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Διάγγελμα 

της A. Ε. 

τού ’Αντιβααιλεως 

κ. Γ. Ζωϊτάκη

'Η  Α. Ε. υ ’ Α ντιβασ ιλεύς , Α ντιστράτηγος  
κ. Γ εώ ργιος Ζ ω ϊτάκης, επ ί τη 2α έπετείω  
τή ς  ’Ε θνοσωτηρίου  ’Ε παναστάσεως τής 
21ης Α πρ ιλ ίου  1967, άπηύθυνε προς τον Ελληνικόν λαόν βαρυσήμαντον διάγ
γελμα , τον  όπο ιον  τό  π λήρες κείμενον δημοσιενομεν κατωτέρω :

«Ελληνικέ Λαέ,
Έορχάζομεν σήμερον την δευτέραν επέτειον τής ιστορικής εκείνης ημέρας, κατά 

τήν όποια'/ αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις μας άνέλαδον την μεγάλην ευθύνην, διά νά ρυθμί
σουν τάς τύχας τής Χώρας.

Ή  διαρρεύσασα διετία υπήρξε τόσον πλούσια εις διεθνούς σημασίας γεγονότα, 
ώστε νά αισθάνεται κανείς δέος, άναλογιζόμενος εις ποιαν κατάστασιν θά εύρίσκετο 
σήμερον ή Πατρίς μας, εάν δεν συνέβαινεν ή μεταβολή τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Μόνον διά τής έν λόγω μεταβολής ήδυνήθη ή Ελλάς ν’ άποσπασθή εγκαίρως 
από τήν παγκόσμιον δίνην καί νά άκολουθήση τήν ασφαλή τροχιάν τής ειρηνικής 
προόδου καί άναπτύξεως, πρός μεγάλην άπογοήτευσιν του διεθνούς άναρχικομμου- 
νισμοϋ.

Οϋτος, διεισδύων παντού καί ύποσκάπτων τά πάντα μέ αφάντασταν μαεστρίαν, 
χρησιμοποιοών δέ ώς παραπέτασμα τά σαγηνευτικά συνθήματα περί δικαιωμάτων τού 
ανθρώπου, περί ύφέσεως καί ειρηνικής συνυπάρξεως των δυο Κόσμων, επιδιώκει νά 
διαλ,ύση τάς άμυντικάς συμμαχίας τής Δύσεως καί νά αποσύνθεση τά κ,ράτη της, ώστε 
νά τά κατοιστήση ώριμον καρπόν καί νά τά καταβροχθίση εύχερώς, ϊνα έπιβάλη τήν 
παγκόσμιον κυριαρχίαν του.

Εντεύθεν καί ή μανία μεθ’ ής δ κακός αυτός δαίμων επιτίθεται κατά τής διαφυ- 
γούσης τον κίνδυνον Ελλάδος, ήτις, ώς έκ τής στρατηγικής θέσεως τήν οποίαν κατέ
χει καί τής εγκαίρου άντιδράσεώς της, διετάραξε τά σχέδιά του.

« ’Α στυνομικά Χ ρονικά» — Τεύχος 383ον 1/5/1969
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,Αλλα ™ Ελλγϊνί7·ον Εθνος οεν άντιμετωπίζει διά πρώτην φοράν παρόμοιας κα- 
Μο^οεις. Η τρισχιλιετής Ιστορία του αποτελεί μίαν διαρκή πάλην αύτοΰ εναντίον 
ι? ς ΡαΡ°αΡοτ'1Τ^ζ και των πολυάριθμων έχθρών τής άνθρωπότητος καί δπως πάντοτε 
ουτω και τώρα θα κατίσχυση των δυνάμεων του σκότους καί τής αναρχίας καί θά συνέ
χιση την ανοδικήν πορείαν του πρός τήν πρόοδον καί τον πολιτισμόν, συμβάλλον διά 
μιαν ακόμη φοράν εις τήν έπικράτησιν των μεγάλων ανθρωπίνων ιδανικών καί εις 
την ευημερίαν των Λαών.

Ειναι γνωστόν, οτι μέχρι σήμερον, ή Έπανάστασις τής 2 1 η ς  ’Απριλίου έπετέ- 
λεσε πολλά. Εχει όμως ακόμη ένώπιόν της μέγα καί επίμοχθον Ιργον, δπερ διά νά 
ουνηθη να φερη ασφαλώς εις πέρας, οφείλει νά παραμεΐνη πιστή εις τάς άρχάς της 
και ανεπηρέαστος από πάσαν υπουλον προσπάθειαν παρεκκλίσεώς της απ’ αύτάς, καθ’ 
οσον οίαδήποτε παρέκκλισις οδηγεί μοιραίως εις τήν άναβίωσιν του παρελθόντος, ή 
αναμνησις του οποίου προχαλεΖ φρίκην είς τον Λαόν.

Προς τούτοις θά πρέπει νά μή λησμονώμεν, δτι ό χρόνος παρέρχεται χωρίς νά 
μας αναμενη καί δτι δέον νά επιοιώξωμεν δλοι τήν μεγαλυτέραν δυνατήν έκμετάλλευ- 
σιν του, διά νά φθάσωμεν εγκαίρως είς τούς τελικούς μας σκοπούς.

Τέλος, είμαι βέβαιος, δτι 6 Θεάνθρωπος, τοϋ όποιου τήν Άνάστασιν έωρτάσαμεν 
την παρελθοΰσαν εβδομάδα, θά φωτίση δλους τούς Έλληνας καί θά τούς όδηγήση είς 
τήν οδόν τού προς τήν Πατρίδα καθήκοντος καί δτι ή Χώρα μας θά ζήση έν ειρήνη 
καί εύτυχία. ' '

— Ζήτω τό ’Έθνος.
— Ζήτω ή 21η ’Απριλίου.
— Ζήτωσαν αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις.

| <ΪΑ. «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», επί τη όνομαστικ fj εορτή της |
I Π. Ε. τοϋ Αντιβασιλέας, ’Αντιστράτηγον κ. Γεώργιον Ζ ω ϊτάκη, ύπο- |
* βαλλονν ενλαβώς, εκ μέρους των ’Αξιωματικών κα ί κατωτέρων νπαλ- £
* ληλων της ’Αστυνομίας Πόλεων, τάς θερμοτέρας των ευχών των κα ί t
* εύχονται Αυτογ υγείαν καί ευτυχίαν, επ ’ άγαθφ τοϋ ’Ελληνικού ’Έθνους. I



Διάγγελμα

τοΰ

Πρωθυπουργού 

κ. Γ. Παπαδοπούλου

Ό  Πρόεδρος τής  ’Εθνικής 'Επανα
σ τα τ ικ ή ς  Κυβερνήσεοος κ α ί ‘ Υπουργός Ε 
θν ικής Ά μύνης κ. Γ εώργ. Π απαδόπονλος, 
επ ί τ ή  2α έπετείω  τής  ’Εθνοσωτήριου Έ παναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 19671 
άπηύθννε προς τον ‘Ε λληνικόν λαόν τό κατωτέρω νψίατης Εθνικής σημασίας 
βαρνσήμαντον  δ ιά γγελμ ά  του :

«Ελληνικέ Λαέ,
Ή  Έπανάστοισις τής 21ης ’Απριλίου εισέρχεται εις τό τρίτον έτος από τής έπι- 

κρατήσεώς της. Φαίνεται σήμερον εις δλους μακρυνόν παρελθόν ή κατάστασις, άπό 
τήν οποίαν έξεπήγασε καί τείνουν νά λησμονηθούν οί θανάσιμοι κίνδυνοι, τούς Οποίους 
άπεσόβησεν. Άποδεικνύει τοϋτο πόσον ζωηράν άπέθεσε τήν σφραγίδα της έπΐ τής 
ζωής του ’Έθνους με τά επιτεύγματα της.

"Ολοι τώρα άτενίζομεν τό μέλλον μέ αύτοπεποίθησιν καί αισιοδοξίαν. ’Οφείλο
μεν όμως νά εχωμεν πάντοτε κατά νοΰν τούς κινδύνους, οί οποίοι ήπείλουν τήν ΙΙα- 
τρίδα μας. 'Ο πρώτος καί μεγαλύτερος ήτο δ κίνδυνος ενός εμφυλίου πολέμου, ό Οποίος 
θά μάς ώδήγει εις τήν έξουθένωσιν. Ή  εκρηξίς του ήτο αναπόφευκτος, ανεξαρτήτως 
του αποτελέσματος των εκλογών, αί δποίαι είχον προκηρυχθή. Εις τό τέρμα του εμφυ
λίου αύτοϋ πολέμου, τόν όποιον άπέτρεψεν ή αναίμακτος Έπανάστασίς μας, μάς άνέ- 
μενεν ή ύποδούλωσις εις τόν κομμουνισμόν, διότι αυτός ήτο ή μόνη·, μετά τον Στρατόν, 
ώργανωμένη δύναμις.

Άπετέλει δ κομμουνισμός εις τήν χώραν μας άσήμαντον άριθμητικώς μειοψη
φίαν. Είχε κατορθώσει δμως, μέ τήν ανοχήν καί τήν συνενοχήν των περισσοτέρων έκ 
τών έπαγγελματιών τής πολιτικής, νά διαβρώση τόν κρατικόν μηχανισμόν, νά δη- 
μιουργήση προγεφυρώματα έντός τών πολιτικών κομμάτων, νά παραλύση τάς άμυν-
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τικάς υπηρεσίας τοΰ Κράτους καί νά υποδούλωση τάς σημαντικωτέρας συνδικαλιστι- 
κάς οργανώσεις, λόγω διαφθοράς της ηγεσίας των. Μετά τήν Έπανάστασιν οί ήγέται 
του έλληνικοΰ κομμουνισμού, προβαίνοντες εις αυτοκριτικήν, άπηρίθμησαν έν συν
τριβή δλας αυτάς τάς δυναμικάς κατακτήσεις των, τάς όποιας άπώλεσαν εντός μιας 
νυκτός...

Ύπήρχον δμως καί άλλαι — «έφεδρικαί» — καταστάσεις, αί όποϊαι έξ αντικει
μένου έστρωνα,ν τον δρόμον εις τον κομμουνισμόν. Ύπήρχεν ο αύτοεξευτελισμός των 
εκπροσώπων τοΰ κοινοβουλευτισμού, δ όποιος είχε προκαλέσει βαθεΐαν περιφρόνησιν 
των λαϊκών μαζών πρδς τον θεσμόν. Υπήρχε, λόγω τής αλλοπρόσαλλου οικονομικής 
πολιτικής των ιθυνόντων, ή άμεσος απειλή πληθωρισμού, τοΰ οποίου τάς συνέπειας π λη 
ρώνουν μέ όδυνηράς στερήσεις αί λάϊκαί μάζαι. Τπήρχεν ή παράλυσις καί διαφθορά 
τής διοικήσεως, αί όποϊαι ηΰρυναν τό χάσμα μεταξύ Κράτους καί πολιτών καί έκαλ- 
λιέργουν τήν εχθρότητα τών πολιτών προς τό Κράτος. Ύπήρχεν, επίσης, λόγω κουφό- 
τητος καί συνοδοιπορίας τών ιθυνόντων, ή μεθοδική διοχέτευσις τών συνθημάτων καί 
τών αρχών τού κομμουνισμού εις τήν έκπαίδευσιν. Εϊχομεν φθάσει εις τό κατάντημα, 
εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία ιστορίας τής μέσης έκπαιδεύσεως ν’ αποτελούν αντιγρα
φήν σοβιετικών συγγραμμάτων, τά όποια είναι παγκοσμίως γνωστόν πόσον χονδροει
δούς υποτάσσουν τήν ιστορικήν αλήθειαν εις τήν έκάστοτε προπαγανδιστικήν σκοπι
μότητα.

Ύπό τάς συνθήκας αυτάς άνέλαβον πρό διετίας τάς εύθύνας διακυβερνήσεως τής 
Χώρας αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις. Άνταπεκρίνοντο δχι μόνον εις τήν προσταγήν τής ιστο
ρίας, αλλά καί εις έναγώνιον αναμονήν λυτρώσεως, ή οποία συνείχε μυριάδας Ε λ λ ή 
νων. Τά δημιουργημένα ύπό τό καθεστώς τής φαυλοκρατίας πολιτικά καί οικονομικά 
συμφέροντα, έβαυκαλίζοντο κατά τούς πρώτους μετά τήν Έπανάστασιν μήνας από τήν 
ελπίδα τής αποτυχίας της καί τής ανατροπής της. Ή  διαρρεύσασα έκτοτε διετία απέ
δειξε πόσον έπλανώντο οί ένσαρκωταί των καί πόσον τούς έτύφλωνεν ή ιδιοτέλεια. Κ α
τά το διάστημα τούτο ή Έπανάστασις ύπέστη αλλεπαλλήλους δοκιμασίας βίας καί κα- 
κοηθείας καί έξήλθεν άπό αυτάς θριαμβεύτρια, διότι εκφράζει ιστορικήν ανάγκην τοΰ 
’Έθνους, τήν όποιαν οΰδεμία δύναμις ήμπορεΐ νά στραγγαλίση.

’Άλλοι είναι οί ήττημένοι. Είναι εκείνοι, οί όποιοι ήλπισαν δτι θά σαρώσουν τήν 
Έπανάστασιν μέ τά κύματα τών αθλίων ψευδών, πού εξαπέλυσαν καί εξαπολύουν εναν
τίον της. Μία μερίς τοΰ διεθνούς Τύπου, είτε λόγω συνοδοιπορίας τών συντακτών της, 
είτε λόγου επαγγελματικής πωρώσεώς τιον, έδωσε καί έξακολουθεΐ νά δίδη έπαισχύν- 
τως διαστρεβλωμένη'; εικόνα τής έλληνικής πραγματικότητος. “Οσοι επισκέπτονται 
τήν Ελλάδα — απλοί άνθρωποι, έπιχειρηματίαι, επιστήμονες —  μένουν κατάπληκτοι, 
διαπιστώνοντες πόσον απέχει ή είκών, τήν οποίαν είχον σχηματίσει περί αυτής έκ 
τής άναγνώσεως τού Τύπου τών χωρών των, άπό τήν προσωπικήν εμπειρίαν, τήν οποίαν 
αποκομίζουν εδώ έλευθέρως. Άπό τούς συστηματικούς διαστρεβλωτάς τής αλήθειας 
δεν ζητώ ύμνους. Τούς κάμνω όμως μίαν έκκλησιν στοιχειώδους έντιμότητος. Μή 
φθείρετε, κύριοι, διεθνώς τό γόητρον τού Τύπου, ό όποιος διεκδικεΐ τον τιμητικόν τ ί
τλον τής «τετάρτης εξουσίας», διότι υποσκάπτετε ουτιο τά θεμέλια τής δημοκρατίας, τήν 
όποιαν διακηρύσσετε δτι υπηρετείτε.

Θά έπαναλάβω σήμερον μίαν περυσινήν μου διακήρυξιν, τήν όποιαν έδικαίωσεν 
ό διαρρεύσας χρόνος : Ή  Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου αντιπροσωπεύει τήν μεγα- 
λυτέραν καί σοβαρωτέραν προσπάθειαν άνορθώσεως, άναδιοργανώσεως καί έξυγιάν- 
σεως, ή όποια εγινεν άπό τής άνακτήσεως τής εθνικής ’Ανεξαρτησίας μετά τό 1821.
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Τό βάσιμον τής. διακηρύξεως αυτής άποδεικνύουν τά επιτεύγματα της διετίας καί αί 
προγραμματισμένα: διά τό άμεσον μέλλον θεσμικαί μεταβολαί.

Ή  έδραίωσις τη ς  εσωτερικής ασφαλείας καί γαλήνης' ή σταθεροποίησις του εθνι
κού μας νομίσματος, τό οποίον είναι σήμερον εν από τά σκληρότερα τού κόσμου' ή άνα- 
ζωογόνησις τής οικονομίας, ή Οποία εύρίσκετο εις κατάστασιν υποτονίας' ή αποτελε
σματική πάταξις τής φοροδιαφυγής έκ μέρους των οίκονομικώς ισχυρότερων μέ παράλ
ληλον άνακούφισιν των άσθενεστέρων' το πνεύμα περισυλλογής καί αποφυγής κάθε 
σπατάλης του δημοσίου χρήματος' ή πλήρης έξυγίανσις των δημοσίων οικονομικών 
μας, ή οποία αποτελεί μοναδικόν άθλον' ή τεραστία προσπάθεια εκσυγχρονισμού τή: 
έκπαιδεύσεως καί δημιουργίας ίσων ευκαιριών δά δλους μέ μεγάλας θυσίας τού προϋ
πολογισμού' ή αισθητή βελτίωσις τής θέσειος των αγροτών διά τής απαλλαγής των 
από τό πιεστικόν βάρος των χρεών των' ή ένεργοποίησις τού κρατικού μηχανισμού' καί 
τό νέον Σύνταγμα συγχρονισμένης Δημοκρατίας, τό όποιον ένέκρινε μέ την συντριπτι
κήν πλειοψηφίαν του ο ελληνικός λαός, κατόπιν άδιαβλήτως δημοκρατικής διαδικα
σίας. Τό Σύνταγμα αυτό άξιοποιεΐ τήν έλληνικήν καί τήν παγκόσμιον πείραν τών 
προβλημάτιυν τής εποχής μας καί διανύει τήν δυναμικήν πορείαν του πρός τήν πλήρη 
εφαρμογήν του μέ τους ταχύτατα εκπονημένους βασικούς νόμους.

Ευρισκόμενοι είς τό κατώφλιον τού τρίτου έτους τής Έπαναστάσεως, δυνάμεθα 
ν’ άτενίζωμεν τό μέλλον μέ απόλυτον αισιοδοξίαν, διότι ή άναληφθεΐσα άναγεννητική 
προσπάθεια έχει τεθή επί εδραίων θεμελίων. Ό χρόνος, τον όποιον άπώλεσεν ή Ελ
λάς — διότι μόνη αυτή ύπεχρεώθη νά συνέχιση τον αγώνα υπέρ τής ελευθερίας της, 
δταν οί άλλοι έπεδίδοντο έν ειρήνη εις τήν άνοικοδόμησιν τών έκ τού πολέμου ερει
πίων — θά κερδηθή. Χρειάζεται βεβαίως μόχθος πολύς διά νά επιτευχθή τούτο. Πρέ
πει όμως νά μάς έμπνέη καί νά μάς ξεκουράζη ή συνείδησις ότι έτοιμάζομεν διά τά 
παιδιά μας ένα καλύτερον μέλλον, χάρις είς τό όποιον θά ζοΰν ευτυχέστερα καί θά 
δυνηθοΰν νά έπιτελέσουν πλήρως τήν υψηλήν αποστολήν τής ελληνικής φυλής.

ΤΙ οικονομική άνάπτυξις θά έπιδιωχθή μέ όλονέν έπιταχυνόμενον ρυθμόν, ώστε 
νά ανέρχεται διαρκώς τό βιοτικόν έπίπεδον δλων. 'Ο κρατικός μηχανισμός, από τον 
όποιον εξαρτάται κατά σημαντικόν ποσοστόν καί ή άπόδοσις τής οικονομικής προσπά
θειας, θά βελτιώνεται συνεχώς. ΤΙ έκπαίδευσις θά άποτελή μονίμως ένα έκ τών πρω
ταρχικού'; στόχων μ,ας. Ή  κοινωνική ασφάλεια, ύφ’ όλας τάς πλευράς της, θά έξυγιαν- 
θή. Καί ή Δημοκρατία, ή συγχρονισμένη, αύτοπροστατευμένη καί ταχέως όλοκληρου- 
μένη, θά προσφέρη είς τον ελληνικόν λαόν ζηλευτήν άνεσιν διά τό δημιουργικόν έρ- 
γον του.

"Ολοι τώρα —  φίλοι καί εχθροί,, "Ελληνες καί ξένοι — πρέπει νά έχουν ύπ’ όψιν 
ότι ή Ε λλάς θά βαοιση σταθερούς επί τής λεωφόρου, τήν όποιαν τής ήνοιξεν ή Έπανά- 
στασις. Οϋδείς θά δυνηθή νά μεταβάλη τήν προδιαγεγραμμένη'; πορείαν της. Οί φίλοι 
μας έχουν πεισθή ότι εδώ συντελεΐται μέγα έργον, ευρυτέρας σημασίας, καί ότι ή Έπα- 
νάστασις έκπροσωπεΐ έντίμως, άςιοπρεπώς καί αποφασιστικό); τάς άνάγκας καί τάς 
υποχρεώσεις τής Ελλάδος έναντι τού δυτικού κόσμου. Καί οί εχθροί μας οφείλουν νά 
άντιληφθοΰν ότι ματαιοπονούν οίκτρούς.

Κατά τήν έπίσημον αυτήν στιγμήν άπευθύνομαι πρός τούς βυσοδομούντας εις τό 
εξωτερικόν λιπστάκτας κα ί πρός τούς ολίγους, οί όποιοι συμμερίζονται τάς ελπίδας των 
είς τό εσωτερικόν, διά νά τού; προφυλάξω από αύταπάτας : Ή  Έπανάστασις θά όλο- 
κληρώση τήν αποστολήν της. Τίποτε δεν ήμπορεϊ ν’ άνακόψη τό έργον της. "Οσοι δέν 
θέλουν ν’ άεροβατοΰν, πρέπει νά γνωρίζουν ότι επιστροφή είς τό παρελθόν απόκλειε-
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ται άπολυτως Η προ τής Έπαναστάσεως κατάστασή, μέ ολας τάς αμαρτία: της, άπέ- 
θανε και εστάλη εις τήν Κόλασιν τής Ιστορίας. Ή Δημοκρατία, τήν όποιαν οίκοοομεϊ 
ή 'παναστασις, θ άποτελή εφεξής τό οριστικόν πλαίσιον δράσεως καί άναπτύξεως του 
Ελληνικού Έθνους. Ή προειδοποίησις αύτή γίνεται προς δλους δσοι δεν έπιθυμοΰν 
να ευρεθοΰν όριστικώς είς τό περιθώριον τής εθνικής ζωής.

Οσα ύπεσχέθη εως τώρα ή Εθνική Κυβέρνησις τά έπραγματοποίησε μέ θρη
σκευτικής ευλάβειαν. ’Όχι σπανίως έπεφύλαξεν είς τον ελληνικόν λαόν καί ευχάρι
στους εκπλήξεις, θεσπίσασα μέτρα αποφασιστικής κοινωνικής καί πολιτικής σημασίας, 
περί των οποίων ούδεμίαν είχε δώσει προκαταβολικής ύπόσχεσιν. Τήν τακτικήν της 
αυτήν θά τήν συνέχιση. Ή ΙΙατρίς μας προχωρεί πλέον άνεκκλήτως προς τήν οικονο
μικήν, τήν πνευματικήν, τήν πολιτικήν καί τήν κοινωνικήν ’Αναγέννησίν της. Μέ τήν 
ευκαιρίαν τής συμπληρώσεως διετίας από τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου καλώ 
σήμερον δλους τούς 'Έλληνας νά συμμερισθοϋν τήν τιμήν των οικοδόμων τής Νέας 
Έλλάοος».

| CA «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», έπι τή ονομαστική  εορτή τοϋ
I Προέδρου τής ’Εθνικής ’Ε παναστατικής Κνβερνήσεως κα ί Υ π ου ρ γ ού  
f. ’Εθνικής Ά μύνης κ. Γεωργίου Παπαδοπούλον, υποβάλλουν, εκ μέρους 
| των ’Αξιωματικών καί των κατωτέρων ύπαλί.ήλοον τής  ̂Α στυνομίας
| Πόλεων, τάς θερμοτέρας των ευχών των κα ί εύχονται αύτω  υγείαν καί
'* μακροημερευσιν, επ αγαθώ τής ψ ιλτάτης ημών Π ατοίδος.
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'Ομιλία 

τοΰ Ύπουργοϋ 

Δημοσίας Τάξεως 

κ. Π. Τζεβελέκου

Τήν 11ην ώραν τής 19ης ’Απριλίου 1969, 
ό ‘ Υπουργός Δ ημοσίας Τάξε ως κ. Π. Τζε- 
βελέκος ώ μίλησεν ενώπιον ’Α ξιωματικών και 
κατω τέρω ν υπάλληλω ν τω ν Σωμάτων ’Ασφαλείας εις τό άμφιθέατρον τον Ε. Μ. Πο
λυτεχνείου, επ ι τή  2α έπετε ίω  τής Ε θνοσωτήριου Έπαναστάσεως, είπών τά εξής:

«Κύριοι,

ΣυμπληροΟται διετία από τής αυγής τής 21ης ’Απριλίου, δτε ό Εθνικός μας Στρα
τός άνέλαβε τάς εΰθύνας τής διακυβερνήσεως τής Χώρας.

Κατά τό διαδραμόν χρονικόν διάστημα άπειροι συνεσωρεύθησαν αποδείξεις δτι 
ή Έπανάστασις ήδραιώθη εις την συνείόησιν τοΰ λαού ώς ιστορική άναγκαιότης, έλ- 
θοΰσα πρός έκπλήρωσιν ύψίστης Εθνικής έπιταγής' τής σωτηρίας τής Πατρίδος άπό 
των ποικίλων κινδύνων, οΐ οποίοι έπεκρέμαντο εις βάρος τής Εθνικής καί φυλετικής 
μας συνεχείας.

Ή  επιτυχία τής Έπαναστάσεως ύπήρξεν άμεσος, άπόλυτος, αλλά καί αναίμα
κτος. Τοΰτο Οφείλεται εις τό γεγονός καθ’ δ ή Έπανάστασις ήλθεν εις την κατάλλη
λον ώραν ώς ώριμος καρπός, αφού προηγουμένως είχεν ώριμάσει εις τήν σκέψιν τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων ώς επιτακτική Εθνική ανάγκη καί εις τάς 
καρδίας των ώς πόθος Εθνικός.

Εις την τοιαύτην θέσιν τής Έπαναστάσεως, εις τήν σκέψιν καί τήν καρδίαν των 
Ελλήνων, των οποίων άπετέλεσε μυριόστσμον αίτημα, συνετέλεσαν :

α) Ή  συνείδησις τής άνάγκης δπως ό κίνδυνος τοΰ κομμουνισμού έκβληθή τοΰ 
Ελληνικού χώρου, τοΰ οποίου μεθοδικώς, μέ επιμονήν καί μέ καταχθόνιον σύστημα 
άπειργάζετο τήν καταστροφήν καί τήν τελικήν υπαγωγήν του υπό τόν ζυγόν τοΰ έρυ- 
θροϋ δλοκληρωτισμοΰ.

β) Ή  άδυσώπητος ανάγκη άνασχέσεως τοΰ ολισθηρού κατήφορου τής Εθνικής 
μας οικονομίας συνεπεία τοΰ έπικρατοϋντος χαριστικού, πρός ήμετέρους, πνεύματος' 
τής κομματικής αχαλίνωτου συναλλαγής καί τής ανάλγητου διασπαθίσεως τού δημο
σίου χρήματος εις άφρονας παροχάς.
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γ) Ή επιτακτική ανάγκη καταπολεμήσεως τής ανεργίας καί ύποαπασχολήσεως, 
διά τής δημιουργίας προϋποθέσεων γονίμου άξιοποιήσεως τοΰ συνόλου τοΰ εργατικού 
δυναμικού τής Χώρας.

δ) Τό πανεθνικόν αίτημα δημιουργίας συνθηκών άνασχέσεως τοΰ μεταναστευτι- 
κοΰ κύματος, τό όποιον είχε προσλάβει έπικονδύνους διαστάσεις, είχεν ήδη λάβει την 
μορφήν Εθνικής αιμορραγίας καί ώδήγει τήν Χώραν εις μαρασμόν διά τής άπορφα- 
νίσεώς της έκ τών υγιέστερων βλαστών της, οι όποιοι έγκατέλειπον τήν πατρώαν γην 
καί τάς εστίας των, άναζητοΰντες καλλιτέραν τύχην εις τήν ξένην.

ε) Τό πανταχόθεν άκουόμενον καί ύποστηριζόμενον αίτημα εκσυγχρονισμού τής 
Διοικήσεως, έξυγιάνσεως τών θεσμών καί δημιουργίας κοινωνικών καί οικονομικών 
αντερεισμάτων προς άνάσχεσιν τού κύματος τής διαφθοράς συνειδήσεων, τής ανατρε
πτικής τών ηθικών αξιών λαίλαπος καί τής κομμουνιστικής πλημμυρίδος, ή όποια 
ήπείλει παν τό Ελληνικόν τή βοήθεια θλιβερών συνοδοιπόρων εκ τοΰ λεγομένου Έθνι- 
κόφρονος κόσμου.

Άνεφέρθην εις τούς παράγοντας, οι οποίοι κατέστησαν τήν Έπανάστασιν άναγ- 
καίαν, έξησφάλισαν τήν ηθικήν δικαίωσίν της καί ώδήγησαν αυτήν εις άναίμακτον 
έπικράτησιν.

"Ήδη, προτίθεμαι να εξηγήσω, διά βραχέων, τούς λόγους τής, εν συνεχεία, έδραιώ- 
σεως καί πλήρους έπιτυχίας τής Έπαναστάσεως :

α) 'Άμα τή εκδηλώσει της, ή Έπανάστασις, άνέκοψε τήν φρενήρη πορείαν τής 
Χώρας προς τό οικονομικόν χάος, τήν πολιτικήν αναρχίαν καί τον έκσοβιετισμόν" έν 
συνεχεία καί τή βοήθεια τών Σωμάτων Ασφαλείας, τά όποια από τής πρώτης στιγμής 
έτάχθησαν παρά τό πλευράν της, έξήρθρωσε τήν έρυθράν συνωμοσίαν καί έξεμηδένισε 
τόν κομμουνισμόν, ώς απειλήν στρεφόμενην κατά τοΰ ’Έθνους.

β) Έθεσεν εκτός οράσεως τόν παλαιοκομματισμόν καί τόν άπεστέρησε τής δυνα
τότητας δπως, διά τών σφαλμάτων του, ζημιοΐ τά Εθνικά συμφέροντα καί δημιουργή 
προϋποθέσεις καλλιέργειας κλίματος πολιτικής αναρχίας καί οικονομικής αθλιότητας, 
συντελούν ούτως εις τήν στρατολογίαν οπαδών τοΰ κομμ,ουνισμοΰ καί τών παραφυάδων 
του.

γ) Διά τής εμπεριστατωμένης μελέτης τών οικονομικών μας πραγμάτων καί τής 
έν συνεχεία έκπονήσεως πενταετούς οικονομικού προγράμματος οικονομικής άναπτύ- 
ξεως, στηριζομένου επί υγιούς καί ρεαλιστικής οικονομικής φιλοσοφίας, καθώς καί 
διά τής λήψεως σειράς ορθών κοινωνικών μέτρων, εθεσε τάς βάσεις κοινωνικής καί 
οικονομικής πολιτικής, άποστερούσης επιχειρημάτων τούς κομμουνιστάς ινστρούχτορας 
καί τούς δυναμιτιστάς τοΰ αστικού αας καθεστώτος.

Ούτως ή Έπανάστασις, αφού έξησφάλισε τάς προϋποθέσεις τής κοινωνικής καί 
πολιτικής δημοκρατίας, προχωρεί ήδη μέ γοργόν ρυθμόν πρός τήν πραγμάτωσιν αυτής, 
!π’ ώφελεία τοΰ λαοΰ καί τοΰ ’Έθνους.

δ) ’Ακρογωνιαίος λίθος τής άναγεννητικης καί δημιουργικής προσπάθειας τής 
Έπαναστάσεως καί τής εξ αυτής προελθούσηο Κυβερνήσεων είναι τό δτι, τή βοήθεια 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τά όποια ένεκολπώθησαν τά ’Ιδανικά της. έπαγίωσε τήν 
τάξιν καί κατέστησε τό αίσθιυια ασφαλείας βίωμα τών πολιτών.

Μετεβλήθη ούτως ή Ελλάς από άπέραντον πεδίον άναογικών καί δγλοκρατικών 
εκδηλώσεων, εις δασιν ήρεαίας, γαλήνης καί δημιουργικού αόχθου, Ιντός ιτιάς σπαρασ- 
σομένης υπό πάσης μορφής καί Ιντάσεως βίαιων κοινωνικών άναβρασμών καί εκρή
ξεων Ευρώπης.

Κατέστη τοιουτοτρόπως ή Πατρίς μας παράγων ειρήνης ,σταθερότητος καί ισορ
ροπίας εις τήν ’Ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου, άλλα καί κορυφαία επαλξις διά 
τήν άμυναν τής Δύσεως, εις τό νευραλγικόν σημεΐον συναντήσεως τριών ηπείρων.

ε) Ή  ώς άνω παγιωθεΐσα τάξις αποτελεί ενα εκ τών σοβαρωτέρων παραγόντων
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επιτυχούς άναπτύξεως τής Τουριστικής πολίτικης της Κυβερνήσεως καί δημιουργίας 
ογκώδους καί προσοδοφόρου τουριστικού ρεύματος προς τήν Χώραν.

στ) Διά της άσκήσεως ρωμαλέας καί ρηξικέλευθου πολίτικης εις τον τομέα τής 
εμπορικής μας ναυτιλίας έπέτυχεν ή Επαναστατική Κυβέρνησις νά έπαναπατρίση τά 
ποντοπόρα πλοία Ελληνικής ιδιοκτησίας, τά όποια, μέ τήν γαλανόλευκον ήδη εις τούς 
ιστούς των, πλέουν ολοταχώς προς κατάκτησιν, διά λογαριασμόν τής Ελλάδος, τής 
πρώτης θέσεως μεταξύ των μεγάλων ναυτιλιακών δυνάμεων τοΰ κόσμου.

Διά τής προρρηθείσης πολιτικής ή Εμπορική μας Ναυτιλία κατέστη τεράστιο, 
πλουτοπαραγωγική πηγή , συμβάλλουσα τά μέγιστα εις τήν άνάρρωσιν καί ίσχυροποίη- 
σιν τής Ε θνικής μας οικονομίας.

ς) Αλλά υπέρτατη άπόδειξις τής επιτυχίας τής Έπαναστάσεως ύπήρξεν ή πανη
γυρική διά παμψηφίας, σχεδόν, τοΰ Ελληνικού λαοΰ έπικύρωσις τοΰ Καταστατικού 
Χάρτου, τον όποιον έξεπόνησεν ή Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις καί έν συνεχεία 
εθεσε, μεσω μιας πρωτοφανούς διαδικασίας, έκφραζούσης κατά τρόπον μοναδικόν καί 
άοιάβλητον τήν άμεσον Δημοκρατίαν, υπό τήν κρίσιν των Ελλήνων.

'Ο νέος μας Καταστατικός Χάρτης αποτελεί πλήρη άπόδειξιν τής ειλικρίνειας 
των διακηρύξεων τής Έπαναστάσεως, δίδει τό μέτρον τοΰ Εθνικού παλμού των ηγε
τών καί ένσαρκωτών της καί επιμαρτυρεί τήν ιερότητα των σκοπών της.

Γο νέον Σύνταγμα προστατεύει τούς παλαιούς μας Συνταγματικούς θεσμούς, δη
μιουργεί νέους απαραιτήτους διά τήν σύννομον, εύρυθμον καί δημοκρατικήν λειτουρ
γ ία ν τής νέας Πολιτείας καί θωρακίζει αυτήν από των εσωτερικών καί εξωτερικών 
εχθρών της' ουτω δέ διασφαλίζει τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος επί τή βάσει τών
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προ αιωνίων Ελληνικών καί Χριστιανικών Ιδεωδών καί θεσμοθετεί τάς προϋποθέσεις 
της ευημερίας τοϋ λαοϋ καί τοΰ μεγαλείου τού ’Έθνους.

Είδικώτερον, καθ’ δσον αφορά εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, επί των θεμελιωδών 
διατάξεων τοϋ Συντάγματος, των άναφερομένων εις την Δημοσίαν Διοίκησιν, έθεμε- 
λιώθη γόνιμον Νομοθετικόν ’Έργον.

Διά σειράς Νομοθετημάτων, τά όποια άπέρρευσαν έξ εμπεριστατωμένης καί ένδε- 
λεχοϋς μελέτης των αδυναμιών τοϋ παρελθόντος καί των προσδοκιών τοΰ μέλλοντος, 
επεδιώχθη όπως οί Αξιωματικοί, Τπαξιωματικοί καί κατώτεροι των Σωμάτων Α σφ α 
λείας ,̂ τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος καί της ’Αγροφυλακής, άπηλλαγμένοι των έπιβλα- 
βών επιρροών τοΰ παρελθόντος, έπιδίδωνται απερίσπαστοι εις τά ειρηνικά των έργα 
καί εκπληροϋν κατά τρόπον πολιτισμένον καί δημιουργικόν την σπουδαίαν, πράγματι, 
Εθνικήν καί Κοινωνικήν αποστολήν τιον.

Οί βαθμοφόροι των Σωμάτων ’Ασφαλείας γνωρίζουν πλέον δτι ή υπηρεσιακή των 
έξέλιξις θά άποτελή τήν συνισταμένην τής άφοσιώσεώς τοιν προς τήν Πατρίδα καί τό 
καθήκον, τοΰ ήθους των καί τής έπαγγελματικής των έπαρκείας κρινομένης υπό τών 
φυσικών προϊσταμένων των καί μόνον καί επί τή βάσει αντικειμενικών καί αδιάβλη
των υπηρεσιακών κριτηρίων.

Ούτως ημείς επραξαμεν τό καθήκον μας καί θά έξακολουθώμεν προσπαθοϋντες 
δια την δημιουργίαν διαρκώς βελτιουμένων συνθηκών, πρός επιτυχή καί άπερίσπαστον 
άσκησιν τής ’Αποστολής σας.

Από υμάς άναμένομεν όπως έξακολουθήτε πράττοντες τό παν καί ούδέν παραλεί- 
ποντες, επι σκοπψ επιτεύξεως, εντός τών πλαισίων τής αρμοδιότητας σας, τών ύψηλών 
Εθνικών καί κοινωνικών στόχων τής Έπαναστάσεως.

Ως προϊστάμενος Υπουργός σας, επιθυμώ νά επιστήσω, εντελώς ιδιαιτέρως, τήν 
προσοχήν σας επί τής παρακαταθήκης τοΰ κ. Πρωθυπουργού, κατά τήν οποίαν δέν 
ασκείτε επάγγελμα, άλλ’ Ιπιτελεΐτε λειτούργημα δψίστης, μάλιστα, κοινωνικής σημα
σίας. ’Οφείλετε νά είσθε παιδαγωγοί τοΰ λαοϋ.

’Αλλά οιά νά καταστήτε άξιοι τής σπουδαίας ταύτης καί τιμητικής αποστολής, 
ανάγκη δπως, προεχόντως, σφυρηλατήσητε ετι περαιτέρω φιλικούς δεσμούς μετά τών 
πολιτών και ένισχυσητε ετι πλέον τήν μεταξύ εκείνων καί υμών κατανόησιν καί συνερ
γασίαν.

Πρός τοΰτο, εις άπάσας τάς Τπηρεσιακάς, αλλά καί τάς έν τή ιδιωτική ζωή ενέρ
γειας σας, Ιστέ εύγενεΐς, πράοι, δίκαιοι, διαλλακτικοί, αξιοπρεπείς, σταθεροί καί πο
λιτισμένοι.

Εχετε, διαρκώς, προ οφθαλμών τά Ιδανικά τής Έπαναστάσεως καί καταστή
σατε τάς Έθνικάς, κοινωνικάς καί ήθικάς έπιταγάς της γνώμονα πορείας έν τή ενα
σκήσει τών καθηκόντων σας.

Μή λησμονήτε, ούδ’ επί στιγμήν, τούς λόγους τοϋ κ. Πρωθυπουργού, κατά τούς 
όποιους :

«'Η Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου — ή ίστορικώς αναγκαία, ή πρακτικώς 
νομιμοποιημένη από τής έπικρατήσεώς της καί ή δημοκρατικώς καθιερωμένη διά τοΰ 
δημοψηφίσματος — εισέρχεται τώρα εις τήν δευτέραν φάσιν της, τήν εντός τών πλα ι
σίων τοΰ νέου Συντάγματος διακυβέρνησιν τής Χώρας, εως δτου έξασφαλισθή άρτια, 
πλήρης καί άποδοτική λειτουργία δλων τών θεσμών» καί :

«Πρέπει μέ τήν μεθοδευμένην δράσιν ικανών δημοσίων λειτουργών νά εκσυγχρο- 
νίσωμεν τον Κρατικόν Μηχανισμόν, ώστε νά δύναται νά άποδώση έν χρόνο) αυτό τό 
όποιον απαιτούν αί σημεριναί περιστάσεις».

Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου.
Ζήτω ή Ελλάς».
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ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 2ΕΤΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Π ρ ο ς
'Α πάσας τάς Ά σ τυνο μ ικ ά ς  'Υπηρεσίας

Ό λίγα ς, μόλις, ημέρας από τοΰ εορτασμού τής Άναστάσεως τού Χ ρ ί σ τ ο υ  καί 
υπό τάς συνθήκας ψυχικής άγαλλιάσεως καί πνευματικής άνατάσεως, τάς οποίας αΰτη 
έδημιούργησε, καλούμεθα ήδη νά συμμετάσχωμεν εις τον πανεθνικόν πανηγυρισμόν 
επί τή οευέρα έπετείω  τής Ε θνικής Έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου 1967.

Ιπό τούς μελωδικούς ήχους θούριων Εθνικών καί υπό τάς αλλεπαλλήλους ριπάς 
ίεροϋ Εθνικού ρίγους, προκαλουμένου υπό παιάνων διθυραμβικών διά τά τρόπαια των 
διετών προσπαθειών τής Επαναστάσεως, είσερχόμεθα αισιόδοξοι, με υψηλόν φρόνημα 
καί μαχητικόν πνεύμα εις τό τρίτον έτος διαρκούς Επαναστατικού συναγερμού διά την 
άναγέννησιν τής Πατρίδος, τήν άνάπλασιν τοΰ πολιτισμού της καί την ευημερίαν τοΰ 
Ε λληνικού Λαού.

'Ημείς οί έν τή ’Αστυνομία Πόλεων, έγκαταλείψαντες, χάρις ακριβώς εις την Έ· 
πανάστασιν τής "21ης Απριλίου, την  αστυνομικήν ράβδον ως άχρηστον πλέον, άνελά- 
βομεν στιβαρώς άνά χεΐρας την σκαπάνην τής ειρηνικής δημιουργίας, εις τήν οποίαν 
έπιδιδόμεθα μετά συνέσεως, μεθοδικότητος καί άνευ διακοπής υπό τάς σοφάς οδηγίας 
τού 'Υπουργού μας καί τήν πολύτιμον έποπτείαν καί συμπαράστασιν τού Γενικού Γραμ- 
ματέως μας.

’Ά ς  έπιτρέψωμεν εις εαυτούς βραχεΐαν διακοπήν τής δ-ημιουργικής μας προσπά
θειας, διά νά στρέψωμεν ευγνώμονα τήν σκέψιν προς τούς γενναίους στρατιώτας, οί 
όποιοι έπωμίσθησαν τήν τεραστίαν ευθύνην τοΰ τολμηρού, αριστοτεχνικού καί αναίμα
κτου εγχειρήματος, τό όποιον ώδήγησεν εις τήν επιτυχίαν τοΰ πρώτου στόχου τής Ε 
θνικής Έ παναστάσεως' δηλαδή εις τήν ανατροπήν τής. έν πλήρει σήψει καί παρακμή 
ευρισκόμενης πολιτικής καταστάσεως τής Ελλάδος καί θέσιν τής Πατρίδος εις τρο
χιάν εσωτερικής γαλήνης, δημιουργικού μόχθου, έθνικοΰ μεγαλείου καί άποκαταστά- 
σεως τού κύρους της εις παγκόσμιον κλίμακα καί ιδία μεταξύ των εταίρων τής συμμα- 
χίας τού Ν.Α.Τ.Ο.

Καί στρέφομεν ευγνώμονα τήν σκέψιν μας προς τον ’Αρχηγόν τής Έπαναστά
σεως καί Ε θνικόν Κυβερνήτην Γεώργιον Παπαδοπούλαν, τον άρχισκαπανέα τής ’Εθνι
κής μας ’Αναγεννήσεως καί τούς άξιους καί γενναίους εν τω Έθνικφ μας Στρατφ 
συνεργάτας του, οί όποιοι άποκατέστησαν τήν εννομον τάξιν καί επανέφερον εις τόν τό
πον τήν γαλήνην. Τούτο δέ διότι ούδεμία άλλη Κρατική Υπηρεσία, ούδέν έτερον δργα- 
νωμένον σύνολον ανθρώπων ύπέφερε τόσον, 'όσον ή ’Αστυνομία Πόλειον καί οί άνδρες 
της, έκ τών άνεμων τής διαφθοράς, τής αναρχίας καί τής παρανομίας, οί όποιοι κατε- 
κάλυψαν τόν Ε λληνικόν χώρον όταν οί άδίστακτοι παρακμίαι τοΰ αύτοχειριασθεντος 
κοινοβουλευτισμού ήνοιξαν τούς ασκούς τοΰ Αιόλου. Καί κατέλυσαν δλοσχερώς τήν ε- 

νοιαν Κράτος, Ιναρκοθέτησαν τήν Θρησκείαν, προσέβαλον βαναύσως πάσαν ηθικήν έν-
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νοιαν καί αξίαν, έθεσαν δυναμίτιοα υπό τά θεμέλια, τών κοινωνικών μας θεσμών καί 
απεμπόλησαν τα Εθνικά μας ’Ιδανικά, τά όποια, συχνάκις, έχλεύαζον.

Γελος δε, περιήγαγον εις ανυποληψίαν τό Σύνταγμα, τό οποίον, κατά προσφυά 
ρησιν τοΰ Πρωθυπουργού μας : «...είχε καταντήσει ένας νόμος, τον οποίον ένεθυμοΰντο 
μέ υποκριτικήν ευαισθησίαν οί ευρισκόμενοι, έκάστοτε,, εκτός τής ’Αρχής καί τόν 
οποίον προσήρμοζον άναισχύντως εις τά μέτρα των καί τάς άνάγκας των όταν έπέβαι- 
νον αύτής».

Η Αστυνομία Πόλεων, ταχθεΐσα άνεπιφυλάκτως καί ολοψύχως παρά τό πλευ- 
ρόν τής Επαναστάσεως από τής πρώτης στιγμής τής έκδηλώσεώς της, άπέδειξεν ότι 
είναι άκρως ευαίσθητος δέκτης τών επιταγών τοΰ Εθνικού συμφέροντος καί τών εύγε" 
νεστέρων ψυχικών σκιρτημάτων τού λαού' ενώ διά τής έν συνεχεία πολιτείας της κατέ- 

κτησεν, επαςίως, περγαμηνάς γνησίου έκφραστού καί δυναμικού φορέιυς τοΰ πνεύμα
τος τής ’Εθνικής ’Επαναστάσεως.

Ουτω, τεθέντες ύπό τάς σημαίας καί τά τροπαιοφόρα λάβαρα τής ’Επαναστάσεως, 
συνετρίψαμεν το κομμουνιστικόν άγος διά κεραυνοβόλων, εύστοχων καί αποφασιστικών 
πληγμάτων, τά όποια διέλυσαν, κυριολεκτικώς, την, εις την πρωτεύουσαν έορεύουσαν, 
ηγεσίαν τού αντεθνικού κόμματος καί τόν βασικόν μηχανισμόν του καί έν συνεχεία Ιρ- 
ρίφθημεν ,δι’ δλων μας τών δυνάμεων, εις την ειρηνικήν προσπάθειαν, ή όποια άπο- 
ολεπει εις την όλοκλήρωσιν τών σκοπιών ους εταξεν εις έαυτήν ή ’Εθνεγερσία τής 21ης 
’Απριλίου.

Αλλ ακριβώς ή προεκτεθεΐσα θέσις μας έναντι τής ’Εθνικής Επαναστάσεως καί 
ή άμεσος καί ολοκληρωτική Ινταξίς μας εις τήν νικηφόρον ’Εθνικήν φάλαγγα τών π ι
στών της, δημιουργούν, δι’ ημάς, τήν ηθικήν ύποχρέωσιν τής μετά συνέπειας έξακολου- 
θησεως προσφοράς τού συνόλου τών ψυχικών, πνευματικών καί σωματικών μας δυνά
μεων προς πλήρη έπίτευξιν, μ,έχρις ενός, δλων τών ωραίων καί υψηλών ’Εθνικών στό- 
χων τής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Εις τήν μετά συνέπειας τήρησιν τής χαραχθείσης γραμμής άς μάς έμπνέη ή από
λυτος συνέπεια τής Επαναστάσεως, ή οποία μέ μαθηματικήν ακρίβειαν εκτελεΐ εις τόν 
προκαθορισθέντα χρόνον τούς τεθέντας σκοπούς καί έκπληροΐ, μέχρι κεραίας, τάς επαγ

γελίας καί υποχρεώσεις της.
Ήδη, μετά τήν άποτίναξιν τοΰ διδύμου ζυγού τού κομμουνισμού καί τής φαυλο- 

κρατίας καί τήν άποδρομήν τής αγωνίας καί τής αβεβαιότητας διά τό ’Εθνικόν μας μέλ
λον. δυνάμεθα, άπηλλαγμένοι άνασχετικών παρεμβατισμών καί ολέθριων επιδράσεων, 
νά άφοσιωθώμεν εις τήν έκπλήρωσιν τής ειρηνικής αποστολής μας.

Κύριον μέλημά μας άς είναι ή δυναμική καί δημιουργική διατήρησις τών αδελ
φικών δεσμών μας μετά τοΰ Εθνικού μας Στρατού, τής Ε λληνικής Χωροφυλακής καί 
τών άλλων Δημοσίων Π πηρεσιών, καθώς καί ή σύσφιςις τών φ ιλικών δεσμών μας μετά 
τών πολιτών, οι όποιοι, αφού ήδη γεύονται τούς ήδϋς καρπούς τού παγιωθέντος αισθή
ματος ασφαλείας, της γαλήνης καί τής ’Εθνικής ένότητος,, έχουν ανάγκην καί τής 
ενεργού στοργής καί φροντίδος τού Κράτους, τού οποίου ημείς οί ’Αστυνομικοί εϊμεθα 
έκ τών βασικωτέρων φορέων.

Εμπρός, λοιπόν, μέ δλην τήν ψυχήν μας, μέ κάθε ικμάδα μ,ας, άς ριφθώμεν εις 
τόν στίβον τών ώραίων Εθνικών καί κοινωνικών αγώνων, εις τούς οποίους μάς καλεϊ 
τό Εθνικόν ποοσκλητήριον της ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως επί τή είσόδω εις τό τρ ί
τον από τής ’Επαναστάσεως έτος.

Πίστις μας : ή αίωνία Ελλάς.
Όδηγός μας : τό άστρον τής 21ης ’Απριλίου.
Ζητώ ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 19Θ7 !
Ζήτω τό ’Έθνος !

Ό  Ά  ρ  χ  Υ] γ  6 ς * 
ΒΑ ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Υ
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ΟΡΟΣΗΜΟΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Κ .  Χ ΡΟ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ, ' Υ τυαστυνόμ ου Α'

(( Εχομεν μιαν ιστορίαν, ή οποία έγράφη μέ το αίμα γενεών 
τω ν προγόνων μας, επ ί του εδάφους αύτοΰ, το όποιον εχομεν βα- 
ρεΐαν κληρονομιάν νά διαφυλάξωμεν ελεύθερον έσαεί, έφ ’ όσον 
υπάρχει ό πλανήτης μας, έφ ’ όσον υπάρχουν άνθρωποι».

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Λ ΓΟ ΕΤΗ παρήλθον, ήδη, από τής ροδοδακτύλου αυγής τής 21ης ’Απριλίου 1967, 
-ΤΑ. κ.αθ ήν, διά. τής αναίμακτου Ε θνικής Έπαναστάσεως, τής έπιχειρηθείσης υπό 
γεννα ίω ν καί εκλεκτών τέκνων τής Ελληνικής Πατρίδος,, εις τον κατάλληλον χώρον 
και χρόνον,άπεφεύχθη βέβαια καταστροφή, προς την Οποίαν ώλίσθαινεν ή Χωρά" οδη
γούμενη υπο αναξίων ανορών προς το πολιτικόν χάος, τον εθνικόν διχασμόν', τον εμφύ
λιον πόλεμον.

H Εθνική Επανάστασις τής 21ης Απριλίου 1967, έδραιωθεϊσα φυσιολογικής 
εις την συνείδησιν τοϋ Ελληνικού Λαού, τόσον ώς πρός την ιστορικήν αναγκαιότητά 
της, δσον καί ώς πρός την ορθότητα τών σκοπών καί έπιδιώξεών της, αποτελεί ιστορι
κόν γεγονός, τό οποίον κατέλαβε τήν άρμόζουσαν θέσιν εις την ιστορίαν τών νεωτέρων 
χρόνων τής Ε λλη ν ική ς  ζωής.

Σήμερον, οτε, ύπο τους αίσιωτέρους οιωνούς, έορτάζομεν τήν 2αν επέτειον τής 
Εθνοσωτήριου ημερομηνίας τής 21ης ’Απριλίου 1967, ούδείς ύγιώς σκεπτόμενος "Ελ- 
λην αμφισβητεί, δτι ή τοιαύτης σημασίας ι σ τ ο ρ ι κ ή  π ρ ά ξ ι ς έ ξ ε π ο- 
ρ ε ύ θ η έ ξ ε θ ν ι κ ή ς ,  ε π ι τ α γ ή ς ,  ύπαγορευθείσης βασικώς εκ τής ανάγ
κης :

1. Ε Ε ο υ ο ε τ ε ρ ω σ ε ω ς  τ ο ύ  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ , /  δ όποιος εΐχεν 
είσούσει εις δλας τάς εκδηλώσεις τής Ε λληνικής ζωής καί ήπείλει τήν πραγματοποίη
σή τών ανθελληνικών σχεδίων του, περί υπαγωγής τής Πατρίδος μας εις τον ερυθρόν 
ολοκληρωτισμόν.

2. Ά  ν α σ χ έ σ ε ω ς  τ ή ς  κ α τ α β α ρ α θ ρ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  ο ι  κ ο
ν ο μ ί α ς  μ α  ς, πρός τήν οποίαν έφερόμεθα ολοταχώς καί βεβαίως, έξ αιτίας τής 
πολιτικής άσταθείας καί τών κοινωνικών αναταραχών, τής κατασπαταλήσεως τού δη
μοσίου χρήματος, διά χαριστικών παροχών καί ανόμων συναλλαγών, ώς καί τής πλή-
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ρους αδιαφορία; διά τήν όργάνωσιν καί προσαρμογήν τής Ε θνικής μας οικονομίας 
πρός τήν διεθνή πραγματικότητα.

3. Ά ν υ ψ ώ σ ε ω ς  τ ο ϋ  β ι ο τ ι κ ο ύ  ε π ι π έ δ ο υ  τ ο ΰ  Ε λ λ η 
ν ι κ ο ύ  Λ α ο ύ ,  διά τής δημιουργίας των θεμητών καταστάσεων πλήρους άπασχο- 
λήσεως τού εργατικού δυναμικού τής Χώρας καί

4. Ά  ν α δ ι ο ρ γ α v ώ σ ε ω ς  έ κ β ά θ ρ ω ν  τ ή ς Έ  λ λ  ά δ ο ς, ώς 
Κράτους υψηλής αποστολής καί έν γένει ώς πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής 
δντότητος, διά τής άναθεωρήσεως του Καταστατικού Χάρτου τής Χώρας καί τής, βάσει 
τούτου ,δημιουργίας νέων εκσυγχρονισμένων θεσμών δικαίου.

Ύπήρξεν, ώς έκ τούτου, ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 ή δ ι κ α ί ω- 
σ ι ς τ ώ ν π ό θ ω ν  ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  τ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Λ α ο ύ ,  ϊνα 
απαλλαγή από των δεινών, τά όποια έπεσώρευσεν εις τόν τόπον αυτόν ή πολιτική φαυ- 
λότης τοϋ παρελθόντος. Τπήρξεν ή δικαία άπαίτησις τής Ε λληνικής ιστορίας, ΐνα 
δδηγηθή τό ’Έθνος πρός τά υψηλά ιδεώδη τής Φυλής, πρός έν καλύτερον μέλλον δι’ 
δλους τούς "Ελληνας.

Τό γεγονός τής 21ης ’Απριλίου 1967 άπεδείχθη, οτι δέν ήτο συμπτωματικόν 
ιστορικόν επεισόδιον. 'Ητο ή αναπόφευκτος κατάληςις μιας πορείας, ή οποία είχεν 
άρχισει από μακροΰ καί ά π ε τ έ λ ε ι ι σ τ ο ρ ι κ ή ν  ά ν ά γ  κ η ν. ΤΗτο ή 
ε θ ν ι κ ή  ά ν τ ί ο ρ α σ ι ς  εις τήν πορείαν πρός τήν καταστροφήν. Άνεπήδησεν 
αυθορμήτους από τάς ρίζας τής Εθνικής μας ψυχής καί συνήνωσε πάσας τάς γνήσιας 
Ελληνικά; ψυχάς, τάς ώργισμένας έκ τής φαυλότητος καί τής παρακμής, εις έ ν μ έ- 
γ α κ ί ν η μ α ά ν α γ ε ν ν ή σ ε ω ς.

Ήλθεν ώς ά ρ ν η σ ι ς ε ν ό ς  κ α κ ο ύ  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  καί  ώς 
κ α τ ά φ α σ ι ς  ε, ν ό ς λ α μ π ρ ο ύ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς .  ’Αποτελεί, δικαίως, τήν 
εποχήν συνθέσεως τής νέας Ελληνικής Πολιτείας, τής Έθνοκρατικής, τής Δικαίας, 
τής Ειρηνικής καί Έλευθέρας. Τά σημερινά δεδομένα άποδεικνύουν οτι δέν ύπήρξεν 
άπλή ανατροπή. Είναι καθολική ή πίστις ότι ύπήρξεν απαρχή αναδημιουργίας καί 
άνακατατάξεως τής Ελληνικής πραγματικότητος.

Ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 ήρχισεν όρθώς καί συνεχίζει έπιτυ- 
χώς τήν έκπλήρωσιν των σκοπών της, των προσδοκιών τοΰ Ε λληνικού Ααοΰ. Οί άνι- 
διοτελεις καί γενναίοι στρατιώται, ήγέται τής Εθνικής ιστορικής πράξεως, πιστοί εις 
τόν όρκον των, έργάζονται άδιακόπως μέ μόνην σκέψιν καί οδηγόν τό Έ  θ ν ι κ  ό ν 
σ υ μ φ έ ρ ο ν ,  τήν συγκεκριμένην Εθνικήν Ελληνοχριστιανικήν καί προοδευτικήν 
ιδεολογίαν.

Αί αίώνιαι άςίαι, αί όποϊαι ρυθμίζουν ανέκαθεν τήν στάσιν τοΰ ελευθέρου ανθρώ
που καί πηγάζουν από τήν Ελληνικήν αρχαιότητα καί τήν Χριστιανικήν διδασκα
λίαν, αποτελούν τήν άστείρευτον πηγήν τής ιδεολογίας των πρωτεργατών τής Ε θ ν ι
κής Έπαναστάσεως. Ή  νέα Ελληνική πολιτεία οίκοδομεΐται στερεώς επί των θεμε
λίων αρχών : Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  — Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς  —  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  — 
Π ρ ό ο δ ο ς  — Ε ι ρ ή ν η  — Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Δ ικ α ι ο σ' ύ ν η . Κατά τό διαρ- 
ρεύσαν χρονικόν διάστημα τών δύο ετών τό ’Έθνος εχώρησε προς τά εμπρός γενναίως 
καί έπραγματοποίηοε μοναδικά; εις τήν ιστορίαν προόδους. Τ ά επιτεύγματα τής διε
τίας δίδουν τήν ελπίδα καί τήν πίστιν ότι βαίνομεν σταθερώς πρός τήν νέαν,, τήν ύγιε- 
στέραν, άκμαιοτέραν καί εύτυχεστέραν Ελλάδα.

Κατέστη πλέον συνείδησις όλων τών Ελλήνων, ότι τά δόγματα καί αί συνήθειαι 
τοϋ παρελθόντος δέν δύνανται νά αντιμετωπίσουν άποτελεσματικώς τάς άνάγκας τοΰ 
άνησύχου παρόντος, τής εποχής τής ταχείας καί θυελλώδους αλλαγής καί τοϋ μέλλον
τος τών πολλών άπαιτήσεων. Εις όλους τούς τομείς τής Ε λληνικής ζωής έπετεύχθη- 
σαν άθλοι. ΈΕησφαλίσθη εσωτερική γαλήνη καί ασφάλεια. Έξυψώθησαν τά πολιτικά 
ήθη. Έόραστηριοποιήθησαν αί κρατικαί λειτουργίαι. Έξησφαλίσθη γενική λαϊκή εύη-
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Έκκλη- 
, έπήλ-

το μίσος. Αποκατεσταθη ή αξιοπρέπεια εις τάς σχέσεις καί τήν ζωήν των πολιτών 
γενικώς. 1 1

Δια πρώτην φοράν εις τήν πολιτικήν ιστορίαν των νεωτέρων χρόνων μία Κυβέρ- 
νησις εχει την δυναμιν καί κατορθώνει νά άνθίσταται εις τάς πιέσεις των ολίγων νά- 
ριν lou συμφέροντος των πολλών καί διαθέτει τήν απαραίτητον διορατικότητα, ΐνα κι- 
νηθή ασφαλώς π ρ ο : τά εμπρός, έφ’ όλων των τομέων τής Εθνικής δραστηριότητας. cIi 
Λθνικη Επαναστατική Κυβέρνησις επιτυγχάνει εις τό εργον της διότι εχει τήν συμ- 

παραστάσιν τοϋ Λαοΰ Ή  σ τ ο ρ γ ή  τ η ς  π ρ ο ς  τ ό ν Λ α ό ν  είναι ή βά- 
σις^και η πηγη τής δυνάμεώς της. Συμπορεύεται μετ’ αύτοΰ. Σκοπός της δεν είναι ή 
κατακτησις, αλλά ή αυθόρμητος, ή ολόψυχος συμπαράστασις.

’-ιπ° Ρήζΐ'Ίελευθον Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπαδοπούλαν Εθνική 
Επαναστατική Κυβέρνησις χωρεΐ εις τό εργον της καί υπόσχεται έν λαμπρότερσν μέλ

λον. 1 ιιοσχεται ό,τι εντίμως πιστεύει δτι δύναται νά πραγματοποιηθή. "Ο,τι ή Ελλη
νική καί διεθνής πραγματικότης επιτάσσουν. Καί οι οιωνοί διά νέας συνεχείς επιτυ
χίας είναι άριστοι. Ο Θεός τής Ελλάδος ευλογεί καί ενδυναμώνει πάσαν χρηστήν 
προσπάθειαν των τετιμημένων τέκνων τής Ελληνικής Πατρίδος. ’Οφείλομε'/ πάντες 
πιστιν καί άφοσίωσιν εις τό δημιουργικόν εργον τής ’Εθνοσωτήριου ,Επαναστάσεως. Ή 
εποχή ̂ επιτάσσει ενεργόν συμβολήν καί Ελληνικήν σκέψιν. Εύρισκόμεθα ήδη εις τόν 
Ορθόν δρόμον τής πραγματοποιήσεως των πεπρωμένων τής Φυλής μας.

Δέν έχομεν δικαίωμα νά άγνοήσωμεν μίαν ιστορικήν ανάγκην. Ή 21η ’Α π ρ ι
λ ί ο υ  1 9 6 ι ε ί ν α ι  κ α ί  θ α  π α ρ α μ ε ί ν η  δ ρ ό σ η μ ο ν κ α ί  
ά φ ε τ η  ρ  ι α Ε θ ν ι κ ή ς  α ν α γ ε ν ν ή σ ε  ω ς. Τιμή καί δόξα εις τού;
γενναίους δημιουργούς της. Τιμή καί δόξα εις τήν ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ή όποια «θά ζήση 
καί θα μεγαλουργήση, οιοτι γνωρίζει νά άνθίσταται καί νά ύψώνη τήν σημαίαν τοϋ 
άγώνος εις τάς κρίσιμους στιγμάς τής ιστορίας».

Ζητώ ή Έ πανάστασις τής 21ης ’Απριλίου.
Ζήτω ή αίωνία  Ε λλάς.

Κ . ΧΡΟΝΟ Π Ο Υ  ΛΟΣ

Π Ο I ΓΙ|Σ I Σ

Φ

Λ άμ π εις  σαν τόν ήλιο

'Υπό  / . Κο.

Λάμπεις, λάμπεις σάν τόν "Ηλιο 
καί φιυτίζεις τήν ψυχή μας 
οδηγείς τά βήματά μας 
καί δοξάζεις τή φυλή μας.

Τό ξημέρωμά σου ’κείνο, 
ώ ημέρα ’βλογημένη, 
φάρος εγινε καί τώρα 
λάμπει μες τήν οικουμένη.

Εικοστή πρώτη ’Απριλίου 
άγιο είναι τ’ δνομά σου 
δόξα καί τιμή μεγάλη 
στά γενναία τά παιδιά σου



Ά  ν ω : Σ τιγμ ιότυπον , από την εκ τον Μ ητροπολ ιτ ικο ν  Ναόν το ν  Μ εσολογγ ίο υ  προς το  'Η ρώον  
πομπήν. Δ ιακρίνονται : 'Ο ’Α ρχ ιεπ ίσκοπος 3 Αθηνών κ α ι π ά σ η ς 'Ε λλά δ ο ς  κ. 'Ιερώ νυμος, 
δ Β '.3 Αντιπρόεδρος τής 3Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Π ατ ίλη ς  κ .ά . ε π ίσ η μ ο ι.

Κ ά τ ω  : 'Ο 3Αρχηγός τής 3Αστυν. Πόλεων κ. Β. Σ ακελλαρ ίου , ενώ κ α τα θ έ τε ι στέφανον ε ις  το  
'Ηρώον τον Μ εσολογγίον, κατά  τά ς έορτάς τή ς  3Εξόδου.

ΚΟΝιΟ* ’·■
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Ύ πό τοϋ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
Τακτικού Καβηγητοϋ έν τη Παντείω ’Ανώτατη Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Μία πολιτεία δικαίου, υπό τήν έννοιαν ταύτην, είναι ή νοσταλγία της ψυχής τοϋ 
Ελληνισμού, ή οποία άφ’ ενός μόνη δύναται νά πολεμήση τήν αυθαιρεσίαν καί τήν 

βίαν καί άφ’ ετέρου νά γέννηση ατμόσφαιραν γόνιμον διά τήν πραγμάτωσιν των με
γάλων έργων τοϋ πνεύματος, τής οικονομίας, τής τέχνης, τής επιστήμης καί τής φι
λοσοφίας καί τοϋ συστήματος των αξιών, α'ίτινες απαρτίζουν τον πολιτισμόν. Καί ή 
ψυχή τοϋ Ελληνισμού ποθεί τήν αναστροφήν τοϋ δικαίου μετά τής ηθικής, ί'να άνα- 
τραποΰν τά μικρά καί ταπεινά καί τά εφήμερα καί ΐνα θεμελιωθούν τά αιώνια. Ό 
πυρήν δέ αυτής τής αναστροφής είναι ή έννοια τής έλευθερίας, ώς τήν έθεμελίωσαν 
οί “Ελληνες, καί ή έννοια τής απολύτου αξίας τού ανθρώπου, ώς τήν είσήγαγεν δ Χρι
στιανισμός εις τόν κόσμον.

Τοιαύτην πολιτείαν καί τοιοΰτον δίκαιον αποτελούν τάς νοσταλγίας τής Πολιτείας 
καί των Νόμων τού Πλάτωνος, ώς καί τά Πολιτικά τού Άριστοτέλους ,μνημεία μιας 
ανώτερος πνοής τής πολιτικής φιλοσοφίας των Ελλήνων.

Τοιαύτην στάσιν ένεσάρκωσε καί δ Σοφοκλής διά στόματος τής ’Αντιγόνης, ή 
όποια είς τήν βίαν τοϋ έκπροσωποΰντος τόν ανθρώπινον νόμον, Κρέοντος, άναστρα- 
φέντα μέ τό πνεύμα τής γής, άντέταξε τό αίτημα τού χρέους έναντι τού ύπερτέρου καί 
άναστρεφομένου μέ τό πνεύμα τού ούρανού θειον δίκαιον.

Ύπό τήν έννοιαν λοιπόν οφείλει τό “Εθνος, εάν θέλη νά αναστροφή πρός τό 
ιδανικόν τούτο τής όντως δικαιοσύνης τής ψυχής τοϋ Ελληνισμού νά θεμελιώση πο
λιτικήν τέχνην, ή οποία όέν θά έπιτρέπη είς τούς έκάστοτε ήγέτας των τυχών τοΰ 
'Έθνους καί είς τά έκάστοτε πολιτικά κόμματα νά κομματίζονται. Διότι εν κόμμα, 
άντικρΰζον τά προβλήματα, οφείλει, εάν θέλη νά είναι δίκαιον, νά μεταβάληται είς 
ακομμάτιστο'/. "Εν τοιοΰτον δέ ιδανικόν δικαιοσύνης δέν άνέχεται θετόν δίκαιον εξυ
πηρετούν τήν δημαγωγίαν χάριν άγρας συμπαθειών, δέν άνέχεται τήν ύποστήριξιν 
των όμοφρόνων καί τήν δίωξιν των άντιφρονούντων αντιπάλων τού κυβερνώντος κόμ
ματος καί δέν ανέχεται τήν θέσπισιν διά νόμων πυλών πρός είσπήδησιν τοΰ φατρια- 
σμοϋ είς τήν δημοσίαν ζωήν τής χώρας.

2. Ή  παρατήρησις οέ αυτή είναι ακριβώς εκείνη, ένεκα τής οποίας έζητήθη
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ύπό τής έπιστήμης της Βιοκοινωνικής Παθολογίας, είς ήν ανήκω καί μετ’ εύλαβείας 
διακονώ, δπως ή «μονιμότης» των δημοσίων υπαλλήλων, των άνηκόντων είς τα Σώ
ματα τής ’Αστυνομίας, των Εκπαιδευτικών κ.ά. άντικατασταθή διά τής συνταγμα- 
τικώς κατοχυρουμένης «ίσοβιότητος».

Καί δπως οί διορισμοί, αί τοποθετήσεις, αί αποσπάσεις, αί προαγωγαί καί τά 
πάντα γίνονται ούχί υπό των έκάστοτε κυβερνήσεων, άλλ’ ύπδ των οικείων ’Ανώτα
των Συμβουλίων εξ ισοβίων καί άνηκόντων εις τβ οίκεΐον Σώμα μελών, τοΰτο δέ κατ' 
άναλογίαν προς τά διά τό Άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον έφαρμοσθέντα από τοΰ 
έτους 1912 παρ’ ήμΐν καί χαρίσαντα εκτοτε μίαν άκομμάτιστον καί υψηλής πνοής 
δικαιοσύνην είς τό ’Έθνος.

Αλλά καί αυτός είναι επίσης 6 λόγος, δι’ δν ή ιδία επιστήμη έζήτησεν, όπως 
καί η ηγεσία τής δικαιοσύνης έκλέγηται ούχί ύπό τής έκάστοτε Κυβερνήσεως, άλλ’ ύπό 
τού ίδιου τού Σώματος τών Ανώτατων Δικαστών. Διότι ή άχίλλειος αυτή πτέρνα τοΰ 
Συντάγματος τού 1912 άφηνε ύπόκρυφον πύλην πλαγίας διεισδύσεως του πολίτικου 
φατριασμοϋ καί είς την δικαιοσύνην.

3· Καί νΰν ας ελθωμεν είς έτερον ιδανικόν, δπερ ιδιαιτέρως συγκινεϊ υμάς, ώς 
ακαδημαϊκόν διδάσκαλον, τό ιδανικόν τής Παιδείας .της Γνώσεως καί τής ’Επιστήμης'.

/. ’Ιδανικόν τής γνώσεως κα ί τής επ ισ τήμης .

1. Ο πόθος τής ψυχής τοΰ Ελληνισμού διά την γνώσιν ανατέλλει «μέσα σέ κάθε 
εποχή τής ιστορίας τών Ελλήνων» πάντοτε μέ την ιδίαν λαμπρότητα καί δροσερά- 
τητα, δσον καί άν έκάστη ιστορική περίοδος έχη τά ίδικά της χρώματα.

Ό ελληνικός νοΰς άρχαίων αιώνων έξεχύνετο «μέσα είς τό πλάτος τοΰ σύμπαν- 
τος καί μέσα είς τον βυθόν τής ανθρώπινης ψυχής καί τάς εσωτάτας δυνάμεις, αί όποΐαι 
συναπετέλουν τό είναι του, διότι έδίψα διά τήν γνώσιν, την  άλήθειαν». Καί τοιουτο
τρόπως προσέφερεν είς τήν άνθρωπότητα τάς έ π ι σ τ ή μ α ς  καί έξησφάλισε καί 
τήν ιστορικήν του επιστημονικήν άθανασίαν.

Τόν ίδιον πόθον διά τήν άναζήτησιν μέ θείαν μανίαν τής γνώσεως καί τής άλη- 
θείας έζήτησε καί ο νοΰς καί ή ψυχή τοΰ Ελληνισμού τού Χριστιανικού Βυζαντίου. 
Καί̂  συνήντησεν έκεΐ ή επιστήμη τήν πίστιν καί έθεμελιώθη διά τής συνενώσεως τοΰ 
πνεύματος τής γής καί τοΰ πνεύματος τού χριστιανικού ουρανού ή αρμονία τού ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού. Ή  οποία, άλλως τε, εχάρισε τό άληθές καί στερεόν ύπό- 
βαθρον είς τάς άνθρωπίνας έπιστήμας, αί όποΐαι ζητούν νά ενωθούν μέ τό θειον καί 
διψούν διά θέωσιν. Τόν αιώνιον αυτόν πόθον καί τήν αίωνίαν αυτήν ροπήν τών άνθρω- 
πίνων πλασμάτων τής γής.

Καί αυτό τό ιδεώδες τής άξιας τής γνώσεως καί τής επιστήμης μετέδωσεν ευερ
γετών δ Ελληνισμός άκόμη καί διά τής ύποδουλώσεώς του καί μετά τήν πτώσιν τοΰ 
Βυζαντίου πρός τήν είς τό σκότος εύρισκομένην Δύσιν, είς ήν κατέφυγον «τά πιο έκλε- 
κτά επιστημονικά πνεύματα τού Βυζαντινού Ελληνισμού».

Καί έπλαστουργήθη τοιουτοτρόπως ή καταπληκτιή «’Αναγέννησις» έν τφ  κόσμω.
2. Αυτή δέ ή αίωνία δίψα τοΰ ελληνικού νοΰ διά τήν «έπιστήμην» καί δ μύχιος 

πόθος τής ψυχής τοΰ Ελληνισμού διά τήν άξίαν τής άναζητήσεως τής «γνώσεως» έρ- 
μηνεύει τό θαύμα τής διεθνούς αίγλης, τήν όποιαν έχάρισαν τά διάφορα ελληνικά άνώ- 
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τούς συγχρόνους καιρούς από τής άπελευθερώσεως 
καί εντεύθεν είς τήν γενέτειραν τού φωτός ελληνικήν γήν. Διότι, παρά τά πενιχρά μέ
σα, αφωσιωθησαν «αι πλέον έκλεκταί φυσιογνωμίαι» τής ελληνικής επιστήμης μέ 
αύτοθυσιαν εις την ιεραποστολήν των καί έθεμελίωσαν τάς πνευματικάς εστίας τών
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συγχρόνων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών καί Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, τά όποια απαρ
τίζουν «καί τούς πνευματικούς καί ηθικούς στύλους της συγχρόνου Ελλάδος».

Καί οφείλει το Ε λληνικόν Έθνος νά τιμά καί νά εύλαβηται καί νά σέβηται τά 
ιερά ταύτα ιδρύματα καί τάς εις ταύτα διακονούσας, τελειωμένας καί συναρπαστικάς 
φυσιογνωμίας «των Μ εγάλων Διδασκάλων τοΰ Γένους». "Ητοι εκείνους, οί όποιοι, 
άνελθόντες βαθμίδα πρός βαθμίδα καί μετά κόπους αιματηρούς καί δάκρυα καί εξαν
τλη τ ικ ές  πνευματικάς προσπάθειας, κατώρθωσαν νά ολοκληρωθούν καί νά γίνουν, τό 
πρώτον λευκαθέντες, άξιοι νά καταλάβουν τακτικήν έδραν ακαδημαϊκού διδασκάλου. 
Διότι ακαδημαϊκός διδάσκαλος δέν επιτρέπεται, άλλα καί δέν είναι ικανός νά γίνη ό 
οίοσδήποτε πραώρως, έστω καί εάν ο Θεός έχάρισεν εις αυτόν ιδιοφυίαν, εάν δέν πα
λαίση καί εάν δέν κοπιάση καί εάν δέν πλαστουργηθή βαθμιαίως καί βήμα πρός βήμα 
κα ί εάν δέν απόκτηση την άνεκτίμητον αξίαν τής καθολικής εμπειρίας, ή οποία απο
κτάτα ι μέ τό βαρύτερον νόμισμα από τόν άνθρωπον, ήτοι «μέ τά χρόνια του».

Καί μόνον, άφ’ ής ολοκληρωθούν, πλαστουργούμενοι, θά έκχυθοΰν πλέον ώς με
γά λα ’. πρότυποι άκαδημαϊκαί φυσιογνωμίαι διδασκάλων φωτός, αί όποϊαι θά είναι ίκα- 
ναί νά χαρίσουν τό επιστημονικόν φως καί την γνησίαν επιστημονικήν καλλιέργειαν 
«μακράν από τήν καταχνιά τής γήϊνης σκέψεως καί των φραγμών της». Είναι δέ οδ- 
τοι, διότι είναι κυριευμένοι από τήν μεγαλειώδη ίεράν μανίαν τής ηρωικής επιστη
μονικής αυτοθυσίας, οί μεγάλοι ιεραπόστολοι τοΰ πνευματικού καί ηθικού πολιτισμού 
καί οί υπεύθυνοι φωτεινοί ήγέται τοϋ Έθνους καί τής άνθρωπότητος καί οί όποιοι 
Ιχουν, ώς τελειωθέντες, θειον κάλλος. Καί είναι οϋτοι οί Έμπνευσταί καί Σπορείς τών 
Μ εγάλων ’Α ξιών, πλαστουργοΰντες καί τάς νεανικάς ψυχάς καί τούς ερχομένους μέ 
«ούράνια ομορφιά».

Δ ’ . ΤΟ ΙΔΑΝ ΙΚΟΝ  ΤΗΣ ΣΩ ΤΗ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 
Κ Α Τ Α  ΤΟΥΣ ΣΥ ΓΧ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ  ΚΡΙΣΙΜ ΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ  
Κ Α 0 ’ ΟΥΣ Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ε Υ Ε Ι ΑΥΤΗ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΘΗ

1. Γ εν ικώ ς.

Καί νΰν, άποχωριζόμενοι από τό ιδανικόν τούτο τής Αξίας τής Επιστήμης, 
είσερχόμεθα εις τό ιδανικόν τού Ελληνισμού, τό όποιον πρέπει νά ένσαρκώση κατά 
τούς συγχρόνους χαώδεις κρίσιμους καιρούς τό Έθνος, έφ’ δσον πλέον ή Μοίρα καί 
έ Θεός έταξαν τόν Ελληνισμόν ώς «Όδηγόν τής Άνθρωπότητος», ϊνα ώς ΙΙρομηθεύς 
καί «Ελληνισμός Πυρφόρος» δώση έμπρακτον τό Φώς τού δρόμου τής Σωτηρίας εις 
τήν παραπαίουσαν καί κινδυνεύουσαν νά άφανισθή Ανθρωπότητα.

Καί είναι τό Φώς αυτό τό «’Ιδεώδες τής Α ξίας τής Αγάπης».

2. Τό ίδεώ άες τ ή ς  α ξ ία ς  τή ς  α γάπ η ς  «δρόμος  τής  σωτήριας».

Τοιουτοτρόπως δέ ένορώ εις τό ιδεώδες τούτο συγκλονιζόμενος έκ συγκινήσεως 
καί ελπίδα»/ «τόν δρόμον τής σωτηρίας τού ’Έθνους καί τής άνθριυπότητος καί μίαν 
αυγήν άναστάσεως». Καί αυτό τό ιστορικόν χρέος οφείλει νά τό έγκολπωθή ό Ελλη
νισμός καί νά γ ίνη  δ Σταυροφόρος τής μεγάλης εντολής τών αιώνων τής Αγάπης. 
Καί ή οποία δέν σάς αποκρύπτω δτι μέ έθελξεν ώς επιστήμονα στοχαζόμενον καί φιλο- 
σοφοΰντα επί τής ζω ής, ώς Έλληνα, ώς Χριστιανόν καί τέλος ώς διδάσκαλον.

Α κριβώς δέ έκ τών αφετηριών αυτών θά επιχειρήσω δΓ αδρών γραμμών νά ανα
πτύξω τάς σκέψεις μου μέ τήν ύποκρυπτομένην ελπίδα δτι ίσως κατορθώσω «νά δώσω 
κάποιο φώς» διά τήν ζω ήν. Καί δλα αυτά «γιά  νά άνοιξη ό δρόμος» δΓ ένα προσανα
τολισμόν πρός τό υψηλόν, τό ώραϊον, τό οόράνιον.
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3. Ο νόμος της άγάπης δρώμενος υπό  τής έπ ια τήμης .
α '. Σ υ γ κ ρ ο υ ό μ ε ν α ι  έ π ι σ τ η μ ό ν ι  κ α ί  τ ά σ ε ι ς .
Καί άς είσέλθωμεν έν αρχή είς τήν περιοχήν τής επιστήμης διά νά άκούσωμεν 

τάς θεωρίας της ώς πρός τήν αξίαν τής άγάπης καί έπιλέγοντες δεχθώμεν τόν κα
λόν σπόρον.

Καί βλέπομεν άπό τήν «καταχνιά» νά ανακύπτουν δύο συγκρουόμεναι τάσεις, έξ 
ών ή μία εκπροσωπεί τήν άμφισβήτησιν καί το αρνητικόν πνεύμα,, ενώ ή άλλη, άντι- 
θέτως, καταφάσκει καί εξυμνεί τήν λαμπρότητα τής αξίας τού νόμου τής άγάπης.

Είναι δέ πάντοτε τό εργον τής κριτικής καί τής επιλογής έκ μέρους τοϋ έπιστή- 
μονος μία ιεραποστολή καί είς άνωτέρας πνοής άγων διά νά ύπερνικήση τό σκότος 
τής πλάνης, τοϋ εσφαλμένου καί τοϋ τραγικού είς επιπτώσεις καί διά νά όυνηθή νά 
ύψωθή είς τό καθαρόν φως τής άληθείας καί νά έλπίζη, ώς άλλος φυτουργός, δτι θά 
ϊδη «τό δέντρον, τό όποιον άφύτευσε, νά πρασινίζη είς τό μέλλον καί νά είναι κατα- 
στολισμένον από άνθη καί καρπούς».

β’ . 'Η ά ρ ν η τ ι κ ή σ τ ά σ ι ς.

1. Καί τοιουτοτρόπιυς «εμπρός μας ξεπροβάλλει στά ακρογιάλια τού Άγνωστου» 
από τήν μίαν πλευράν ή έμφανιζομένη δήθεν ώς θαρραλέα καί σοφή «επιστημονική 
συντροφιά» τής ’Αθεΐας καί τοϋ Υλισμού μετά των διαφόρων πλοκάμων της μερικω- 
τέρων θεωριών, ή οποία μέ αλαζονείαν τραγουδεϊ τόν θάνατον τού Θεού καί τής ψυ
χής καί «άγκαλιάζει» τό ’Ιδεώδες τής «δυνατής Φυσιογνωμίας τής ’Ανθρωπότητας» 
καί ανευρίσκει τήν ύπαπαντήν των Ελπίδων είς τό «νιτσεϊκόν πρόπλασμα» τού ύπερ- 
ανθρώπου, τό όποιον περιγράφει θλιβόμενος ύπερόχως δ αείμνηστος Σταύρος Νικο- 
λαΐ'δης :

«Δραματική σκέψις διά τόν άνθρωπον τού μέλλοντος, ό όποιος, γ ιά  νά γίνη φω
τεινός, ηρωικός, δημιουργικός, πρέπει νά είναι σκληρός : Νά πατά επάνω στά πτώ 
ματα τών αδυνάτων γιά νά άνέλθη προς τό ιδανικόν τής ζωής, τόν Άνώτερον άνθρω
πον, πού συνδυάζει τήν άπολλώνεια αρμονία μέ τόν διονυσιακό ενθουσιασμό. Ά λ λ ω ς  
τε αϋτός είναι ό προορισμός τών φαιών μαζών, τού όχλου. Είναι «μέσα» προς δημιουρ
γίαν τών μεγάλων φυσιογνωμιών, τής άριστοκρατικής φυλής τών υπεράνθρωπων. Πρός 
τί λοιπόν ό οίκτος ; Διότι τόν επιτάσσει ό Γαλιλαίος τών Χριστιανών ; Ά λ λ ’ οι Θεοί 
δλων τών αιώνων νεκροί είναι τώρα δλοι. Μόνον ό υπεράνθρωπος θά έπιζήση. Πίστις 
του ; Ή  α’ιωνία δημιουργία, ή αδιάλειπτος άνοδος. Δύναμίς του ; Ή  σκληρότης, ή 
«ηθική τών κυρίων», ό άντίπους πρός τήν «ηθικήν τών δούλων», τήν συγγνώμην, τήν 
αγάπην, τήν «οσμήν» αϋτήν τών μικρών ψυχών».

2. Επιθυμώ νά απαλλάξω τούς συνανθρώπους καί τούς συνέλληνας από τόν θα- 
νάσιμον εναγκαλισμόν τού έπιστημονικοΰ αυτού μύθου τής άρνήσεως τού Θεού καί τής 
θεοποιήσεως τοϋ άρριβισμοϋ, τοϋ αλληλοσπαραγμού, τής χρησιμοθηρίας, τής δήθεν 
ανεξαρτησίας καί τής δήθεν δυναμικής φυσιογνωμίας.

Κατ’ επιστήμην εκ Θεού ή άνθροιπότης εις π ά σ α ν  ή λ ι κ  ί α ν, καί ουχί 
ώς έσφαλμένως νομίζεται μόνον ό έξ αότής κόσμος τών νέων άνθρώπων, συντροφεύε- 
ται μέχρι τοϋ τάφου (πλήν έκ περιπτώσεως νόσου) άπό τόν πόθον καί άπό τό πάθος 
τής προόδου, τού «νέου δρόμου» καί τής ενεργού δυναμικής συμμετοχής είς τόν αγώνα 
τής ζωής. Ά λλα καί δΓ αυτόν τόν λόγον ακριβώς αυτή κινδυνεύει είς πάσαν μέν ήλι- 
κίαν, κατ’ έξοχήν δέ ή έξ αυτής νεότης, ώς στερούμενη σωφροσύνης καί εμπειρίας, νά 
αιχμαλωτισθή άπό «δήθεν προοδευτικάς έπικινδύνους κοσμοθεωρίας», κατεργαζομέ- 
νας όμως πράγματι τήν πτώσιν, καί ουχί τήν όντως άνοδον.

(  Σ υ ν εχ ίζ ε τ α ι )
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*Η πολιτική καί κοινωνική 

φιλοσοφία τοϋ Άριστοτέλους

Δ Η Μ .  ΓΡ. Τ Σ Α Κ Ω Ν Α
Τ ακτικού  καθηγητοϋ της Κοινωνιολογίας έν τή Παντείω Άνωτάτη Σχολή

« ’Ά ρ ισ το ν  κ α ί α ίρ ε τώ τα το ν  έν τή ΙΙολ ιτε ία  ε ίνα ι 
ι·ά ζ ή ς  ελεύθερος, εν α υ τή , π ρά ττω ν κ α τ ’ άνω τάτην  
αρ ε τή ν , μ η δα μ ώ ς  κ α τα π ιέ ζω ν  ή  κα ταπ ιεζόμ ενος»

ΠΏΣ καί εις τά εισαγωγικά, του Πλάτωνος ύπηνήχθημεν, 6 ’Αριστοτέλης υπήρξε
γνήσιος μαθητής τοϋ  Πλάτωνος καί επί εικοσαετίαν δλην άνετράφη είς την 'Ακα

δημίαν, κατά τρόπον  μαρτυροϋντα την  πνευματικήν άφοσίωσιν τοΰ μαθητου πρός τόν 
διδάσκαλον. ’Ακόμη καί είς τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς ή γνώμη τοΰ Άριστο
τέλους ανθρώπινον ήτο φιλοσοφικής νά διαφέρη από τήν τοΰ διδασκάλου του, δ μαθη
τής την έξέφραζε κατά τρόπον προσεπικυρώνοντα τόν ήθικόν δεσμόν, τόν συνόέοντα 
άμφοτέρους καί πάντοτε. Πέραν τούτου, ό ’Αριστοτέλης επί τριετίαν ηύτύχησε νά εκ
παίδευση τόν μεγαλύτερου άνθρωπον τής πράξεως, τόν "Αλέξανδρον, καί νά έπηρεάση 
τήν μεγαλοφυ'ίαν αύτοϋ. Τό 335 π.Χ. ϊδρυσεν είς τάς Αθήνας τό Λύκειον, οπού επί 
δωδεκαετίαν δλην έδίδαξε. Τό Ιργον του διεκόπη έκ τοΰ θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου καί 
έκ τοϋ άγώνος των ’Αθηναίων εναντίον τής Μακεδονικής κυριαρχίας. Άντιθέτως πρός 
τόν Π λάτωνα, τοΰ οποίου σχεδόν δλα τά έργα περιεσώθησαν, έλάχιστον μέρος τής διδα
σκαλίας τοΰ Άριστοτέλους είς τό Λύκειον διεσώθη. Σημεΐον βασικής συγκλίσεως καί 
των δύο φιλοσόφων είναι τούτο : Ό  Πλάτων έδέχθη ώς δημιουργικήν αρχήν καί α ι
τ ι ά ν  τ ω ν  δ υ τ ώ ν  τ ή ν  ι δ έ α ν ,  δηλ. τό νοητόν στοιχεΐον. Ό ’Αριστοτέλης 
πειθαρχεί είς αυτήν τήν Πλατωνικήν αρχήν. Καί οι δύο συλλαμβάνουν ώς κεχωρισμέ- 
νας οντότητας τό α ί σ θ η τ όν κ α ί  ν ο τ η τ ό ν σ τ ο ι χ ε ί ο υ ,  ουσίαν καί 
φαινόμενου, άπειρον καί πέρας, μορφήν καί δλην. Καί ένφ δ Πλάτων δέχεται δτι τά 
δύο αυτά στοιχεία υπάρχουν ώς ξεχωριστοί κόσμοι, ό ’Αριστοτέλης τό άρνεϊται. Έδώ 
διαφοροποιείται δ Αριστοτέλης από τόν Πλάτωνα. Χωρίζων τά δύο αυτά στοιχεία δ 
Πλάτων έδιπλασίασε ματαίως τόν κόσμον, πλάττων τόν κόσμον τών ιδεών παρά τόν 
κόσμον τών συγκεκριμένων δντων (υπαινίσσεται ο ’Αριστοτέλης) . Κύριον χρέος τής 
Πολιτείας, κατά τόν Άριστοτέλην, καθίσταται τ ό ζ η ν  κ α τ ’ α ρ ε τ ή ν .  Διά 
τής ’Αρετής προωθείται τ ις  πρός τή ν  ευδαιμονίαν, διό καί ή ευδαιμονία καθίσταται 
συνοόνυμος πρός τή ν  ’Αρετήν. ’Εντός τής Πολιτείας ή ’Αρετή τοΰ Ανθρώπου δύναται 
νά όλοκληρωθή, καθ’ δσον ή έννομος τάξις καί ιδία ή Παιδεία έθίζουν τό άτομον είς 
τόν ένάρετον βίον, τό διευκολύνουν νά τελέση τήν ζωήν του έν πληρότητι.

"Οπου ελλείπει δ τοιοΰτος σκοπός τής Πολιτείας, εκεί καί ή οίαδήποτε ομαδική
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συνύπαρξις συνιστώ απλήν έτΛ,αχίαν άνευθύνων. Διότι της Πολιτείας έσχατος σκοπός 
είναι τό ε 0 ζ η ν  έν τη αύταρκεία της πόλεως, όπερ μόνον διά της όδοΰ της αρε
τής προσεγγίζομεν. Υπάρχουν, δμως, καί άλλαι Ηολιτεΐαι, τονίζει ό ’Αριστοτέλης, 
αΐτινες καλλιεργούν δχι την απόλυτον αρετήν, άλλα μίαν περιωρισμένην αρετήν σχε
τικής άξίας. Άναλόγως προς την ηθικήν ποιότητα καί την αριθμητικήν συγκρότησιν 
των φορέων τής Πολιτικής εξουσίας διακρίνονται αί Πολιτεΐαι. Κατά βάσιν αί ΙΙολι- 
τειαι διακρίνονται α) εις εκείνας αΐτινες τείνουν εις τήν έξυπηρέτησιν τοΰ συνόλου 
καί β) εις δσας αντιτιθενται πρός τον τοιοϋτον κοινωνικόν σκοπόν. At τρεις όρθαί συνε
πούς Πολιτεΐαι είναι η βασιλεία, ή αριστοκρατία καί ή ορθή δημοκρατία, ένώ αί τρεις 
παρεκβατικαί είναι ή τυραννίς, ή ολιγαρχία καί ή κακή δημοκρατία ή οχλοκρατία.

Η Βασιλεία δυναται να δικαίωση μόνον τον ηθικώς άρτιώτερον, τον κατ’ αρε
τήν ύπερέχοντα, όπως καί ή Αριστοκρατία άντιστοίχως έρείδεται επί τήε ηθικής άνω- 
τερότητος τής όμάδος των έπιλέκτων. Έάν ή όμάς των επίλεκτων τής ’Αριστοκρα
τίας, κατά πλειοψηφίαν, στηρίζεται εις τούς οίκονομικώς ισχυρούς, εχομεν ολιγαρ
χίαν, έάν δε στηρίζεται επι των απόρων, εχομεν δημοκρατίαν. Έ άν τελικώς ή ’Αρι
στοκρατία στηρίζεται επί των κατ αρετήν βιούντων — οί’τ ινες έπέκεινα παντός ταξι
κού δεσμού η συμφέροντος οικοδομούν τήν δπαρςίν τιον — τότε αυτή πλησιάζει τήν 
ιδεατήν Πολιτείαν.

ί έλος, η όρθη δημοκρατία δεν κατευθύνεται υπό των ύπερπλουσίων ή των άπη- 
θλιωμενων πενήτων, ακλ άπό τούς μέσους (τήν Μέσην Τάξιν) , οΐτινες, άνθιστάμενοι 
εις .ην ριζοσπαστικοτητα άμφοτέρων των άκρων, διαθέτουν τήν αρετήν νά Οποτάσ- 
σωνται εύχερέστερον εις τάς έπιταγάς τού Λόγου.

Ενίοτε οι ποιοτικώς κατώτεροι πολλοί μορφώνουν έν τώ συνόλω των γνώμην 
καλλιτέραν καί των ποιοτικώς άνωτέρων, εκτός έάν τό πλήθος των πολλών «είναι λίαν 
άνδραποδώδες». Ό ’Αριστοτέλης συμπαθεί τήν μέσην τάξιν, ήτις συγκεραννύει όλι- 
γαρχικά καί δημοκρατικά στοιχεία, εφ δσον διαθέτει ποιότητά τι να, έψ’ δσον δηλ 
δέν είναι άνδραποδώδης.

At παρεμβατικαι Πολιτεΐαι, δηλ. αί μή όρθαί Πολιτεΐαι, αΐτινες διαθέτουν καί 
τον μικρότερον βαθμόν ευθύνης, διακρίνονται α) εις τήν τυραννίδα (δπου τό άτομικόν 
όφελος κυριαρχεί) , β) εις τήν ολιγαρχίαν (ήτις εξουσιάζεται έκ τών ελάχιστων πλου
σίων) καί γ) τήν οχλοκρατίαν ή κακήν δημοκρατίαν.

Γό κριτήριον τής καλλίστης Πολιτείας εις μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν ανευ
ρίσκεται διά τής έξετάσεως τών έκάστοτε έπικρατουσών κοινωνικών συνθηκών δεδο
μένης πόλεως. Ο,τι έπ’ αυτού άποφαίνεται τό «κρείττον μέρος τής πόλεως» είναι καί 
τό προσδιοριστικόν. Τό κρείττον δέν ανευρίσκεται πάντοτε εις τήν αριθμητικήν υπε- 
ροχήν, άλλ’ ενίοτε καί εις τήν ποιοτικήν ανωτερότητα τών όλιγωτέρων. Πάσα προσπά
θεια πρός επιβολήν καλυτέρου πολιτεύματος είναι άστοχος, έάν δέν έπιδοκιμάζεται άπό 
τό κρείττον μέρος.

Η ίσότης νοείται ώς ϊσότης άξίας, οπότε ή πραγματική ίσότης είναι ή άνισότης 
τής αξίας τής άρετής. ’Αριθμητική ίσότης δύναται νά έξασφαλισθή εκεί, δπου τούτο 
είναι δυνατόν, δηλ. εις τήν οικονομίαν. Οί κατ’ άρετήν βιοΰντες, ώς ίστάμενοι έπέ- 
κεινα τής Οικονομίας καί τού συμφέροντος, στασιάζουν σπανίως, διότι, έκτος τών άλ
λων, καί τό είδος τών άνθρώπων αυτών σπανίζει. Στασιάζουν δμως συνήθως τά άκρα 
τ.έ. οί φορείς τής αριθμητικής ίσότητος καί αυτοί είναι οί δημοκρατικοί ή οι ολιγαρ
χικοί, οΐτινες πολλοί, ώς είναι, προσδίδουν ιδιαιτέραν εντασιν εις τούς κοινωνικούς αγώ 
νας. ΤΙ μεσάτης, ήν έκπροσωπεί ή μέση τάξις, άμβλύνει, ή μεσάτης δέ εις τον Ά ρι-
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στοτέλην εκφράζεται διά τής ορθής Δημοκρατίας, τό πολίτευμα πρός ο ό Σταγειρίτης 
κατατείνει. Οί άγονοι δμως φανατισμοί καί αί άπάται των άκρων αλλοιώνουν τά πολι
τεύματα καί δή διά τής κολακείας των ισχυρών ή τοΰ πλήθους. Οί δημαγωγοί καί οί 
κόλακες, καταλύουν τότε τούς νόμους καί πλαστογραφούν τούς μονίμους θεσμούς, διοι- 
κοΰντες τυραννικώς. Ό  ’Αριστοτέλης διαβλέπει ώς τό καλύτερον μέσον παρατάσεως 
τής Βασιλείας τόν περιορισμόν των εξουσιών τοΰ Βασίλειος. Ή  έπιβίωσις δέ τής τυ
ραννίδας συντελεΐται διά δύο κατευθύνσεων : Τής βιαίας καί τής ήπιας. Ό τύραν
νος ή θά τρομοκραττ^ση τούς πολίτας ή θά τούς κολακεύση. Εις τήν πρώτην περίπτω- 
σιν αντιδικεί καί επιτίθεται προς τούς διαφωνοΰντας, εις δέ τήν οευτέραν όποκινεί 
εξωτερικούς πολέμους, ί'να μεταφέρη τό ενδιαφέρον των πολιτίδ,ν έκτος τοΰ έσωτερι- 
κοϋ προβλήματος, ύπόκειται 3% εις υποβολιμαίας εισηγήσεις. Ή  ήπια άντιθέτως τυ- 
ραννίς στηρίζεται επί τοΰ άψογου δημοσίου καί ίοιωτικοΰ βίου τοΰ τυράννου, οστις διά 
τής θεο-σεβαίας του προσπαθεί νά έμποιήση τό σέβας εις τούς υπηκόους του.

Διά τοΰ ώς άνω οίονεί πραγματιστικωτέρου Πλατωνισμού εκφράζεται ή π ο λ ι 
τ ι κ ή  φ ι λ ο σ ο φ ί α  τοΰ Άριστοτέλους. Ή  κοινωνική φιλοσοφία του, όμως, δια
φοροποιείται περισσότερον από τήν Πλατωνικήν τοιαύτην, διότι κινείται περισσότερον 
ε ις  τόν χώρον τοϋ έφικτοΰ. Καταπολεμεί τάς κοινοκτημονικάς διδασκαλίας τοΰ Πλά
τωνος.

Ό  ’Αριστοτέλης δέν επιθυμεί,, ώς ό Πλάτων, κοινήν τήν ιδιοκτησίαν, τάς γυναί
κας καί τά τέκνα. Έ νώ  δ Πλάτων ,διά τής καταργήσεως τής. ατομικής ιδιοκτησίας 
κα ί τής προσωπικής οικογένειας εΐς τάς άνωτέρας τάξεις, ήθέλησε νά έξαφανίση τήν 
ιδιοτέλειαν, οδτω πως δέ νά θεμελιώση τήν ενότητα τής Πολιτείας καί δή επέκεινα 
ατομικών συμφερόντων, άντιθέτως δ ’Αριστοτέλης θειυρεΐ τήν Πολιτείαν ενότητα χω
ριατιών καί άνομοίων στοιχείων. Ή  κατάργησις τής Ιδιοκτησίας ούδαμώς πρόκειται νά 
περιορίση τάς άφορμάς κοινωνικών συγκρούσεων. Άντιθέτως, λοιπόν, πρός τόν Πλά
τωνα, τόν καταργοϋντα τήν ατομικήν ιδιοκτησίαν εις τάς άνωτέρας τάξεις καί κα.θι- 
στώντα ίδιοκτήτας τούς δημιουργούς, τούς μή μετέχοντας τής πολιτικής κοινωνίας, ό 
Αριστοτέλης συνδέει τήν ατομικήν ιδιοκτησίαν μετά των καθ’ αυτό πολιτών, δηλαδή 
τάς άνωτέρας τάξεις , τάς μετεχούσας τής πολιτικής κοινωνίας. Ίδιοκτήται λοιπόν, 
κατά τόν Ά ριστοτέλην, πρέπει νά είναι οί καθ’ αυτό πολΐται, οί δέ δοΰλοι καί οί βάρ
βαροι περίοικοι δέον νά  καλλιεργοϋν τήν γήν διά λογαριασμόν των άνωτέρων τάξεων. 
Φοβάμαι δτι αυτός ό στοχασμός τοΰ Άριστοτέλους, συνδυαζόμενος πρός τήν περί μεσό
τητας θεωρίαν του, ύπήρςεν ή αφορμή, ώστε νά θεωρηθή ρεαλιστικότερος καί έμπει- 
ρικώτερος τοΰ Π λάτωνος’ τοΰτο δέ διότι εις τήν Ιστορίαν τοϋ Πνεύματος οί άτομιστι- 
κοί έρευνηταί υπήρξαν, έξ άπόψεως κοινωνικής έπιδράσεως, άποφασιστικώτεροι των 
κοινωνιστικών, οίτινες κατελάμβανον τά.περιθώρια τής ιστορίας ώς, άντιστρατευόμενοι 
πρός ανώτερα ταξικά  ή ατομικά συμφέροντα. Δι’ αυτό καί ή κριτική επί τής ατομικής 
ιδιοκτησίας, ήν έπιχειρεϊ δ Αριστοτέλης, έχει όλα τά συχνάκις εις τήν ιστορίαν τοΰ 
πνεύματος επαναλαμβανόμενα επιχειρήματα περί τών ψυχολογικών κινήτρων τοϋ ατό
μου, τονίζων ότι άλλοι θά είργάζοντο περισσότερον καί άλλοι όλιγώτερον εις ένα τοιοΰ- 
τον καθεστώς καί συνεπώς αί έριδες δέν θά έκλείψουν. «Τό ενδιαφέρον τοΰ ιδιοκτήτου 
είναι κίνητρον άναντικατάστατον, όπως βέβαια είναι ή αδιαφορία του δι’ ό,τι είναι κτή
μα τοΰ συνόλου. Ή  χρήσις δμως τών κτήσεων πρέπει νά είναι κοινή καί τά παράγωγά 
των νά τίθενται διά νόμου άναγκαστικώς, άλλα καί έκουσίως, εις τήν διάθεσιν τών 
άλλων πολιτών. Οϋτω κα ί τά καλά τής ατομικής ιδιοκτησίας διασώζονται καί τά μειο- 
νεκήματά της άπαμβλύνονται χάρις εις τόν νόμον», υποστηρίζει γνωστός Πλατωνι-
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στής. Πέραν τούτου ,ή άρσις τής κοινοκτημοσύνης των γυναικών ύποβοηθεΐ την εγκρά
τειαν των άνδρών, τονίζει δ ’Αριστοτέλης.

Η ιδεατική αυτάρκης Αριστοτελική Πολιτεία υπηρετείται από τάς κάτωθι εξ 
,άξεις, εις ας αντιστοιχούν ανάλογοι λειταυργίαι : 1) ή των μέσων διατροφής, 2) ή 
επί τής κατασκευής των εργαλείων καί λοιπών παραγωγικών μέσων, 3) ή στρατιιυ- 
τική, 4 ) ή τού χρηματικού δι’ ειρήνην καί πόλεμον, 5) ή τού ιερατείου καί ή δλως 
σημαντική, 6) η δικαστική εξουσία. Η διάκρισις των τάξεων δέν είναι σχηματική 
και απόλυτός υπό την έννοιαν, ότι παν ατομον ασκεί άποκλειστικώς εν εκ των ώς άνω 
διαγραφέντων καθηκόντων. Πολΐται είναι οί φύλακες καί οί πολιτικοί ηγήτορες. Αυ
τοί συγκροτούν ̂ τήν ηγεσίαν καί ενσαρκώνουν την Πολιτείαν. Οί πολΐται δέν επιτρέ
πεται να είναι έμποροι, χειροτεχναι και γεωργοί, παρά μόνον ιερείς, στρατιωτικοί, οι- 
κασται καί πολιτικοί. Οί νέοι, ώς οί πλέον εύρωστοι, δέον να υπηρετούν υπό τά όπλα, 
οι δέ γέροντες (ως οι σωφρονεστεροι) δέον νά δικάζουν καί νά κυβερνούν.

Αιά τούς Ελληνας, τέλος, ο Αριστοτέλης επιδεικνύει ιδιαίτερον θαυμασμόν. Το- 
νίζει  ̂οτι οί λαοί των ψυχρών κλιμάτων διακρίνονται διά τήν ανδρείαν των, δχι ομω; 
καί διά τήν διανοητικήν των επιδεξιότητα, ά'/τιθέτως πρός τούς λαούς τής Α σίας, οΐτι- 
νες, ένψ παρουσιάζονται άβουλοι, έν τούτοις διαθέτουν διανοητικήν ευπάθειαν. Ή  με
σάτης ένταύθα χαρίζεται υπό τού Αριστοτέλους εις τούς “Ελληνας, οίτινες συνδυάζουν 
ανδρείας καή διανοητικήν επιδεξιότητα τοιαύτην, ώστε «νά δυνηθοΰν νά άρξουν 'τού 
κόσμου, έφ οσον πολιτευθοΰν όρθώς. Οί Έλληνες συνεπώς συγκροτούν τήν σύνθεσιν 
αρχόντων καί φυλάκων τ.έ. τήν ίδεατστυπικώς πληρεστέραν σύλληψιν ’Ανθρώπου έν 
τή Ιστορία ΑΑλλ’ ή πράξις εις τον Άριστοτέλην είναι καθαρά θεωρία, διό καί άνθρω
ποι τής Πράξεως δέον^νά αναγορεύονται έκεΐνοι, ών ή σκέψις δύναται νά καταστή 
θεμέλιον τής πράξεως. Άριστον καί αιρετώτατον εις τήν Πολιτείαν είναι νά ζής έλεύ- 
θερος έν αυτή, πράττων κατ’ άνωτάτην αρετήν, μηδαμώς καταπιέζων ή καταπιεζόμε- 
νος. Η ύλικη και αμυντική αυτάρκεια τής Πολιτείας προσδιορίζει το κοινωνικόν ιδεώ
δες τού Αριστοτέλους, ιδεώδες τού Αρχαίου Ελληνικού Ά σ τεω ς . Ό  καθηγητής Γ 
Δασκαλάκης προσφυέστατα εντοπίζει τό π ο λ ι τ  ε ι α κ ό ν  ι δ α ν ι κ ό ν  τοϋ 
Αστεως ώς^έμπερικλεΐον ενα «προσωπικόν» στοιχεΐον πολιτισμού, βιοΰν εντός περιω- 

ρισμενης καί ώργανωμένης ένότητος, ώς εν τακτοποιημένον καί έν σχεδίω διαμορφω
μένο'/ δλον. Ό Αριστοτέλης δέν γνωρίζει παρά τό Ά σ τυ , ώς διδάσκαλος δέ τοϋ Μ. 
Αλεξάνδρου τ.ε. τοϋ δραματικού έφηβου, διασπάσας τήν συμμετρίαν τού Ά σ τεω ς  καί 
άναμετρηθείς προς τό αχανές, αναγνωρίζεται μόνον χάρις εις τήν περί άνωτέρας απο
στολής των Ελλήνων θεωρίαν του, ήν ένέπνευσεν εις τόν μέγαν μαθητήν του.

ΔΗΜ. Γ Ρ . Τ ΣΑ Κ Ω Ν Α Σ

Οί ’Αστυνομικοί, οί όποιοι μελετούν συνεχώ ς, προσφέρουν  
μεγάλην ύπηρεσίαν είς τήν κοινωνίαν καί είς τόν έαυτόν τ ω ν .

Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »  σ α ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  ε κ λ ε κ τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  ύ λ η ν .
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*Υττό Δ Η Μ . Π. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ,  Πολιτειολόγου

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Πέραν, δμιυς, αύτών των νομικών θά έλέγομεν περιορισμών, υπάρχουν και κοι
νών ικοψυχολογικοί περιορισμοί εις τήν ελευθερίαν διεξαγωγής της δημοσίας συζη
τήσεως πολλάκις ισχυρότεροι των νομικιΰν περιορισμών. Τοιοΰτοι περιορισμοί προέρ
χονται έκ των κρατουσιΰν έν έκάατη κοινωνία απόψεων «ταμπού», γνωμών περί προ 
σώπων η πραγμάτων, αί όποΐαι έχουν κατά τοιοΰτον τρόπον έμπεοωθή, ώστε δέν έπι- 
δ έχ ο ν τα t άμφισβήτησιν, πολύ δέ περισσότερον δημοσίαν συζήτησιν. Τοιαϋτα θέματα 
παρ' ήμΐν είναι τα εθνικά, ως π.χ. τό Μακεδονικόν, τό Κυπριακόν κ.ο.κ. Εις τάς Ηνω
μένας Πολιτείας ύπάρχουν πλεΐσται δσαι κοινωνικαί προκαταλήψεις, αί όποΐαι παρεμ
ποδίζουν συζήτησιν απ ’ αύτών.

Ό  βαθμός περιορισμού τής ελευθερίας τής συζητήσεως έξαρτάται έν τινι κοινω
νία από τόν βαθμόν ανοχής έκ μέρους τής πλειοψηφίας τών γνωμών τής πλειοψηφίας. 
Υπάρχουν λαοί έξ εθνικού χαρακτήρος μή ανεχόμενοι γνώμην μειοψηφίας, ένώ άντι- 
θέτως άλλοι, οί όποιοι δέν λαμβάνουν ύπ ’ δψιν ποσοτικά, αλλά ποιοτικά κριτήρια.

β) Ε π ί  θ ε μ ά τ ω ν  μ ή π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ ω ν ά μ ε σ ο ν  τ ό ε ν 
δ ι α φ έ ρ ο ν  τ ώ ν  ο ρ γ ά ν ω ν  τ ή ς  δ η μ ο σ ί α ς  γ ν ώ μ η ς  ή 
έ ξ α σ φ ά λ ι σ ι ς  δ η μ ο σ ί α ς  σ υ ζ η τ ή σ ε ω ς  έ ξ α ρ τ ά τ α ι  α π ό  
τ ή ν  ι κ α ν ό τ η τ α  τ ή ς  ό μ ό δ ο ς ή τ ο ΰ κ ο ι ν ο ύ  ν ά ό ρ γ α
ν ω θ ή κ α ί  ν ά ό ρ γ  α ν ώ σ η σ υ ζ ή τ η σ ι ν .

Διά νά λάβη χώραν δημοσία τις συζήτησις πρέπει νά ύπάρχη τό τεχνικόν μέσον, 
τό όποιον θά έπιτρέψη τήν συζήτησιν αυτήν, είτε εις τό έπίπεδον τής όμάδος, είτε εις 
τό έπίπεδον τοΰ κοινοΰ. Καί εις τό μέν έπίπεδον τής όμάδος, ιδία τοϋ πρωτογενούς, τά 
πράγματα είναι απλά. Ή  άπ’ ευθείας προσωπική έπαφή τών μελών επιτρέπει τήν 
συζήτησιν. “Οσον αφορά δμως τάς δευτερογενείς ομάδας καί τό κοινόν απαιτείται εν 
μέσον, τό οποίον θά άνταλλάσση τάς προσωπικάς γνώμας. Τοιαϋτα μέσα είναι τά μέσα 
μαζικής έπικοινωνίας, ήτοι ό Τύπος, τό Ραόιόφωνον, αί συγκεντρώσεις κλπ.

Διά νά έςασφαλίση, είτε ή δευτερογενής όμάς, είτε τό κοινόν, έν τοιοΰτον μέσον, 
πρέπει νά έχη δυνατότητα όργανώσεώς της. Μόνον μία τοιαύτη όργάνωσις ευαρίθμων 
ατόμων δύναται σήμερον νά όδηγήση θέμα τι εις δημοσίαν συζήτησιν, έφ’ δσον τό 
θέμα αυτό δέν είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε νά τύχη τής αύτεπαγγέλτου, ούτως είπειν, 
έπισημάνσεως, ήτοι θέσεως είς συζήτησιν έκ μέρους τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας, 
ώς συμβαίνει έν Έ λλάδι μέ τά δημόσια σκάνδαλα, τά έντυπωσιακά εγκλήματα κ.ο.κ.

Κα τά κανόνα, λοιπόν, είς τήν έξωστρεφή ιδία δημοσίαν γνώμην, ή εναρξις. συζη
τήσεως έξαρτάται άφ ’ ενός μέν από τό ενδιαφέρον τοϋ θέματος, άφ’ ετέρου δέ άπό τόν 
βαθμόν όργανώσεώς όμάδος ή κοινοΰ τίνος προς  «ένδιαφεροποίησίν του».
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24 .— Ο ρόλος τής άγωγης

Ή  δυνατότης δημοσίας συζητήσεως εξαρχάτα!, από τήν ικανότητα της όμάδος ή 
τού κοινού νά διεςαγάγη δημοσίαν συζήτησ ιν . 'Η ίκανότης αυτή αποκτάται, διά τής 
αγωγής. _

Ή  δημοσία συζήτησις θέματός τίνος είτε ένδοστρεφώς είτε έξωστρεφώς, ως έξε- 
τέθη ανωτέρω, δεν είναι μόνον ζήτημα μέσων συζητήσεως, αλλά καί ίκανότης των 
ομάδων καί τοΰ κοινοΰ προς συζήτησιν πραγματικήν καί όχι εικονικήν. Εικονική είναι 
ή συζήτησις όταν όμάς τις ή το κοινόν, αντί νά άνταποκρίνωνται διά τοΰ συναισθημα
τικού επιπέδου, εκφράζουν διαθέσεις ή κλίσεις, α'ί όποΐαι μόνον τό σχήμα τής γνώμης 
έχουν καί όχι τά συστατικά της.

ΙΙεραιτέρω ή εκφρασις τοιούτων διαθέσεων οδηγεί εις τον ταχύτερον τερματι
σμόν τής πραγματικής συζητήσεως εντός λίαν περιωρισμένου κύκλου ατόμων, έν συνε
χεία δε εϊς την προπαγάνδισιν τοΰ συμπεράσματος υπό τύπον έπεκτάσεως τής συζη
τήσεως. Τοΰτο λαμβάνει χώραν όταν όμάς τις καταλήςασα εϊς ώρισμένην άποψιν 7ΐρο- 
σπαθεΐ υπό τύπον καταλλήλως καί έντέχνως διατυπωμένων ερωτήσεων νά λάβη τήν 
έκ των προτέρων έκμάίέυομένην άπάντησιν. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τοιαύτης 
συζητήσεως είναι ή περίπτωσις των πολιτικών συζητήσεων, εις τάς όποιας δέν υπάρ
χει παρά λήψις θέσεως υπέρ ή κατά ώρισμένου προγράμματος ή συνθήματος, έκ των 
προτέρων ειλημμένης, άνευ δηλαδή αναμονής τοΰ συμπεράσματος τής συζητήσεω ς  προς 
λήψιν ή κατά προγράμματος ή συνθήματος τίνος.

Διά νά λάβη χώραν πραγματική δημοσία συζήτησ ις , ανεξαρτήτως μέσου διεξα
γωγής της, απαιτείται ένα έλάχιστον όριον κοινωνικής αγω γής, ήτοι πολιτικής αγω 
γής εάν πρόκειται περί πολιτικών θεμάτων, επαγγελματικής εάν πρόκειται περί επαγ
γελματικών, ηθικής αγωγής εάν πρόκειται περί ζητημάτων αγω γής κ.ο.κ. Ή  αγωγή 
αυτή θά έπιτρέψη τον φυσιολογικόν μετασχηματισμόν τών προσωπικών γνωμών εις 
κοινήν γνώμην καί τών κοινών γνωμών εις δημοσίαν γνώμην, μέσα) τής συζητήσεως 
καί ανταλλαγής καί συγχωνεύσεως τών προσωπικών καί τών κοινών γνωμών.

25 . — ΟΙ διαμορφωταί κοινής γνώμης

Κατά το τελευταίον στάόιον διαμορφώσεως κοινής καί δημοσίας γνώμης, ότε ή 
όμάς ή το κοινόν καταλήγει εις τι συμπέρασμα, τό οποίον συνειδητώς ή ύποσυνειόήτως 
αποτελεί εν είδος άποφάσεως, ύφίστανται παράγοντές τινες, οί οποίοι όιέπουν τήν συ- 
ζήτησιν καί λήψιν άποφάσεως. Πρόκειται περί τών διαμορφωτών δημοσίας γνώμης, 
τών μέσων μαζικής επικοινωνίας καί τών τεχνικών δημοσιότητος.

Εις τήν διαμόρφωσιν τής κοινής γνώμης υπάρχει είς τοΰ οποίου ή γνώμη πα ίζει 
πρωτεύοντα ρόλον καί κατά τήν συζήτησιν καί κατά τήν λήψιν τής άποφάσεως. Πρό
κειται διά τον διαμορφωτήν κοινής γνώμης (opinion leader) .

Οί διαμορφωταί κοινής γνώμης άποτελοΰν ένα ειδικόν τύπον προσωπικότητος, 
χαρακτηριστικόν τοΰ οποίου είναι τό μέν τό προσωπικόν κΰρος, τό οε ή μεγά/,η ικ.α- 
νότης σφυγμομετρήσεως τών μελών τών Ομάδων, είς τάς οποίας άνήκει ή έν μεσω τών 
οποίων οπωσδήποτε συζητεΐ. 'Γπ5 αυτήν τήν έννοιαν δ διαμορφωτής κοινής γνώμης 
είναι έν ταύτψ ηγέτης  καί ηγούμενος. ’Ά γε ι τούς άλ,λους είς τήν κατεύθυνσιν τής συ
ζητήσεως, τήν οποίαν οδτος έπιθυμεί καί έν ταύτώ άγεται προς τήν κατεύθυνσιν, τήν 
όποιαν ή δλότης έπιθυμεί. Ουδέποτε έρχόμενος εις άντίθεσιν μέ τά μέλη τής όμάδος, 
προσπαθεί νά άγη παρά νά άγεται, άλλο δέ ζήτημα έάν αυτό δέν κατορθώνει πάντοτε. 
Εκείνο, τό όποιον πάντοτε κατορθώνει, είναι τό νά συμβολίζη καί νά έκφράζη τήν 
γνώμην τής όμάδος.

Διαμορφωταί κοινής γνώμης υπάρχουν είς δλα τά κοινωνικά στρώματα. Χαρα
κτηρίζονται δέ οδτοι έκ τριών δι5 όλας τάς κοινωνικάς τάξεις ιδιοτήτων :
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(1) Το μέγα ενδιαφέρον, τό όποιον έχουν τά ζητήματα, τά όποια απασχολούν την 
ομάδα, ανεξαρτήτως εάν ταϋτα ενδιαφέρουν αυτούς προσωπικώς ή όχι.

(2) Τήν προσπάθειαν, την οποίαν καταβάλλουν νά είναι πάντοτε καλώς πληρο- 
φορημένοι επί δλων των θεμάτων, τά όποια ενδιαφέρουν ή δυνατόν νά ενδιαφέρουν τήν 
ομάδα.

(3) Γενικώς, ώς λέγει ό Β. Bs'elsoi-η ό διαμορφωτής κοινής γνώμης είναι μία 
προσωπικότης, ή οποία, αποτελούσα μέλος όμάδος τινός, διανύει τον ίδιον ώς καί άλ- 
λα ι προσωπικότητες δρόμον, μέ τήν διαμορφάν δτι π ρ ο η γ ε ί τ α ι  ο λ ί γ ο ν  τ ι.

Παρ’ ήμΐν δέν έχει γίνει συστηματική κοινωνιολογική έρευνα διά τήν άνεύρεσιν 
των διαμορφωτών κοινής γνώμης έν Έλλάδι. Έκ γενικής πείρας θά ήδύνατο έν τού- 
τοις νά είπη τις οτι εις τάς πρωτογενείς ομάδας, καί δή τήν οικογένειαν, είναι ό πα
τήρ, εις δέ τάς δευτερογενείς, καί δή τήν κοινότητα, 6 Πρόεδρος τής Κοινότητας, ή ό 
ίερεύς ή ό διδάσκαλος, εάν μή γέρων τις σοφός τοϋ χιορίου.

Έ κ προχείρου, πάντως, έρεύνης των στρατιωτικών υπηρεσιών προέκυψεν ότι οί 
διάμορφωταί κοινής γνώμης έν Έλλάδι ανέρχονται εις 55.000. ’Ασφαλώς, όμως, είναι 
πολύ περισσότεροι.

2 6 .  —  Τό κϋρ ο ς  τ ο ΰ  μ έσ ο υ  ε π ικ ο ιν ω ν ία ς

Εις τήν διαμόρφωσιν δημοσίας γνώμης πρωτεύοντα ρόλον παίζει τό κϋρος τοϋ 
μέσου μαζικής έπικοινωνίας, διά τοΰ οποίου διεξάγεται ή δημοσία συζήτησις καί πολ- 
λαπλασιάζονται καί συγχωνεύονται αί κοιναί γνώμαι.

Έ νω διά τήν κοινήν γνώμην, ιδία τήν γνώμην τής πρωτογενοΰς όμάδος, δέν είναι 
απαραίτητον μέσον τι συζητήσεως, εις τήν δημοσίαν γνώμην τό μέσον τοΰτο είναι απα
ραίτητον, εκτός εάν τό θέμα είναι εκτάκτως γενικού καί ζωτικοΰ έν ταύτώ ενδιαφέ
ροντος, ώς π .χ . κήρυξις πολέμου, οπότε είναι δυνατόν, τουλάχιστον θεωρητικώς, ή δη
μοσία γνώμη νά διαμορφωθή έξωστρεφικόίς καί δή διά τών ομάδων συζητήσεων καί 
ατομικής έπικοινωνίας ώς π.χ. τοΰ ψιθύρου. Ά λλ ’ αυτή είναι ή έξαίρεσις.

Κατά κανόνα, διά τήν διαμόρφωσιν δημοσίας γνώμης απαιτείται μέσον μαζικής 
επικο ινωνίας καί δή έφημερίς, ραδιόφωνον κλπ. Έκ τών μέσον; τούτων έκεΐνο άσκεί 
μεγαλυτέραν έπίδρασιν εις τήν διαμόρφωσιν δημοσίας γνώμης, τό όποιον έχει μεγαλύ- 
τερον κϋρος από άπόψεως γνησιότητας ώς οργάνου τής δημοσίας γνώμης καί μόνον καί 
όχι άλλων γνωμών ώς π .χ . γνωμών συμφερόντων κλπ. ΔΓ αύτόν τόν λόγον εις τήν 
περίπτωσιν τής διαμορφώσεως διεθνούς δημοσίας γνώμης πρωτεύοντα ρόλον παίζουν 
τά φύλλα κύρους (prestige pape-s) .

Εις τήν διαμόρφωσιν δημοσίας γνώμης επί τίνος θέματος, ή χρήσις τεχνικής τί
νος οιαμορφώσειυς —  παιδείας, προπαγάνδας, δημοσιότητας, διαφημίσεως — αποβλέ
πει εις τήν συγκέντρωσιν καί έπεξεργασίαν δλων τών εύμενών προσωπικών καί έν συνε
χ ε ία  κοινών γνωμών επί τοΰ θέματος.

Κ ε φ ά λ α ι ο ν  Β'

Η ΕΚ Φ ΡΑ ΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΝΩΜΗΣ

2 7 . —  Ο ί  τ ρ ό π ο ι  έ κ ω ρ ά σ ε ω ς

Μετά τήν έξέτασιν τοΰ τρόπου διαμορφώσεως τής δημοσίας γνώμης, δέον νά έρευ- 
νηθή 5 τρόπος καθ’ δν ή γνώμη αυτή έκδηλοΰται εις τήν σύγχρονον ζωήν, έν όψει τοΰ 
γεγονότος, οτι ή εκφρασίς της είναι πολλαπλή.

Τρεις είνα ι οί βασικοί τρόποι έκφράσεως τής δημοσίας γνώμης εις τήν σύγχρο
νον Δημοκρατικήν Πολιτείαν :
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α) ό τεχνικός τρόπος έκφράσεως διά, των λεγομένου οργάνων τής δημοσίας γνώ- 
γνώμης, ώς π.χ. δ Τύπος, τό Ραδιόφωνον κλπ.

β) δ πολιτικός τρόπος έκφράσεως διά, τών λεγομένων μέσων έκδηλώσεως τοϋ λαϊ
κού φρονήματος, ώς αί έκλογαί καί τό δημοψήφισμα.

γ) δ κοινωνικός τρόπος έκφράσεως διά τών έπιστημονικών ερευνών τής έπί τίνος 
θέματος δημοσίας γνώμης.

Τό κεφάλαιον, κατά συνέπειαν, τούτο θά διαιρεθή εις τά ακόλουθα τρία τμήματα :
1) τά όργανα τής δημοσίας γνώμης
2) τά πολιτικά μέσα έκφράσεως δημοσίας γνώμης
3) αί έρευναι δημοσίας γνώμης.

1 . Τά όργανα τής δημοσίας γνώμης

28. — Τά μέσα μαζικής επ ικοινωνίας

Δεδομένου δτι εϊς την '.Ιστορίαν τά όργανα τής δημοσίας γνώμης προηγήθησαν 
εις έμφάνισιν αυτής ταύτης τής δημοσίας γνώμης ώς όντότητος, τά μέσα επικοινωνίας 
μετά τού κοινού αποτελούν έννοιαν σχεδόν ταυτόσημον μέ τήν δημοσίαν γνώμην.

’Όργανα τής δημοσίας γνώμης είναι τά τεχνικά εκείνα μέσα, διά τών όποιων 
λαμβάνει χώραν ή έπικοινωνία μετά τής μάζης, καί διά τών όποιων, κατά συνέπειαν, 
είναι δυνατή ή καταγραφή τών τάσεων καί άντιόράσεών της, ήτοι τοϋ κράματος τών 
προσωπικών καί κοινών γνωμών κοινωνικού τίνος συνόλου. ’Από τής πλ.ευράς αότής 
τά μέσα αυτά λέγονται μέσα έπικοινωνίας μετά τής μάζης (mass communication me. 
dia) . ’Από τής πλευράς δέ τού λειτουργήματος τών τεχνικών αυτών μέσων — ή πλη- 
ροφόρησις τού κοινού — λέγονται καί μέσα πληροφορήσεως (moyens de Γ information) .

Τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας είναι : δ Τύπος, τό Ραδιόφωνον, ή Τηλεοψία, ό 
Κινηματογράφος καί τά Πληροφοριακά έντυπα μέσα.

Τά μέσα αυτά αποτελούν όργανα τής δημοσίας γνώμης όταν καθ’ δ μέτρον τά μέν 
δύνανται νά καταγράψουν καί έκφράσουν τήν δημοσίαν γνώμην, τά δέ έχουν λ,όγον — 
δηλαδή επιθυμούν — νά προβοΰν εις τήν καταγραφήν αυτών.

'Ως πρός τήν δυνατότητα τών μέσων μαζικής επικοινωνίας παρατηρούνται τά κά
τωθι δι’ ένα έκαστον τούτων :

29 . — Ό Τύπος

Ό Τύπος υπήρξε τό πρώτον καί παρέμεινε τό κυριώτερον μέσον έκφράσεως τής 
δημοσίας γνώμης. Άρχικώς ή δημοσιογραφία τών Gazettanti τής Βενετίας μέ τάς γρα- 
πτάς ειδήσεις των — τά Notizio Sc-itte — καί τών CPdjnarji τής Γερμανίας μέ τάς ε’ιδη- 
σεογραφικάς των έπιστολάς — τά N°vissima — τέλος δέ ή έντυπος έφημεριδογραφία 
μετά τήν έφεύρεσιν τής Τυπογραφίας, υπήρξαν μέν οΐ πρόδρομοι τού συγχρόνου Τύπου 
καί τής δημοσιογραφίας, άλλ’ έπ’ ούδενί τρόπω άπετέλουν όργανα δημοσίας γνώμης, 
διά τρεις κυρίως λόγους :

αα) λόγιο τού καθαρώς είδησεογραφικοΰ των χαρακτήρος, δηλαδή τής ξηράς 
μνείας γεγονότων.

ββ) λόγω τού δτι ήσαν μέσα έκφράσεως ελάχιστων ανθρώπων, συνήθως τών κυ- 
βερνώντων.

γγ) λόγφ τού δτι άπηυθύνοντο δχι εις τήν μάζαν, αλλά εις έλάχιστον επίσης 
άριθμόν άνθρώπων.

Ό Τύπος άπετέλεσεν δργανον τής δημοσίας γνώμης δταν τεχνικώς έξεβιομηχα- 
νοποιήθη, καί πολιτικονομικώς έχειραφετήθη, δηλαδή κατέστη νομικώς ελεύθερος διά 
τής έπικρατήσεως τής άρχής τής έλευθεροτυπίας.

(  Συ ν εχ ί ζ ε τα ι )
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Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι  Ε Ξ Ε Τ Α Ι Ε Ω Σ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τοϋ κ. Δ Η Μ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η , ’Αστυνομικού Δ)ντοΰ &' έ.σ.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Αι γραφομηχαναι παρουσιάζουν από καιρού εις καιρόν ελαττώματα είς τήν ορι
ζόντιον καί κάθετον διαδοχήν τής οιαστιχώσεως. Των εν λόγω ανωμαλιών πρέπει νά 
ελεγχθή καί ή περιοδικότής, διότι, άν άπαξ εμφανίζεται, δυνατόν νά οφείλεται είς
τυχαιαν συμπτωσιν.

ΑΣ άνωμαλίαι αδται οφείλονται συνήθως είς βλάβην τής περιφερείας τοϋ κυλίν
δρου ή των οοοντωματο>ν τοϋ τροχού τής διαστιχώσεως, είς τά όποια άντεμβαίνει δ 
ανασταλτικός έποχλεύς (τροχοπέδη) κατά τήν αυτόματον διαστίχωσιν.

^Επομένως, άν ή ανωμαλία είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δέν είναι τυχαία, άλλ' 
εδράζεται εις σημεϊον ή σημεία τής περιφέρειας, ή περιοδικότης τής έμφανίσεώς του

2Xocεπ ί του δακτυλογραφήματος ελέγχεται διά του τύπου : — : όπου (X) ή είς χι

λιοστά αποστασις μεταξύ ενός άνωμάλως καί ενός κανονικώς διαστιχουμένου στίχου.

Διά τοϋ τρόπου τούτου δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν άκριβέστατον έλεγχον δακτυ
λογραφήματος, κατά τοϋ οποίου υπάρχουν ύπόνοιαι ότι τό κείμενόν του έχει άλλοιωθή 
(νοθευθή) διά μεταγενεστέρας προσθήκης λέξεως ή λέξεων.

Διά τήν έν λόγψ όμιος έρευναν χρειάζονται, άφ’ ένός μέν μικρομετρικά όργανα 
ακρίβειας, των οποίω ν  ή χρήσις. απαιτεί ιδιαιτέραν άσκησιν καί άφ’ ετέρου μικροφω- 
τογραφήσεις καί μεγεθύνσεις, αί όποΐαι απαιτούν επίσης εΐδίκευσιν διά νά έξασφαλι- 
σθή ή ακριβής καί ύπό τήν αυτήν  κλίμακα καί άπαραμόρφωτος μεγέθυνσις μέ κατα
δήλους δλας τάς μικροϊδιορρυθμίας έκαστου συμβόλου.

Εις τάς πλαστογραφίας διά γραφομηχανής έλλείπει τό κυριώτερον στοιχεΐον τής 
προσωπικής τοϋ πλαστογράφου έπεμβάσεως, τούτέστιν δ γραφικός αύτοϋ χαρακτήρ 
καί ή τεχνική ά,πόδειξις τής πλαστογραφίας δύναται νά έπιτευχθή μόνον διά κατα-

μετρήσεως, δ ι’ ειδ ικών οργάνων ακρίβειας τοϋ χιλιοστομέτρου, των
γοϋνιών, εύθειών, καμπύλών, τών ψηφίων καί των μεσοστίχων καί γραμματικών 
διαστημάτων.

"Οθεν, άν έπί κειμένου δακτυλογραφήματος τοποθετήσωμεν μικρομετρικόν δργα- 
νον, φέρον καθέτους καί οριζοντίους παραλλήλους γραμμάς άπεχούσας βεβαίως ίσον.
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άπ άλλήλας, θά διαπιστώσωμεν, άπ’ άρχης τοϋ κειμένου, μέχρι ποιου σημείου εχει 
τηρηθή κανονικώς ή αυτόματος διαδοχική διαστίχωσις καί εις ποιον σημεΐον (ποια λε- 
ξις, περίοδος κλπ.) αϋτη εχει άλλοιωθή ίσοϋψώς καί ή οποία (λέξις ή περίοδος) έδει 
νά εύρίσκεται εις ήν θέσιν εϋρηνται καί αί διαστιχώσεις τοϋ δλου λοιπού κειμένου, 
διότι κυρίως «) εξαγωγή τοϋ χάρτου άπό τής γραφομηχανής, προ τής άποπερατώ- 
σεως τοϋ δλου κειμένου καί ή εκ νέου ενθεσίς του εις τήν γραφομηχανήν, προς συνέ- 
χισιν τής δακτυλογραφήσεως, είναι πρακτικώς αδύνατος ή έκ προθέσεως αϋτη τοπο- 
θέτησίς του νά συμπέση μέ τήν ήν κατείχε πρότερον θέσιν, εις τρόπον, ώστε νά μή 
προκόψουν μικρομετρικώς άντιληπταί διςιφοραί τής διαστιχώσεως.

’Αλλοίωσις τής αυτομάτου διαστιχώσεως, κατ’ άμφοτέρας τάς διαδοχάς. Οριζόν
τιον καί κάθετον, δύναται βεβαίως νά οφείλεται εις απότομον ελξιν τοϋ χάρτου άπο 
τήν γραφομηχανήν, τήν μεθ’ ορμής καί ταχύτητας μεγάλης περιστροφήν τοϋ κυλίν
δρου ή χαλάρωσιν τοϋ συμπιεστήρος τής γραφομηχανής.

’Αλλ’ ή μονομερής αϋτη αλλοίωσις τής αυτομάτου διαστιχώσεως χωρεΐ μόνον 
δταν ό κύλινδρος περιστρέφηται διά τής χειρός, κατά διάστημα μικρότερον ή μεγα- 
λύτερον τής αυτομάτου διαστιχώσεως διά νά έπιτευχθή λ.χ. ή τοποθέτησις λείςεως, φρά- 
σεως, στίχου μόνον επί ώρισμένης θέσεως σειράς τοϋ δακτυλογραφήματος.

Ή μεταγενέστερα προσθήκη (νοθεία) δύναται νά έπικουρηθή καί νά έπιβεβαιω-

Τύποι καί μικροδιαφοραι αριθμητικών 
ψηφίων.

Α ί μικροδιαφοραι ε ις  τού τύπους τω ν  
μ ικρώ ν γραμμ άτω ν.



Μέθοδοι έξετάσεως αποδεικτικών εγγράφων

θη ,  αν μεταξύ τής π^οστεθεισης /.έξεως, φράσεως ή στίχων καί του επομένου κειμέ
νου, ή διαστίχωσις είναι ακριβώς ώς ή δλη αρχική αυτομάτως ένεργηθεϊσα.

Ενίοτε συμβαίνει αλλοίωσις τής αυτομάτου διαστιχώσεως ΐσοϋψώς, μόνον όμως 
μεταξύ τοΰ εις τήν αρχήν τής λέξεως μικρών γραμμάτων κεφαλαίου, εις τρόπον ώστε 
να ευρισκωνται τά μικρά γραμματα επί άνωτέρου ή κατωτέρου επιπέδου. Καί ή άλ- 
Λοίωσις αυτή δυνατόν νά βοηθήση εις τον καθορισμόν τοΰ χρόνου τής γραφής τοΰ δα
κτυλογραφήματος, κατόπιν ελέγχου σειράς χρονολογημένων δακτυλογραφημάτων τής 
ιδίας βεβαίως γραφομηχανής, ινα διαπιστωθή δ χρόνος τής έμφανίσεως τοΰ έν λόγω 
ελαττώματος. '

Ο π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ώ ρ ι σ μ έ ν η ς  γ ρ α ω ο μ η χ α ν ή ς .
Ο προσδιορισμός τής γραφομηχανής, διά τής οποίας έγράφη ώρισμένον δακτυλο

γράφημα, είναι έκ των δυσχερέστερων τής τεχνικής όιερευνήσεως έργων. Αί δυσχέ-

Διαφορά μόνον εις τον κύκλον 
(0) καί τήν ούράν τοΰ (6)

Φαίνονται τά αύτά, άλλ’ 
είναι δύο διάφορα ψηφία, 
ώς δείκνυται άττό τήν έ- 
νωτικήν μεσαίαν γραμ
μήν των.
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ρειαι δυνατόν νά όφείλωνται : α) εις τό ότι αί σύγχρονοι γραψομηχαναί των μεγάλων 
εργοστασίων είναι «άμεμπτου» κατασκευής, β) συνήθως τό κείμενον τοΰ επιδίκου δα
κτυλογραφήματος είναι βραχύτατον, γ) τό έπιδικον δακτυλογραφημα προέρχεται εξ 
απώτερου αντιγράφου (3ου — 5ου) , δ) τό επίδικον δακτυλογραφημα, προέρχεται εκ 
πολυγραφήματος.

Τά στοιχεία (ίχνη) , επί τή βάσει των οποίων διαπιστοΰται καί άποδεικνύεται ότι 
δύο δακτυλογραφήματα έγράφησαν διά μιας καί τής αυτής γραφομηχανής, είναι .

α) ή συνταύτισις τοΰ τύπου καί τοΰ ρυθμοΰ των συμβόλων αυτών,
β) ή συνταύτισις των μεσογραμματικών αυτών αποστάσεων,
γ) ή συνταύτισις εις τήν κλίσιν των συμβόλων αυτών,
δ) ή συνταύτισις εις τάς έκ κατασκευής ιδιορρυθμίας καί τά ελαττώματα -ών 

συμβόλων, ώς καί εις“τά επίκτητα τοιαΰτα, δηλονότι τά συνεπεία τής χρήσεως, επ ι
διορθώσεων, όξειώσεων, θραύσεων κλπ.

'Η έπισήμανσις τών άναφερομένων, άλλων είναι ευχερής, άλλων απαιτεί, όχι 
μόνον θεωρητικάς γνώσεις, εμπειρίαν, αλλά καί ειδικά μικρομετρικά καί οπτικά όργα
να, διότι διά τών πρώτων καταμετρείται τό μέγεθος, αι αποστάσεις, ό βαθμός τής ευθυ- 
γραμμίσεως, ή κλίσις, τό άνοιγμα ώρισμένων γραμμάτων, δια τών δευτέρων καθίσταν
ται δραταί δλαι αί ίδιορρυθμίαι αύτών. ’Έχει διαπιστωθή, κατά τρόπον άναντίλεκτον, 
δτι αί έκ κατασκευής καί αί επίκτητοι ίδιορρυθμίαι έπί τών έκ χάλυβος συμβόλων τών 
γραφομηχανών, προέρχονται έξ άνεξελέκτων (τυχαίων) περιστατικών, και δια ιοΰτο 
αδται αποτελούν δι' έκάστην γραφομηχανήν τά ατομικά τη ς  χαρακτηριστικά, τά οποία 
καί μόνον τήν προσδιορίζουν. Διά τοΰτον τον λογον το συμπέρασμα τοΰ εμπειροτέχνου, 
όταν έδράζεται εις τοιαύτης φύσεως στοιχεία (ίχνη) πρεπει νά μη τίθεται εις αμφι
βολίαν.

Δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ ή μ α τ α  δ ι ά  C a r b o n e  ( ά ν τ ί γ ρ α φ α ) .

Τό αποτέλεσμα τής τεχνικής διερευνήσεως υπερβολικά δυσχεραίνεται, όταν τό 
επίδικον δακτυλογράφημα είναι άντίγραφον (2ας — 5ης) ή και αποτερας διαδοχής. 
Διότι, εις τοιαύτας περιπτώσεις, αί μικρολεπτομέρειαι τών ιδιορρυθμιών τών συμβό
λων τής γραφομηχανής άπόλλυνται «προοδευτικώς» εις τά κατά διαδοχήν απώτερα 
αντίγραφα, μή δυνάμεναι νά μεταβιβασθοΰν πέραν ενός η δυο το πολύ, λόγιο «ής παρεμ
βολής τοΰ άντιγραφικοΰ χάρτου (καρμπόν) , τα οποία μειώνουν σημαντικώς καί την 
ευκρίνειαν προσέτι τοΰ κειμένου, ώστε ένίοτε καί ή άνάγνωσις αύτοϋ νά δυσχεραίνεται.

Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  η λ ι κ ί α ς  δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ η μ α τ ο ς .

Ό προσδιορισμός τοΰ χρόνου γραφής ενός δακτυλογραφήματος δύναται νά ^επι- 
τευχθή ένίοτε κατά τρόπον άδιάβλητον, άν λ.χ. κατά τήν μελέτην δακτυλογραφημάτων 
διαφόρων χρονολογιών καί τοΰ έπιδίκου, διαπιστωθή αλλοίωσις εις την κάθετον^ ■ 
λ.χ. κόλλημα ψηφίων — ή οριζόντιον διαστίχωσιν η φθορά η αλλαγή εις τήν κλίσιν, 
μεταβολή εις τόν τύπον τοΰ συμβόλου ή -συμβολής αυτής, οτε, βάσει τής εν λόγω οιαπι- 
στώσεως, θά προσδιορίσωμεν άν τό επίδικον δακτυλογράφημα έγράφη πρό ή μετά την 
βλάβην ή ανωμαλίαν.

Έπικουρικώς ή έν λόγω διαπίστωσις δύναται νά βοηθηθή : α) απο την τυχόν 
διαπίστωσιν τής πληρώσεως ή μή τοΰ κυκλικού τμήματος ώρισμένων γραμμάτων (α, 
β, ο, ρ, 6, 9, 8) έξ υπολειμμάτων τής μελάνης τής «κορδέλλας», ίνών τοΰ χάρτου καί 
λοιπών μικροοργανισμών, ή παρουσία τών όποιων εξαναγκάζει τόν, από καιρού εις 
καιρόν, καθαρισμόν τών συμβόλων διά ψήκτρας καί βενζίνης. Συγκρίνοντες τό έπιδι- 
κον δακτυλογράφημα μετ’ άλλων προηγουμένων καί μεταγενέστερων χρονολογιών τής 
αυτής εννοείται γραφομηχανής, δυνατόν νά καταλήξωμεν εις ενα συμπέρασμα.

(  Σ υ ν εχ ίζ ε τ α ι )
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‘Υ π ό  τοϋ 'Αστυνόμου Β' κ. ΚΩ Ν . Ν ΙΑ Σ Κ Ο Υ

Τ ά  επεισόδια μ εταξύ  
Ρώσων καί Κ ιν έζω ν

Τ Α ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ λαβόντα χώραν επεισόδια εις τά ρωσοκινεζικά σύνορα, μεταξύ 
τών ομόρων  Χωρών Ρωσσίας καί Κίνας, μάς έκράτησαν εις αγωνίαν. Έφοβήθημεν 

αήπως άπετέλουν τήν αφορμήν μιας παγκοσμίου συρράξειος, ενός νέου παγκοσμίου πο
λέμιου.

'Ο κίνδυνος δέν παρήλθεν όριστικώς. Άπεμακρύνθη κάπως καί μας έπέτρεψε νά 
άναζητήσωμεν τά βαθύτερα αίτια τών αιματηρών επεισοδίων. Βεβαίως, ούδείς λόγος 
θά συνέτρεχε νά άναζητήσωμεν τά αίτια αυτά, άν δέν έλάμβανον χώραν μεταξύ δύο Χω
ρών ίδεολογικώς αδελφών. Επειδή, όμως, πρόκειται περί Χωριών ιδεολογικώς αδελ
φώ ν, εις τήν άναζήτησιν τών αίτιων  εύρισκόμεθα προ δυσκολιών νά έρμηνεύσωμεν ώρι- 
σμένας αντιφάσεις. Α ί δυσκολίαι, βεβαίως, δέν είναι μεγάλαι, άν ληφθή ύπ’ οώιν. δτι 
έκαστη Χώρα πάντοτε έπιδιώκει νά έχη σύνορα μεθ’ ομόρου Χώρας, κατάλληλα δι’ 
άμυναν, ή, έν πάση περιπτώσει, νά διεκδική εδά»η προσοδοφόρα, πλησίον τών συνό
ρων κείμενα. ’Ey προκειμένω δμως είναι μεγάλαι, άτοϋ πρόκειται περί δύο Χωρών κομ
μουνιστικών καί άφοΰ ή θεωρία τού κομμουνισμού καταργεί τά σύνορα καί επιδιώκει, 
καταργουμένων τών Εθνοτήτων, νά δημιουργήση μίαν κοινωνίαν.

At δυσκολίαι δμως φαίνονται μεγάλαι, αλλά δέν είναι καί μεγάλαι. Ή  θεωρία 
τού κομμουνισμού καταργεί τά σύνορα, αλλά μόνον διά τά μικρά Κράτη. Ή Ρωσσία 
3έν καταργεί τά ίδικά της σύνορα. Εις αυτό τδ σημεΐον ακριβώς εδρεν άντιμέτωπον 
μόνον τήν κομμουνιστικήν Κίναν, μεγάλην Χώραν, άφοΰ αί μικραί Χώραι δέν δόναν· 
ται ν ’ άντιδράσωσι. Καί ή θεωρία ; Ποιος πιστεύει ειλικρινώς δτι ή Ρωσσία καί ή Κίνα 
αγωνίζονται διά τήν θεωρίαν ; Ούδείς. Μέ πρόσχημα ή μάλλον μέ δπλον τήν θεωρίαν 
τού κομμουνισμού αγω ν ίζο ν τα ι  διά νά Ιπικρατήσωσιν έφ’ ολοκλήρου τής υδρογείου. 
Περίτρανου άπόδειξιν τούτου αποτελούν τά πρόσφατα αιματηρά ρωσοκινεζικά έπει- 
σόδια.

Ή  θεωρία διά τήν θεωρίαν ισχύει μόνον διά τά μικρά κομμουνιστικά Κράτη, ούχί 
δμως καί διά τάς πανίσχυρους κομμουνιστικάς Χώρας Ριοσσίαν καί Κίναν. Εις αύτάς, 
ή θεωρία είναι εν δπλον διά τήν έπικράτησίν των καί τίποτε περισσότερον. Καί άφοΰ 
καί αί δύο αδται Χώραι είναι πανίσχυροι, μοιραίως είναι αντιμέτωποι, αίσθανόμεναι 
έκάστη εξ αυτών δτι ή έτέρα τήν εμποδίζει ή θά τήν εμποδίση εις τήν έπικράτησίν 
χης. Ε ντεύθεν καί τά αιματηρά επεισόδια μεταξύ των.
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ληνα κομμουνιστήν νά σκεφθή. ’Ά ν δέν εμποδίση τήν σκέψιν του νά λειτουργήσω όμα- 
λώς, θά άντιληψθή τήν πλάνην εις τήν όποιαν εύρίσκεται. Ή  παγκόσμιος άταξική κοι
νωνία είναι μόνον «εις τά χαρτιά γραμμένη*. Χάριν αυτής άγωνίζόμεναι δήθεν αί δύο 
Χώραι, κεχωρισμένως, επιδιώκουν την υποοουλωσιν των άλλων λαών καί ούτως έρχον
ται εις αντίφασιν με αυτα, τα οποία και αυταί καί κυρίως ή θεωρία τοϋ κομμουνισμού 
διακηρύξουν. Διά τούς Ρώσους και τους .Κινέζους, παγκόσμιος άταξική κοινωνία 
σημαίνει κοινωνίαν άνευ μέν συνόρων καί εθνικών γνωρισμάτων, άλλα υπό τών Ρώ
σων ή των^Κινέζων διευθυνομένην. Σημαίνει ου μόνον ύποδούλωσιν τών άλλων λαών, 
άλλα καί άφομοίωσίν των.

-Δς μ  ̂ αυταπατωμεθα. Ο κομμουνισμός είναι μόνον όπλον εις χεΐρας τών δύο 
μεγάλων κομμουνιστικών Χωρών, Ρωσσίας καί Κίνας, πρός έπικράτησίν των Ιφ’ ολο
κλήρου τής υδρογείου. Τά αιματηρά επεισόδια τό άπέδειξαν.

Κ . Ν ΙΑ Σ Κ Ο Σ

Π Ο Ι ΗΣΙ Σ

Μια ακόμη Γιορτή σ ο υ .

ι

Ξημερούνει καί πάλι 
μια ακόμη γιορτή σου, 
ώ ! Ελλάδα μεγάλη ! 
καί αυτή, πρός τιμήν σου.

Παρ ολίγον καί πάλι, 
μανιασμένοι εχθροί σου 
νά ξανάναβαν κ ι’ άλλη 
πυρκαϊά στο κορμί σου.

3

Μά γενναία παιδιά σου 
μ’ άτσαλένια τά στήθη, 
γονάτισαν μπροστά σου 
καί ώρκίσθηκαν πίστιν.

Νά σ’ άφήσουν νά ζήσης, 
νά σέ δουν πιο μεγάλη 
καί παντού νά σκορπίσης 
τήν γαλήνην καί πάλι.

5

Κι’ ό Θεός τής Ελλάδος Νά γιορτάσουμε πάλι 
μιά ακόμη· γιορτή σου, 
ώ ! Ελλάδα μεγάλη ! 
έ ν ω μ έ ν ο ι μαζί σου.

6

γιά μιά ’κόμη φορά, 
μας έχάρισε θάρρος 
καί περίσσεια χαρά...

Γ. Γ ΡΑ Μ Μ Ε Ν Ο Σ  
Ύ η α σ τ .  Β ' . μ .δ .  ι



Κ ο ινω ν ικ ό  - Π ολίτικα, θ έμ α τα

Τεχνική όργανώσεος 

της Δημοσίας Διοικησεως

Κ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ,  Ύτταστυνόμου A

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Βασική μέθοδος επικοινωνίας προς συντονιστικήν δρασιν είναι ή συλλογική σκέ- 
ψ ις. Πρόκειται κυρίως περί των συσκέψεων των προϊσταμένων ή αρμοδίων των δια
φόρων υπηρεσιών. Αί συσκέψεις τών συντονιστικών οργάνων είναι έν των καλυτέρων 
μέσων πρός διευκόλυνσιν τής ομαλής καί αποδοτικής λειτουργίας τών διαφόρων υπη
ρεσιών. Έ ν τή συσκέψει λοιμβάνονται άποφάσεις καί οί παριστάμενοι ένημεροϋνται 
περί εκτελεστέου έργου. Πέραν τούτου, τό μέν συντονιστικόν δργανον πληροφορείται 
περί τής συνδρομής, ήν θά παράσχη έκαστη επί μέρους υπηρεσία, οί δε εκπρόσωποι 
αυτών το έργον καί τών  λοιπών. Ή  ευρύτης δράσεως τοΰ συγχρόνου κράτους επιβάλ
λει όσημέραι τήν δημιουργίαν έξειδικευμένων υπηρεσιών καί άναλόγων συντονιστικών 
οργάνων. Πολλοί έτεροι τρόποι καί μέθοδοι εφαρμόζονται καί εις τήν δημοσίαν καί 
τήν ιδιωτικήν συλλογικήν σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ ν η ' ;  δ ρ α σ ι ν .  Συμβουλευτικοί έπι- 
τροπαί, οικονομικά συμβούλια, προγράμματα, σχεδιαγράμματα, σχεδιασμοί, άρμονο- 
γράμματα, συσκέψεις εις άνώτατον καί άνώτερον επίπεδον καί έτεραι φάσεις ακολου
θούνται κατά τήν πρακτικήν τοΰ συντονισμού.

Τό κατ’ εξοχήν συντονιστικόν δργανον μιας πολιτείας αποτελεί τό Υπουργικόν 
Συμβούλων. Τό Υπουργικόν Συμβούλιον εφαρμόζει έν αρχή τάς άρχάς τής συγχρό
νου οργανωτικής καί τών έν τψ  πλαίσιο; αυτής διαμορφουμένων συστημάτων καί μεθό
δων ορθολογικής όργανώσειυς καί συντονιστικής δράσεως. Διά τών ληφθέντων, μέχρι 
σήμερον, υπό τής Ε θν ική ς Κυβερνήσεως μέτρων, έπιχειρεΐται Ιπτωχώς ή συντονι
σμένη δράσις, άφ ’ ένός διά τής ορθολογικής υπαγωγής διαφόρων υπηρεσιών υπό τόν 
αυτόν διοικητικόν φορέα, δστις περισσότερον προσιδιάζει πρός αύτάς, άφ’ έτέρου οιά 
τής εφαρμογής τής πρεσβευομένης αρχής τής ένότητος, τής ένότητος τής διευθύνσεως, 
πρός αποφυγήν αλόγου συναρμοδιότητος καί έποπτείας.

Διά τοΰ συντονισμού εναρμονίζονται οχι μόνον αί έργασίαι διαφόρων υπηρεσιών, 
τών ύπαγομένων εις ένα τομέα δράσεως τής κρατικής μηχανής, αλλά καί αί έργασίαι 
διαφόρων υπηρεσιών, ύπαγομένων εις ανεξαρτήτους άλλήλω,ν τομείς δράσεως. Ουτω, 
τό σύγχρονον κράτος έπιτυγχάνει τήν άποφυγήν τής άσκοπου καί έπιζημίου έπανα- 
λήψεως. Ή  έπανάληψις εργασιών, πρός όλοκλήρωσιν έργου τινός, είναι βασικόν έλάτ-
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ιωμα τής άνευ συντονισμού κινούμενης συλλογικής προσπάθειας. Κλασσικόν παρά
δειγμα τής ήμετερας πραγματικότητος αποτελούν τά έκτελούμενα υπό διαφόρων ύπη- 
ρεσιών έντός τής πόλεως των Αθηνών έργα (οδοποιία, ήλεκτροφωτισμός, τηλεπικοι
νωνίας δδρευσις ,έξωραίσμός κ.λ.π.) . ’Αντιλαμβάνεται τις, έκτος τής ταλαιπωρίας 
των κατοίκων, οποία είναι ή εις χρόνον καί χρήμα απώλεια, εις τάς περιπτώσεις αύ- 
τάς. Ετερα συνήθης έκδήλωσις, μαρτυρούσα ελλειψιν συντονισμού,, έν τή δράσει τής 
Δημοσίας Διοικήσεως, είναι ή άλληλεξάρτησις διαφόρων τομέων τής κοινωνικής ζωής 
εξ αυτής καί των υπηρεσιών παροχών. Τό τοιούτον σύστημα δημιουργεί δυσκινησίαν 
έν τή δράσει καί παροχήν των αίτουμένων παροχών. Ή  χορήγησις λ.χ. μιας άδειας 
φορτηγού αυτοκίνητου απαιτεί την άνάμιξιν πλειόνων υπηρεσιών (έκδοσις διαφόρων 
πιστοποιητικών κ.λ.π.) . Ωσαύτως ή έκτέλεσις ενός δημοσίου έργου απαιτεί τήν συν
τονιστικήν δράσιν διαφόρων υπηρεσιών. 'Όταν έν τών μερών τού συστήματος δέν λει- 
τουργήση κανονικώς, η παροχή καί ή έκτέλεσις δέν θά είναι ή άπαιτουμένη. Ή  κυ- 
ριωτέρα συνέπεια θά είναι ή καθυστέρησις, έξ ής τά σχετικά έπακόλουθα. Μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν παρουσιάζει τό πρόβλημα τού συντονισμού, προκειμένου περί έκτελέσεως 
μεγάλων έργων. Γο δλον θέμα καθίσταται έτι όξύτερον καί απαιτεί έν παντί τήν έφαρ- 
μογήν τής αρχής τού συντονισμού, υπό τά σημερινά δεδομένα .καθ’ ά ή έφηρμοσμένη 
διοικητική αντιμετωπίζει τό σοβαρόν πρόβλημα τής ταχείας μεταφοράς τών τεχνι
κών εφευρέσεων από τού έπιστημονικοΟ εργαστηρίου εις τήν πρακτικήν εφαρμογήν.
Η ταχύτης αυτή επιβάλλει συντονισμόν πρός κάλυψιν χρόνου. Ή  άπαίτησις τής συμ
μετοχής δλων εις τήν γενικήν προσπάθειαν βελτιώσεως τής κοινωνικής ζωής δέν δύ- 
ναται να λάβη μορφήν άνευ συντονισμού. Ή  συντονισμένη προσπάθεια είναι σήμερον 
επιβεβλημένη εις πάσαν δράσιν. Πρέπει, δθεν, νά εύρη εις τήν διοικητικήν όργάνωσιν 
τήν κατάλληλον θέσιν της.

6. Ά  ρ χ ή ό λ ο  κ λ η ρ ώ σ ε ω ς. Ή  όλοκλήρωσις είναι έννοια συγγενής 
προς τήν τού συντονισμού. Πρόκειται περί διαδικασίας δημιουργίας ένότητος έξ υπαρ- 
χουσών οιαφορών, συνδεομένων δι’ εσωτερικών δεσμών. Εις τήν Διοικητικήν όργάνω- 
σιν ή αρχή τής όλοκληρώσεως άναφέρεται εις τήν ένότητα τών προσπαθειών ή τών 
οργάνων. Επιβάλλεται ιδία, έπί όμοειδών δραστηριοτήτων. Είναι άποδεδειγμένον, δτι 
ή προσαρμοστικότης μιας μονάδος, πρός άντιμετώπισιν τών παρουσιαζομένων έκάστοτε 
προβλημάτων, έξαρτάται βασικώς έκ τής ολοκληρωτικής αυτής μορφής. Ή  συνοχή 
έκάστης υπηρεσίας άπαιτεΐ όλοκλήρωσιν, δπως τό τέλειον αποτέλεσμα προϋποθέτει 
ολοκληρωτικήν προσπάθειαν. Ό άσκοπος διαχωρισμός προκαλεϊ δυσμενείς έπιπτώ- 
σεις, αί όποϊαι άνεφέρθησαν εις προηγουμένας παρατηρήσεις ώς συγκρούσεις. Ή  όλο- 
κλήρωσις συνεπάγεται τάς εξής, κυρίως, ιδιότητας είς μίαν μονάδα δράσεως : 

α) Ικανότητα προσαρμογής, 
β) Ικανότητα έλαστικότητος καί ελιγμών, 
γ) 'Ικανότητα έπιλογής καταλλήλου προσωπικού καί μέσων, 
δ) Αυτοτέλειαν, δι’ ής επιτυγχάνεται κυρίως ή έξαφάνισις αντιδράσεων τών μι

κρών όμοειδών μονάδων.
ε) Ικανότητα άντιμετωπίσεως καταστάσεων, άνευ μεταβολ,ής τού συνήθους ρυ

θμού έργασίας.
στ) Ηύξημένην έσωτερικήν συνοχήν, ήτις ώς ψυχολογικόν φαινόμενον αυξάνει 

τήν πρός δράσιν διάθεσιν τών οργάνων τής μεγάλης καί έν ολοκληρώσει έμφανιζομέ- 
νης μονάδος.

Ή  σύγχρονος όργάνωσις δέν δύναται νά άγνοή τήν άρχήν τής όλοκληρώσεως, 
πολύ δέ περισσότερον ή Γραφειοκρατική δμάς, ή Δημοσία Λιοίκησις.

Διά τής όλοκληρώσεως τελειοΰται έν πρόγραμμα, καλύπτεται μία ανάγκη. Συμ- 
πληροϋται ή άρχή τού συντονισμού καί έπιτυγχάνεται ή ένότης τών προσπαθειών. Ή 
σύγχρονος προσπάθεια πρέπει νά είναι καί ολοκληρωτική. Ή  τεχνική πρόοδος δέν έπι-
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τρ έπε ι  διασποράν καί διαχωρισμόν προσπαθειών. II μετασχηματισμός της θελήσεως 
εις δύναμιν δημιουργικήν απαιτεί συντονισμόν καί όλοκλήρωσιν. Τό κοινόν έργον έπι- 
βάλλει κοινήν καί σύγχρονον προσπάθειαν' καί τό τέλειον καί ιδανικόν αποτέλεσμα 
απαιτεί συγχρονισμένην καί ολοκληρωτικήν ενέργειαν.

7. ’Α ρ χ ή  Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς :  .Πρόκειται περί σημαντικωτάτης αρχής, 
εφαρμοζόμενης εις πάσαν σχέσιν μεταξύ θυσίας και ώφελείας, μεταξύ κέρδους καί 
ωφελιμότητας. ΓΩς αρχή τής Δημοσίας Διοικήσεως, ή Οικονομία δέν χαρακτηρίζεται 
ώς αυτοσκοπός. Έ ν προκειμένω ή οικονομία συνδέεται μέ την τακτικήν ανακατανομής 
καί άναοιαρθρώσεως τής δαπάνης. Ή  πρέπουσα σύνδεσις. ανθρώπων καί χρόνου εντός 
των πλαισίων των δαπανών είναι αποφασιστικής σημασίας. Πολλάκις ή αρχή τής οικο
νομίας άντιτίθεται προς τό πνεύμα τού διοικητικού πολιτισμού μας. Ή τακτική άπο- 
περατώσεως τής εργασίας εντός τού ωραρίου άπασχολήσεως των υπαλλήλων καί ουχί 
ένωρίτερον, είναι χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής έπικρατούσης έπί τού θέματος άντι- 
λήψεως. Είναι εσφαλμένη ή άντίληψις των δμαδικώς εργαζομένων, περί μη υπεροχής 
τω ν, άλλ’ έξισώσεώς των έν τή άποδόσει.

Δαπάνη πρέπει νά είναι ή αποφυγή σπατάλης. Τούτο έπιτυγχάνεται διά τής κα
ταλλήλου χρησιμοποιήσεως των υπηρεσιών των εργαζομένων εις πάσαν δράσιν.

Αί δαπάναι περιορίζονται σημαντικώς διά της αποφυγής των επαναλήψεων. ΤΙ 
έπανάληψις, ή άσκοπος δηλ. δράσις έπί τών αυτών πραγμάτων, προκαλεΐ μεγίστην 
σπατάλην χρόνου καί ώς έκ τούτου επιπτώσεις δυσμενείς έπί τής ορθής συνδέσεως αν
θρώπου καί χρόνου. ’Ιδιαιτέραν, έν προκειμένψ, σημασίαν έχει καί ή κατάλληλος χρη- 
σιμοποίησις τών διαθεσίμων έκάστοτε τεχνικών μέσων. Πάσα άλογος καί αδικαιολό
γητος ή περιωρισμένη χρήσις των είναι άντιοικονομική.

Ή  αρχή τής οικονομίας άναφέρεται ακόμη καί εις τήν αξιολογήσω τής άναγ- 
καιότητος ύπάρξεως μιας δημοσίας υπηρεσίας. Ή  άναγκαιότης ύπάρξεως μιας υπη
ρεσίας δέον νά σχετίζεται πρός τήν κάλυψιν πραγματικής καί ψυχολογικής άνάγκης. 
Δεν είναι νοητή ή ΰπαρξις υπηρεσίας, ήτις δέν έχε: άντικείμενον καί πλήρη άπασχό- 
λησιν. Έ π ί τοΰ θέματος απαιτείται καί σχετική άναθεώρησις τής εσφαλμένης τοπο- 
θετήσεως τών πολιτών έναντι τής οικονομίας ώς άρχής τής δημοσίας διοικήσεως. Είναι 
απαράδεκτος οιά τήν οικονομίαν ό μή σεβασμός τών πραγμάτων τοΰ Κράτους, είτε 
προέρχεται από τά όργανα τής διοικήσεως, είτε από τούς διοικουμένους. Διά τήν άνα- 
θεώρησιν τής τοιαύτης τοποθετήσεώς μας, έναντι τοΰ Κράτους, δέον νά παύσωμεν νά 
θεωρώμεν τό Κράτος ξένον πρός ημάς. Εις τήν ϋπαρξιν τού Κράτους δέον νά στηρίζω- 
μεν τήν ίκανοποίησιν πάσης νομίμου άπαιτήσεώς μας. ’Απαιτείται, πρό πάντων, ρεα
λιστική σύλληψις τής έννοιας τοΰ Κράτους καί ορθή άντίληψις τής θέσεως τοΰ πολί
του έναντι αυτού. Είναι τό βασικώτερον στοιχεΐον τής οικονομίας. Είναι ή προϋπόθε
σή εφαρμογής τής οικονομικής άρχής εϊς πάσαν έκδήλωσιν τής κοινωνικής ζωής. 
Λόγο) τής σοβαρότητος τοΰ θέματος, έπιμένομεν εις τήν μεταβολήν τής προμνηθείσης 
νοοτροπίας, ήτις θεωρείται εις πάσαν περίπτωσιν άντιοικονομική.

Εις τον σύγχρονον κρατικόν μηχανισμόν είναι επικίνδυνος οίαδήποτε διάφορος 
άποψις. Δέν απα ιτείτα ι ιδιαιτέρα προσπάθεια διά τήν εφαρμογήν τής οικονομικής άρ- 
γής , ήτ ις ,  καθ’ ά καί εις προηγουμένας παρατηρήσεις ετονίσθη, αποτελεί τήν βάσιν 
πάσης έλλογου προσπάθειας, συμφώνως πρός τήν οποίαν επιδιώκεται το μεγαλύτερον 
δυνατόν αποτέλεσμα διά τής μικροτέρας δυνατής θυσίας.

8. ’Α ρ χ ή  ά π ο φ ά σ ε ω ς :  Πρόκειται περί τής τελευταίας έν τή παρα
θέσει βασικής άρχής όργανώσεως τής Δημοσίας Διοικήσεως. Σημαίνει τήν συνειδητήν 
έπιλογήν μεταξύ πολλών δυνατών μορφών συμπεριφοράς, ήτις επιδιώκει τήν έφαρμο- 
γήν μιας ή πλειόνων, άναλόγως τής περιπτώσεως. Ή  άπόφασις δέν είναι αυτοσκοπός. 
Είναι προετοιμασία μιας πράξεως, είναι τό μέσον, δΤ ού όδηγούμεθα εις εν άποτέλε-
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σμα. Χαρακτηριστικά, της περί ής ό λόγος άποφάσεως είναι : α) ή δυνατότης επιλο
γής καί β) τό συνειδητόν της επιλογής. Έπί μιας δυνατότητας συμπεριφοράς καί αυ
θορμήτου ενεργειας δέν υπάρχει άπόφασις. Άναλόγως τοϋ περιεχομένου διακρίνομεν 
αποφάσεις διάφορου έκτάσεως καί σοβαρότητας μέ ανάλογα, γνωρίσματα Ή  δλοκλή- 
ρωσις μιας ο'ιασδήποτε άποφάσεως διέρχεται τρεις κυρίως φάσεις :

α) Ιήν αιτίαν της λήψεως μιας άποφάσεως (δύναται νά είναι οίασδήποτε μορ- 
φης, ήτοι : ιδέα, περιστατικών, άνάγκη, πρόγραμμα κ.λ.π.) .

β) Τήν προκαταρκτικήν ένέργειαν της άποφάσεως, ήτοι : συγκέντρωσιν στοι
χείων, άνάλυσιν καί έξεύρεσιν της συμβολής εκάστου εις τό αποτέλεσμα, επεξεργασίαν 
κατάλληλον των παραγόντων κ,λπ. καί

γ) Τήν τελικήν μορφήν της άποφάσεως, ήτοι τήν έμφάνισιν αυτής έν τώ κόσμω 
τής οργανώσεως, οτε εμφανίζονται καί άρχονται at άνάλογοι άντιδράσεις.

11 διαμόρφωσις μιας άποφάσεως έξαρτάται κατά πολύ έκ τής έπιδράσεως διαφό
ρων παραγόντων καί συντελεΐται εις τό στάδιον τής τρίτης φάσεως.

Εις πάσαν περίπτωσιν ή άπόφασις πρέπει νά λαμβάνεται από τό πλέον αρμόδιον 
καί κατάλληλον όργανον, νά παρέχη δέ εις δλας τάς λεπτομέρειας της τό στοιχεϊον 
τού συμβιβασμού. Τοϋτο πρέπει νά άποτελέση άρχήν άπαράβατον διά τήν μέθοδον δρά- 
σεως τής δημοσίας διοικήσεως. ’Ασυμβίβαστος πρός τά πραγματικά δεδομένα άπόφα- 
σις προκαλεΐ άντικοινωνικάς Ιπιδράσεις.

Αποφασίζω όρθώς πρέπει νά σημαίνη : μεταβαίνιυ άπό τήν σκέψιν εις τήν πρα
γματικότητα, άπό τό άφηρημένον εις τό συγκεκριμένον. Ή  βελτίωσις δέν επέρχεται 
μέ σκέψεις καί λόγους, πραγματοποιείται μέ όρθάς καί συγκεκριμένας άποφάσεις. Δέν 
αρκεί ή απλή τοποΟέτησις των προς λύσιν προβλημάτων’ απαιτείται θέλησις καί άπό- 
φασις πρός λύσιν των. Καί μέ τάς όλίγας αύτάς, περί τής άρχής τής άποφάσεως, πα
ρατηρήσεις κλείνομεν τό περί των βασικών άρχών τής Διοικητικής οργανώσεως κε- 
φάλαιον, δοθέντος δτι ή πλήρης άνάλυσις αυτών έκφεύγει καί τής δυνατότητάς μοις 
καί τής άρχικής προθέσεώς μας.

Πάντως, εκ των δοθέντων στοιχείων καί τών άναλόγων επ’ αυτών παρατηρή
σεων, προέκυψεν άναμφιβόλως ή διαπίστωσις τής ύψίστης σημοισίας τών έξετασθέντων 
κεχωρισμένως καί έν συνδυασμώ άρχών. 'Π ίεράρχησίς των έγένετο άνευ κριτηρίων, 
ύπό τήν σκέψιν δτι ή εφαρμογή εκείνης ή τής άλλης εις τήν δημοσίαν διοίκησιν θά 
έξαρτηθή άπό τάς πραγματικάς έκάστοτε περιστάσεις. Αί περιστάσεις θά οδηγήσουν 
εις τήν κατάλληλον έπιλογήν τής ακολουθητέας αρχής. Ή  σημασία τών περιστάσεων 
είναι τεραστία. Αύταί άποτελοϋν τό ρεύμα τής. ζωής καί τον οδηγόν τής έπιλύσεως 
τών προβλημάτων. Ή  άγνοιά των σημαίνει ελλειψιν προσαρμοστικότητας, παρωχημέ- 
νην νοοτροπίαν, σκλήρυνσιν τής σκέψεως καί άδυναμίαν ορθού προσανατολισμού δι’ 
άνωτέρας επιτεύξεις. Καί αυτό άκριβώς είναι τό πλέον έπικίνδυνον διά τον μηχα
νισμόν τής Δημοσίας Διοικήσεως. Πρέπει νά γίνη συνείδησις πάντων, δτι «τό μέλλον 
δέν άνήκει εις δσους είναι ικανοποιημένοι μέ τό παρόν ή εις δσους ϊστανται δειλοί καί 
φοβισμένοι προ τών νέων ιδεών καί τών παλαιών σχεδίων’ άνήκει, μάλλον, εις εκεί
νους, ο'ι όποιοι συνδέουν τήν ένόρασιν, τον λόγον, τό θάρρος, τάς άποφάσεις μέ μίαν 
άφοσίωσιν εις άρχάς άνωτέρας, εις ιδανικά υψηλά». Ή  σύγχρονος, δθεν, σκέψις καί 
πράξις, εις πάσαν έκδήλωσιν τής ζωής, είναι άναγκαία όσον ύπέρ ποτέ άλλοτε.

(  Σ υ νεχ ίζε ι α ι)



’ Α σ τυ νο μ ικ ά ! ε κ δ η λ ώ σ ε ις

Πασχαλινή εορτή στή Λέσχη 
τής "Αστυνομίας Πόλεοον Πατρών

Γ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ,  c Υτταστυνόμου Α'

ΠΕΡΑΣΕ, γ ια  μιά ακόμη φορά, ή μεγαλύτερη,, ή θαυμασιώτερη Εορτή τής Χρι- 
σιανοσύνης.
Ό  Ά ναστάς Θεάνθρωπος κατεπλημμύρισε τις καρδιές δλων των Χριστιανών, είδι- 

κώτερα δε δλων  των Ε λλήνω ν, μέ τήν ύπέροχη έκείνη άγαλλίασι καί ευφροσύνη, πού 
μόνον Αυτές μπόρεσε, μέ τήν κοσμοσωτήριο ελευσί Του νά δημιουργήση.

Ολοι, μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες, άναβαπτισμένοι στο νάμμα τής 
ψυχικής καθάρσεως. ξεχάσαμε γ ια  λίγο τέν κακό εαυτό μας καί άφήσαμε νά ξεχει- 
λίση άβίαστα καί ε ίλ ικρ ινά  ή ύπέροχη έκείνη ευχή καί διαπίστωσι : «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕ
ΣΤΗ —  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ».

Ετσι, άναβαπτισμένοι στό ψυχικό λουτρό τής Θρησκευτικής μας συνειδήσεως, 
άναλογιστήκαμε πάλι τό μέγεθος τής Σταυρικής Θυσίας τοΰ Θεού καί ενατενίσαμε τό 
όραμα τής Ά ναστάσεώς Του, έν πεποιθήσει, δτι αΰτη είναι άνύψωσις τοΰ ’Ανθρώπου, 
απο τον βόρβορον τοΰ ηθικοΰ εγκλήματος εις τήν πανέμορφη σφαίρα τής Χριστιανικής 
Μεγαλωσύνης.

Αλήθεια ! Τέτοια συγκλονιστική ψυχική δόνησι καί ειλικρινή πρόθεσι μελλον
τικής ήθικής πορείας μόνον τ ’ "Αγια Πάθη καί ή ’Αγία Άνάστασι τοΰ θεοΰ προκα- 
λοΰν στον άνθρωπο.

Ύπό αυτά τα υπέροχα αισθήματα οίστρηλατούμενοι, οί ’Αστυνομικοί τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Πατρών, γιορτάσαμε κ ι’ εφέτος τό Πάσχα μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα 

υπέροχου ψυχικοϋ μεγαλείου.
Στην θαυμάσια στολισμένη, μέ ’Εθνικά χρώματα, Πασχαλινές απεικονίσεις καί 

έμδλήματα τής Ε θν ική ς  Έπαναστάσεως, Λέσχη ’Αστυνομίας Πατρών, μέσα δέ στό 
υπέροχο φυσικό ντεκόρ τής Πλατείας Υ ψηλώ ν 'Αλωνίων, νοιώσαμε τούς εαυτούς μας 
πιό κοντά στό Θεό καί στον άνθρωπο.

“Ολοι οί ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, μέ επικεφαλής τόν Διευ
θυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ·. Σπυρ. Κάκκον,, ψυχή, στήν 
κυριολεξία, τής δλης εορτής, καί τόν Υποδιευθυντήν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. 
Θεμ. Νίκαν, μέ ειλ ικρ ινή  χαρά καί αγάπη, αρχίσαμε, από τό πρωί ακόμη, νά ύποδε-
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Άστυνομικαί έκδηλώσεις

χόμαστε εγκάρδια τις χιλιάδες των ΙΙατρινών, πού, σέ άναγνώρισι των ύπηρεσιών τοΰ 
Αστυνομικού Σώματος, προσήλθαν καί μάς ευχήθηκαν τό «Χριστός ’Ανέστη».

Πλούσια καί πικάντικα τά εδέσματα, προσεφέρθησαν μέ απλοχεριά καί οί ήχοι 
τού τσουγκρίσματος των κόκκινων αϋγών καί των ποτηριών μέ τήν γάργαρη Έλλη- 
νική ρετσίνα, έσφυρηλάτησαν ακόμη περισσότερο τούς ακατάλυτους αμοιβαίους δεσμούς 
αγάπης κι’ εμπιστοσύνης, μεταξύ κοινωνίας καί ’Αστυνομίας.

Ξεχωριστή αΐσθησι έκαμε ή έπίσκεψι, στή Λέσχη, τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Πάτριον κ. Κωνσταντίνου, τού Νομάρχου Άχαΐας κ. Ματαράγκα, τοΰ Στρατιω
τικού Διοικητοΰ Ταξιάρχου κ. Δικαίου, τοϋ Δημάρχου Πατρέων κ. Τσερώνη καί των 
άλλων εκπροσώπων των Στρατιωτικών καί Πολιτικών ’Αρχών, των Επιστημονικών 
Ιδρυμάτων καί Συλλόγων κ.λ.π.

Οταν τελείωσαν οί επισκέψεις, στρώθηκε πλούσιο τραπέζι, είς τό όποιο παρεκά- 
θησαν δλοι οί ’Αξιωματικοί τής Διευθύνσεως. μετά των οικογενειών των, ώς καί πολλοί 
κατώτεροι.

’Αδελφωμένοι, σαν μιά μεγάλη οικογένεια, γλεντήσαμε καί χορέψαμε μέχρι τις 
βραδυνές ώρες.

Ή έφετεινή γιορτή τής Λαμπρής ήτανε ή πιό καλή από δλες τις προηγούμενες.
Ευχόμαστε ολόψυχα σέ δλους τούς "Ελληνας καί είδικώτερα στους σεβαστούς κ .κ. 

Προϊσταμένους μας καί αγαπητούς συναδέλφους μας τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, δπως 
τό Πάσχα τοΰ έτους 1970 είναι ακόμη πιό χαρούμενο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
Γ. Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Ό  ’Αστυνομικός Λντής Α'. κ. 
Σπυρ. Κάκκος, ένω «τσουκρίζει» 
τό πασχαλινό αύγό μέ τον Νο
μάρχην ’Αχαΐας κ. Ματαράγκα.



Συνεστίασις 'Αστυνομικών Υπαλλήλων 
τής Ε' Ά στυν. Ύποδιευθύνσεως 'Αθηνών

Ύ ττό κ. Κ. X .

Τ ΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ τής 13)4)69,  ημέραν εορτασμού του έφετεινοϋ Πάσχα, εις 
τό κέντρον Γ. Κανελλοπούλου, εντός τοϋ "Αλσους Παγκρατίου, έλαβε χώραν συνε- 

στίασις των ’Αστυνομικών υπαλλήλων τής Ε' Άστυν) κής Τποδ) νσεως Αθηνών, εις 
τά πλαίσια τοϋ γενικού εορτασμού της  Άναστάσεως τοϋ Κυρίου. Παρέστησαν εις την, 
πρωτοβουλίφ καί οργανώσει τοϋ Προϊσταμένου της έν λόγφ Υπηρεσίας Άστυν) κοΰ 
Δ) ντοΰ Β ' κ. Ά θαν. Γεωργίου, γενομένην εορτήν πολλοί επίσημοι καί έτεροι προσκε
κλημένοι.

Ή  διασκέδασις διήρκεσε μέχρι της 16ης ώρας καί υπήρξε κατά πάντα επιτυχής. 
Τό ανάλογου κέφ ι έπεκράτησε καί σχετικόν μουσικόν συγκρότημα έσκόρπισε την λε
βέντικη μουσική εις τό χαρούμενου περιβάλλον.

Έ ν αρχή της τελετής ώμίλησε πρός τούς παρισταμένους ό Άστυν) κός Δ) '/τής Β, 
κ. Ά θαν. Γεωργίου, δστις, μεταξύ άλλων, είπε τά εξής :

«’Αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,
Ηρωτίστως θεωρώ εαυτόν δποχρεωμένον μεγάλως νά σάς ευχαριστήσω διά την 

εύγενή καλωσύνην, ήν είχατε άπαντες να προσέλθητε εις τόν χώρον τούτον, τον εύγε- 
νώς προσφερθέντα από τόν κ. Κανελλόπουλον Γεώργιον, τόν καλόν πατριώτην καί φί
λον τή ς  Αστυνομίας, δν καί ιδιαιτέρως εύχαριστοΰμεν, καί νά συνεορτάσητε μεθ’ ημών 
την Μ εγάλην καί Α γ ία ν  ταύτην ημέραν τής Χριστιανοσύνης, τό ΠΑΣΧΑ, τό ΚΥ
ΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑ.

'Άφατος είναι ή χαρά καί ή άγαλλίασις ημών τών Χριστιανών διά την Άνάστα- 
σιν τοϋ Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού καί ιδιαιτέρως ημών τών Έλλλήνων, οίτινες εϊ- 
μεθα, χωρίς υπερβολήν, δ Εκλεκτός τού Θεού Λαός, αφού καί ή Ελληνική γλώσσα 
έπελέγη υπό τών Ευαγγελιστών διά τη ν  έγγραφον διατύπωσιν της Θείας ΕΚΕΙΝΟΥ 
διδασκαλίας...

Έορτάζομεν λοιπόν σήμερον τό “Αγιον Πάσχα καί τό έορτάζομεν μέ ιδιαιτέραν 
λαμπρότητα καί ιδιαιτέραν ήσυχίαν καί τάξιν, διά τρίτην κατά σειράν φοράν, πράγμα 
τό όποιον όφείλομεν, ως καί πλεΐστα άλλα, πολλά καί μεγάλα, εις την 21ην ’Απριλίου 
καί εις τούς γενναίους, ο [όπο ιο ι, υπό τη ν  πεφωτισμένη'/ ηγεσίαν τού Πρωθυπουργού 

τής Ε θνικής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, προτάξαντες τά στήθη των, 
κατώρθωσαν νά σταματήσουν τόν κατήφορον, εις δν έβαινεν ή Ελλάς, ώθουμένη από 
τούς έθνοκτόνους καταστροφεϊς, τούς κομμουνιστάς, συνεπικουρουμένους, έν αγαστή 
συνεργασία, καί άπό τούς πάσης φύσεως φαυλοκράτας, ν’ ανασύρουν ταύτην κυριολε- 
κτικώς έκ" τού χείλους τής άβύσσου καί ήμιθανή νά τής εμφυσήσωσι πνοήν νέαν καί
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Δεν ύπερβάλλομεν εάν είπωμεν, δτι ή ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗ διά τής σωτηρίας καί 
τελείως αναίμακτου ένεργείας τής δράκος των γενναίων τέκνων της. Άπεδείχθη διά 
μίαν είσέτι φοράν δτι 6 Πανάγαθος Θεός, δ Θεός τής Ελλάδος, έστω καί τήν ύστάτην 
στιγμήν, έκαμε τό θαϋμα του καί έσωσε τήν Χώραν ταύτην, μέ τόν περιούσιον Ααόν 
καί τήν τρισένδοξον 'Ιστορίαν, διά τήν οποίαν δλοι οί Λαοί τής Γής μάς ζηλεύουν καί 
μάς φθονούν οί εχθροί μας.

Είδικώς ημείς οί ’Αστυνομικοί καί αί οΐκογένειαί μας, είμεθα ιδιαιτέρως ευγνώ
μωνες πρός τούς Πρωτεργάτας τής Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως, διότι όφείλομεν πρός 
αυτούς, συγκριτικώς, πολύ περισσότερα, απ’ δσα οί λοιποί "Ελληνες, διότι καί μόνον 
τό φάσμα τού αχαλίνωτου «πεζοδρομίου», εάν φέρωμεν εις τήν μνήμην μας, είναι δυνα
τόν νά καταληφθώμεν υπό συναισθημάτων φρίκης καί άπογνώσεως.

Αλλά δεν έπιθυμώ νά σάς κουράσω περισσότερον, Κυρίαι καί Κύριοι, 6ι’ δ καί 
τελευτών με το πατροπαράδοτον χαρμόσυνον μήνυμα πρός πάντας «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ

ΤΗ* , εύχομαι άμα όπως ό Άναστάς Κύριος χαρίζη εις τήν φιλτάτην Πατρίδα ημών 
όξαν καί Μεγαλεΐον, εις τήν Εθνικήν Κυβέρνησαν, διά τήν ευόδωσιν καί όλοκλήρω- 

σιν των 'Εθνικών στόχων, οΰς έταξε, μακροημέρευσιν, υγείαν καί ευτυχίαν, έπ’ άγαθψ 
τής Ελλάδος καί δλων ημών, πρός πάντας υμάς καί τάς οικογένειας, υγείαν, ευτυχίαν 
καί χαράν.

Νυν δλοι μαζί άς άναφωνήσωμεν :
Ζήτω τό ’Έθνος !
Ζήτω ή ’Εθνική μας Κυβέρνησις !
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων !».

Συγχαίροντες καί συνεορτάζοντες, ευχόμεθα δλοψύχως «χρόνια πολλά».

Κ . X.

Π ΟIΗ Σ IΣ

Σ α ν  σ ή μ ε ρ α

ι
Σάν σήμερα άνέτειλε 
τό φως τής Άναστάσεως 
καί ή Ελλάς εσώθη 
διά τής Έπαναστάσεως.

Σάν σήμερα έτέθησαν 
φραγμ,οί στην αθλιότητα, 
στους φαύλους, στους κομμουνιστάς, 
σ’ δλη τήν βαρβαρότητα.

3

Σαν σήμερα εκτυπησαν 
οί κώδωνες χαρμόσυνα, 
καί εις τήν ιστορία μας 
έ γ ρ ά φ η σ α ν  ο ρ ό σ η μ α .

Σάν σήμερα γεννήθηκαν 
στρατιωτικοί γενναίο ι... 
άς πάρουν οέ παράδειγμα 
οί αυριανοί μας νέοι.

ΠΑΝ. Γ Α Λ Λ Ο Σ  
’Α στννό/ ιος Β'



’Από τήν ’Εθνικήν  

δρασιν τής ’Α σ τυ 

νομίας Π όλεω ν κα

τά τήν κ α το χ ή ν .

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  
Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Δ Ο Τ Η

Γ. Δ Ο Υ Κ Α Κ Η ,  Ά ν θυ ττα σ τυ ν ό μ ο υ  ε .σ .

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Κ Ι ’ Η ΟΜΟΡΦΗ "Ελενα συνέχιζε έξυπνα τό ρόλο της σύμφωνα μέ τις οδηγίες του 
Τσενόγλου.
Έ ντύπωσι δμως τής είχε κάνει γ ιατί, παρά τήν τυφλή εμπιστοσύνη πού τής έδει

χνε ό ΑΝΙΑΝ, άπέφευγε να τής πή ποΰ καθόταν.
Προσπάθησε καί κατάφερε να πληροφορηθή άπό φίλο του καί συνεργάτη του, πού 

τήν καλόβλεπε, οχι μόνο τό σπίτι του στήν οδό Μ. ’Αλεξάνδρου, άλλα δτι ήταν καί 
παντρεμένος.

Φυσικά, ή κοπέλλα στήν άρχή, νόμισε πώς ό λόγος ήταν αυτός, κατόπιν δμως 
εξακριβώνει καί αναφέρει στον Τσενόγλου δτι τό σπίτι του ό ΑΝΙΑΝ στήν οδό Μ. 
’Αλεξάνδρου είχε μεταβάλει σέ κέντρον διερχομένων αξιωματικών των μυστικών ύπη- 
ρεσιών τοϋ "Αξονος.

"Οπως ό Χέρμοϋς, αξιωματικός τοΰ Ναυαρχείου,, ό Σοΰμαν ’Άνγκρε, τής Γερμα
νικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ό  Τόλου τής ’Ιταλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 0 FI, δ Άντρεάζι, πλωτάρχης, 
δ Ούμβέρτο Ό σπίτσ ι, λοχαγός τοΰ «Όφφίτσιο Ίνφορματσιόνι», δ Φεντέλι, Ζ. Ριμάλ- 
ντι, δ Λουΐτζι Ά ντονιότι καί δ μαρεσάλος Φολίνι, τής Υπηρεσίας Πληροφοριών τής 
Καραμπινιερίας ’Αθηνών. ’Ως γνωστόν καί άπό τόν Τύπον, δ διοικητής τής Καραμπι- 
νιερίας ’Ά ντελο , πού είχε σχημ,ατίσει τό απόσπασμα για τή σύλληψη καί τόν φόνο 
τοΰ συνταγματάρχου Τσιγκάντε, τήν έπιχείρησι είχε αναθέσει στόν μαρεσάλο Φολίνι, 
τόν Τόλου καί τόν Μεόλι. Ή  έξόρμησι έγινε στις 14-1-1943 καί δ Τσιγκάντες θυσιά- 
σθηκεν ήρωϊκά, άφοΰ προηγουμένως έτραυμάτισε σοβαρά δύο άπό τό απόσπασμα. 

Τόν ίδιο τόν μαρεσάλο, Φολίνι κ ι’ έναν καραμπινιέρη.
Μά ή άντίστασι δλο καί δυνάμωνε, άνδρες, γυναίκες, παιδιά σέ γενικό ξεσηκωμό, 

πού ανάγκαζε τούς κατακτητές να κουβαλούν στρατό γιά τήν άντιμετώπσί της κ ι’ άπό 
τούς πράκτορας καί καταδότας περισσότερη κατασκοπευτική δουλειά.

Πολύ μεγάλο ρόλο στον ’Εθνικό άγώνα έπαιξαν καί οί άνθρωποι των γραμμάτων 
καί οΐ καλλιτέχνες μας, μέ τό κατάλληλο θέατρο, τό πατριωτικό τραγούδι ενεψύχωναν 
τόν λαό νά κρατήση μέχρι τέλους ψηλά τό ηθικόν του καί νά μή λυγίση.

Γ ι’ αυτό δ παμπόνηρος ΑΝΙΑΝ είχε βάλει καί στόν κλάδο αυτόν τήν ουρά του.
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Επεσήμανε γνωστή καλλιτέχνιδα καί σάν θαυμαστής της τήν έκανε τυφλόν δρ- 
γανόν του για τήν παρακολούθησι των συναδέλφων της.

"Ομως τό 1944 χρόνος δύσεκτος γ ια  τους Ναζί.
Ιΐατάρρευσι καί ύποχώρησι στή Μ. ’Ανατολή και προετοιμασία γ ια  τή φυγή τους 

από τήν Ελλάδα καί τήν επιστροφή στην πατρίδα τους γ ια  νά προλάβουν τήν κατα
στροφή της.

Γι’ αυτό άρχισαν νά παίρνουν μέτρα καί νά κλείνουν στόματα. Δέν έπρεπε ν’ άφή- 
σουν πίσω τους μάρτυρας, πού ήξεραν τ’ απάνθρωπα εγκλήματα, πού είχαν διαπράξει 
στον τόπο μας.

Δολοφονίες, απαγχονισμούς, εμπρησμούς, όμηρίες, βασανιστήρια κι ομαδικές εκτε
λέσεις μέ τά φοβερά: εκείνα μπλόκα γιά όποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αφορμή.

’Έχουν μείνει στή μνήμη μου γιά πάντα χαραγμένες οί τραγικές, στιγμές πού 
έζησα σαν αύτόπτης μάρτυς τού φοβερού εκείνου μπλοκ τήν 15 Αύγουστου 1944 στην 
Ν. Κοκκινιά, πού βρέθηκα εκεί γιά υπηρεσία κι ευτυχώς φορούσα, στολή, άλλως δέν 
θά γλύτωνα.

Μάζεψαν δσα άθώα θύματα κράτησε ή ψυχή τους, τά ώδήγησαν κατόπιν στην μάν
τρα τής πλατείας τής Όσιας Ξένης κι άρχισαν τή σφαγή.

ΚΓ ή πολυπόθητη μέρα τής λευτεριάς, μετά από τόσες αγωνίες, τόσες Ουσίες, ξη
μέρωσε στις 12 ’Οκτωβρίου 1944 μ’ ολόλαμπρο ήλιο, μά πού πίσω του παραφύλαγαν 
τά μαύρα σύννεφα τού κόκκινου φασισμού, πού θά σκέπαζαν σέ λίγο τον λεύτερο γαλά
ζιο ούρανό μας.

Μέ τήν έπέμβασι όμως των συμμάχων, τού Εθνικού Στρατού μας καί των Σωμά
των ’Ασφαλείας, υστερ’ από καινούργιες καταστροφές κΓ άπειρα αθώα θύματα, ή χώ 
ρα μας, λευτερωμένη γιά δεύτερη φορά, μπήκε σιγά - σιγά στην κανονική ζωή. στα 
πεπρωμένα της.

Ό κρατικός μηχανισμός άρχισε νά έπαναλειτουργη κΓ οί διάφορες υπηρεσίες νά 
δουλεύουν, γιά νά έπανέλθουν στον ρυθμό τους.

Πολύ δέ περισσότερο οί αστυνομικές υπηρεσίες του είχαν έπιφορτισθή μέ τή ν  
άνακάλυψι καί σύλληψι των δοσιλόγων καί πρακτόρων τού εχθρού.

Τούς ξέραμε δλους, πολλούς κΓ από πριν τον πόλεμο, καί μέ τήν άγρυπνο παρα- 
κολούθησί τους κατά τήν κατοχή γνωρίζαμε μέ κάθε λεπτομέρεια τήν δράσι καί το 
ρόλο πού έπαιξε δ καθένας καί δέν θά δυσκολευόμαστε νά τούς βρούμε, άν άλλοι άπ’ 
αύτούς δέν άκολουθοΰσαν τά στρατεύματα κατοχής κΓ άλλοι, πού είχαν γίνει άφαντοι, 
κρυμμένοι κάτω από ύπόγεια καί καταπακτές.

Τό Κέντρον ’Αλλοδαπών Πειραιώς,, μέ τήν ειδική υπηρεσία του καί τήν διεύθυν- 
σιν των άστυνόμων κ.κ. ’Αβραάμ Βαλσαμή καί Ίωάννου Ξυνοπούλου. μέ τις ομάδες πού 
είχαν σχηματίσει, δέν άφηναν νά γλυτώση κανείς από τούς τελευταίους.

Ή  δική μου ομάδα, επανδρωμένη άπό τον άρχιφύλακα (μακαρίτη) ΙΙασχάλη 
Θεολογίτη καί τούς αστυφύλακες Δημήτριον Σαββόπουλον, Ίω άννην Βέβην, Κων) νον 
Μπαμπουρέλην, Νικίαν Γεωργάτον καί Νικόλαον Άναστασιάδην ασχολήθηκε μέ τήν 
άνακάλυψι καί τή σύλληψι των πρακτόρων ΕΑΤ 376, γιατί των περισσοτέρων τή  δρά
σι ξέραμε άπό προπολεμικά, πού τούς είχαμε συλλάβει, καταδικάσει καί μέ τήν εισβολή 
οί Ναζί τούς άπελευθέρωσαν.

Καί μόνον γιά τόν ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΙΑΝ, τό δεξί χέρι τού ’Αρθούρου Ζάϊτς. δέν 
υπήρχε πιά λόγος ν’ ασχοληθούμε.

Είχε πληρωθή κΓ αυτός, όπως καί πολλοί άλλοι, μέ τόν άγραφο Νόμο : Τ ή ν 
π ρ ο δ ο σ ί α ν π ο λ λ ο ί  ή γ  ά π η σ α ν, τ  ό'· ν π ρ  οι δ ό τ η ν  ο όΊ δ ε ί ς.

“Ενα ανώνυμο τηλεφώνημα, στις 10 Μαρτίου 1944,, ειδοποιούσε το νοσοκομείο 
τού ’Ερυθρού Σταυρού, δτι πτώμα άνδρός βρίσκεται σ’ ένα ύψωμα κοντά στο Ψυχικό,

’Αμέσως ξεκίνησε άσθενοφόρον μ’ ένα νοσοκόμο καί τόν υπενωμοτάρχην Τ ζώτην, 
φθάνουν επί τόπου καί πράγματι βρίσκουν ένα αίμόφυρο πτώμα.
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Μά δτα,ν τό σήκωναν, για νά τό βάλουν στο φορείον, ό νοσοκόμος είπε ξαφνιασμέ
νος :

— ’Ανασαίνει !
Με μεγάλη προσοχή έτοποθέτησαν τον τραυματία στό ασθενοφόρο καί τον μετέ

φεραν ολοταχώς στο Πολιτικό Νοσοκομείο, πού διημέρευε.
Ό  νοσοκόμος Επισκόπουλος πήρε από τό φορείο, μέ τά γερά μπράτσα του, τόν 

τραυματία, τον έβαλε στό χειρουργικό τραπέζι κ ι’ ειδοποίησε τόν καθηγητήν κ. Πέραν.
Τ ις πρώτες βοήθειες έδωσε ό χειρουργός ιατρός κ. Μιχαήλ Πάγκαλος κι’ ό τραυ

ματίας άρχισε νά συνέρχεται από την αφασίαν καί νά ψελλίζη.
Τότε ό νοσοκόμος Επισκόπουλος μέ κατάπληξι αναγνωρίζει στό χλωμό έκεϊνο 

πρόσωπο τόν IΙΑΝΝΗ ΑΝΙΑΝ, συγκρατούμενό του στις φυλακές Καλλιθέας κατά τάς 
άρχάς τής κατοχής, δταν είχε συλληφθή από τούς Ιταλούς για την απόπειραν φυγαδεύ- 
σεως έκ τού Πολιτικού Νοσοκομείου τοϋ ’Άγγλου λοχαγού Τζών Άτκινσον, τραυμα
τισμένου από τούς Ναζί, πού τόν είχαν συλλάβει στήν Πάρο.

Ό  γιατρός Πάγκαλος κ ι’ ό νοσοκόμος Επισκόπουλος, σκυμμένοι πάνω απ' τό πρό
σωπο τοϋ τραυματία, προσπαθούσαν νά καταλάβουν τί ψιθύριζε.

Κ ι’ 5 νοσοκόμος, γ ιά  νά τοϋ δώση κουράγιο, τοϋ έλεγε :
— Είμαι φίλος σου, ΓΤΑΝΝΠ, πές. μου τί σοΰ συνέβη.
— Μέ φάγανε άτιμα.
— Ποιοι ; Πές μου, τόν ρωτούσε ό Επισκόπουλος.
— Οί φίλοι, ό Κάρολος, ό Γερμανός λοχίας, κΓ ό ΚΑΡΟΓΣΑΣ. Μοΰ είπανε, πώς 

πάμε γ ιά  γλέντι.
’Εννοούσε τόν γνωστό άρχινοσοκόμο τοϋ Πολιτικού Νοσοκομείου Καρούσα, φίλο 

τοϋ ΑΝΙΑΝ καί συνεργάτη του πράκτορα στά SJS., πού οί προδοσίες του κατά τήν κα
τοχή ήσαν άκατανόμαστες. Καί μάλιστα από σοβαρές πληροφορίες,, πού είχα συλλέξει, 
έλεγαν δτι ό Καρούσας, δπως καί δ ΑΝΙΑΝ, γνωρίζανε τό κρησφύγετο τοϋ (μακαρίτη) 
Συνταγματάρχου Γιάννη Τσιγκάντε στήν οδό Πατησίων 86.

ί  Σ υνεχ ίζετα ι)

t  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
’Αρχηγός της ’Αστυνομικής Άντικατασκο- 

πευτικής 'Ομάδος Κατοχής

f  ΟΜΗΡΟΣ ΤΣΕΝΟΓΛΟΤ 
’Οργανωτής καί ιθύνων νους τής αυτής άντικα- 

τασκοπευτικής όμάδος
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1IAF ΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑ1
— Παρητήθησαν οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι : 1) Άνθυπαστυνόμος Στύ- 

λιας Γεώργ. 2) Δόκ. Άρχιφ. Άκριβόπουλος Κωνστ. 3) 'Γπαρχιφύλαξ Τσιοΰγκος 
Γεώργ. 4) Άστυφ. Λουκαδοΰνος Ιίωνστ. 5) Μανώλης Κωνστ. 6) Ναλπαντίδης Ά χ ιλ . 
7) Μουτζουνέας Εύάγγ. 8) Καρούμπαλης Άθαν. 9) Γιατράς Σπυρ. 10) Μαρτζοϋκος 
Κωνστ. 11) Κατσάρας Γεώργ.

— Διεγράφη δ άστυφ. Παπαδόπουλος Κων) νος, κριθείς άπολυτέος διά λόγους 
υγείας. ***
Σ τ; μ.: Λόγω πληθώρας ύλης, αναβάλλεται διά τό επόμενον τεύχος ή συνέχεια της 

μελέτης «Τοπωνυμικά των ’Αθηνών» τοΰ Άστυν. Β ' κ. I. Ράϊκου καί ή σελίς 
«’Απ’ δ,τι διαβάζω» τοΰ κ. I. Κο.
'Ωσαύτως, δεν κατέστη δυνατή ή φιλοξενία πολλών λίαν ένδιαφερουσών καί 
επικαίρων μελετών (πασχαλινών καί έπετειακών τής 21ης ’Απριλίου — ποιη
μάτων κ.λ.π.) . Τούς εκλεκτούς φίλους Αποστολείς, συνεργάτας καί μη, εύχα- 
ριστοΰμεν θερμώς.

*

Κωνσταντίνος Κίννας
Τήν 19)4)69 άπεβίιοσεν ένταϋθα δ ε.σ. ’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' Άστυκτηνία- 

τρος Κων) νος Κίννας. Μερίμνη τών συγγενών του, μετεφέρθη τήν έπομένην ή σορός 
του εις τήν γενέτειράν του, Ξυλοκέριζα Κορινθίας, ένθα καί έγένετο ή κηδεία του, πα

ρουσία πλήθους κόσμου έκ τών συγγενυ>ν φίλων καί γνω 
στών.

Ό Κων) νος Κίννας έγεννήθη τψ  1900 εις Ξυλο- 
κέριζαν Κορινθίας. Εις τό Ά στυν) κόν Σώμα κατετάγη 
τψ 1937 ώς Αστυνόμος Β ', έχων τά πρός τοϋτο ειδικά 
προσόντα καί διά κάλυψιν θέσεως τής Άστυκτηνιατρι- 
κής Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τήν 18) 7) 
1942 προήχθη εις Άστυν. Α ', τήν 7) 2) 1948 είς Διευ
θυντήν Β' καί τήν 3) 8) 1957 είς Δ) ντήν Α ' . Έξήλθε τοΰ 
Σώματος τήν 1) 1) 1958, λόγω ορίου ηλικίας. Κατά τήν 
μακροχρόνιον υπηρεσίαν του έν τψ  Ά στυν) κψ  Σώματι 
υπήρξε κατά πάντα άξιος. ΕΙχεν άρίστην επαγγελματι
κήν κατάρτισιν καί εύρυτάτην μόρφωσιν. Ώμίλει άπταί- 
στως τήν Γερμανικήν καί Α γγλ ικ ή ν  γλώσσαν. Παρη- 
κολούθει μέ ζήλον τήν έξέλιξιν τής επιστήμης του καί 

έπανειλημμένως συμμετέσχεν Εόρωπαϊκών συνεδρίων. Διεκρίνετο διά τό ήθος καί τό 
αξιοπρεπές τοΰ χαρακτήρος του. 'Ως άξιος επιστήμων, Ά ξ) κός τής ’Αστυνομίας Πό-
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λέων ^(Αστυκτηνίαι.ρος) καί ώς άνθρωπος διεκρίθη καί άνήλθε τήν ιεραρχίαν έπα- 
ς ιω ς. Ετιμήθη διά μεταλλίων καί παρασήμων καί άνταπεκρίθη πάντοτε εις τάς απαι
τήσεις loO επαγγέλματος του. Συλλυπουμεθα καί θλιβόμεθα διά τήν απώλειαν, εύχό- 
μ*θα Oc. οιΜς ο Κ ύρ ιος  αναπαυση την ψυχήν του «έν τόπω χλοερώ... καί πέμψη τήν 
έξ υψους παρηγοριάν εις τούς οικείους του.

Α ιώνια ή μνήμη του.

Γεώργιος Άνδρικόπουλος
Την 11 )4 ) 69 άπεοιωσεν ενταύθα ο ε.σ. Αστυνόμος Α Γεώργιος Ανδρικόπου- 

λος.^Γήν έπομένην έγένετο ή κηδεία του εκ τοϋ ίεροΰ ναού τού Νεκροταφείου Βύρωνος, 
εις ήν, πλην των συγγενών, φίλων καί γνωστών, παρέστησαν : ό ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Β. Σακελλαρίου, ό Άστυν) κός Διευ
θυντής ’Αθηνών κ . Κ. Τσιοΰγκος, ’Αντιπροσωπεία ’Α
ξιωματικών τοϋ Ά στυν) κοΰ Σώματος καί πολλοί άλλοι 
εν ένεργεία καί έν συντάξει Ά ξ) κοί καί κατώτεροι Ά- 
στυν) κοί, συνάδελφοι, φίλοι καί γνωστοί τοϋ μεταστάν- 
τος. Κατεθεσε στέφανον καί άπεχαιρέτησε τον τετιμη- 
μένον νεκρόν ό Ά στυν) κός Δ) ντής Β ' κ. Άθαν. Γεωρ
γίου, είπών τά έξης συγκινητικά λόγια :

«Αείμνηστε συνάδελφε Γεώργιε Άνδρικόπουλε,
Συνεκεντρώθημεν δλοι σήμερον, Μέγα Σάββατον, δτε 
οί ουρανοί είναι ανοικτοί, άναμένοντες τήν Άνάστασιν 
τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ καί Σωτήρος, εις τον 
'Ιερόν αυτόν χώρον, ινα , μετά βαθυτάτου ψυχικού άλ
γους, σέ προπέμψωμεν εις τήν τελευταίαν κατοικίαν 
σου, ένθα «ούκ εστι πόνος, ου θλΐψις, ού στεναγμός».

Ή  θλΐψις πάντων ημών, τών έν ένεργεία καί έν συντάξει συναδέλφων σου, είναι 
βαθυτάτη, ιδία τοϋ όμιλοΰντος, δστις ηύτύχησε νά συνδεθή μαζί σου ιδιαιτέρως διά δε
σμών φιλίας καί αγάπης.

Άναμιμνήσκομαι τής Σχολής Ύπαστυνόμων, εις ήν όμοΰ έφοιτήσαμεν, εις χαλε
πούς οια την Πατριόα καιρούς και ομοϋ, ως συμμαθηται. συνεπολεμήσαμεν, κατά τό 
έθνοκτόνον Κίνημα τοϋ Δεκεμβρίου 1944.

? Τότε ένθυμοΰμαι προέταξες τά στήθη σου εις τήν συνοικίαν Πλάκας καί άλλαχοϋ 
καί έπολεμησες μέ άπαράμιλλον ανδρείαν τούς αδίστακτους τής Πατρίδος εχθρούς, πι
στός εις τόν δρκον, δν έ'δωσες.

Ό  ζήλος καί ή άφοσίωσίς σου εις τά ιδεώδη τής Πατρίδος, Θρησκείας καί Οικογέ
νειας, παραμένουν φωτεινά παραδείγματα διά πάντας τούς νεωτέρους.

Ό  Γεώργιος Άνδρικόπουλος έγεννήθη τψ  1910 εις Κιάτον Κορινθίας. Κατετάγη 
είς τό Αστυνομικόν Σώμα τφ  1937. Αξιωματικός έγένετο τω 1946 καί άνήλθε δλας 
τάς βαθμίδας διά τής έργατικότητός του καί τής άκρας άφοσιώσεώς του είς τό καθή
κον μέχρι καί τοϋ βαθμού τοϋ Αστυνόμου Α ' τάξεως, άποχωρήσας τοϋ Σώματος, λόγφ 
ορίου ηλικίας, τήν 1-1-1967. Έτιμήθη διά πολλών παρασήμων καί μεταλλείων. Άπό 
μικρός ύπήρξεν αγωνιστής καί πάντοτε σπουδαίος μαχητής, παρήρχετσ τάς αντιξοό
τητας τής ζωής καί έξήρχετο νικητής, πλήν τής τελευταίας φοράς, δτε δ αδυσώπητος



θάνατος τον άπέσπασε προώρως άπο τους κόλπους της οικογένειας του, ήν κυριολεκli- 
χώς έλάτρευε καί ήγάπα καί από τους συγγενείς καί τούς φίλους του.

Φεύ ! Αυτή είναι ή μοίρα των θνητών !
Ή βάσκανος μοίρα έκοψε τό νήμα τής ζωής του καί δεν τον άφήκε νά ϊδη τα αγα

πημένα του τέκνα ολοκληρωμένους ανθρώπους.
Εύχόμεθα δ Πανάγαθος Θεός νά ένσταλλάξη βάλσαμον παρηγοριάς εις την πιστήν 

σύντροφον τής ζωής του καί νά προστατεύση τά πεφιλημένα παιδιά του, ή ’Αττική δε 
γη, ήτις θά τον δεχθή μετ’ ολίγον, νά είναι ελαφρά.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον τόσον ήγάπησες καί διά τό^δποϊον 
ήνάλωσες την ζωήν σου όλην, καταθέτει δι εμού επί τής σοροΰ σου στέφανον, ως ελα- 
■/ιστον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης, δια τάς προσφερθεισας υπηρεσίας σου.

Ά ς  είναι αιώνια ή μνήμη σου».
Θλιβόμενοι διά τόν πρόωρον χαμόν τού εκλεκτού ανθρώπου καί συνάδελφου, εύχό

μεθα δπως ό Κύριος άναπαύση τήν ψυχήν του «έν σκηναΐς δικαίων», χαρίση δέ εις τούς 
βαρυπενθοΰντας οικείους του τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Παναγιώτης Βλογιαννίτης

Καί έτέρα απώλεια, εκ τής μερίδος των απομάχων ’Αστυνομικών, έσημειώθη τάς 
ημέρας αύτάς. Τήν 21) 4) 69 άπεβίωσεν ενταύθα ό έ.σ. ’Αστυνόμος Β Παν. Βλογιαν- 
νίτης. Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην εκ τού Α Νεκροταφείου παρουσία πλήθους

συγγενών, φίλων καί γνωστών. Εκ μέρους τοϋ Αστυνομι
κού Σώματος παρέστη ό Ύπαρχηγός κ. Αθαν. Στρατής, 
αντιπροσωπεία Ά ξ) κών καί πολλοί έν ενεργεία καί ε.σ. 
Άστυν) κοί, γνωστοί καί φίλοι τοϋ τετιμημένου νεκροϋ. 
Κατέθεσε στέφανον, εις ένδειξιν τιμής, καί άπεχαιρέτησε 
δι’ αναλογών εκφράσεων τόν νεκρόν δ Ά στυν) κός Δ) '/τής 
Β' κ. Γ. Ρουμελιώτης.

Ό Παναγιώτης Βλογιαννίτης έγεννήθη τω 1907 έν 
Βαφειφ Σπάρτης. Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη 
ώς Άστυφύλαξ τφ  1929. Τφ 1943 ώνομάσθη Τπαστ. Β ',  
τψ 1947 Ύπαστυν. Α ' καί τφ  1959 Ά στυν. Β '.  Έξήλθε 
τού Σώματος, λόγω ορίου ήλικίας, τήν 1 )1 )1 9 6 3 . Ύπη- 
ρέτησεν εις διαφόρους Υπηρεσίας καί άνταπεκρίθη ίκανο- 
ποιητικώς εις τήν ένάσκησιν των καθηκόντων του. ?Ητο 
ευσυνείδητος αστυνομικός καί εξαιρετικός άνθρωπος. Έτι- 

μήθη διά μεταλλίων καί παρασήμων, άναλόγου τών πράξεων του αξίας. Συμμεριζόμε- 
νοι τό βαρύ πένθος τών οικείων του, συλλυπούμεθα καί εύχόμεθα αυτοΐς παρηγοριάν 
Κυρίου. Είθε ό Κύριος νά τάξη τήν ψυχήν αυτού «έν σκηναΐς δ ίκαιων.—». Α ιώνια ή 
μνήμη του.

Κ. Χ.
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2. ‘Η Σ ουρβιά. . . τ ω ν  Σ ταυρολέξων—Πα

ραπόταμος το υ  Ρήνου εις τή ν Πρωσ- 
σ ικήν Ρημανίαν.

3. Συυέβαλε τ ά  μ έγ ισ τα  εις τήυ έξάρθρω- 
σ ιν  τταρανόμων ’Ο ργανώ σεω ν (αρχ ι
κ ά ). Τό έτπ'ρρημα... τ ω ν  Δ ιακόνων.

4. ’ Ιταλός φυσικός, έψευρέτης του αρχαιό
τα τ ο υ  έκ τ ω ν  μέχρι σήμερον γ ν ω σ τώ ν  
τ ύ π ω ν  α ερ ο σ τά το υ .—Δεικτική ά ντω νυ - 
μία (δημ. ο ύδ .).

5. Ή τή ς2 1 η ς  ’Α π ρ ιλ ίο υ  1967 υπήρξε σ ω 
τήρ ιος δ ι’ ολόκληρον τό  ’Έθνος (α ΐτ .) .

6. ’Ακόλουθον το ϋ  «Π ίξ»— ’Αρχικά μεγά
λου 'Ο ργανισμ ού  (ά νσ τρ .) .

7. ’Αντιστρόφους δανειοδοτεί. — Περιλαμ
βάνετα ι εις τ ή ν  π λ ά σ η ν .

8. Β εβα ιω τικόν μόριον τή ς  άρχαίας (ά ντ ι- 
σ τ ρ .) .—Π αρακελευστικόν μόριον.

10. Γαλλικόν μέτρον επ ιφ ά νε ια ς—Ό  άριθμός 
150 ά ντ ισ τρ ό φ ω ς

11. Κόρη το ϋ  Ζ ηνοφάνη , τυρ άννο υ  τής 
Ό λβ η ς , π ο ύ  μέ τ ή ν  ϋπ ο σ τή ρ ιξ ιν  τοϋ 
’Α ντω ν ίο υ  καί τή ς  Κ λεοπάτρας εγινε 
Β α σ ίλ ισ σ α  τή ς  Ά γ γ ιά λ ο υ .—Μπορεί νά 
ε ίνα ι καί σοκολάτα .

12. Γερμανός φ ιλόσοφος, ιδρυτής τή ς Κρι-

10 11
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13.

. ■  -  I Τ I I -> I j  * ' Π  ·

τική ς Φ ιλοσ. (1724—1804 ).— Α σχολεΐται μέ τό  έμπόριον εθνικού προϊόντος μας (γεν. δημ.). 
Το ύ π α ρ χ ο ν—Πόλις τή ς  Β.Α. Γαλλίας, ιστορική πρωτεύουσα τω ν  Δουκών τής Λωραίνης — 
’Αραβικόν άρθρον. κ

14. Χ άλκινον μουσικόν ο ρ γα νο ν  τής σειράς τ ώ ν  σαξοφώ νω ν.-Τ ετράγω νος μαρμαρίνη πλάξ 
επ ι το υ  κ ιονόκρανου τ ο υ  Δωρικού κίονος. ’

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Π ρώην Υ π ο υρ γό ς τή ς  Κυβερνήσεως Μ ομπούτου, έκτελεσθείς τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον 

ώ ς α ρ χ η γό ς ά ν τ α ρ τ ικ ώ ν  ομάδων είς Κογκό—Κάποτε τά  είχε 400. (άνστρ.).
2. Π ροστακτική  ρήματος, άπο τελοϋντο ς τή ν  βάσ ιν τής Χριστιανικής Θρησκείας.—Φημίόεται 

δ ιά  τ ά  π ο υρ ά  τη ς.
3. ’ Ε π ιφανής φ ιλόσοφος έκ Κλαζομενών, π ρ ώ το ς  έγκαθιδρυθείς εις ’Αθήνας, διδάσκαλος, οίκεώς 

καί φ ίλος το υ  Περικλεούς (α ΐτ .) .
4 . ‘Υ ποθετ ικό ν.—Σ ύμβολον τρομερας εκρηκτικής ύλης.
5. Π ρ ο ηγο ύντα ι ή έ π ο ν τα ι το ύ  ονόματος π ο λ λ ώ ν  άθλητικών Σωματείων.
6. Δ η λη τή ρ ιο ν .—Δ ημοσ ιεύο ντα ι εις τή ν  εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (άρχικά).
7. ’ Εκκλησιαστικούς, πρ ο σφέρ οντα ι έκ τ ώ ν  «Σ ών».
8. Χ αρακτηρ ίζουν κ α λή ν  π ο ιό τ η τα .—’ Εκπαιδεύουν υποψηφ ίους Ύπαξ/κούς (άρχικά)
9. Έ χαρ ακτήρ ιζε  τό ν  «Κ αλόν Σαμαρείτην».

10. Ύ π ή ρ ξε ν  ό τ ελευ τα ίο ς  αρχηγός τ ώ ν  θ ύ ν ν ω ν .—Κόσμημα, έχον σχήμα άνοικτοϋ ρόδου
11. Κ ατά τό ν  μύθον το υ  ‘ Ηροδότου, έσώθη ΰ π ό  _Δελφϊνος καί έξήλθε σώος εις τήν ξηρόν παρά

τ ό  Τ α ίναρον ( γ ε ν . ) .—Π ρω τεύουσα  το υ  Νομού Αΐν τής Β. Γαλλίας (άνστρ .). ' '

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξον άριθ. 13)  ̂ ^
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 1) ΠΑΣΧΑ 2 )  ΛΑΜΠΑΔΑ. 3) ΥΛΗΝ (ά νσ τρ .)—ΣΙΝ. 4 ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ 51 ΙΟ- 
ΛΑΟΝ. 6 ) ΕΡ καί ά ν τ ισ τ ρ . ΡΕ. 7) ΚΑΝΑ. 8 ) ΜΠΑΡΙ. 9) ΙΛΕΩΣ. 10) ΣΚΙΝ.
Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ :  1)  ΕΚ. 2 )  ΠΗΡΑ. 3) ΝΑ (ΝΑΝΑ).—(ΝΜ) ΝοΜός). 4 ) ΛΗΡ-ΑΠΙΣ. 5) ΠΑΛΑΙ—
ΑΛΚ (Α Α Κ ιβ ιάδης). 6 )  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (ά νσ τρ .) . 7 ) ΣΠ— ΙΛΙ-ΙΩΝ. 8 ) ΧΑΝΑΑΝ 9) ΑΔΙΚΟΥΣ 
10). ΑΣΑΝ.



[a  \n  la  la  [a  [a  [a  [a  la  [a  is  [a  la  la  [a

Κάθε Τετάρτη
Ω Ρ Α  19-19,15 '

’Α π ό  το ν  δ ίαυλον  «5)> πα ρα κολου 
θ ε ίτ ε  τη ν  τη λ εο π τ ικ ή ν  εκ π ο μπ ή ν  τοΰ  
’Α ρ χ η γ ε ίο υ  τή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λεω ν

Κάθε Σάββατον
Ω Ρ Α  1 2 ,3 0 '-1 3

’Α π ό  τό ν  Ραδ ιοφ ω ν ικόν  Σ τ α θ μ ό ν  τω ν  
’Ε νό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτε  
τή ν  εκ π ο μπ ή ν  τή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π όλεω ν

Π ά ν τ ο τε  επ ίκα ιρο ι, δ ι δ α κ τ ι κ ο ί  καί  έ  ν  - 
δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ι ,  ε ίνα ι χρήσ ιμο ι δ ι’ όλους


