
...... '
"
Χί Γνες. Μετά άέξ

Μέθοδοι έξετάσεως αποδεικτικών εγγράφων
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Εις τό άνω αριστερόν τμήμα
τής είκόνος διάκο ίνεται ή άποτριβή τής μελάνης, συνέ
πεια τής άναδιπλώσεως του
εγγράφου. Σημειον δτι ή γραφή προηγήθη τής άναδιπλώσεως. Δεξιά, διάχυσις τής μελάνης εντός τής άναδιπλώσεως. Σημειον δτι ή γρα.φή έγένετο μετά τήν άναδίπλωσιν
του εγγράφου.
'Ι ΐ κάτω οριζόντιος γραμμή
είναι μέ ((καρμπόν» καί ή κά
θετος άριστερά γραμμή μέ
άλκαλική μελάνη, διά τούτο
διαχέεται εντός τής έκ καρ
μπόν γραμμής, ένω ή κάθετος
δεξιά είναι μαύρη-κυανή καί
διά τούτο ή λιπαρά έπιφάνεια
προκαλεΐ μ,ικράν διακοπήν τής
γραμμής.

At γραμώσεις τής άκμήε τής έκ γρα
φίτου μολιβδίδος, έκ των ανω δεξιά ττρός
τά κάτω άριστερά, είναι όραταί καί όταν
συναντώνται μ,έ τήν όριζοντίαν εκ με
λάνης γραμμήν, σημαίνει δτι ή διά με
λάνης γραμμή έγράφη πρώτη.
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μειουται και ή προέλευσίς των (δειγματικός καί εξεταζόμενος χάρτης) καί μετά τήν
αποξήρανσή εξετάζονται διά του μικροσκοπίου, άφοΰ ένσταλαχθή πρώτον: 1,3 ϊωοιου, 1,8 ίωδιούχου καλιού καί 100 κ.έκ. άπεσταγμένου δδατος καί δεύτερον: κορεσμενον χλωριοΰχον άσβέστιον (άνυδρον) .
®π'1 τή ς άντικειμενοφόρου πλακάς αί ινες δέν πρέπει να είναι πολύ πυκνές, διό
τι δυσχεραινεται ή έξέτασις.
Δια τήν διαπίστωσιν των άνοργάνων ουσιών κατακαίεται τεμάχιον χάρτου
και υποβάλλεται εις έξέτασιν ή τέφρα του, Nickolis σελ. 106.
^ διαπίστωσις τής χρησιμοποιηθείσης στιλπνωτικής ουσίας (κόλλας) (άμυλωοεις ουσιαι, είδη ρυτινών, παραφίνη, κηρός, βισκόζη) γίνεται δι’ έναταλάξεως ιω
δίου, ανυδριτικοΰ οξέος, χλωριούχου ίωδιούχου ψευδαργύρου, τά όποια ενίοτε δημιουογούν κηλίδα.
_διαπίστωσιν τοΰ βαθμού απορροφητικότητας, άποκόπτεται λωρίς καί εμ
βαπτίζεται εις μελάνην ή ύδωρ. At λωρίδες δύνανται νά ένατοποθετηθοϋν εις άποκοπεν σημεΐον.
Επίσης δύνανται νά έξετασθοΰν αί έγχρωμοι έντυποι γραμμαί τοΰ χάρτου, πρός
καθορισμόν τών άνοργάνων μεταλλικών χρωμάτων.
Εξέτασις

υδατογραφίας.

_. ^ Μία υδατογραφία δυνατόν νά άπεικονίζη πρόσωπον, γράμματα, αριθμούς, ά/ιλάς^γραμμας, ή διάφορα συμβολικά σχέδια κλπ.
,
* υδατογραφία δημιουργεΐται καθ’ ον χρόνον ο χάρτης είναι εις πολτώδη καταστασιν, δηλαδή αι παραστάσεις είναι ΕΝΤΟΣ τής χαρτομάζης καί ούχί EJII,
ως αί (πλασταί) . Αί παραστάσεις γίνονται διά μεταλλικών (συρματίνων) πλεγμά
των, τα οποία προσαρμόζονται καταλλήλως εις τούς κυλίνδρους έπιπεδώσεως του
yjxpxou.
Δον δύνανται νά άπαλειφθοΰν δι’ ούδενός άλλου μέσου πλήν τής καταστροφής
(ου ΧαΡτ°υ, ένόήαί διά σφραγΐδος δημιουργούμεναι αφανίζονται, άν διαβραχή καί
αποστεγνωσθή διά θερμού σιδήρου ό χάρτης.
'
ΙΙολλακίς αί ύδατογραφίαι αποτελούν ενδεικτικόν στοιχεΐον τοΰ προορισμοΰ τοΰ
χάρτου^ (λ.χ. χάρτης δημοσίου) ή τοΰ εργοστασίου παραγωγής του.
, , ^ >ά^ μεταλλικά πλέγματα, μέ τάς αύτάς παραστάσεις είναι βεβαίως (δμοια) , άλ
λα OiV δύνανται νά ταυτίζωνται καί εις δλας τάς μικρολεπτομερείας, επομένως έκα
στη υδατογραφία έχει άτομικότητα.
(J οξετασίς της οιευχεραίνεται οια διαπερατοΰ φυσικοΰ ή τεχνικοΰ φωτός, διότι
ε;ιΐσημαίνονται δλαι αι μικρολεπτομερειαι. Αλλ’ ή καλλιτέρα έξέτασις είναι ή λήψις και η έκτύπωσις, εν μεγενθύσει φωτογραφιών, διότι δυσχεραίνεται ούτως ή συγ
κριτική έξέτασις, γνήσιας μετά τής φερομένης ώς (πλαστής) .
Η υδατογραφία αποτελεί πολύτιμον στοιχεΐον καί διά τόν προσδιορισμόν τής
ηλικίας τοΰ χάρτου.
Ρ Σ ν ν ε χ ίζ ε τ α ί)
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Α' . Γ Ε Ν Ι Κ Α

τοΰ δρου παίγνιον, έν τή όρολογία της Ά συν) κής πρακτικής νοείται γενικώς
Δ ΙΑή έλευθέρα
τοΰ ανθρώπου ένασχόλησις, προς τέρψιν, κερδοσκοπίαν κλπ., έν άν-

τιθέσει πρός τήν σοβαράν εργασίαν. ’Ιδιαιτέρως νοείται ή χαρτοπαιξία καί ή έν γένει
μετά των τυχηρών παιγνιων έμμονος ένασχόλησις. Έ ν τη κοινή ορολογία, ώς παίγνιον χαρακτηρίζεται πάσα έλευθέρα ένασχόλησις των φυσικών η διανοητικών δυνά
μεων τοΰ ατόμου, πρός άνάπαυσιν, τέρψιν, κερδοσκοπίαν κλπ., όιακρινομένη της έργασίας κατά τά αίτια τά προκαλοΰντα ταότην. Κοινόν εις πάντα τά άνωτέρας διανοητικότητος ζώα — καί συνεπώς ιδιαιτέρως εις τον άνθρωπον — εις πάντας τούς λα
ούς, τό παίγνιον άπησχόλησε πάντοτε καί ιδίως έπ’ έσχάτων, ίδιους τομείς της ιστο
ρίας τοΰ πολιτισμοΰ, της ψυχολογίας καί ετέρων έπιστημών, ανέκαθεν δέ διημφισβητήθη ή καταγωγή του καί ο βιολογικός χαρακτήρ αυτοΰ. Δυσχερής επίσης άποβαίνει
καί ή συστηματική ταξινόμησις τών παιγνίων γενικώ ς, έξαρτάται δέ πάντοτε έκ τής
έκβ'άσεως, ήν λαμβάνει ό έρευνητής. Ούτως, έξετάζοντες τήν ήλικίαν τών παιζόντων,
διακρίνομεν παίγνια παιδικά καί παίγνια ενηλίκων. Άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών παιζόντων έχομεν παίγνια ατομικά καί τοιαΰτα ομαδικά. ’Άλλως έρευνώντες διακρίνομεν παίγνια φυσικά (δυσκόλως διακρινόμενα τών αγώνων καί τών συναφών γυμνα
στικών παιδιών) καί παίγνια διανοητικά, ώς τά χαρτοπαίγνια καί τά διά πεσσών
τοιαΰτα (σκάκι, ντάμα κλπ.) , τά αινίγματα, οί γρίφοι καί τά πλεϊστα τών έν ταΐς
συναναστροφαίς παίζόμενων. Τέλος διακρίνομεν παίγνια τ υ χ η ρ ά , (ώς κύβοι, ρουλέττα, λαχεία κλπ.) , τ ε χ ν ι κ ά (ώς τό σκάκι, τάβλι κλπ.) , ήμιτεχνικά ή μ ι κ τ ά
(ώς τά πλεϊστα τών χαρτοπαιγνίων) καί ακόμη παίγνια ά ν α ψ υ χ ή ς καί παίγνια
κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ά . Αί έν λόγου διακρίσεις δύνανται νά συνεχισθώσιν έπ’ αρκετόν
μέ βάσιν έκάστοτε διάφορον κριτήριον, έκαστον δέ παίγνιον δύναται νά εχη διασταυ
ρουμένους χαρακτήρας, ώς λ.χ. τά πλεϊστα τών χαρτοπαιγνίων είναι μικτά δηλ. έν
μέρει τυχηρά καί έν μέρει τεχνικά.
Κατά τήν έπιστήμην τής ψυχολογίας τό παίγνιον γενικώς είναι στενώτατα
συνδεδεμένον μέ τήν παιδικήν ήλικίαν, τής οποίας αποτελεί χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα, πληρούν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν αυτήν. Τοΰτο άλλωστε μαρτυρεί καί ή λέξις παίγνιον, παιδιά, ήτις σημαίνει πράξιν ιδίαν εις τον παΐδα. Ή έμπειρική παρατήρησις, δτι τό παίγνιον αποτελεί αυθόρμητον καί έλευθέραν τοΰ ατόμου ένασχόλησιν, έπιδιώκουσαν σκοπόν κείμενον έν αυτή καί τελουμένην χάριν αυτής δέν ικανο
ποίησε τήν έπιστήμην. Ή έπιστημονική έρευνα έπεζήτησε διάφορον έρμηνείαν καί
διετύπωσε διαφόρους περί παιγνίου θεωρίας. Ούτως άνεπτύχθη ή θεωρία τής ανα
ψυχής διά τής έπ’ ολίγον εύαρέστου ένασχολήσεως εις τό παίγνιον. Έτέρα θεω
ρία" θεωρεί τό παίγνιον ώς αποτέλεσμα πλεοναζούσης ένεργείας, ήτις ένυπάρχει εις
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τ '° παϊζον πρόσωπον. Ή περισσότερον ικανοποιούσα σήμερον θεωρία τής Ψυχολογίας
εΐναι^ή Γερμανική άποκαλουμένη θεωρία τής (αύτοαγωγής) . Κατά τήν θεωρίαν ταύνην διά^τού παιγνίου γενικώς το ατομον θέτει εις κίνησιν ένεργείας, διά τάς Οποίας
ό καθ’ ημέραν^ βίος δέν τού παρέχει ευκαιρίαν έκδηλώσεών των. Ερμηνεύεται δηλ.ϊ
ως μέσον παιδαγωγικής σημασίας, συντελούν εις τήν σωματικήν καί διανοητικήν
αγωγήν τού παιδός. ’Αλλά καί ή ηθική καί κοινωνική τού παιδός αγωγή μεγάλας
εκ τούτου πορίζεται ώφελείας. Καί πάντα ταύτα κατά τήν επιστήμην τής ψυχολογίας,
προκειμενου περί τού παιγνίου, τού θεωρούμενου αναγκαίου εις τήν αγωγήν τής
νέας γενεάς. Ολως διάφορος είναι ή θέσις τής εν γένει επιστήμης προκειμενου περί
τιον παιγνίων των ενηλίκων ανθρώπων καί εΐόικώτερον περί των κ ε ρ δ ο σ κ ο π ώ
κ ώ ν τοιούτων (τυχηρών κ.ά.) .
Β' . ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΥΧΗΡΑ κ.λ.π .

ΠΠ Α ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ένεκα κερδοσκοπίας παίγνια άντίκεινται εις τάς σοβαράς
και ωφελίμους ενασχολήσεις τού κοινωνικού ανθρώπου. Ή κτήσις ή ή απώλεια
χρημάτων,^ έξαρτωμένη ούχί έκ τής κανονικής καί σοβαράς ένασχολήσεως τού αν
θρώποιμ τής εργασίας, άλλα κυρίως έκ τού παράγοντος (τύχη) , ως συμβαίνει εις
τά πλεΐστα^ πρός τούτο παίζόμενα παίγνια, θίγει τήν έννομον τάξιν καί ευνοεί τήν ε
γκληματικότητα' προκαλεΐ ανυποληψίαν πρός τήν έργασίαν καί σφαλεράς αντιλή
ψεις περ’ι^τής κοινωνικής αυτής αποστολής καί τού χρήματος ώς ανταλλακτικού μέ
σου. Κέρδος ή απώλεια χρήματος διά των παιγνίων αναπτύσσει επιπόλαιας αντιλή
ψεις περί τού κοινωνικού βίου καί καθιστά εύχερώς τό άτομον αντικοινωνικόν.
Ιά παντός είδους παίγνια είναι έν αρχή ευχάριστα εις τον άνθρωπον, ώς έκ
τής απολύτου ελευθερίας δράσεως, ήν αισθάνεται κατά τό παίγνιον καί έκ τού δτι
ταυτα δέν πραγματοποιούνται άναγκαστικώς καί εκ σκοπιμότητος.
Έ κ τούτων τά τεχνικά, εις ά ή τύχη ουδόλως έπεμβαίνει, αλλά τό άποτέλεσμα έξαρτάται απολύτως έκ τής δεξιότητας τού παίκτου, ώς λ.χ. τό σκάκι, ή ντάμα
κ.ά. έλκύουσι τούς ισχυρότερους διανοητικώς, τούς έπιθυμούντας νά δράσωσιν επί
τινα χρόνον επί πεδίου, εις ο δέν εισέρχεται έτερός τις παράγων ή μόνον ή δεξιότης
τιον. Ό παίζων λ.χ. παρτίδα ζατρικίου (σκάκι) έχει τήν άπόλαυσιν, δτι εξ αυτού
καί μόνον έξαρτάται τό έπιτυχές δΓ αυτόν αποτέλεσμα καί έξ ουδενός ετέρου νό
μου ή έπεμβάσεως. Όμοίως ό παίζων παρτίδα μπριτζ ευχαριστείται καί λησμονεί τάς
βιωτικάς μέριμνας έν τή καταβολή προσπάθειας δπως έπιτύχη διαφόρους συνδυα
σμούς τού παιγνίου καί ύπερβάλη τούς συμπαίκτας του εις δεξιότητα.
Ή θέσις τού ανθρώπου έναντι των τυχηρών παιγνίων είναι διάφορος. Εις ταΰτα τό αποτέλεσμα έξαρτάται απολύτως έκ τής τύχης. Οί παίζοντες ούδαμώς έπιδρώσιν επί τού αποτελέσματος, ώς λ.χ. κύβοι (ζάρια) , ρουλέττα, μαύρο - κόκκινο κ.ά.
Ί’ά τυχηρά παίγνια έλκύουσι τούς μή θέλοντας ή μή δυναμένους νά καταβάλωσι πνευματικήν^ κόπωσιν, συνεπώς τούς πολλούς. Τό γεγονός δτι τό αποτέλεσμα τών
τυχηρών παιγνίων, τών διενεργουμένων διά παντός μέσου (παιγνιοχάρτων, πεσσών,
μηχανικών μέσων κλπ.), έπέρχεται έκ τής τυφλής τύχης καί μόνον, άνευ ούδεμιάς
ετέρας έπεμβάσεως, τά απρόοπτα καί ανυπολόγιστα τού παιγνίου, ή προ τού παιγνίου
έξίσωσις ισχυρών καί αδυνάτων, ευφυών καί μή, εύγενών καί λαϊκών, πλουσίων’ καί
πτωχών, ή στήριξις. φανταστικών ελπίδων, άκόπου, αποτόμου καί ιδεώδους βελτιώ
σεως τής οίκον) κής καταστάσεως τού παίζοντος, έ ν έ χ ο υ σ ι διά τον άνθρωπον
θ έ λ γ η τ ρ ο ν , π α ρ έ χ ο υ σ ι ν εις τούτον σ υ γ κ ι ν ή σ ε ι ς , αίτινες καθιστώσι τό παίζειν τυχηρά παίγνια π ά θ ο ς έκ τών ϊσχυροτέρων καί καταστρεπτι
κότερων.
Τούτου ενεκεν τά τυχηρά παίγνια καί γενικώς τά ούχί χάριν αναψυχής διε-
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ξαγόμενα ένέχουσιν ιδιαιτέραν σημασίαν έν τη κοινωνική ζωή καί άπετέλεσαν από
μακροΰ χρόνου αντικειμενον μη δυνάμενον να ρυθμισθή αποτελεσματικούς.
Βεβαίως ή ροπή πρός τήν ύλην είναι κίνητρον βασικόν καί πρός τά παντός είόου, τυχηρά παίγνια. Ο πειρασμός τοΰ εύκολου καί άκόπου κέρδους, είναι γοητευακο., δια ν,ό^μεγιστον των ανθρώπων, άμφοτέρων των φύλλων, πάσης κοινωνικής
ι-άζεως καί ηλικίας. ^ Η κατηγορία των τυχηρών παιγνίων καί των μικτών τοιούτων, ήτοι έκείνων έφ5 ιόν το αποτέλεσμα έξαρταται καί έκ τής τύχης καί έκ τής δεςιοτητος τοΰ πα,ίζοντος, κατά βαθμόν διάφορον κατά παίγνιον, ώς λ.χ. τά πλεΐστα
των χαρτοπαιγνίων, ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τήν επιστήμην τής εγκληματολογίας καί
ον τη ,ιρακτική αυτής τας αρμοοιας υπηρεσίας τοΰ κράτους, τάς έπιφορτισμένας μέ
την εφαρμογήν τής σχετικής κειμένης νομοθεσίας, ώς βασικώς είναι ή ’Αστυνομία.
Κατά τά δεδομένα τής εγκληματολογίας ή έπίδοσις εις τά τυχηρά παίγνια προκαλεΐ εγκλήματα κατά τής περιουσίας, βιαιότητος, είναι σύνηθες αίτιον εγκλημάτων κατ^' τήζ ζωή^· έπιφερει τήν οίκον) κήν καί κοινωνικήν καταρράκωσιν πολλών ατό
μων, οδηγεί εις την αυτοκτονίαν κλπ. 'Ο αριθμός των τοιούτων εγκλημάτων δεν
ουναται να καθορισθή οια τής στατιστικής, άλλ’ είναι πάντως ύψηλός.
Πάς^κατ επάγγελμα μετερχόμενος τά τυχηρά παίγνια, ευθύς αμέσως ή μετά
πάροδον ελάχιστου χρονου, μετέρχεται τήν άπάτην, ώς μή δυνάμενος νά σ τ ρ έ ψ η
σι,αθερώς πρός τό μέρος του τάς διαθέσεις τής τ ύ χ η ς . Ό ’Αριστοτέλης θεωρεί
^.ην ροι.Υΐν προς τα τυχηρά παίγνια (κυβείαν κλπ.) ως άνελεύθερον καί αισχροκερ
δές επάγγελμα και λεγει « Ο κυβευτής, ο λωποδύτης καί δ ληστής, εν ίση μοίρα
όντες».
Τό πάθος τοΰ ^παίζειν τυχηρά παίγνια μειώνει τήν ενεργητικότητα τοΰ ανθρώ
που, την ορεξιν και την τασιν προς τήν υπομονητικήν καί σοβαράν εργασίαν, εθίζει
αυτόν εις τήν οκνηρίαν, σπατάλην, τον άτακτον βίον καί γενικώς τον ωθεί εις παν
τός είδους ηθικούς έξευτελισμούς. Προ τής αδυναμίας νά στρέφη πρός τό μέρος
του τήν τυφλήν τύχην καθίσταται δεισιδαίμων καί προληπτικός καί αποδίδει τήν
δυσμένειαν αυτής εις τά πλέον απίθανα περιστατικά.
Η αντικειμενική παρατηρησις μαρτυρεί οτι ο αριθμός τών παιζόντων εις πάσαν
μορφήν τυχηρών παιγνίων αυξάνει εν τή Ιποχή μας δυσαναλόγως πρός τήν αύξησιν του κοινωνικού πλούτου.
Οπωσοηπο^ε ια τυχηρά παίγνια οεν είναι εφευρεσις πρόσφατός. Ή έπινόησις
τοΰ πρώτου τυχηροΰ παιγνίου χάνεται εις τήν άχλήν τής προϊστορίας.
Παρ ήμΐν άναφερεται, οτι έν αρχή τά τυχηρά παίγνια έπενοήθησαν ώς φάρμα
κο'^ (άκος) λιμοΰ, αργίας η πρός ψυχαγωγίαν. Σύν τω χρό'/qi έξετράπησαν πρός
κερδοσκοπίαν και αισχροκέρδειαν. Ως τοιαΰτα παρ’ άρχαίοις παίγνια μνημονεύον
ται μεταξύ των άλλων: Τ ό ά ρ τ ι ά ζ ε ι ν ήτοι παίζειν άρτια ή περιττά (ζυγά
- μονά). Έπαίζετο συνήθως διά νομισμάτων. Τ ό π ε σ σ ε ύ ε ι ν ήτοι τό παίζειν
οια πεσσών (πιόνια) . Θεωρείται παλαιοτάτη έπινόησις μνημονευόμενη υπό τοΰ 'Ο
μήρου. Τ ό κ υ β ε ύ ε ι ν ή κυβεία ήτοι τό παίζειν κύβους (ζάρια) . Τά παίζειν τάς
σφαίρας, τούς αστραγάλους κ.ά.
Έξ δσων ανωτέρω περί παιγνίων γενικώς καί ιδία τών τυχηρών τοιούτων άνέφερα προκύπτει σαφώς οτι τό πάθος πρός τά τυχηρά παίγνια καί τά έν γένει κερδο
σκοπικά ακολουθεί τήν ανθρωπότητα εις δλας τάς έποχάς. Βεβαίως ή ροπή αυτή
σχετίζεται έν μέρει μέ τάς προσπάθειας τοΰ ατόμου κινουμένου εις τον χώρον τής
οικονομικής ζωής. ΤΙ θέσις αυτή δικαιολογεί πληρέστερου τήν έν πάσει εποχή δι
ενέργειαν παιγνίων διά κερδοσκοπικούς λόγους. 'Οπωσδήποτε οικονομική ζωή μη
δόλως έξαρτωμένη έκ στοιχείων τής τύχης δέν είναι νοητή. ’Έχομεν ούτω συμ
βάσεις μεταξύ τών ατόμων, ών τό αποτέλεσμα έξαρταται έκ περιστάσεων μή δυναμέ-
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νων νά προβλεφθώσιν, ώς λ.χ. τάς άσφαλιστικάς. Σημειοϋται πάντως έν προκειμένψ
δτι, ο οίκον) κός χαρακτήρ των τοιούτων συμβάσεων είναι διάφορος έκείνου τών συμ
βάσεων, αϊτινες τελικώς έξαρτώνται άποκλειστικώς έκ της τύχης ώς λ.χ. είναι τά
πλεϊστα τών παιγνίων.
Ουτω κινούμενον τό άτομον άρχικώς καί πρός ψυχαγωγίαν άμεσον ή έμμεσον
διά τής έλπίδος τοΰ κέρδους, δελεάζεται άργότερον πλειότερον υπό τής έντεταμένης προσδοκίας τοΰ κέρδους, έκ τής διερεθίσεως τών νεύρων, ήν προκαλεΐ τό παίγνιον, εις τρόπον ώστε ή ροπή αύτη καθίσταται εις πολλούς πάθος καί άληθής μα
νία διά τής άναπτυχθείσης έν ταυτψ ίσχυρογνωμοσύνης του περί τά παίγνια. Μετά
τήν απώλειαν έπιζητειται ή άνάκτησις καί μετά τό κέρδος ή έπανάληψις πρός αύξησιν αύτοΰ καί ή έναλλαγή αύτη συνεχίζεται μέχρι τής τελείας καταπτώσεως τοΰ
ατόμου. Οί παίζοντες τυχηρά παίγνια καθίστανται έπιπόλαιοι καί δεν δύνανται νά
άντιληφθώσιν, δτι κατά τον νόμον τών πιθανοτήτων, δ όποιος διέπει μαθηματικώς
τά τυχηρά παίγνια, ούδείς τελικώς δύναται νά καταστή πλουσιώτερος δι’ αυτών.
Τα αίτια και οί συναφείς ύπολογισμοί, λόγο) τής πληθύος καί διαρκούς μεταβλητικότητός των διαφεύγουσι τάς ανθρωπίνους ικανότητας, δι’ δ καί θεωρείται δτι τό
αποτέλεσμα εις τά τυχηρά παίγνια έπέρχεται έκ τύχης καί μόνον. Έν τούτοις ό παί
κτης τυχηρών παιγνίων προσπαθεί συνεχώς νά έφεύρη συνδυασμούς, έξ ών νά άποσύρη βέβαια κέρδη. Ούδείς ούναται νά πείση τούς τοιούτους παίκτας δτι σφάλλουν
εις τούς υπολογισμούς των. Μετά τήν έφαρμογήν καί αποτυχίαν έκάστης έφευρέσεώς των καί τήν έκ ταύτης άπογοήτευσιν έπακολουθεΐ νέα μετά μείζονος πεισμοσύνης, θεωρουμένη ώς άσφαλής μέχρι τής έκ τών πραγμάτων άποδείξεως τοΰ έναντίου. Τό παίζειν τυχηρά παίγνια αποτελεί οπωσδήποτε κοινωνικήν έτροπήν, δδηγοϋσαν τον άνθρωπον, εις έπιπολαίας οίκονομικάς σκέψεις. Έθεωρήθη ανέκαθεν ώς
ασυνήθης τρόπος διεκδικήσεως τής ίσότητος τοΰ περισσού πλούτου. Έδημιούργησεν
ώς εκ τούτου πρόβλημα κοινωνικόν, δι’ δ δεν άνευρέθη είσέτι ό παράγων άντιμετωπίσεως του, υπο τήν έννοιαν τής θέσεως τής ροπής πρός τά κερδοσκοπικά έν γένει
παίγνια έκτος τοΰ χώρου τής οικονομικής ζωής. Τό κράτος, αρμόδιον καί ύποχρεωμένον νά δίδη λύσεις εις δλα τά προβλήματα, άνεμίχθη ενωρίς εις τάς λεπτομέρει
ας τοΰ θέματος, θεώρησαν τό πρόβλημα τών τυχηρών παιγνίων ώς δύσκολον, καθ’
δσον συνδέεται με τήν διαφοράν τών οίκον) κών δυνατοτήτων τών διαφόρων ανθρώ
πων. Τό πάθος τής κυβείας έθεωρήθη μεγάλη κοινωνική πληγή, ήτις έστιγμάτισε
κατά καιρούς άκόμη καί μεγάλους άνδρας τής ιστορίας. Έθεωρήθη ώς οίκον) κή
δραστηριότης μή ύποτασσομένη εις τήν ηθικήν. Τά ληφθέντα κατά καιρούς μέτρα
τής πολιτείας απέβλεψαν κυρίως εις τον έλεγχον τών τυχηρών παιγνίων καί ούχί εις
την καταπολεμησιν αυτών, δοθέντος έκ τών πραγμάτων, δτι ή άπαγόρευσίς των κα
θιστά τούς άνθρώπους πολυμηχάνους περί τήν έξεύρεσιν τών τρόπων διεξαγωγής
των άνευ ελέγχου.
έ Σ υ ν εχ ίζ ετα ι)

Ε ΓΚ ΛΗ Μ ΑΤΑ Μ ΙΣΟ Υ Α ΙΩ Ν Ο Σ

Ο Φ Ο Ν Ο Ι ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ Α Θ Α Ν Α ΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ
*Υ πο τοΰ Δ η μ ο σ ιογ ρά φ ου κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ

(Σ υ ν έ χ ε ια έκ τοΟ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ )

Είχε αρπάξει ενα κάθισμα καί μέ χτύπησε καί μέ την κίνησι πού έκανε νά μέ
κτυπήση έσπασε τον καθρέφτη. Τότε τοΰ έρριξα μια μπιστολιά στά μούτρα. (Σημείο)σις: Ό Μοσκιός εξηγεί μέν μέ δσα μοΰ είπε τό σπάσιμο τοΰ καθρέφτη, για τό οποί
ον τον είχαν προφανώς ρωτήση στην ’Ασφάλεια, αλλά λέει ψέμματα γιά τό δτι δ
Άθανασόπουλος έπετάχθηκε δρθιος φωνάζόντας το «Παπαδάκη... Παπαδάκη... βοή
θεια», γιατί κατά τούς γιατρούς τό τραύμα τής κεφαλής ήταν καίριο, άφοϋ είχε
διατρήση τον έγκέφαλο καί υστέρα δεν εύρέθηκε καμμία άλλη σφαίρα ή καί τραύμα
έστω στό πρόσωπο τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανασόπουλου. Επομένως δλα αυτά τα έ
λεγε δ Μοσκιός, προσπαθώντας μέ τή νοοτροπία του νά παρουσιάση έλαφρυντικά, ώς
πρός τον τρόπο τής διαπράξεως τοΰ εγκλήματος. Επίσης λέγει καί ψέμματα δταν
Επιμένει δτι τον πρώτο πυροβολισμό έρριψεν έξ απολύτου επαφής καί στηρίζοντας
τό μπιστόλι επάνω στό κρανίο τοΰ Άθανασόπουλου δεδομένου δτι οί ίατροδικασταί δέχονται μιά κάποια άπόστασι) .
Ά λ λ ’ δ Μοσκιός συνέχισε τή συνέντευξί του.
— Ό Άθανασόπουλος μετά τον πυροβολισμό πού τοΰ έρριψα στά μοΰτρα άπάνω
άπο μπροστά έπεσε χάμου στό πάτωμα καί μούγκριζε δυνατά σάν βόδι πού τό σφά
ζουνε. Ή Γιαννούλα στό αναμεταξύ, δηλαδή ή υπηρέτρια, επήγε στην άλλη κάμα
ρα γιά νά κοιτάξη γιά τά παιδιά πού ακούοντας τις πιστολιές είχαν ξυπνήσει καί φωνάζανε, μή ξέροντας τό τί είχε συμβή. (Σημείωσις: Καί αυτό «σάλτσα» τοΰ Μοσκιοΰ
γιατί είναι βεβαιωμένο δτι τά παιδιά έκοιμώντουσαν τόσο βαθειά, ώστε δεν άκουσαν
τίποτε καί ούτε έπήραν χαμπάρι γιά τό φόνο) . Τότε έτρεξε σε βοήθεια μου ή «ξαδρέφη» μου ή Ά ρτεμ ις κ ι’ εγώ μ’ αυτή τοΰ έκλείσαμε τό στόμα γιά νά μή φωνάζη καί
μουγκρίζη κι’ υστέρα αμέσως τόν αρπάξαμε, τον σηκώσαμε καί τον ρίξαμε άπάνω
στό κρεββάτι. ’Εκεί πιά είχε τότε ξεψυχίσει.
Καί δ Μοσκιός ξαναγυρίζει στά παληά αφήνοντας πρός στιγμή τό έγκλημα γιά
νά ξαναγυρίση σ’ αυτά.
— Γιά κακή μου τύχη δέν μπόρεσα νά φύγω μαζί μέ τή μητέρα μου στην Α 
μερική γιατί δέν είχε ελθη ή θεώρηση γιά μένα καί έτσι ξαναγύρισα καί έμεινα στό
σπίτι τής «ξαδέρφης» μου τής Κάστρου. ’Εκεί μέσα έβλεπα τά μαρτύρια πού τραβού
σαν οί δυό γυναίκες άπό τόν Άθανασόπουλο καί τόν έβλεπα αυτόν κάθε τόσο νά κοπανάη καί νά δέρνη αλύπητα τή Φούλα. Καί είχα έξαναστή. Καί καθώς βλέπετε εί
μαι ενα τρελλό καί άμυαλο παιδί καί πες πές οί δυό γυναίκες μοΰ ξεσήκωσαν τά
μυαλά.
— Σου είπαν νά κάνης τό έγκλημα; ’Ή μοναχός σου τό άποφάσισες έξαφνα;
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Ο Μοσκιος στάθηκε γιά μια στιγμή νά σκεφθή καί τότε μοΰ είπε:
, 11 μ“ ^να μ°υ ι0είτ:ε P^®C· Γ[ά "ήν κόρη δέν θυμάμαι. Ή μάννα μιά φορά,
εφερε .ο ,ιστολι και το μαχαίρι στο σπίτι καί μου είπε νά κάνω τό φονικό. Καί Ιγώ
Η*°
ίαννουλα την υπηρέτρια., οε^θήχοψ,ε.
—- Μα ή^ Κάστρου λέει οτι τό πιστόλι καί τό μαχαίρι ήταν δικά σου...
J -®1°σκι°ζ ταρα.ζεται από τήν έρώτησι αυτή, καί άπαντά:
ρ...ιν,~· ^ C/CK ^ U; ^ στει° π Ραϊ ! ια '· Τί ήθελα εγώ παιδί πράγμα καί μαθητής τοΰ
1 υμνασιου πιστόλι και μαχαίρι; Αυτές μοΰ τά δώσανε γ ι’ αυτή τή δουλειά
Και συνεχίζει:
, _7“ Τή ; βραουα. που ήλθε 6 Άθανασόπουλος για τελευταία φορά στό σπίτι, εγώ
e Z - r i r κ α ^ αβα·_ΕιΧε π,εσ5ι άπό νωρίς καί οί γυναίκες μέ τρίψανε καί μοΰ έρριξαν
Vi-ουζες. Μ α^ο πρωί με ξυπνήσανε καί μοΰ δώσανε ούζο νά πιω γιά νά μεθύσω,
και έτσι με κανανε ο,τι ήθελαν.
Ποιες σέ ξύπνησαν καί ποιες σοΰ έδωσαν ούζο γιά νά σέ μεθύσουν. Ή ξαοερφη σου; η ανηψια σου; ή υπηρέτρια;
" Οχι ή Φούλα. Αύτή ήταν έξω.
Πάντως προσπαθεί νά βγάλη εξω τή Φούλα από τό έγκλημα. Καί τον έρωτώ:
— Κπιες πολύ ούί,ο;
Γ
" ^Ρ,κ!,τό· Μο° έλεγαν οτι πρέπει νά πιω πολύ γιά νά κάνω κουράγιο
— iia t υστέρα;
r *
Ο Μοσκιος άφοΰ έπλασε τον μΰθο οτι τόν μεθύσανε θέλησε νά βρή καί άλλα
εκαφρυνακα και λησμονώντας τέλεια τό τί μοΰ είχε πή προτύτερα, ξεφούρνισε καί
άλλο ελαφρυντφω. Θελησε να παραστήση τό πράγμα ώς άναίρεσι γ ι’ αυτόν καί νά
/.αραστηση οτι εγινε καυγας μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανασόπουλου
θανασόπου)^^^ ^ ^
μεσα στΤ' κάΓαΡα κ<^ άρχισα νά βρίζω τόν Ά —Μά ήταν ξύπνιος ό Άθανασόπουλος; τόν ρώτησα.
£
,πώς; Ξτα,ν ’
εΓε,νε σ τ '° αρεββάτι. Καί πού λέτε τόν έβρισα εγώ, μέ εόρισε χι εχεινος χαι τον πυροβόλησα.
Δεν οασταξα καί θέλησα νά θέσω τέρμα στά ώευδολογήματά του
— Μα αφοΰ τόν έβρισες καί σ’ έβρισε έπρεπε νά τόν πυροβολήσης από μπρο’ κατα^τγΐθα δηλαδη; Και οχι πίσω από τό κεφάλι; Δέν μπορεί. Ό Άθανασόπουλος πρεπει να κοιμωτανε.
,
Καταλαβε αμέσως τό τί αρλούμπα είπε καί τήν άντίφασι πού έπεσε μέ τά δσα
μούρισε·πΡ07ίγθυμ,ενως ^ πρ0απάθγίσε νά δικαιολογήση τά αδικαιολόγητα καί μουρδέν θυμάμαι καύκαλά καλά τό πώς έγινε. Γιατί καθώς σάς είπα, μ’ έμεθυσε η Αρτεμις και μοΰ έδωσε τό πιστόλι. Θυμάμαι δμως δτι άμα τοΰ έρριξα
την πρώτη, ο Αθανασόπουλος, πού είχε μόνο λαβωθή, πετάχθηκε όρθιος έπάνω
και φώναξε:
Γ
— Παπαδάκη... Βοήθεια Παπαδάκή.
- Φώναζε δηλαδή, τό σπιτονοικοκύρη Παπαδάκη. Συγχρόνως δέ άρπαξε τό μα
χαίρι γιά νά μέ σκοτώση.
r "
Καί αυτό πάλι αρλούμπα γιατί είναι απολύτως βεβαιωμένο δτι ή οικογένεια
απαδακη, πού είχε ξυπνήσει μέ τό σεισμό, θά ακούε καί τις κραυγές τοΰ~Άθανασοπουλου ^καί ^πολύ μάλλον τούς πυροβολισμούς, ενώ δέν ακούσε απολύτως τίποτε
κανένας απο τούς Παπαοάκηδες, ούτε κανείς άλλος από τήν γειτονιά.
Τόν ρώτησα πάλι.
Μά πώς ορέθηκε τό μαχαίρι στά χέρια τοΰ Άθανασόπουλο, ένώ τό κράταγε
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ή Κάστρου στά χέρια της γιά νά σέ βοηθήση στην περίπτωσι πού 0ά αστοχούσες καί
δέν θά μπορούσες μέ τό πιστόλι νά σκοτώσης τον Άθανασόπουλα;
Κάνει τον ανήξερο.
— Ελάτε δά, κ ι’ εγώ δέν μπορώ νά καταλάβω πώς το μαχαίρι βρέθηκε στά
χέρια τού Άθανασόπουλου καί μετά στά δικά μου. Πάντως θυμάμαι δτι από τό μα
κελειό έσπασε 6 καθρέφτης καί έτσι αναγκάσθηκα νά τού ρίξω καί δεύτερη σφαίρα
καί υστέρα έπεσεν & Άθανασόπουλος κάτω από τό κρεββάτι καί δπως σάς είπα μού
γκριζε. Τότε, εγώ καί ή Κάστρου, τον πιάσαμε από τό λαιμό καί τού κλείσαμε τό
στόμα γιά νά πά,ψουν ο'ϊ φωνές του.
— Δέν τόν έπνίξατε;
— Έ γώ τό στόμα τού βούλωσα γιά νά μην άκούγωνται τα μουγκρητά. ΤΙ Αρτεμις δέν ξέρω τί έκανε. ’Ίσω ς αυτή νά τόν έπιασε από τόν λαιμό καί νά τόν στραγ
γάλισε. “Γστερα καθώς σάς είπα έγώ καί ή Γιαννούλα τόν αρπάξαμε άπό τό κεφάλι
καί ή Γιαννούλα άπό τά πόδια καί τόν έβάλαμε σέ μιά σκάφη. Τόν έκουβαλήσαμε
έτσι στον καμπινέ καί τόν κλειδώσαμε μέσα·. Έ γώ πιά ήμουνα σάν τρελλός. Φο
βόμουνα... Είχα παλαβώσει άπό τό αίμα πού είδα. Οί γυναίκες έκαθάρισαν τό σπίτι
κι’ έγώ έπήρα τά ρούχα τού ’Αθανασόπουλου καί τά πέταξα στο Μοσχάτο.
— Τις μικρές μαχαιριές στό στήθος καί τις λιγοστές στά ποδάρια τού μακα
ρίτη τού Άθανασόπουλου ποιος τις έκανε καί γ ια τ ί; τόν έρώτησα.
— Δέν έχω ιδέα, άπήντησε ό Μοσκιός. Ε κείνο πού ξέριυ είναι δτι πώς ύστε
ρα μέ την σκάφη κουβαλήσαμε τό σκοτωμένο στό πλυσταριό τού σπιτιού καί έκεϊ
τού ρίξαμε έπάνω του βενζίνα καί πετρέλαιο γιά νά τόν κάψουμε ζωντανό καί νά ε
ξαφανίσουμε έτσι τό πτώμα. Τό σχέδιο αυτό, ήταν τής Κάστρου, γιατί μόλις έγινε
τό έγκλημα δέν ξέραμε τί νά κάνουμε τό πτώμα. Α λλά τό σχέδιο αυτό άπέτυχε όλοσχερώς γιατί τό κρέας δέν ψηνότανε. Έτσίριζε φρικτά καί ή μυρωδιά άπό τό ψη
μένο κρέας, μάς έπνιγε...
"Ολες αυτές τις φρικτές καί φοβερές λεπτομέρειες δ Μοσκιός μου άφηγεϊται
εντελώς ψύχραιμα. ΤΗταν άτάραχος τελείως καί δέν έδειχνε ούτε ίχνος συγκινήσεως. Έγώ ομολογώ δτι άνατρίχιαζα πού τά άκουγα καί τό χέρι μου έτρεμε καθώς
βάσταγε σημειώσεις.
— Καλά, δέν φοβόσαστε, μήπως σάς πάρουν κάβο άπό τούς ΙΙαπαδάκηδες; ρώ
τησα.
—Μά μάς είπε ή Κάστρου δτι δέν ήταν ή σειρά τους νά πλύνουν στό πλυσταριό
καί έτσι τό κλειδί τό είχαμε εμείς. Μά δέν είχαμε υπολογίσει δτι τό κρέας θά μύ
ριζε έτσι σάν νά ψηνόντουσαν ένα σωρό μπριζόλες. Καί στή μυρωδιά αυτή ήταν
άνακατεμμένη ή μυρωδιά ή μάλλον ή βρώμα τής βενζίνας καί τού πετρελαίου. ’Έ 
τσι τό λοιπόν, αναγκασθήκαμε νά παρατήσουμε τήν ιδέα γιά τό ψήσιμο. Πρέπει νά
σάς πώ δτι σ’ όλο αυτό τό διάστημα, ή Φούλα δέν ήταν μπροστά καί δέν άνακατεύθηκε σέ τίποτε. Ή ξαδέρφη μου ή Ά ρτεμις έφρόντιζε γιά δλα. Καί όταν δέν μπο
ρέσαμε πιά νά κάψουμε τό πτώμα, ή "Αρτεμις έρριξε τήν Ιδέα νά τό κομματιάσου
με γιά νά γίνη πιο εύκολη ή μεταφορά του. ’Έτσι λοιπόν τό κόψιμο τού πτώματος
ήταν δικό της σχέδιο.
— Ποιος έκοψε τό πτώμα; Ανακατεύτηκε κανένας γιατρός; ρώτησα θέλοντας
νά ξεκαθαρίσω τά δσα είχε πή στήν συνέντευξι πού μάς είχε δώση τήν πρώτη ήμε
ρα δ καθηγητής τής ιατροδικαστικής μακαρίτης Γιάννης Γεωργιάδης.
— Καλέ ποιος γιατρός νά άνακατευθή; είπε δ Μοσκιός. Είναι γελοίο αυτό πού
ρωτάτε. Πώς σάς ήλθε αυτή ή ιδέα:
Καί προσθέτει καμαρώνοντας τρόπον τινά γιά τό κατόρθωμά του.
— Έ γώ μονάχος μου τόν έκοψα. Κρατούσε τό πτώμα άκίνητο μέσα στή σκά
φη ή Γιαννούλα ή υπηρέτρια καί έγώ μέ τό μαχαίρι τό έκοβα. ’Ά λλω ς τε μοΰ έ-
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οειχν£ και ή Γιαννουλα πώς επρεπε νά κόψω τα κρέατα. Είχε πείρα γιατί έκοβε καί
χώριζε τούς γάλους καί τά κοτόπουλα στην κουζίνα.
Ωστε μόνος σου έκοψες τό πτώμα του μακαρίτη; ρώτησα.
Μάλιστα... Ολομόναχος. Εκοψα πρώτα τό δεξί πόδι καί υστέρα τό άριστερό καί κατόπιν τό δεξί χέρι. Θά έκοβα καί τό άριστερό, άλλα βλέπετε τό μαχαίρι
είχε στομωση πια^καί έγα» είχα κουραστή. ’Άλλως τε ή Κάστρου, πού δλη αυτή τήν
ώρα ήταν πάνω από τό κεφάλι μου καί μοΰ έδινε οδηγίες, μαζί μέ τή Γιαννούλα
τγ,' ΙΕρου, μοΰ είπε οτι φτάνει πια, και ότι έτσι πού τό είχα καταφέρει νά τό κόψω
μπορούσε νά γίνη ^τό πτώμα δύο δέματα. Καί ύστερα αντιμετωπίσαμε τό ζήτημα τής
μεταφοράς τοΰ πτώματος. Αύτό τό άνέλαβε έξ ολοκλήρου ή ’Άρτεμις πού για τή δου
λειά αύτη, κουβάλησε στο σπίτι το Μαγουλόπουλο. "Αν αυτός ή κανένας άλλος έφερε
τό καρρο καί τον καρροτσιέρη δέν ξέρω.
— Μά δέν άνακατεύθηκες εσύ στη μεταφορά;
ή^α,ν νύχτα σαν εγινε η μεταφορά. Πάντως στο κ,άρρο απάνω ήταν
εναις -.ου έμοιαζε σαν τον Μαγουλόπουλο. Ή ταν νύχτα βλέπετε καί δέν μπόρεσα νά
διακρίνω καλά. Νομίζω δτι ήταν καί κάποιος άλλος μαζί, αλλά δέν είμαι καί πολύ
βέβαιος. Και ετσί που λετε, τα ούο δέματα μεταφέραμε στο γεφυράκι τοΰ Κηφισσοΰ
και; έκεΐ τα^ πεταξαμε.
στο ρέμα. Νομίζαμε
τό ρέμα ήταν γεμάτο νερά τρε
τρε'«Ί-αςαμε. μέσα σ^ο
ΐΝομιςαμε οτι το
χούμενα καί ότι αυτά θά παρέσυραν τά δέματα ώς τή θάλασσα, ή δτι τά δέματα
χτα θά
θά
έβουλιαζαν. Μά στό ρέμα· δέν ύπήρχε καθώς φαίνεται παρά έλάχιστος βοΰρκος καί
καί
τα δέματα
εματα κόλησαν έκεΐ.
— Καί δ Μοσκιός κατέληξε:
^ ίή εή-ίοα που λετε θΰμα τών τριών γυναικών. Μοΰ πήραν τά λίγα μυαλά
πού είχα καί μ’ έκαναν φονηά...
Ή συνέντε

Καί μετά δ νεαρός αύτουργός τοΰ κακουργήματος, άκολουθήσας οδικόν του σχέδιον,"
άρχισε νά παριστάνη τον τρελλόν καί καθώς έξήγησαν καί οί ψυχίατροι ή μετά πά-
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ςεως^του εγκλήματος, ο Μοσκιος, καθώς θά ίδωμεν, δέν άνοιξε τό στόμα του διά
να πή ούτε μίαν έστω λέξιν. Τά δσα λοιπόν μοΰ είπε, τήν νύκτα τής διαλευκάνσε-

έλαφροτέραν
Θυμάμαι πολύ καλά, δτι ό Μοσκιός κατέβαλε ύπαράνθρωπες προσπάθειες νά έ
μπροστά σ αυτόν ή Φούλα. Καί οιεπιστωσα τότε οτι ή Φούλα παρουσιαζόταν στο νεαρό Μοσκιό μέ τά ροΰχα τοΰ σπιτιού. Εντελώς πρόχειρα ντυμένη ή μάλλον γδυμένη, παρ’ δλον τΐω χει
μώνα που επικρατούσε. Τον, ·έρώτησα άν ήταν
πολύ δμορφη
οαοραη ή ξαδέρφη
ξαδέοο-η του καί
ν.«ί δέν
ο.Α
.
μου απεκρυφε τον θαυμασμό του^καί τό δτι δέν μποροΰσε νά άντικρύζη τό θέαμα τοΰ
να ολεπη τον Αθανασόπουλο νά τήν κτυπά ανηλεώς καί νά τήν δέρνη. Καί βλέ
ποντας τά ματια του νά γυαλίζουν, διεκινδύνευσα μία έρώτησι:
Ρε Δημητράκη, πές μου τήν άλήθεια. Μήπως αγαπούσες κάπως οιαφορετι-
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κά τή Φούλα, καθώς τήν έβλεπες ξεστηθιασμένη' μέσα στό σπίτι, ή στήν κρεββατοκάμαρά της;
Θυμάμαι δτι κατακοκκίνησε ολόκληρος καί έγινε παπαρούνα. Τον έπιασε
μια ελαφρά τρεμούλα.
— Καλέ τί κουβέντες είναι αυτές πού μέ ρωτάτε; Τή ξαδέρφη μου θά άγαποΰσα έτσι; Τήν είχα, καί τήν έβλεπα σάν θεά. Καί δταν έβλεπα τον Αθανασοπουλο
νά τήν δέρνη αλύπητα καί νά τήν χτυπάη μέ γροθιές, μάτωνε ή καρδιά μου καί μοΰ
ερχότανε νά τον πνίξω μέ τά ίδια μου τά χέρια.
Μέ τις λέξεις δμως πού έλεγε τό «τήν έβλεπα σάν θεά» καταλάβαινα δτι τον
Μοσκιό τον παρακινούσε καί ένα άλλο αίσθημα γιά τήν «ξαδέρφη του», αίσθημα τό
όποιον ούτε δ ίδιος δέν μπορούσε νά συνειδητοποιήση δτι δέν διέφερε καί τόσο πο
λύ από μιά αγάπη τήν όποιαν καί ό ίδιος δέν είχε ώς τότε καταλάβει.
’Αλλά καί πά,λι δ Μοσκιός ξαναθυμήθηκε δτι έπρεπε νά κυτταςη να κάνη και
κάποια ύποστήριξι τού εαυτού του καί έπανέλαβε δτι αυτός ήταν πολύ μικρός καί οτι
έγινε ασυνείδητο δργανο, στά χέρια των τριών γυναικών πού τού «πήραν τα μυαλά».
Δέν έμενε πιά παρά νά πάρω καί μιά συνέντευξι καί ν’ άκούσω τί λέγει καί ή
τόσο πιστή υπηρέτρια Γιαννούλα Πέρου. Μόλις τήν είδα καί ακούσε δτι είμαι δη
μοσιογράφος, μοΰ είπε όρθά κοφτά δτι δέν είχε νά μοΰ πή τίποτε καί δτι δ,τι ήξε
ρε τά είπε στήν άστυνομία καί στήν άνάκρισι. Καί άντί νά μοΰ πή μέ ρώτησε ή ίδια:
— Ε σείς τί θά κάνατε στή θέσι μου, άν έβλέπατε ένα κακούργο νά δέρνη άπό
τό πρωί ώς τό βράδυ καί χωρίς καμμία απολύτως αφορμή τή γυναίκα του καί τήν
πεθερά του καί αυτό, γιατί σώνει καί καλά ήθελε νά χωρίση τήν γυναίκα του καί
κόρη της άπό τή μάνα της; ’Ό χι μιά φορά, αλλά χίλιες φορές ήθελε σκότωμα.
Καί ή Γιαννούλα Πέρου έκλεισε τό στόμα της καί δέν είπε πιά τίποτε.
“Οταν έφυγα άπό τό Τμήμα Μ εταγωγών, άφοΰ είχα κατορθώση, μόνος έγώ
άπό δλους τούς συναδέλφους μου τοΰ άστυνομικοΰ ρεπορτας, να πάρω την αποκλει
στική έκείνη συνέντευξή δέν μοΰ βάσταξε ή ψυχή μου νά κάνω _μιά κολοσσιαία
«γκάφα» εις τούς συναδέλφους μου τών άλλων εφημερίδων καί έτρεξα νά τούς συν
αντήσω κ α ινά τούς πώ «άκρες μέσες» φυσικά, τά δσα μοΰ είπαν οί τρεις γυναίκες
καί δ Μοσκιός, άλλ’ εκείνοι άρκέσθηκαν νά βάλουν ολίγες μόνον λέξεις, άπό τά λεγθέντα γιά νά μήν έχουν γκάφα, Ινώ έγώ έτρεξα τότε στο «’Έθνος» καί έγραψα
στήλες δλόκληρες παρουσιάζοντας πιά τό «’Έ γκλημα τοΰ Χαροκόπου» υπό τήν νέαν
του μορφήν, τήν μορφήν τοΰ οικογενειακού δράματος. ’Έγραψα γιά τήν βίαιη άπαγωγή τής Φούλας άπό τον Άθανασόπουλο, τον κατοπινό βιασμό της σ’ ένα ξενο
δοχείο άπό τον διά βίας ανδρα της τήν παραμονή τής άναχωρήσεώς της γιά τήν Α 
μερική, τήν εγκυμοσύνη της καί δλα τά συγκλονιστικά νέα πού είχα μάθει καί τά
όποια ήσαν έως τότε άγνωστα, γιατί τήν Γενική ’Ασφάλεια ένδιέφερε τό έγκλημα αύτό καθ’ εαυτό καί ή διαλεύκανσίς του καί δχι ή παλιά έκείνη ιστορία, ή όποια καί
άπετέλεσε τήν άφορμή καί τήν άφετηρία τοΰ φόνου τής όδοΰ Χαροκόπου.
Παρέδωσα τά χειρόγραφα μέ τις αποκαλύψεις μου στό τυπογραφείο καί, επειδή
δέν ήμουνα κανένας πρωτάρης, άλλά φτασμένος πιά καί μάλιστα άναγνωρισμένος
δημοσιογράφος, αυτά έστάλησαν, δπως συνήθως, άπ’ ευθείας εις τό τυπογραφείο καί
έστοιχειοθετήθησαν γιά νά τό δή πιά στοιχειοθετημένο καί καμωμένο κομμάτι δ
άρχισυντάκτης καί ό διευθυντής.
όΣυνεχίζεται)

ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ «ΒΙΑΣΜΟΥ
ΑΘΩΑΣ

ΑΝΗΛΙΚΟΥ»

*****************^^^^^^5».^,,,.^^^^^^^^^
’Α π ό τα 'Α ρ χ εία τού κ. Α Ρ ΙΙΤ Ε ΙΔ Ο Υ Π Ο Υ Λ Α Ν Τ Ζ Α
Καθηγητοϋ Δ ικα σ τική ς Γραφολογίας

Κ ΔΩ 7;“': μερ^ ά ΧΡ°y,La πΡίνι ιδιοκτήτης ένος κεντρικού καταστήματος γυναικεί- a l l n L £ί0ω-ν σΤγ]ν ^ θηνα’ "Ίτ° ενας νεαΡώτατο« καί πολύ ώραϊος κύριος. Μια ύ^αλληΛο, του καταστήματος αύτοΰ, ώρέχθη τον νεαρό καί ώραΐο προϊστάμενό της
-α αφού συνεβουλευθη και άλλους φίλους της, περισσότερον πεπειραμένους, οί όποΐοί
i r t j Δ Ϊ ι Ρ Γ — ί"
οικονομήσουν άπό τη δουλειά» έσχεδίασε τήν Ικβία>
Δηλαοη, θα τον εςηναγκαζαν να την παντρευτή ή νά καταβάλη σεβαστό πο,/ Ρ Ί ^ ω ν 7™ λύτρα, προκειμένου ν’ αποφυγή τις συνέπειες τής ώευδοΰς κατηf ρια,ς, η οποία θα ήτο περί «βιασμού αθώας ανηλίκου» παρά τού εργοδότου τη» συν
επαγόμενη^ καταδίκην εις βαθμόν κακουργήματος.
τ ο ύ τ η ς , ου,
Επειδή όμως ό ψευδώς κατηγορηθείς έμπορος δεν ήθελε νά ύποκύψη στις εκβια
στικές απει λες,ώς ειχεν υπολογισθή υπό τής υπαλλήλου καί των συνεργατών της
καιε.εθη ενάντιον του μήνυσις επί «βιασμψ».
Ηρχισεν ή άνάκρισις καί τότε, λόγω καί των καταθέσεων των συνεργών τής
«βιασθεισης» προεφυλακισθη ο κατηγορούμενος (ψευδώς) , παρά τις έντονες διαμαρ^υρ: ε, .ου Η μηνυτρια νεαρα υπάλληλος, άφού έκλεισε στή φυλακή τον προϊστάμενο ιης, φυλαγόταν και δεν εογαινεν, δπως άλλοτε, με παρέες, αλλά άρχισε νά γρά^η
πίεΓ σ/έσει»^ 0 ^
συν£ργ°υς τγ??’ |χέ τάν 6ποΓον Φ ύ ετα ι δτι διατηρούσε καί ΰπο^
»
ττί« περιέγραφε μέ ζωηρά χρώματα καί ρεαλισμό τά γενόμενα
λακισμένου1"00’" μ'ελλθντα V0C επακολ°υθησουν... μετά τό μάδημα του «κοτόπουλου» φυΜερικές όμως άπό τις επιστολές αυτές έπεσαν στά χέρια τής άνακοίσεωι- "Π
ταν-η «οιασθεΐσα» εκλήθη νά έξετασθή ϊσχυρίσθη δτι τις Ιπιστολές αύτές τις'εί^ ε
γράφει ο φυλακισμένος κατηγορούμενος, γιά νά άποσείση τήν κατηγορία. Οί μαρτυ
ρίες διάφορων μαρτύρων πού έξητάσθησαν ήσαν αντιφατικές.
Ο ανακριτής βρέθηκε σέ δύσκολη θέσι. Διά νά δώση λύσι εις τήν ύπόθεσι εσκέφθη να χρησιμοποίηση την επιστήμη τής γραφολογίας. Παρήγγειλεν εις τούς γραφολογους να εξετασουν και αποφανθούν, εάν οί επιστολές ήσαν γραμμένες άπό τον...
βιασ.η^καταστηματάρχη ή τήν... βιασθεΐσα υπάλληλόν του. Τότε διά τής γραψολογικης εςετασεως, παραοολής των κειμένων τών επιστολών πρός άλλα κείμενα ‘ δε'
γματα γραφής, τής ύποπτου μυνητρίας, ιδίως δέ τετραδίων της ώς μαθήτριας, Ιιεπι'σ.ωθη οτι αυτή είχε γράψει τις επιστολές. Τότε συνελήφθη καί εκλείσθη στη Φυλακή
στη θεσι του αδίκως κατηγορουμένου εργοδότου της, μαζί μέ μερικούς άπό τούς συνεργους της. Ετσι εκλεισεν η υποθεσις «βιασμού» τής «άθώας ανηλίκου», χάρις στην
πραγματογνωμοσύνη τών γραφολόγων.
1
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
01 ΑΓΟΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΝ Ε. Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Σ. Α.
ΚΑΙ Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ ΚΛΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Φ ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΝ Ε. Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Σ. Α. ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
Φ 0 ΚΛΟΥΔΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΝ “ ΟΔΥΣΣΕΙΑ,, ΤΟΥ
Φ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
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Σ

ΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ αυτής ήταν καί είναι ή παρουσίασές καί ή αντικει
μενική κριτική των διαφόρων άστυν) κών εκδηλώσεων, πού κάθε φορά λαμβάνουν
χώραν, στο διάστημα τοΰ τελευταίου δεκαπενθημέρου. Βέβαια οί εκδηλώσεις αυτές
σχολιάζονται κατά κανόνα άπό τόν καθημερινό τύπο καί μάλιστα μέ κολακευτικά
λόγια, πλήν όμως γιά μάς αποτελούν κάτι τό έντελώς ιδιαίτερο καί γ ι’ αυτό κάθε
φορά τις παρουσιάζομε μέ περισσότερες λεπτομέρειες.
Ό συντάκτης αυτής τής στήλης, υστέρα άπό κάποια απουσία, όφειλομένη σέ
υπηρεσιακές ενασχολήσεις, μέ ιδιαίτερη χαρά ξαναγυρίζει μέ τόν φακό τής έπικαιρότητος, γιά νά σάς παρουσίαση, όπως πάντα, μέ άγάπη, τις πιό σημαντικές τελευ
ταίες αστυνομικές εκδηλώσεις. Καί χαίρεται ξεχωριστά, γιατί στό διάστημα τοΰ δε
καπενθημέρου πού πέρασε ελαβον χώραν πραγματικά αξιόλογες αστυνομικές εκδη
λώσεις, οί όποιες, οπωσδήποτε, συνετέλεσαν αρκετά στην αΰξησι τής καλής φήμης
μας. Είλικρινά θά πρέπει νά ύπερηφανευόμαστε, γιατί τόν τελευταίο καιρό, ή ’Αστυ
νομία Πόλεων, βρέθηκε αρκετά στό προσκήνιο. Αυτό οπωσδήποτε είναι τιμητικό γιά
μάς, πλήν δμως μάς υποχρεώνει παράλληλα νά συνεχίσωμε τις προσπάθειές μας
προς κάθε κατεύθυνση γιά νά διατηρούμε αμείωτο καί ζωντανό τό ενδιαφέρον τής
κοινής γνώμης. Κοκ μάς ενδιαφέρει σημαντικά ή κοινή γνώμη, γιατί αυτή είναι τό
βαρόμετρο τής έκτιμήσεως τοΰ κοινού γιά την ’Αστυνομία,
Επειδή, κατ’ ευτυχή σύμπτωση βρίσκομαι κοντά στις περισσότερες αστυνομι
κές εκδηλώσεις, μπορώ, είλικρινά, νά βεβαιώσω υπεύθυνα μιά σημαντική διαπίστωσι
πού έκανα. “Ολοι οί υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά καί δλοι οί συνάδελφοι, αξιω
ματικοί καί κατώτεροι, αγκαλιάζουν μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δποιεσδήποτε αστυ
νομικές εκδηλώσεις καί πασχίζουν, καθένας άπό την σκοπιά του, νά συμβάλλουν στήν
πλέον επιτυχή παρουσίασί των. Τό γεγονός αυτό μάς δίνει τό δικαίωμα νά πιστεύωμε ακράδαντα, δτι μιά νέα εποχή διαγράφεται γιά τήν ιστορία τοΰ θεσμού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων. Φαίνεται δτι ή δλη αναδημιουργική προσπάθεια τής Εθνικής
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Επαναστατικής Κυβερνησεως μετέβαλλε τήν νοοτροπία μας καί μάς άνάγκασε νά
σκεπτόμαστε πιό ρεαλιστικά. Ποτέ δέν είναι αργά, έστω καί τώρα άς άνασυντάξωμε
τις δυνάμεις μας καί άς προχωρήσωμε δλοι μαζί στή νέα λεωφόρο πού όιανοίγεται
μπροστά μας.
ΟΙ α γώ νες πρωταθλήματος
καλαθόσφαιρας Ε. Δ. καί Σ. Α. καί
ή ά φ ιξις τοϋ θαλασσοπόρου
Α στυφύλακος Κλουδά στήν ΙΙάτρα

Τ ζ ΑΤΟΠΙΝ διαταγής τοϋ Υπουργείου Εθνικής Ά μύνης, ή όργάνωσις καί ή
διεξαγωγή τοϋ πρωταθλ) τος καλαθοσφαίρας για το έτος 1968, μεταξύ των όμάοων των Ενοπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας, άνετέθη στήν ’Α
στυνομία Πόλεων. Το γεγονός αυτό άποδεικνύει τήν Ιμπιστοσύνη καί τήν έκτίμησι
του κ. Προέδρου τής Κυβερνησεως καί τής ηγεσίας των ’Ενόπλων Δυνάμεων προς
ιη/ Αστυνομίαν. Ως τόπος διεξάγωγής τοϋ πρωταθλήματος έπελέγη ή Πάτρα. Έ π’
ευκαιρία^ οφείλουμε να ύπογραμμίσωμε ιδιαίτερα τήν άπόφασι τοϋ ’Ανώτατου Συμ
βουλίου Αθλητισμοΰ Ενοπλων Δυνάμεων σχετικά μέ τήν διεξαγωγή των αγώνων
Καλαθόσφαιρας στην Πατρα και των αγώνων Στίβου στήν ’Έδεσσα, γιατί μέ τόν τρόαο αυοο, ^παρέχεται η ευκαιρία νά κινηθούν αρκετά καί οί επαρχιακές πόλ,εις.
Το Αρχηγέΐον Αστυνομίας Πόλεων ανέθεσε τήν όργάνωσι καί διεξαγωγή τοϋ
πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρας στήν Δ) νσι ’Αστυνομίας Πατρών, ή όποια, μέ τήν
συνεργασία τοϋ προϊσταμένου τοϋ Τμήματος Αθλητισμού ’Αστυνομίας, ’Αστυνόμου
Β κ. Πιερρου,^ εμεριμνησε για την άπο κάθε πλευρά άρτια διεξαγωγή τοϋ πρωτα
θλήματος. Κατά γενική δμολογία τόσιον των αρμοδίων παραγόντων τοϋ Α.Σ.Α.Ε.Δ.,
οσον καί των εκπροσώπων δλων τών συμμετασχουσών ομάδων, ή δλη όργάνωσις καί
διεξαγωγή υπήρξεν αψογη καί προεκαλεσε τά πλέον κολακευτικά λ,όγια, γιά τήν συ
νεπεια, την ακρίβεια και την αρτιότητά της. Κι’ δλα αυτά οφείλονται στις προσπά
θειες τοϋ ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ Πατρών κ. Κάκου καί τοϋ έκλεκτοΰ Ιπιτελείου τών
συνεργατών του, μεταξύ τών όποιων θά πρέπει νά άναφέρωμε τόν Υποδιευθυντήν Πα
τρών κ. Νίκα, τόν Διοικητήν ’Ασφαλείας κ. ΙΙαπαφιλιππόπουλον, τόν Υπασπιστήν
κ. Βασιλείου, τόν Διοικητήν τοϋ Α ' ’Αστυνομικού Τμήματος κ. Μπέλμπαν, τόν ’Α
στυνόμον κ. Συφαντον, κ.α. Κι αν για την τοσο Ιπιτυχή όργάνωσι όφείλωμε νά τούς
συγχαρούμε θερμά, θα πρέπει παράλληλα νά τούς εύχαριστήσωμε εγκάρδια γιά
ώ, φιλόξενες διαθέσεις των, για τις οποίες τους είμαστε βαθύτατα ύποχρεωμένοι.
Οί αγώνες πού διεξήχθησαν στο γυμναστήριο τής Ε.Α.Π. άρχισαν τήν Τετάρ
τη 11) 9) 68 καί συμμετέσχον^σ’ αυτούς οί δμάόες: Στρατού, ’Αεροπορίας, Ναυτικού,
’Αστυνομίας καί Λιμενικού Σώματος. Τά άποτελέσματα τών αγώνων έχουν ώς έξής:
ΤΕΤΑΡΤΗ, 11)9)68: ’Αεροπορία — ’Αστυνομία:
Λιμενικόν — Β. Ναυτικόν:
ΠΕΜΠΤΗ, 12) 9) 68: Στρατός — Β. Ναυτικόν:
’Αεροπορία — Λιμενικόν:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13)9)68: Στρατός — Λιμενικόν:
Β. Ναυτικόν — ’Αστυνομία:
ΣΑΒΒΑΤΟ, 14) 9) 68: Λιμενικόν — ’Αστυνομία:
’Αεροπορία — Στρατός:
ΚΥΡΙΑΚΗ, 15)9)68: Αεροπορία — Β. Ναυτικόν:
Στρατός — ’Αστυνομία:

45 - 65
67 - 79
36 - 72
59 - 64
101 - 65
74. - 64
04 - 75
04 - 84
69 - 80
91 - 73

Μέ τον φακό της έπικοαρότη'ΐ'ός
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;ελική βαθμολογία διαμορφώθηκε ώς έξής:
1η ή δμάς Στρατού μέ
8 βαθμούς
»
2α »
» Ναυτικοϋ μέ
7
»
3η »
» ’Αστυνομίας μέ 6
4η »
»
καί
» Αιμενικοΰ μέ
5
»
5η »
» ’Αεροπορίας μέ 4
Τούς αγώνες της Κυριακής 15) 9) 68 παρηκολούθησε καί ό Ύ π αρχηγός τής
’Αστυνομίας Πόλεων κ. ’Αθανάσιος Στρατής, ό όποιος είδικώς μετέβη στην Πάτρα,
κατόπιν εντολής τοϋ κ. ’Αρχηγού. Στούς τελικούς αγώνες, εκτός τού κ. 'Γπαρχηγού, παρέστησαν: ό Νομάρχης Ά χαίας κ. Θ. Λαδάς, ό ’Ανώτερος Στρατιωτικός Δι
οικητής Ά χαΐας Ταξίαρχος κ. Κ. Γιαννετάκης, ό Δήμαρχος κ. Δ. Τσερώνης, ό Δι
ευθυντής τοϋ Α.Σ.Α.Ει.Δ. Συνταγματάρχης κ. Κουμαριανός, ό Πρόεδρος τοϋ Δημο
τικού Συμβουλίου Πατρών κ. Κ. Γκολφινόπουλος κ.ά. Μετά τήν λήξιν τών αγώνων,
στούς αρχηγούς τών τριών πρώτων ομάδων έπεδόθησαν οί έξής διακρίσεις: Στήν
πρώτη ομάδα επαθλον τοϋ Α.Σ.Α.Ε.Δ., υπό τοϋ κ. Νομάρχου Ά χαίας, στήν δεύτε
ρα ομάδα επαθλον τοϋ κ. Νομάρχου, υπό τοϋ κ. Ύπαρχηγοΰ τής Αστυνομίας καί
τέλος, στήν τρίτη ομάδα επαθλον τοϋ κ. Δημάρχου, έπιδοθέν ύπό τοϋ κ. Στρατιωτικοΰ Διοικητοϋ. Στόν πρώτον σκόρερ τών αγώνων, τόν μπασκετμπωλίστα τοϋ Στραοτϋ διεθνή Γκούμα, άπενεμήθη ύπό τοϋ κ. Δημάρχου ειδικόν ύπό τής Ά στυν. Δ) νσεως Πατρών άθλοθετηθέν κύπελλον.
Ή τελική κατάταξις τής δμάδος τής Αστυνομίας ύπήρξεν αρκετά τιμητική
και θεωρείται ώς ιδιαιτέρα έπιτυχία, άν ληφθή ύπ’ δψιν τό γεγονός δτι, τόσον στήν

Τά μέλη της άστυνομικής όμώδος καλαθόσφαιρας.
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ομάδα ιοϋ στρατού, δσον καί στήν ομάδα του Ναυτικού, συμμετεΐχον παίκτες της Ε 
θνικής ομάδος καί τής Εθνικής Ενόπλων. 'Οπωσδήποτε ο! παίκτες μας άγωνίσθηκαν 9;ε, ηρωισμός καί επέοειξαν έξαιρετικδ αθλητικό ήθος. Τούς αξίζουν θερμά συγ
χαρητήρια, καθώς καί στον προπονητή τους αστυφύλακα κ. Παπαβασιλείου, γνωστόν
διαιτητήν του ποδοσφαίρου. Τήν ομάδα μας άπετέλεσαν οί: Άρχιφύλαξ κ. Αερίου,
οι ΐ- στυφύλακες κ.κ. Καλτσάς, Λευτάκης, Χαλατσιάδης, Παπαϊωάννου, Σωτηρίου,
1 ιαννακοπουλος, Πανταζής καί οί Δόκ. ’Αστυφύλακες κ.κ. Τσώλος, Παπαδόπουλος,
Ασπρουδας και Καρδάρας. Κώουτς τής ομάδος, ό Άστυφύλαξ κ. Λαζαρίδης.
, 1ο "P“ f τίΚ Κυριακής, κατά τις 10 π.μ., δ Δ) ντής τού Α.Σ.Α.Ε.Δ. Συνταγμα
τάρχης κ. Κουμαριανός, κατέθεσε στέφανο στό μνημείο τής πλατείας ’Όλγας, παρου
σία του στρατιωτικού Διοικητού, τού Δημάρχου, τού ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ Πατρών,
των εκπρόσωπων αξιωματικών των συμμετασχουσών ομάδων, των παικτών των όμαοων κ.ά.
Τήν Κυριακή τό βράδυ καί από τις 8.30 - 10.30', στήν αίθουσα τού Συλλόγου
«Ερμής»^ο Δ) ντης Αστυνομίας Πατρών καί ή κυρία Κάκου έδεξιώθησαν έπί τή λή
ξει των αγώνων εκπροσώπους τών τοπικών αρχών, τά μέλη τών ομάδων καί έκπροσωπους τών Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ τών άλλων παρέστησαν: δ Ύπαρνηγός
της Αστυνομίας καί ή κυρία Στρατή, δ Νομάρχης Ά χαίας κ. Λαδάς, δ Στρατιωτικός
Διοικητής, Ιαξιαρχος κ. Γιαννετάκης, δ Δήμαρχος Πατρέων κ. Τσερώνης, δ Ά ντιδημαρχος κ. Γερακάρης, δ Δ) ντής Νομαρχίας κ. Μπαλντάς, δ Πρόεδρος τού Δη
μοτικού συμβουλίου κ. Ι'κολφινόπουλος, ό Ναυτικός Διοικητής Ίονίου, Άντιπλοίαρχος κ. Γεωργιάόης, δ Διοικητής Αράξου Αντισμήναρχος κ. Παπαδημητρόπουλος, δ
Διοικητής λωρ) κής Άχαΐας, Άντισυνταγματάρχης κ. Παπαθανασόπουλος, δ Πρόεορος Πρωτοδικών κ. Σακελλαριάδης, δ Είσαγγελεύς Πρωτοδικών κ. Δημητριάδης, δ
Προεορος τής Διοικούσης Επιτροπής Πανεπιστημίου Πατρών κ. Θεοδωρόπουλος, οί
Αρχηγοί Αστυνομίας έ.σ. κ.κ. Καραμπούλης καί Ψαρράς, δ Γενικός Επιθεωρητής
ΙΕ εκπαιδευτικής περιφέρειας κ. Κακκοπουλος, οΕ Πρόεδροι τού Εμπορικού, Δι
κηγορικού, ’Οδοντιατρικού καί Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.κ. Κούκος, Μάρκου, Φι
λίας καί Κομνηνος, ο Πρόεδρός τού Α) βαθμίου Φορολογικού Δικαστηρίου κ. Παπακωνσι,ανανου, κυριαι αξιωματικών τής Δ) νσεως Πατρών, αξιωματικοί αυτής κ.ά.
e ,, Κατά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως, δ Ππαρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Στρατής,
(.ομίλησε προς τους παρισταμένους, ειπών tcc εξής:
«Αξιότιμε Κύριε Νομάρχα,
Κύριε Στρατιωτικέ Διοικητά,
Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίαι καί Κύριοι,
Όλως ιδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν αισθάνομαι τήν στιγμήν ταύτην διότι,
έπί τή λήξει τού διεξαχθέντος πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας, μού δίδεται ή ευκαι
ρία νά εύρεθώ έν^μέσω Υμών, εκλεκτών εκπροσώπων τών Εθνικών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τών ’Αρχών τής πόλεως τών Πατρών, μεθ’ ής οΕ δεσμοί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων χρονολογούνται από τού έτους 1922.
, Καί ή χαρά μου είναι ακόμη μεγαλυτέρα, διότι ή άνωτάτη ήγεσία τών Έ 
νοπλων Δυνάμεων καί τό Άνώτατον Συμβούλιον ’Αθλητισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων,
άνεθεσαν εις τήν ^ Αστυνομίαν Πόλεων τήν οργάνωσιν καί διεξα,γωγήν τού προμνησθέν.ος πρωταθλήματος. Το γεγονός αυτό, ιδιαιτέραν περιποιεί εις ήμάς τιμήν καί
Υποδεικνύει τήν έκτίμησιν καί τήν εμπιστοσύνην τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως
και ιής ηγεσίας τών Ενοπλων Δυνάμεων προς τήν Αστυνομίαν Πόλεων.
^ Απο ^τής συστασοως ιού Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, οΕ δεσμοί αυτής
μετά τών Εθνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων, υπήρξαν έξαιρετικώς ιδιαίτεροι. ’Από τής
21ης Απριλίου 196 1 , όμως, ότε οι γενναίοι ανδρες τής νυκτάς εκείνης έκήρυξαν
τήν Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί έσωσαν δΓ αυτής τήν εις τόν ολε-
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θρον, με μαθηματικήν ακρίβειαν, οδηγουμενην πατρίδα μας, οί δεσμοί τής Α στυ
νομίας Πόλεων καί των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων έγένοντο ακατάλυτοι.
Καί γνωρίζομε'/, καλύτερον παντός άλλου, ιδιαιτέρως ημείς οί αστυνομικοί τον
κίνδυνον τόν όποιον άπεσόβησαν την τελευταίαν στιγμήν οί γενναίοι τής 21ης ’Απρι
λίου 19ο7, διότι, προ τής Επαναστασεως, κατά τήν διάρκειαν τοϋ αληθούς χάους,
εΐχομεν τό θλιβερόν προνόμιον νά άντιμετωπίζωμεν πεζοδρομιακώς δλους εκείνους, οί
όποιοι, έλαφρα τή καρδία, άπειργάζοντο τήν καταστροφήν τής χώρας μας. Καί διά
τον λόγον αυτόν, ιδιαιτέρως ημείς, όφείλομεν ευγνωμοσύνην πρός τούς πρωτεργάτας
τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου. Ευγνωμοσύνην, τήν οποίαν οφείλει, άναμφισβητήτως, καί ολόκληρος ό έχέφρων έθνικόφρων ελληνικός λαός, διότι ή Έπαναστασις τής 21ης Απριλίου 1967 καί ή έξ αυτής ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις, υπό τήν πεφωτισμένη'/ ηγεσίαν τοϋ ρηξικελεύθου κ. ΙΙροέδρου αυτής, δχι μόνον
διέσωσε τήν Ελλάδα έκ βεβαίου ολέθρου, άλλα σήμερον, μέ βήματα σταθερά, οδη
γεί αυτήν εις τήν λεωφόρον των πεπρωμένων της, εις τήν λεωφόρον τής Μεγάλης
Ελλάδος.
Καί δ ελληνικός λαός, δ όποιος, παρά τά κατά τό πρό τής Έπαναστάσεως διά
στημα λεγάμενα, καί ώριμος είναι καί νουνεχής, τήν 29ην Σεπτεμβρίου, διά τοϋ
ΝΑΙ εις τό υπό ψήφισιν Σύνταγμα, θά εκφράση, άφ’ ενός τήν όφειλομένην ευγνωμο
σύνην πρός τούς άνδρας τής Έπαναστάσεως καί θά παράσχη άφ’ ετέρου, εις αυτούς
τήν ηθικήν δύναμιν διά νά συνεχίσουν τό Έθνοσωτήριον τής άναγεννήσεως τής πατρίοος μας εργον.
Αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας όμως, από δνθημέρου διηγωνίσθησαν εις ένα άλλον εύγενή στίβον, τόν άθλητικόν. Έν πνεύματι άγάπης. καί

Ό 'Υπαρχηγός Ά σ τυ ομίας κ. Α. Στρατής καί ό Δ )ντής ’Αστυνομίας Πατρών κ. Σ. Κάκος,
έν μ,έσω αξιωματικών τής Δ )νσεως Πατρών κ. α. κατά τήν διάρκειαν τής δοθείσης δεξιώσεως.
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εν τή έννοια του καλώς άγωνίζεσθαι, προσεπάθησαν νά διακριθώσι κατά την διάρ
κειαν του οιεξαχθέντος πρωταθλήματος. Έπεδίωξαν τόν κότινον τής νίκης, πλήν ό
μως, δπως εις πάντα αγώνα, υπήρξαν καί εδώ νικηταί καί ήττημένοι. Καί εις τούς
μέν καί εις τούς δε, έκφράζομεν τά θερμά μας συγχαρητήρια, διότι άπαντες ήγωνίσθησαν τόν αγώνα τόν καλόν έν τφ προσήκοντι πνεύματι τής εύγενοΰς άμίλλης, γε
γονός δπερ, άναντιρρητως, ιδιαιτέραν έχει σημασίαν. Εις τούς αρχηγούς καί τούς
παίκτας των συμμετασχουσών ομάδων εύχομαι ένθέρμως δπως συνεχίσωσι νά συνεΡΤ*ζωνται και νά αγωνίζονται υπό τό ίδιον πνεύμα, τό όποιον έπέδειξαν κατά τό
3ιεξα.χθεν πρωτάθλημά καλαθόσφαιρας. Τό «νους υγιής έν σώματι ύγιεΐ» άς είναι δι’
δλους σας ό φάρος τής αθλητικής σας ζωής. Μέ νοΰν ύγιά καί σώματα γενναία, έν
ταυτφ δέ διαπνεομενοι υπό τών άκαταλύτων ιδανικών τού ελληνοχριστιανικού πολι
τισμού, θά δημιουργήσωμεν δλοι άπό κοινού την Μεγάλην Ελλάδα, τήν ΕΑΑΛΔΛ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
Καί τώρα ή Αστυνομία Πόλεων, διά τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Πατρών, ήτις
είδικώτερον είχεν έπιφορτισθή τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τών αγώνων,ι θά
προσφέρη εις δλας τάς ομάδας άναμνηστικάς πλακέττας. Δεχθήτε παρακαλώ αύτάς,
ώς μικρόν δείγμα τής μεγάλης μας πρός δλους σας αγάπης.
Επ ευκαιρία εκφράζω δημοσίως τήν ευαρέσκειαν μου εις τόν ’Αστυνομικόν Δ) ντήν Πατρών κ. Κάκον, τούς συνεργάτας του καί εις δλους εκείνους, οί όποιοι καθ' οίονδήποτε τρόπον συνετελεσαν εις τήν επιτυχή όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τών αγώ
νων. Θερμας επίσης έκφράζομεν ευχαριστίας καί πρός τό Πατραϊκόν κοινόν, διά τήν
προς ημάς αγάπην του. Ευχαριστώ καί πάλιν διά τήν χαράν τήν όποιαν μάς προσεδώκατε.
Παρακαλώ τόν κ. Κάκον νά έπιδώση τάς σχετικάς άναμνηστικάς πλακέττας εις
τούς αρχηγούς τών ομάδων».
Τόν λόγον τού κ. Ύπαρχηγοϋ έκάλυψαν τά ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκρο
τήματα τών παρισταμένων. Μετά τήν ομιλίαν τού κ. Ύπαρχηγοϋ δ κ. Κάκος, έπέδωκε ατούς αρχηγούς τών συμμετασχουσών δμάδων τάς είδικάς άναμνηστικάς πλα
κέττας, γεγονός πού ιδιαιτέρως έσχολιάσθη ευμενέστατα.
Η δεξιωσις ήτο αρτια απο κάθε πλευρά καί κατά τήν διάρκε.ιά της έπεκράτησε
πνεύμα άγάπης, έγκαρδιότητος καί συναδελφώσεως. Θερμότατα καί πάλιν συγχα
ρητήρια στήν Δ) νσι Πατρών τόσον γιά τήν άρτίαν δργάνωσι καί διεξαγωγή τών
άγώνων, δσον καί γιά τήν ωραία δεξίωσί της. Οί «μετοχές» τής ’Αστυνομίας Πόλεων
μέ τις έκδηλώσεις αυτές, άνέβηκαν σημαντικά. Ευχόμαστε νά διακρινώμεθα πάντοτε.
*
**
ΠΑΡΟΙ ΣΙΑ μας στά τελικά τού πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας στήν Πάτρα,
μάς εδωσε την ευκαιρία να παραστοΰμε καί στήν υποδοχή πού έγινε, στον γνω
στό θαλασσοπόρο αστυφύλακα ΙΙετρο Κλουδά., τήν Κυριακή τό μεσημέρι. Ύστερα
άπό ένα πολύμηνο ταξίδι πού έκανε στά αχνάρια, τού Όδυσσέως μέ τό μικρό του σκά
φος «Κορφού II», ό Κλουδάς έφτασε στήν Πάτρα καί έγινε δεκτός στήν προβλή
τα τών Πατρών άπό τόν Δ) ντή τής ’Αστυνομίας Πατρών κ. Κάκο, τόν Ύποδ) ντή
κ. Νίκα, τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Παπαφιλιππόπουλο, Μπέλμπα, Σύφαντον, εκπροσώ
πους ναυτικών καί άθλητικών Σωματείων τών Πατρών καί άπό ένα πλήθος τού Πατραϊκοΰ λαού, πού κατέβηκε στό λιμάνι γιά νά ύποδεχθή καί χειροκροτήση τόν νεώτερο Όδυσσέα. 'Ύστερα άπό τά καλωσορίσματα καί τά συγχαρητήρια, ό Ναυτικός
Όμιλος Πατρών δεξιώθηκε στά έντευκτήριά του τόν Κλουδά καί κατά τήν διάρκεια
σχετικής προσφωνήσεως δ Πρόεδρος κ. Βερναρδής έπέδωκε σ’ αυτόν άναμνηστική
τής διελεύσεώς του άπό τήν Πάτρα πλακέττα. Στό διάστημα τής παραμονής του στήν
Πάτρα δ θαλασσοπόρος Άστυφύλαξ ήταν φιλοξενούμενος τής ’Αστυνομικής Δ) νσε
ως Πατρών.

Η
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Κατά, τήν διάρκεια των τελικών άγώνων καλαθοσφαίρας στό γυμναστήριο τής
Ε.Α.Π., προσήλθε καί δ Κλουδάς, δ όποιος καί παρουσιάσθηκε στόν παριστάμενο %.
'Γπαρχηγό, καί άνέφερε τήν αίσια άφιξί του στην Πάτρα. Ή έμφάνισίς του στό γυ
μναστήριο, χαιρετίσθηκε έντελώς ιδιαίτερα μέ τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα των
παρισταμένων. Κάτι παρόμοιο συνέβη καί κατά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως, όταν δ
Κλουδάς προσήλθε σ’ αυτή. Οί αγώνες τής καλαθοσφαίρας καί ή άφιξις τοϋ Κλουδά στήν Πάτρα, υπήρξαν τά γεγονότα των "ήμερων εκείνων, τά οποία οπωσδήποτε
έγιναν αφορμή νά έκφρασθοΰν τά πλέον κολακευτικά λόγια γιά τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων.
Τήν Δευτέρα τό πρωί, έπ’ ευκαιρία τής εκεί παρουσίας του, δ κ. 'Γπαρχηγός ώμίλησε σέ ειδική συγκέντρωσι πρός τούς αξιωματικούς τής Δ) νσεως Πατρών καί τούς
συνέστησε νά εντείνουν τις προσπάθειές των, συμβάλλοντας άπό τήν πλευράν τους καί
αυτοί στό αναδημιουργικό έργο τής Ε θνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως. Έ κ μέ
ρους των άξιωματικών, δ κ. Κάκος, διεβεβαίωσε τόν κ. Ύπαρχηγόν, δτι τόσον οί άξιωματικοί, δσον καί οί κατώτεροι ύπάλληλοι τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Πατρών,
έχουν ύψηλόν εθνικόν φρόνημα καί συμπαρίστανται μ’ όλες τους τις δυνάμεις στό
έργο τής Κυβερνήσεως.
01 αγώ νες στίβου τω ν Ε. Δ.
καί τω ν Σ. Α. στήν ’Έδεσσα

Ε ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ επισημότητα τήν 21, 22 καί 2 3 )9 )6 8 έτελέσθησαν στό Στά
Μ
διο τής Εδέσσης οί άγώνες Στίβου τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Α
σφαλείας γιά τό πρωτάθλημα τής περιόδου 1968. Στό τριήμερο πρόγραμμα τών ά*

Ό θαλασσοπόρος άστυφύλαξ Κλουδας φθάνει είς τήν Πάτρα.
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γώνων, περισσότεροι από 15 χιλιάδες φίλαθλοι παρηκολούθησαν τις "Ενοπλες Δυ
νάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας νά αγωνίζονται στον εύγενή στίβο τοΰ αθλητι
σμού. Η παρουσία τοΰ Διοικητοϋ τοΰ Β' Σώματος Στρατού, ’Αντιστράτηγου κ. Γερακίνη, τού Διοικητοϋ της Β ' Μεραρχίας, Υποστρατήγου κ. Κεφάλα, τοΰ Μητρο
πολίτου Εδέσσης καί Πέλλης κ. Καλλινίκου, τού Δ) ντοϋ τοΰ Α.Σ.Α.Ε.Δ. Συνταγμα
τάρχου κ. Κουμαριανοΰ, τοΰ Νομάρχου κ. Σιδηροπούλου, τοΰ Δημάρχου κ. Μπουραζάνη κ. ά., έδωσεν εξαιρετικό τόνο καί ενδιαφέρον στους αγώνες. Οί ομάδες τοΰ
Στρατού, τοΰ Β. Ναυτικού, τής ’Αεροπορίας, τής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας καί
τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος διεξεδίκησαν μέ αγωνιστικό πείσμα τις επί μέρους νίκες.
Κάθε μια άπ’ αυτές, έθεώρει έκ των προτέρων βεβαία τή νίκη. Ή δμάς τής ’Αστυνομίας, χάρις στο αγωνιστικό πνεύμα των αθλητών της καί τής αγάπης των για την ’Α
στυνομία ήλπιζε οπωσδήποτε σε μια καλή κατάταξι. ’Από τήν δεύτερη δμως ήμερα
ή δμάς τής ’Αστυνομίας, χάρις στις προσπάθειες των αθλητών μας, άρχισε νά προ
πορεύεται στην βαθμολογία καί κατώρθωρε νά διατηρήση μέχρι τέλους τό προβάδι
σμα, μέ αποτέλεσμα νά καταλάβη τελικά τήν πρώτη θέσι στή γενική βαθμολογία
μέ 120 βαθμούς. Τις υπόλοιπες θέσεις κατέλαβον κατά σειράν: ό Στρατός μέ 114
βαθμούς, ή Χωροφυλακή μέ 110 βαθμούς, τό Β. Ναυτικό μέ 47/2 βαθμούς, ή ’Αερο
πορία μέ 431/2 βαθμούς καί τό Λιμενικόν Σώμα μέ 27 βαθμούς.
Πολύ ικανοποιητικές υπήρξαν οί επιδόσεις των αθλητών μας Κατσέρη (άρτι έςελθόντος τής Σχολής Ύπαστυνόμων) στό τριπλοΰν καί άπλοΰν, τοΰ Άστυφύλακος
Αμπατζή στή σφαιροβολία καί τόν δίσκο, τών Μπιδέλη καί Παπαδοπούλου στή σφύ
ρα, τοΰ Τπαστυνόμου Τζιγκουνάκη στό ακόντιο, τοΰ Άβραμίδη στό ύψος, τοΰ Παύ
λου στα 1500 μ. καί τών Μουταφτσίδη, Λιακοπούλου, Παπακωνσταντίνου, Χαραλα-

Ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Β' κ. Παπαθανασίου μετά τών μελών της αστυνομικής όαώ8ος Στίβου.
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-Α-κοκαλιδη, Μαναρη, Σακελλαρίου, Κομνηνοϋ, Ιναραντώνη, Τασιοπούλου,
Βασιλακη ^καί Λυκοτσέτα, οδοποιοί έπέτυχον αξιόλογες έπιδόσεις. Της. αποστολής τής
αστυνομικής όμάδος στην Εδεσσα ηγείτο ό προϊστάμενος ’Αθλητισμού ’Αστυνομίας
Αστυνόμος Β κ. Πιέρρος καί αρχηγός όμάδος ήταν ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Μπακογιάννης.
Τά αποτελέσματα των διεξαχθέντων κατά τό τριήμερο αγωνιστικό πρόγραμμα
αγώνων έχουν ώς εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΪΤΌ Σ
Άβραμίδης
Α.Π.
Χέλμης
Σ.Ξ.
’Αρβανίτης
Σ.Ξ.
Καράγεωργας
Ε.Β.Χ.
Δουγάλκης
Β.Ν.
Πράντζος
Ε.Β.Α.

1.90
1.75
1.70
1.70
1.65
1.65

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βαγιανός
Συντιχάκης
Δόσης
Νακόπουλος
Γιαννόπουλος
Χιώτης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

’Αργυρής
Παπαδάκης
Λιακόπουλος
Καραμανλής
Ντάνος
Νικολαίδης

100 μ.
Β.Ν.
Ε .Β Α .
Α.Π.
Σ.Ξ.
Σ.Ξ.
Ε.Β.Χ.

10.4
10.6
10.7
10.7
10.9
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κουτσοΰλης
Βυρίνης
Ινομνηνός
Σκούρτης
Πιπέκης
Τασόπουλος

10.000 μ.
Ε.Β.Χ.
Ε .Β Α .
Ε.Β.Χ.
Σ.Ξ.
Α.Π.
Β.Ν.

32.13.8
33.33.4
33.42.6
34.30.8
34.32.2
36.10.4

400 μ.
Ε.Β.Χ.
Σ.Ξ.
Λ .ΙΕ
Ε.Β.Χ.
Β.Ν.
Α.Π.

50,5
52
52.5
53.2
53.6
54

Τά μέλη τής άστυνομικής όμάδος Στίβου μετά των άξιωματικών συνοδών των ττρό των κα
ταρρακτών της ’Εδέσσης.
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3.000 μ. (φυσικών έμποδίων)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Α.Π.
Σ.Ξ.
Β.Ν.
Ε.ΒΑ.
Α.Π.
Σ.Ξ.

Άμπατζης
Τσιάρας
Τσόγκας
Νικολαίδης
Μουταφτσίδης
Παπαδάκης

15.88
14.84
14.78
14.34
13.86
13.24

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπιδέλης
Παπαδόπουλος
Βαφειάδης
Χατζηαντωνίου
Μαράκης
Άποστολόπουλος

AH .
Α.Π.
Ε.Β.Α.
Σ.Ξ.
Ε.ΒΑ.
Ε.Β.Χ.

58.34
52
51.08
45.62
30.42
25.56

1.
2.
3.
4..
5.
6.

Βαγιανός
Γραμματικόπουλος
Νακόπουλος
Κυπαρίσης
Συντιχάκης
Γιαννόπουλος

EJB.X.
»
Σ.Ξ.
Σ.Ξ.
Ε Μ Α.
Α.Π.

Ε .Β Χ
Μπαμπαρούσης
Α.Π.
Παύλου
Σ.Ξ.
Βασιλαρας
Παπακωνσταντίνου Α.Π.
Ε .Β Χ
Κουβράκης
Σ.Ξ.
Τσαφαράκης

15.53.6
15.54.2
16. 0.6
16.10.4
16.11.2
16.31.6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπιρμπίλης
Πιπέκης
Φ'υράκος
Άκοκαλίδης
Χαραλαμπίδης
Βασιλείου

Κοτσιάς
Τσιγκουνάκης
Λάζαρης
Μεκλές
Βουτυράκης
Φουντουλάκης

Β.Ν.
Α.Π.
Ε.Β.Χ.
Σ.Ξ.
E.B.X.
Σ.Ξ.

62.74
59.78
59.66
58.12
54.18
53.94

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Νικολαίδης
Κουρκούτι δη ς
Δανιηλίδης
Μάναρης
Βασιλάκης
Μάλιος

Ε .Β Χ
Σ.Ξ.
Σ.Ξ.
Α.Π.
Α.Π.
Ε.Β.Α.

Κατσέρης
Τσούτσουρας
Σουβλάκης
Καραντώνης
Μακρόπουλος
Παπαδόπουλος

4.60
4.40
4.20
4.00
3.70
3.20

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παπαδάκης
Αιακόπουλος
Κατσέρης
Τσούτσουρας
Γουβέλης
Παπαδόπουλος

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
• CM CO ^
lO

.
.
.
.
6.

Άμπατζης
Μαράκης
Τσιάρας
Μουταφτσίδης
Νανόπουλος
Τσόγκας

Α.Π.
ΕΜΑ.
Σ.Ξ.
Α.Π.
Σ.Ξ.
Β.Ν.

55-8
51-1
59
1.08-4
1.31.5
1.31.6

AM.
Λ.Σ.
Σ.Ξ.
Α.Π.
Ε.Β.Χ.
Σ.Ξ.

1 5 .ll
13.99
13.94
13.93
13.12
13.59

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΜ.Χ.
Β.Ν.
Σ.Ξ.
ΑΠ.
»
Α.Σ.

ΤΡΙΠΛΟΓΝ

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.00-1
2.00-3
2.01-8
2.02-5
2.03-1
2.03-1

400 μ. (Μετ’ έμποδίων)

5.000 μ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.45-8
9.53-8
9.57
10.04-4
10.14.4
10.49-9

800 μ.

ΣΦΓΡΟΒΟΛΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ε.Β.Χ.
Σ.Ξ.
E JB X
Α.Σ.
Σ.Ξ.
ΒΧ

Δόσης
Κυπαρίσης
Άντζουλάτος
Σταύρου
Βασιλαράς
Χιώτης

EJBA,
Α.Π.
»
Λ.Σ.
Σ.Ξ.
»

lw48
7.04
7.04
6.88
6.58
6.58

200 μ.
52.52
50.38
45.08
43.26
39.82
37.80

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άργύρης
Βυρίνης
Κουτσούλης
Ντάνος
Μάναρης
Μισαηλίδης

ΒΝ.
Σ.Ξ._
ΕΜΧ
Σ.Ξ.
Α.Π.
Α.Σ.

22.5
22.8
23
23.1
23.5
23.1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.500 μ~
Παύλου
Α.Π.
Μπαμπαρούτσης
EJB.X.
»
Γραμματικόπουλος
Παπακωνσταντίνου Α.Π.
Σταύρου
Λ.Σ.
Σ.Ξ.
Κουϊμτζής

4.3.9
4.6.9
4.7.6
4.10.2
4.12.2
4.26.7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

110 (Μετ’ έμποδίων)
Μπιρμπίλης
Ε.Β.Χ.
Χαραλαμπίδης
Α.Π.
Μόκας
Σ.Ξ.
Πράντζος
Β.Ν.
Βασιλείου
Λ.Σ.
Άβραμίδης
Α.Π.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4X100 μ.
Σ.Ξ.
43.5
Ε .Β Χ
44.1
44.2
Α.Σ.
Α.Π.
44.8
47.8
Β.Ν.
Ε .Β Χ
50.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4X400 μ.
Ε.Β.Χ.
3.32.2
Α.Π.
3.32.5
Σ.Ξ.
3.34.1
Β.Ν.
3.43
Ε.Β.Α.
3.47.4
Λ.Σ.
3.51.5

14.5
15.2
15.6
16
16.7
16.7

Ε π ’ ευκαιρία τής λήξεως των αγώνων στίβου, δ Στρατός Ξηράς, δ όποιος εΐχεν άναλάβει τήν δλη όργάνωσι καί διεξαγωγήν των αγώνων παρέθεσε, πρός τιμήν
των τοπικών αρχών, των έκπροσώπων καί των παικτών τών συμμετασχουσών δμάδων, δεξίωσι κατά τήν διάρκειαν τής δποίας έπεκράτησε πνεύμα αγάπης καί συναδελφώσεως. Τόσο στήν δεξίωσι, δσον καί στους αγώνες τής τελευταίας ήμέρας παρέστη έκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί δ ’Αστυνομικός Δ) ντής Β ' κ. Παπαθανασίου.

Στιγμιότυπον ά—ό τήν εις ’Έδεσσαν δοθεϊσαν δεξίωσιν, επί τή λήξει τών τελεσθέντων
αγώνων Στίβου Ε.Δ. καί Σ.Α. Διακρίνεται εις τό μέσον έ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ’Εδέσσης καί Πέλλης κ. Καλλίνικος.
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'Ο Κλουδας τερματίζει στον
Πειραιά τήν « ’Οδύσσειά» του

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ Άστυφύλαξ Πέτρος Κλουδας, τήν Δευτέρα 23) 9) 68 καί
ώραν 6.15 μ.μ,, τερμάτισε στον Πειραιά τήν «’Οδύσσειά» του, τό τελευταίο
δηλαδή πολύμηνο οσο καί τολμηρό ταξίδι του, πού πραγματοποίησε μέ τό μικρό του
σκάφος «Κορφοϋ II». Ή υποδοχή τήν οποία τοΰ έπεφύλαξε τό Πειραϊκό κοινό καί
ή Αστυνομία Πόλεων υπήρξε πράγματι αποθεωτική. ’Από ενωρίς, πλήθος λαού εί
χε καταλάβει επικαίρους θέσεις στο Πασαλιμάνι, οπού καί θά άπεβιβάζετο ό νέος
Οδυσσευς. Και πράγματι, κατά τις 6 μ.μ. φάνηκε στήν είσοδο τοΰ Πασαλιμανιοϋ τό
μικρό σκάφος του Κλουδά πού τό συνόδευαν τιμητικά διάφορα άλλα πλοιάρια. Κα
θώς τό «Κορφοϋ II» έφθασε στήν προβλήτα των έπισήμων καί ο άστυφύλαξ Κλουδας
επήδησε στήν ξηρά οπό τά ενθουσιώδη καί ζωηρά χειροκροτήματα των παρισταμένων, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας παιάνισε ένα χαρούμενο Κερκυραϊκό σκο
πό, θέλοντας έτσι νά τονίση τήν πατρίδα τοΰ Κλουδά, τήν χώρα των Φαιάκων, τήν
Κέρκυρα.
Ό Κλουδας μέ τήν γραφική του γενειάδα, μαυρισμένος από τόν ήλιο καί ψη
μένος από τήν αρμύρα τής θάλασσας, παρουσιάσθηκε στον κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνο
μίας καί σέ στάσι προσοχής του άνέφερε τήν ευτυχή δσο καί επιτυχή λήξι τής «’Ο
δύσσειάς» του καί τόν ευχαρίστησε γιά τήν θερμή συμπαράστασι τής υπηρεσίας
τό γνωστό του τολμηρό ταξίδι. Στή συνέχεια δ κ. ’Αρχηγός, άφοϋ συνεχάρη τόν
Κλουδά, τόν παρουσίασε στον παριστάμενο κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, δ όποιος

Ο

Ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκος, ό ’Αρχηγός'της ’Αστυνομίας κ. Β.
Σακελλαρίου, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Σκυλίτσης κ.ά. επίσημοι, ένώ άναμένουν εις τό
Πασαλιμάνι τόν θαλασσοπόρον Κλουδαν.
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άφοΰ τοΰ ευχήθηκε τό «καλώς ώρισες», τόν συνέχαρη θερμά γιά τήν έπιτυχία τοϋ
άθλου του.
Τις ίδιες ευχές καί τά συγχαρητήρια δέχθηκε δ Κλουδάς καί από τους παρισταμένους: Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Χολέβαν, Γενικόν Γραμματέα τοΰ
'Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Λαγωνίκαν, Αρχηγόν Λιμενικού Σώματος
κ. Γράβαρην, Ύπαρχηγόν ’Αστυνομίας κ. Στρατήν, Πρόεδρον Β. I. Ο. Ε.,
Αρχιπλοίαρχον κ. ’Αθανασίου, Στρατιωτικόν Διοικητήν Πειραιώς, Δήμαρχον κ.
Σκυλίτσην, ’Αστυνομικόν Δ) ντήν Πειραιώς κ. Τσατούχαν, ’Αστυνομικόν Δ) ντήν ’Α
θηνών κ. Τσιοΰγκον, Λιμενάρχην Πειραιώς κ. Πατέραν, κ.ά. επισήμους. ’Ανάμεσα
σ’ όλους αυτούς τόν έπερίμενε μέ ιδιαίτερη χαρά ή «Πηνελόπη» του, δηλαδή ή μνη
στή του, ή οποία άγκαλιάζοντάς τον τοϋ προσέφερε, έκτος από τό φιλί τής συναντήσεως καί μιά ώραία άνθοδέσμη.
"Υστερα από τά συγχαρητήρια καί τά καλωσορίσματα, ό Κλουδάς επιβιβά
σθηκε σέ ανοικτό αμάξι καί ή 'τιμητική πομπή πού σχηματίσθηκε κατευθύνθηκε
πρός τήν Δ) νσι Πειραιώς. ’Εκεί δ Δ) ντής ’Αστυνομίας Πειραιώς, ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ’ καί τό εκλεκτό επιτελείο τών συνεργατών του είχον διοργανώσει μιά μικρή,
αλλά τόσον ώραία όεξίωσι, πρός τιμήν τών επισήμων καί τοΰ θαλασσοπόρου άστυφύλακος Κλουδά. ’Από τό Πασαλιμάνι όμως μέχρι καί τήν Δ) νσι Πειραιώς, κατά
μήκος τών όδών χιλιάδες λαοϋ καλωσόριζε τόν Κλουδά μέ ενθουσιώδη χειρoκρo^
τήματα καί ζητωκραυγές.
Κατά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως στή Λέσχη τής Δ) νσεως Πειραιώς δ κ. ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνομίας, παρουσία όλων τών επισήμων πού παρευρέθησαν στήν υ
ποδοχή τοΰ Κλουδά στο Πασαλιμάνι, προσεφώνησε τόν αστυφύλακα Κλαυδά, είπών
τά έξής:
«Άστυφύλαξ Κλουδά,
’Επιφυλασσόμενος όπως, έν εύθέτω χρόνω, σοΰ άπονείμω τήν τιμητικήν εκεί
νην διάκρισιν, τής δποίας κατέστης άναμφισβητήτως άξιος, διά τοΰ ήρωϊκοΰ εγχει
ρήματος σου, έπιθυμώ όπως από τοΰδε σέ συγχαρώ, θερμότατα, τόσον διά τήν κατά
τό παρελθόν ιδιαιτέρως σημαντικήν αθλητικήν δραστηριότητα σου, εις τόν υγρόν στί
βον, όσον καί είδικώτερον διά τό έξοχον κατόρθωμα, τό όποιον έπραγμάτωσες, διά
τής έπιτυχοΰς έπαναλήψεως τοΰ πολυθρυλήτου ταξιδιού τοΰ Βασιλέως τής ’Ιθάκης
Όόυσσέως.
Κύριε Κλουδά, αισθάνομαι ές άλλου υποχρεωμένος, όπως έκφράσω τήν πρός
εσέ ευγνωμοσύνην μου ώς ’Αρχηγού τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας, Πόλεων, διότι διά
τοΰ ήρωϊκοΰ κατορθώματος σου συνέβαλες σπουδαίους εις τήν διατύπωσιν σωρείας
σχολίων τοΰ ημεδαπού καί αλλοδαπού τύπου κολακευτικών, όχι μόνον διά σέ, αλ
λά, έξ άντανακλάσεως καί όι’ όλόκληρον τό Σώμα εις τό όποιον έχεις τήν τιμήν νά
άνήκης.
Έπιθυμώ νά έξάρω ότι, διά τής παράτολμου πρωτοβουλίας σου, επέτυχες εύρυτάτην προβολήν τοΰ γεγονότος, ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων έμφορεΐται υπό ωραίων,
εδγενών καί υψηλών αρχών, ώς τό ύπέροχον αθλητικόν ιδεώδες, τό όποιον καί άπετέλεσε τό ψυχικόν εκείνον ύπόβαθρον, έφ’ ού έστηρίχθης καί εσύ καί πολλοί άλλοι
συνάδελφοί σου εις άλλους αθλητικούς στίβους διά νά στοχεύσης πρός υψηλά επι
τεύγματα, διά τά όποια τό ώραιότερον γέρας ύπήρξεν ή συμπαράστασις, ή συγκίνησις, ό ενθουσιασμός καί ή έπικρότησις τής Κοινής Γνώμης.
’Επισημαίνω ακόμη τό ευτυχές τής έκλογής σου, τοΰ ύγροΰ στίβου, εις τό απέ
ραντου πλάτος τοΰ όποιου έπεχείρησες νά καταγάγης τόν άθλον σου, άντιπαλαίων δχι
πρός κοινούς συναθλητάς καί αντιπάλους, αλλά πρός όλα τά στοιχεία τής φύσεως
καί πρός απροβλέπτους αντιξοότητας καί κινδύνους.
Ό στίβος τής έκλογής σου είναι άναποσπάστως συνόεόεμένος μέ τό Ελληνικόν
’Έθνος, τό μεγαλείου καί τήν δόξαν τής Φυλής.
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0- Ελληνες, λαός κατ’ εξοχήν ναυτικός, εύρον, από αρχαιότατων χρόνων, εις
το θαλάσσιον στοιχεΐον τον χώρον άξιοποιήσεως των μοναδικών καί άνεπαναλήπτων
αρετών της Φυλής. Τής εύτολμίας, τής ίδιαζούσης εύφυίας καί τής μοναδικής καί
ανεπανάληπτου ίκανότητος τής κυριαρχίας τού πνεύματος επί τής ύλης.
Αξιόν ιοιαιτερας έξαρσεως είναι, εξ άλλου, τό γεγονός δτι Ιπέλεξες, μετά, τήν
πρώτην γνωστήν σου επιτυχίαν κατά τό ταξίδι σου από Ελλάδα εις ’Ιταλίαν, διά τό
δεύτερον ^τόλμημά σου, τήν ιστορικήν διαδρομήν τοΰ πολυμήχανου Όδυσσέως, δ δποϊος, δια μέσου των άτελευτητων αιώνων τοΰ Ελληνικού θρύλου καί τής 'Ιστορίας,
συμβόλιζες τήν συνισταμένην τής πολεμικής ’Αρετής, τής ιδιοφυίας των Ελλήνων
καί τής ανεξάντλητου άντοχής των εις τάς πάσης φύσεως αντιξοότητας.
Αστΰφυλας Κλουδά, άπαξ έτι σέ συγχαίρω καί σέ εύχαριστώ διότι τά μέγιστα
ωφέλησες τό ’Αστυνομικόν ονομα».
Οί παριστάαμενοι δημοσιογράφοι έβομβάροιζαν κυριολεκτικά τον Κλουδά μέ διά
φορες έρωτήσεις καί πολλοί από τούς παρισταμένους, δπως ή γνωστή ηθοποιός τοΰ
κινηματογράφου Μαίρη Χρονοπούλου, ζητούσαν αύτόγραφα, τά δποΐα μέ καλωσύνη
καί προθυμία παρεχώρει δ Κλουδάς.
Η στήλη αυτή έκφράζει τά θερμά της συγχαρητήρια πρός τον Πέτρον Κλουοάν καί τού εύχεται νά έχη πάντοτε επιτυχίας στή ζωή του. Παράλληλα θεωρεί ύποχρέωσί της νά συγχαρή δημοσία τήν Δ) νσιν ’Αστυνομίας Πειραιώς γιά τήν δλη
άρτια δργάνωσι τής υποδοχής καί γιά τήν αλησμόνητη βραδυά πού μας χάρισε μέ
τήν τόσο ωραία δεξίωσί της.

Στιγμιότυπον άπό τήν εις τήν Δ/σιν ’Αστυνομίας Πειραιώε δοθελσαν δεϊίωσιν επί ττ
αφιςει του Κλουδά. Διακρίνονται ό Δ/ντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Τσατούχας, ή ήθοποιος του θέατρου και κιν/φου Μαίρη Χρονοπούλου, ό άστυφύλαξ Κλουδάς κ.ά.
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‘Ορκωμοσία νέω ν
Ύ παστυνόμω ν

ΓΤΛ ΗΝ 25) 9) 68 καί ώραν 11 π.μ., παρουσία τής Α.Ε. του Ά ντιβασιλέως, τοΰ Μακα1 ριωτάτου Ά ρχ) σκοπού ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. 'Ιερωνύμου, τοΰ Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως κ . Τζεβελέκου, τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Ιπουργειου
Δημοσίας Τάξεως κ. Λαδά, των ’Αρχηγών Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας καί Πυρο
σβεστικού Σώματος κ.κ. Μαλούκου, Σακελλαρίου καί Καραχάλιου, τοΰ ’Αρχηγού
τοΰ Στρατιωτικού Οίκου τοΰ Άντιβασιλέως, ’Αντιστράτηγου κ. Αλεβιζου, τοΰ Υπαρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας κ. Στρατή, τοΰ 'Τπαρχηγοΰ τής ’Αεροπορίας Υποπτε
ράρχου κ. Σινούρη τοΰ Γεν. Δ) ντοΰ τής Γ.Δ.Π.Α. 'Υποστρατήγου κ. Καρατάσου,
τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής Ε θνικής Ά μύνης, Υποστρατήγου κ. Κολ.ιοπούλου, τοΰ
Διοικητοΰ τής Σχολής Εύελπίδων, Ταξιάρχου κ. Χαραλαμποπούλου, τοΰ Διοικητοΰ
τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Πλοιάρχου κ. ’Αλεξάνδρου, τοΰ Διοικητοΰ τής Σχο
λής ’Ικάρων, Ταξιάρχου κ. Καραμπούλα, τοΰ Διοικητοΰ τών Σχολών Χωροφυλα
κής Συνταγματάρχου κ. Κυριακοπουλου, τών τ. Αρχηγών τής Αστυνομίας κ .κ.
Καλυβίτη καί Καραμπετσου, τών έ.σ. ’Αρχηγών τής ’Αστυνομίας κ.κ. Γκιόλα, Μπουραντά, Καθάρειου, Νούσια, Παπαδοπούλου, Παπασταφείδα, Νικητάκη, Χαλούλου, 'Υ
φαντή, Κάλλια, ’Αρχιμανδρίτη, Χατζηελευθερίου, Γερανέα, Λίναρη, Γεωργίου,
Παπακωνσταντίνου, Γεωργακοπούλου καί Δασκαλοπούλου, τής κυρίας Δηλαβέρη

'Η Α.Ε. ό Άντ(.βασιλεύς επιθεωρεί, άμα τη προσελεύσει του εις τήνςΣχολήν 'Τ παστυνόμων, τμήμα αυτής.

954

I. ΡάΙκου

•/a', τής κυρίας Γερανέα των καθηγητών της Σχολής Ύπαστυνόμων, των ’Αστυνομι
κών Δ) ντών Α τάξεως ’Αθηνών - Πειραιώς, αντιπροσωπείας αξιωματικών της ’Α
στυνομίας δλων τών βαθμών, αντιπροσωπειών τών Στρατιωτικών Σχολών, κ.ά. έγένετο στη Σχολή Ύπαστυνόμων, ή ορκωμοσία 99 νέων Ύπαστυνόμων, οι όποιοι από
της 26) 9) 68 άνέλαβον υπηρεσία στις διάφορες ’Αστυνομικές Δ) νσεις, δπου έτοποθετηθησαν.
. Μετά τήν Ορκωμοσία, ή οποία έγινε χοροστατοϋντος τού Μητροπολίτου Ένο
πλων Δυνάμεων x d Σωμάτων ’Ασφαλείας κ. Νικολάου, ή Α.Ε. δ Άντιβασιλεύς έπέοωκεν ίδιοχείρως τά πτυχία στους νέους Τπαστυνόμους. Έν συνεχεία δ Διοικητής
των Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Γιαννόπουλος'ώμίλησε πρός
ιούς ορκισθεντας, ειπών μεταξύ άλλων τά έξης,:
«Νέοι Τ παστυ νόμοι,
ν , Εισέρχεσθε ^άπό σήμερον εις τάς τάξεις τών ’Αξιωματικών τοΰ ’Αστυνομικού
κώματος, οι όποιοι μέ πίστιν πρός την εκπολιτιστικήν αποστολήν τής ’Αστυνομίας
και την προσήλωσίν των εις τά ιδανικά τής Ελλάδος, έξετέλεσαν πάντοτε εύσυνειόήτως το καθήκον των, ήγωνίσθησαν σκληρώς καί πολλοί τούτων έπεσαν ήρωϊκώς
εις την διηνεκή μάχην κατά τών εχθρών τής τάξεως καί τής ασφαλείας καί έδημιουργησαν μίαν υψηλήν παράδοσιν, μίαν ίεράν παρακαταθήκην δι’ ήμδς τούς νεωτερους.
Αυτής τής ευγενοΰς παραδόσεως καλεϊσθε νά γίνετε συνεχισταί. Αί εύθΰναι
σας δθεν^έναντι τής Κοινωνίας καί τής Πολιτείας είναι τεράστιαι. Βαδίσατε μέ φλο
γέραν πίστιν καί έκχειλίζοντα ενθουσιασμόν τήν δδόν τοΰ ωραίου καθήκοντος καί
οιαχειρισθήτε τήν έξουσίαν μέ δικαιοσύνην, σύνεσιν καί σωφροσύνην.
Πορευθήτε μέ πίστιν πρός τά ιδανικά καί τούς σκοπούς τής ’Αστυνομίας, μέ
πίστιν πρός τήν υψηλήν αποστολήν της καί κρατήσατε εαυτούς εις ύψηλόν επίπεδον
οντιμότητος, σεμνοτητος, αξιοπρέπειας, ήθους καί χαρακτηpoc.
Αναδειχθήτε Ολυμπιονΐκαι τής ’Αρετής καί έχετε πάντοτε πρό δφθαλμών τήν
ακτινοβολούσαν εικόνα τής Ε λληνικής Πατρίδας, τής ώραιοτέρας Πατρίδας τού
Κοσμου.
Δοξάσατε τήν Πατρίδα μας διά τής συμβολής σας εις τήν άνάπτυξιν τοϋ Ε λ
ληνοχριστιανικού Πολιτισμού καί τού Ελληνικού πνεύματος καί λατρεύσατε τήν ε
λευθερίαν της ώς ίεράν εικόνα, ώς ύπέρτατον αγαθόν, ώς πηγήν ευδαιμονίας
Σεμνύνεσθε καί καυχασθε διά τήν εύγενή Ε θνικήν καταγωγήν σας, ώς'τοΰτο
έπραξεν δ επιφανέστατος τών φιλοσόφων τής άρχαιότητος Πλάτων λέγων δτι· «Ευ
χαριστεί τόν Θεόν διότι εγεννήθη Έλλην».
^ εμνύνεσθε οιά τήν Ελληνικήν καταγωγήν σας καί υπερασπίσατε τήν Πατ
τριοα μας θυσιάζοντες καί τήν ζωήν σας, άν χρειασθή. έχοντες πάντοτε ύπ’ οψιν σας
τον ορκον τών αρχαίων προγόνων μας: «ού ποιήσομαι περί πλείονος τό ζήν τής ’Ε
λευθερίας» και τόν έτερον τοιοΰτον τών ’Αθηναίων εφήβων τής άρχαιότητος, όταν ένηλικιοΰντο: «τήν Πατρίδα ούκ έλάττω παραδώσω, πλείω δέ καί άρείω δσης’ άν παραδέςομαι» δηλαδή: δεν θά παραδώσω εις τούς μεταγενεστέρους τήν Πατρίδα μικροτεραν και άσθενεστέραν, αλλά μ,εγαλυτέραν καί ίσχυροτέραν άπό δσην τήν παρέλαβον».
Εν συνεχεία ό κ.^Γιαννοπουλος εκάλεσε τούς νέους 'Τπαστυνόμους νά ένστερνισθουν ^τό πνεύμα της Έπαναστάσεως της 21ης ’Απριλίου καί νά έργασθοΰν ένθέρμως άπό τήν σκοπιά τους γιά τήν πραγμάτωσι τών σκοπών αυτής.
Μετά τόν λόγο τού κ. Γικννοπούλου, τόν όποιον έκάλυψαν τά ζωηρά χειροκρο
τήματα τών παρισταμένων, έπηκολούθησε παρέλασις τών νέων Ύπαστυνόμων πρό
τών έπισήμων, ή οποία ιδιαιτέρως ικανοποίησε.
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Κι’ δταν τό τελετουργικό μέρος τής. ορκωμοσίας έκλεισεν, δλοι οί παρισταμένοι
είχον τήν ευκαιρία νά απολαύσουν τά τόσον εκλεκτά εδέσματα πού κάθε φορά, χρό
νια τώρα, σέ παρόμοιες ή άλλες έκδηλώσεις, προσέρουν οί Σχολές. Κι’ άλλοτε μάς
δόθηκε ή ευκαιρία να γράψωμε για τις ωραίες καί πλούσιες δεξιώσεις των Σχο
λών, οί όποιες, μολονότι χαρακτηρίζονται ως «μικρές», κάθε άλλο παρά μικρές εί
ναι. Καί θά πρέπει να συγχαρούμε τήν Διοίκησι των Σχολών καί τό εκλεκτό επι
τελείο της πού μέ τόση κάθε φορά επιτυχία συνεχίζουν τό έθιμο τών Σχολών. Οί εν
τυπώσεις δλων τών παρισταμένων υπήρξαν άριστες καί άκούσθηκαν τά πλέον κολα
κευτικά σχόλια για τις εξαιρετικές δεξιώσεις πού κατά κανόνα διοργανώνει ή ’Αστυ
νομία ΙΙόλεων.
Στούς όρκισθέντας νέους 'Γπαστυνόμους ή στήλη αυτή εύχεται ολόψυχα καλή
σταδιοδρομία. Μέ ενθουσιασμό καί πίστι στά αιώνια ιδανικά τής φυλής μας, ας έργασθοΰν κι’ αυτοί, σαν νέο τής ’Αστυνομίας αίμα, γιά νά συνεχισθή ή λαμπρά ως
τώρα πορεία τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Οί νέοι Ύπαστυνόμοι έτοποθετήθησαν ώς ακολούθως:
Α ' Εις Δ) νσιν ’Αστυνομίας ’Αθηνών οί κ .κ.: 1) ’Αντωνίου Δημ., 2) Άντωνόπουλος Γεώργ., 3) Άντωνόπουλος Μιχ., 4) Άποκορίτης Ά γαθ., 5) Άποστολόπουλος Δημ., 6) Γαμβράς Θωμ., 7) Γαπκιάδης Μιχ., 8) Γεωργοτάς Γεώργ., 9)

Ή Α.Ε. 6 ’Α ντιβασιλείς, ό Μακαριώτχτος ’Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πασης ΙΟλλά8ος κ. 'Ιερώνυμος, ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. II. Τζεβελέκος, ό Γεν. Γραμμ.
του 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. J . Λαδας, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Β. Σακελλαρίου, ό 'Υπαοχηγός κ. Α. Στρατής καί 6 Διοικητής Σχολών Ά στυν. Δ/ντής Α' κ.
Β. Γιαννόπουλος, έν μέσω τμήματος όρκισθέντων νέων Ύπαστυνόμων.
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Γεωργούσης Ηλ., 10) Γιαρμίδης Ά ντώ ν., 11) Ι’κανάρας Κων., 12) Γκιώνης Γεώργ., 13) Γκότσης Σπυρ., 14) Γρούσπας Γεώργ., 15) Δή μας Ά νδρ., 16) Δικόπουλος Ίω ά ν., 17) Θεοδωρακόπουλος Ίω ά ν., 18) Κάκκος Θεόδ,, 19) Κακούσης
Παν., 20) Καραΐσκος Παν., 21) Καραματσοΰκης Ή λ., 22) Καράμπελας Σπυρ., 23)
Καρκάνης Παΰλ., 24) Κατσέρης Πάνος, 25) Καλοφωτιάς Δημ., 26) Κόνιαρης Β
27) Κούκιος Πέτρ., 28) Ιίρανιτης Άνδρ., 29) Κρικέλας Κων., 30) Κρομμύδας
Εοθ., 31) Κωνσταντάρας Ά πόστ., 32) Κωνσταντόπουλος Παν., 33) Λιακέας Ή λ.,
34 )^ Λιακόπουλος Χρ., 35) Λουκόπουλος Δημ., 36) Λουρίδας Γεώργ., 37) Μαραβελέας Ά λ έξ., 38) Μαρθαλαμάκης Χαρ., 39) Μουζακίτης Σπυρ., 40) Μπαφοϋτσος
Δημ.,^ 41 ) Μπελογιάννης Ί ω ά ν., 42) Μπουρούνης Δημ,, 43) Μυλωνάς Γεώργ.',
44)^ Ξεπαπαδέας Παν., 45) Πανέτσος Παν., 46) Πανουργίας Ίω ά ν., 47) Παπαδόπουλος Νικ., 48) Πιλάτος Δημ., 49) Πισινάρας Κων) νος, 50) Πριονάς Διον 51)
Προσαλέντες Βασ., 52) Ραφτόπουλο? Κων., 53) Ρΐζος Σπυρ., 54) Σαγώνας Βασ
5ο) Σιδηρόπουλος Έλευθ., 56) Σκλατινιώτης Σπυρ., 57) Σμαΐλης Κων., 58) Στάμου Ίω ά ν., 59) Σωτήρας Νικ., 60) Τζούβελης Κων., 61) Τσιάκας Εύθ., 62) Τσιόρτός Θεόδ., 63) Τσιρώνης Πελοπ., 64) Τσούνης Σωτ., 65) Φιλιππόπουλος Γρηγ
66) Φανελάκης Μάρκος, 67) Φράγκος Θεόδ., 68) Χρηστάκος Νικ., 69) Χρυσανθακόπουλος Άνδρ. καί 70) Λοΰκος Γεώργ.
Β ' Εις Αστυνομικήν Δ) νσιν Πειραιώς οί κ.κ.: 1) Άθανασάρος Θεόδ., 2) Ά λαμάνος Κων., 3) Άντωνάκος Ίω ά ν., 4) Δάβαλος Άπόστ., 5) Διονυσόπουλος ΙΙάνος, 6) Ζάχος Ίω άν., 7) Καλαμπούνιας Ά θαν., 8) Κιτσάκης Δημ., 9) Κολοβέας
Δημ., 10) Κώνστας Σπυρ., 11) Λεκκάκος Παΰλ., 12) Μιχάλης Ίω άν., 13) Μπαμπίλης Ά θαν., 14) Μπασακίδης Κυρ., 15) Νέζερης Άριστ.^ 16) Παπαχρήστου Χρ.,
17) Σολτάτος Γεώργ., 18) Τζεφεράκος Λέων., 19) Τούμπας Κων. καί 20) Φρουδαράκης Έμμαν.
Γ ' Εις Αστυνομικήν Δ) νσιν Πατρών οί κ.κ.: 1) Ιΐάντας Σπυρ., 2) Λεπίδας
Δημ., 3) Λινάρδος Χρ., 4) Μιχαλόπουλος Γειυργ., 5) Παπαγεωργίου Σωκρ. καί 6)
Σιώζος Χρ. καί
Δ' Εις Αστυνομικήν Δ) νσιν Κέρκυρας οί κ.κ.: 1) Ήλιόπουλος Κων., 2) Νίκος
Αναστ. καί 3) Τρίγκας Σπυρ.
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Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι:
α) Κατά, μήνα ’Ιούλιον έ.ε. το Ταμείον έπραγματοποίησεν:
’Έσοδα τακτικά
»
έκ συμ) χής Δημοσίου

Δρχ.
»

489.047
102,936

Σύνολον Εσόδων
Έξοδα

»
»

591.983
557.365

Πλεόνασμα

»

34.618

β) Κατά μήνα Αύγουστον έ.ε. μερίμνη τοΰ Ταμείου:
828 Μέλη
1) Έξητάσθησαν: ι) υπό ιατρών της εκλογής των οϊκοι
ιι) είς ιατρεία τής έκλογής των
2.792
»
ιιι) είς ιατρεία καί έργαστήρια τής Ύγειον.
'Υπηρεσίας τοΰ Α.Α. Πόλεων καί τόν
Κλάδον 'Υγείας ’Αθηνών — Πειραιώς έ2.352 »
ξετάσεις (παθαλογικαί ή παρακλινικαί)
ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί Ιατρούς
κατόπιν παραπομπής υπό τοΰ Ταμείου πρός
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή
1.140 »
θεραπείαν
2) Ύπεβλήθησαν είς όοοντ) κήν θεραπείαν έν Πάτραις & Κέρκυρα
31
3) Είσήχθησαν είς Νοσ) μεια καί Κλινικάς τής έκλογής των
136 »
4)
»
είς Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
36 Μελών
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.607 δρχ. είς
5 Μέλη
’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν:

7.320

»

6) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 5.340 συνταγαί.
Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς έχει τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 85877 άπό 31 - 7 1968 Εγκύκλιον άπό,φασιν τιου" Ιπουργ. ινοιν. ϋρονοιας, οι ης ανακαλείται η ισχύς
τής κοινοποιηθείσης είς τά πεπραγμένα τοΰ μηνός ’Ιουλίου ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 57990
άπό 2 - 7 - 6 8 τοιαύτης σχετικώς μέ τήν έκτέλεσιν συνταγών, είς Φαρμακεία είς ά
έγένετο ή κοστολόγησις τών φαρμάκων, πρός γνώσιν.
Έχοντες ύπ’ δψιν: 1) Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 15 τοΰ ύπ’ άριθ. 665)62 Β.
Δ) τος «περί τής υγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών Δημοσίων Πολιτικών υ
παλλήλων κ.λ.π.» 2) Τό ύπ’ άριθ. 1412) 23 - 7 - 68 έγγραφον Φαρμακευτικού Συλ
λόγου ’Αττικής περί τοΰ έν περιλήψει θέματος, 3) Τό ύπ’ άριθ. 1080) 2 7 - 7 - 68
δμοιον σχετικόν τής ΑΔΕΔΥ καί 4) Τό γεγονός δτι έν τή πράξει ή έφαρμογή τής

Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

***************************************************

« Δ Υ Σ Τ Υ Χ ΙΣ Μ Ε Ν Ε ΜΟΥ ΛΑΕ...»
Τού Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο υ Β'. κ. Σ Α Ρ Α Ν Τ Η Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

J 7 PIN Λίγο ^καιρό ^ακόμα, ό κόσμος μας, τούτος δ ταλαιπωρημένος από τούς πο.. _ λεΡ0υ3ς καί τ_ψ &γταρα κόσμος, πίστευε πώς ή ειρήνη, ή αγάπη, ίσως κάποτε,
εσι,ω και αργά, θά βασίλευε πάνω στον χιλιοβασανισμένο φλοιό τής γης. Καί τοΰ2?’ PtCm |ltcc
δύναμις, ή Σοβιετική Ρωσία, φάνηκε πώς είλικρινά επιθυμεί
ιη συνεννόηση καί τήν ειρήνη στον πλανήτη. ’Έδειξε σημεία γιά τοϋτο. Τό ύπεσχέΗη. Ιο οιεκήρυξε. Καί δέχτηκε νά άρχίση συνομιλίες. "Ολοι σταυροκοπήθηκαν. ’Απορρησαν. Καί πίστεψαν, πώς επί τέλους δ κομμουνισμός άλλαξε. Πίστεψαν αλλοί
μονο, γιατί λησμόνησαν, λησμόνησαν τήν ιστορία... Λησμόνησαν οί άρχοντες τού ε
λεύθερου κόσμου καί τό λησμόνησαν τόσο γρήγορα, πώς πριν λίγα χρόνια, πριν δώδε
κα μόλις χρονιά στή χώρα των Μαγγυάρων, παιζότανε ή τραγωδία εκείνου τοϋ λαού,
που άπο τότε πνιγμένος στό αίμα, υπομένει τή μοίρα του. Τή μοίρα του σκλάβου.’
Λησμόνησαν οί ελεύθεροι άνθρωποι, κουράστηκαν λές νά βλέπουν, πώς λεκέδες αίματινους συναντάς ακόμα στούς δρόμους τής Βουδαπέστης. Ζήλεψαν θαρρείς τής λησμονιας τό ποτήρι καί τδπιαν μονομιάς. Φαίνεται, σά νά κομμάτιασαν τ’ α ύ ΐά τουοι συριγμοί καί τά γογγύσματα τοϋ πυρωμένου σιδήρου. Λούφαξαν στον εαυτό του:
θάρρεψαν πως δπου νάναι θ’ άνατείλη δ ήλιος τής ειρήνης. Καί τον πρόσμεναν νά
ογη... Λα ςεστανη τις ψυχές τους. Είδαν αληθινά τό είδωλό του... Μά εκείνο δε ζέσταινε... Δεν ήτανε δ ήλιος. ’Ήτανε τό είδωλο. Ό ήλιος δέ φάνηκε... Ό ήλιος τής
ειρηνης εουσε κάπου στό κέντρον τής Εύρώπης. Σκοτείνιασε άπό καπνούς, κρύφτηκε
aao τον κονιορτό, πού σύννεφο σήκωσαν στον ουρανό ατσάλινοι τροχοί. Ό ήλιος έδυσε
στην Τσεχοσλοβακία. ’Εκεί θέλησε δ Μουζίκος νά δείξη τή σιδερένια γροθιά του. Ό
ύπ’ άριθ.ΓΙΟ) 57990) έγκ. 793) 68 άποφάσεως ημών, περί έκτελέσεως των συν-α-
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των τα αναγραφόμενα φάρμακα,
’Λ π ο φ α σ ί.ζ ο μ ε ν
R , ’Ανακαλοΰμεν τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 58990) έγκ. 793) 2 - 7 - 68 άπόφασιν ήμών
οια τους^ εν τψ σκεπτικόν τής παρούσης άναφερομένους λόγους, καί καθορίζομεν οπω«, απο τγ/ζ κοινοποιήσεως τής παρούσης ή έκτέλεσις των συνταγών των ήσφαλισμενων του Δημοσίου ένεργείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, ώς καί πρότερονί
Ο Α ΡΧΗ ΓΟΣ
Ώ ς Π ρόεδρος το ϋ Κ λ ά δ ο υ 'Υ γ ε ία ς A. II.
ΒΑ ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ ΣΑ ΚΕΑ Λ Α Ρ ΙΟ Υ

«Δυστυχισμένε μου λα έ...»
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Μοσκοβος, ο παγερός, ο άνθρωπος της στέππας, ανελέητα χτύπησε τούς Τσέχους,
τούς Σλοβάκους.
Χτύπησε, όπως ακριβώς πριν δώδεκα χρόνια τούς ήρωϊκούς Ούγγρους.... Χτύ
πησε γιά νά έπιβάλη το δικό του τό νόμο... Τό νόμο της βίας. Τής ώμής βίας. Τό
νόμο του κόκκινου φασισμού.
Ινροτάλησαν και πάλι τά πολυβόλα. Σύρθηκαν καί πάλι τά ατσάλινα τέρατα
στις πολιτείες καί τα χωριά. 'Ο θόρυβος ξύπνησε τον κόσμο. Τον άπατημένο κόσμο.
Τό αίμα πού χύθηκε στην Τσεχοσλοβακία, λιγοστό, ευτυχώς, αυτή τή φορά, χάρις
στην παθητική στάσι του αίφνιδιασθέντος Λαού, έδίδαξε γιά άλλη μια φορά τούς λα
ούς τής οικουμένης, δτι οί κομμουνισταί, αλλοίμονο, δέν άλλαξαν. 'Απλώς είχαν μασκαρευτή σάν σέ άποκρηάτικο καρναβάλι. Καί τώρα, τώρα πού ένας λαός φίλος έως
χθές, ζήτησε λίγη ελευθερία, λίγη ανθρωπιά, οί κομμουνισταί τού τήν άρνήθηκαν.
Τού άρνήθηκαν βασικά, απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δώδεκα εκατομμύρια είναι οί Τσέχοι καί οί Σλοβάκοι. Δώδεκα εκατομμύρια ψυ
χές, θά ζούν πλέον κάτω από τις κάνες τών πυροβόλων. Δώδεκα εκατομμύρια άνθρω
ποι, θά ζούν πλέον μέ τό δνειρο τής λευτεριάς... Τής λευτεριάς εκείνης πού γιά χάρη
της στάθηκαν μπροστά στά τάνκς καί προτίμησαν νά πεθάνουν κάτω από τις έρπύστριες... Δώδεκα εκατομμύρια άνθρωποι θά ζούν πλέον στήν ηρεμία τής σκλαβιάς.
Γιατί τώρα, ύστερα από τον πάταγο καί τή βοή, δλα ηρέμησαν στήν Πράγα. Λίγα
ερείπια άπόμειναν, γιά νά θυμίζουν τού βαρβάρου τό πέρασμα, καί πού καί πού, σέ
καμμιά γωνιά, ζωγραφισμένα μαζί αγκυλωτοί σταυροί καί σφυροδρέπανα. Σύμβολα
τού μίσους... Τού σκότους γενννήματα... Θά παραμένουν γιά νά θυμίζουν στόν κόσμο
τά διαβολικά επινοήματα, πού λέγονται φασισμός καί κομμουνισμός. Αυτά, πού τόσα
δάκρυα, τόσους πόνους, τόση δυστυχία σκόρπισαν στή γή μας. Μά ακόμα, θά στέλνουν
ατούς λαούς τής οικουμένης, τούτη τήν άφωνη τή θλιμμένη όρμήνεια. «Εμείς εδώ
πού μάς χάραξαν χέρια σκλάβων, σάς βεβαιώνουμε, πώς ό μουζίκος, ό κομμουνιστής
δέν άλλαξε. Είναι ό ίδιος. ’Αδίστακτος, ωμός, βίαιος... Μή γελαστήτε...... Αυτά είναι
τά μηνύματα πού έρχονται από τήν σκλαβωμένη Τσεχοσλοβακία. Έ ν τώ μεταξύ, ό
δυστυχισμένος λαός της ελπίζει... Ε λπίζει, πώς κάποια μέρα θά έλευθερωθη. ΓΓ
αυτό τόν βεβαιώνουν οί ηγέτες του... ’Ά ς τό ελπίσουμε... "Ας τό ευχηθούμε. "Ας ευ
χηθούμε νά μή γεννηθή κανένας Τσέχος ποιητής πού νά θρηνήση μέ κάποιο παληό
τετράστιχο δικού μας ποιητή. «Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κΓ αγαπημένε, πάντοτε
ευκολόπιστε, μά πάντα προδομένε...».
Σ . ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚΟΣ

ΝΕΟΙ ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι

Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι

ΣΤΟΥΣ Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ ΤΩΝ Α Θ Η Ν Ω Ν
'Υ π ό τού Α σ τ υ ν ό μ ο υ Β' κ. I. Ρ Α 'Ι'Κ Ο Υ
(Σ υ ν έ χ ε ια ά π ό τό π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο )

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Φ β ρ εκ ύ δ ου .

Πάροδος της όδοϋ Πρωταγόρου 2, κοντά στήν πλατεία «Πλαστήρα», στό Παγκράτι.
U Φερεκυδης, φιλόσοφος άπό την Σϋρο, ήκμασε κατά τά μέσα τοϋ 6ου π.Χ.
αίώνος καί άναφέρεται ώς διδάσκαλος του Πυθαγόρου καί ώς ιδρυτής σχολής στήν
^ίάμο. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Ήλιούπολι) .
Φ ερρώ ν.

Α ρχίζει άπό τήν οδό Πατησίων 71 καί τελειώνει στήν οδό Μ. Βόδα.
Αΐ Φεραι, σημαντική πόλις τής αρχαίας Φεσσαλικής Πελασγιώτιδος χώρας, μέ
επίνειο τις Παγασες, ευρίσκετο στή σημερινή θεσι τοΰ Βελεστίνου, γ ι’ αύτό καί ό
πρωτομάρτυς τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Ρήγας εκαλείτο Φεραϊος ή Βελεστινλής. 'Ως τύραννοι των Φερών άναφέρονται οί Λυκόφρων, Τόσων, "Αλέξανδρος δ Φεραϊος κ.ά. Τό 352 π.Χ. αί Φεραί ύπήχθησαν στον Φίλιππο τόν Β ' αργότερα δέ (302
π.Χ.) άπηλευθερώθησαν άπό τόν Δημήτριο τόν Πολιορκητή. (Συνώνυμη δδός υπάρ
χει σέ προάστια των ’Αθηνών) .
Φ θιώ τιδος .

Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισίας 33, κοντά στόν κιν) φο «’Άστρον».
Πρόκειται γιά τόν γνωστό νομό τής Β.Α. Στερεός Ελλάδος, ό οποίος συνορεύει
με τους νομούς Μαγνησίας, Ααρίσης, Καρδίτσης, Ευρυτανίας, Φωκίδος καί Βοιωτίας.
Εχει εκτασι 4.325 τετρ. χιλ. καί 160 χιλιάδες περίπου κατοίκους. Πρωτεύουσα τής
Φθιωτιοος είναι ή Λαμία, μέ 22 χιλιάδες κατοίκους. Τά κυριώτερα δρη τής Φθιώτιοος είναι: 0 (ρ) θρυς, Τυμφρηστός, Καλλίδρομον, Κνημίας κ. ά., πεδιάδες: Σπερ
χειού καί Λοκριδος καί ποταμοί: Σπερχειός (’Αλαμάνα) καί δ άνω Βοιωτικός Κηφισος. Ο νομός Φθιώτιδος έχει τρεις έπαρχίες (Δομοκοΰ, Λοκρίδος, Φθιώτιδος)
πεντε Δήμους^ (Δομοκοΰ, Άμφικλε,ίας, ’Αταλάντης,; Λαμιέων, ΣτυλίδοςΤ, 176
οινότητες και 250 (οικισμούς. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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ΑΓΙ0ΛΓΣΕ1Σ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
— Απελυθησαν τοΰ Ά στυν) κοΰ Σώματος:
Α' Διά, λόγους πειθαρχίας οί αστυφύλακες: 1) Άντωναράκος ’Αντώνιος, 2) Τζίμας Δημητριος, ο) Κονιδης ΙΙαναγ., 4) Γαλής Νικ., 5) Ά γγελής Δήμος καί Ιναλλιάνης ’Ιωάν.
Β Διά λόγους υγείας, ό άστυφύλαξ ΙΙαπασπύρου Αλέξανδρος.
— Παρητηθησαν του Αστυνομικού Σώματος οί: 1) Άνθυπαστυνόμος Δαγρέε
Δημήτριος καί 2) Ά στυφύλαξ Μιχαηλίδης Χρηστός.
*

— ΠροήχΘη εις τον βαθμόν τού Άνθυπαστυ νόμου, κατ’ εκλογήν ό άρχιφύλαξ
Μπόβης Νικόλαος.
**
— Κατόπιν των ύπ’ άριθ. 24452) 20 - 2 - 68 καί 202381) 13 - 9 - 68 έγκριθεισών σχετικών πιστώσεων τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους είσάγονται εις τάς
Σχολάς Τπαστυνόμων καί Ά ρχιφυλάκων κατά σειράν επιτυχίας καί οί κάτωθι, αυ
ξανόμενου τοΰ αριθμού των εισακτέων από 85 καί 194 εις 100 καί 232 άντιστοίχως:
Λ' Εις τήν Σχολήν Τπαστυνόμων οί άρχιφύλακες κ.κ.: 1) Γλύπτης Μαργ., 2)
Άποστολόπουλος Νικόλ., 3) Νικολάου Κων) νος, 4) Μπιζίμης Άλφόνσος, 5) Καραχρήστος Κων) νος, 6) Μαρκαντές ΙΙέτρ., 7) Μανούρας Τωάν., 8) Σωτηρόπουλος
Γεώργ., 9) Διαμαντάκος Χαρίλ., 10) Καλτσάς Σπυρ., 11) Πολίτης Νικόλ., 12) Φω
τεινός Γεώργ., 13) Μαυροειδάκος Ά θαν., 14) Σερέτης Γεώργ., καί 15) ΆνδρουτσόπουλΟς.
Β' Εις Σχολήν Άρχιφυλάκων οί αστυφύλακες κ.κ.: 1) Κελέσης Δημ., 2) Ά θανασιάδης ’Ιωάν., 3) Γκότσης Παν., 4) ΙΙαΐπέτης Σπυρ., 5) Ζερβός Χρ., 6) Λυμπερόπουλος Χρ., 7) Σταθόπουλος Κων., 8) Μήτου Δημ., 9) Σέρφας Παν.., 10)
Σταθοκώστας ’Ιωάν., 11) Κουτσογιάννης Άριστομ., 12) Χρηστάκης Γεώργ., 13)
Θεοοωρόπουλος ’Ιωάν., 14) Γκανασούλης Δημ., 15) Τσικλητήρας Κων) νος, 16)
Βαρέλης Ξενοφών, 17) Παλαιολόγος Ά θαν., 18) Τέκος Δημ., 19) Δημητρόπουλος
Γεώργ., 20) Ινάρλος Γεώργ., 21) Μπαμπιονιτάκης Γεώργ., 22) Κουτσούρης Νικόλ.,
23) Γεωργικός Σωτ., 24) Διαμαντής Γεώργ., 25) Παναγιωτόπουλος Νικ., 26) Καρυπίδης Άναστ., 27) Τσιρώνης Ά θαν., 28) Σκαρμοΰτσος Παν., 29) Άδαμόπουλος Γεώργ., 30) Καλογιάννης Άνδρ., 31) Στάθης Γεώργ., 32) Πελώνης Σο)-.Τ33)
Χαρκοπλιάς Βασ., 34) Γιωτάκης Βασ., 35) Άθανασόπουλος ’Ιωάν., 36) Βοβόλης
Ήλ., 37) Πρεμετής ’Ιωάν, καί 38) Νεσιάδης Βασίλ.
'Ωσαύτως είσάγονται εις τήν Σχολήν Ά ρχιφυλάκων καί οί αστυφύλακες: 1)
Φιλιππάκης Κων) νος καί 2) Παπαγεωργίου Στυλ, εκ τοΰ πίνακος έπιτυχόντων τής
εκπαιδευτικής περιόδου 1967 - 1968, οΐτινες εΐχον άπολυθή καί άνεκλήθησαν εις
τήν ενεργόν υπηρεσίαν, κατά τάς κειμενας διατάξεις.
*·*

Σ η μ . : Ό άστυφύλαξ ΙΙίντζας Γεώργ., έρχεται δεύτερος κατά σειράν έπιτυχίας καί οδχί τρίτος, ώς έκ παραδρομής άνεγράφη εις τά εν τω προηγούμενη) τεύχει
οημοσιευθέντα άποτελέσματα των εισακτέων εις τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων.
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μίας Πόλεων άπο τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
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