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25Η Μ ΑΡΤ ΙΟ Υ
Π ΙΣ Τ ΙΣ - Π Α Τ Ρ ΙΣ - Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ

Πίστις στο Θεό, πίστις στήν Ελλάδα, πίστις στη Λευτεριά!! !
Αυτή ή άπέραντη πίστη των σκλαβωμένων έδωσε τό θαύμα 

του 1821.
ΓΓ αυτό, την ημέρα που ή Χριστιανοσύνη γιορτάζει τον Ευαγ

γελισμό τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή τήν 25^ν Μαρτίου, διά
λεξαν οί σκλαβωμένοι "Ελληνες γιά τό μεγάλο ξεκίνημα, γιά τον 
αγώνα τής άπελευθερώσεως του "Εθνους.

Καί όπως γιά τή Χριστιανοσύνη ή μέρα αύτή συμβολίζει τήν 
αύγή τής Σωτηρίας τής άνθρωπότητος, τό ίδιο θά γινόταν καί με 
τήν Ελλάδα. Ή μέρα έκείνη, έπρεπε νά συμβολίζη τήν ’Ανάσταση 
καί τή σωτηρία του "Εθνους μας. Τέτοια έννοια είχε δώσει ή Φιλική 
Εταιρία στον ’Αγώνα καί γιά τούτο διάλεξε τή συμβολική αύτή 
μέρα γιά τήν έναρξή του.

Κι’ όταν οί σκλαβωμένοι πήραν στά χέρια τους τ ’ άρματα, τρα
γουδούσαν με βουρκωμένα μάτια τό γνωστό πιά θούριο, πού μι
λούσε καί γιά τή θρησκεία τού Χριστού καί γιά τήν Πατρίδα καί 
γιά τή Λευτεριά καί πού έλεγε:

Γιά τού Χριστού τήν πίστη τήν 'Αγία, 
γιά τής Πατρίδος τήν ’Ελευθερία- 
γι’ αύτά τά δύο πολεμώ, 
μ’ αύτά νά ζήσω επιθυμώ- 
κι’ αν δεν τά άποκτήσω, 
τί μ’ ωφελεί νά ζήσω;

’Ανήμερα λοιπόν τού Εύαγγελισμοΰ, ό ’Αρχιεπίσκοπος Πα
λαιών Πατρών Γερμανός, εύλόγησε στήν "Αγια Λαύρα τ ’ άρματα 
τών Παληκαριών, ποΰδωσαν μέ δάκρυα στά μάτια τό Λακωνικό 
όρκο «Ελευθερία  ή Θάνατος».



2164 25η Μαρτίου

•
Nod!! αύτό ήταν τό μεγάλο μυστικό τοΰ άγώνος. Ή  πίστη 

δηλαδή δτι, «ή νίκη βρίσκεται στήν απόφαση τοΰ θανάτου».
Αυτή ή μεγάλη 

πίστη, στο Θεό, στήν 
Πατρίδα καί στή Λευ
τεριά, των άγωνιστών 
του 21, κράτησε στα
θερή σ ’ όλη τή διάρ
κεια τής έπαναστάσε- 
ως. ’Αλλά ή πίστη 
αυτή των άγωνιστών, 
είχε γίνει πάθος στους 
όργανωτάς, στους άρ- 
χηγούς καί στους κα- 
πεταναίους- είχε ποτί
σει τά κατάβαθα τής 
ψυχής τους, έτσι που 
σέ κάθε στιγμή, σέ 
κάθε περίπτωση, πόν
του καί πάντοτε ξεχεί
λιζε καί φλόγιζε τίς 
καρδιές όλων των Ε λ 
λήνων, προκαλώντας 
άφάνταστο ενθουσια
σμό, σπρώχνοντας σέ 
ήρωϊσμούς, αυτοθυσίες 
καί ολοκαυτώματα καί 
παρασύροντας όρμη- 

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ τικά κάθε επιφύλαξη,
ύψώνων την σημαίαν τής ελευθερίας δισταγμό ή λίποψυ-

χ ί α ·

— Ή  ιστορία τοΰ άγώνος άναφέρει άπειρα παραδείγματα τής 
άφάνταστης αυτής πίστεως των Ελλήνων, οπουδήποτε κι’ άν βρί
σκονταν.

— Νάτους οι τρεις π ρώ τοι!! Ό  Σκουφάς κι’ ό Ξάνθος, μέ τον 
Τσακάλωφ στήν άρχή, μέ τον Άναγνωστόπουλο ύστερα, ενώσανε 
τήν πίστη τους, σέ μιά υπέροχη «Φιλική Εταιρεία».

"Αναψαν τό κερί τής Άναστάσεως καί μ’ αύτό φώτισαν τίς ψυχές 
όλων τών Ελλήνων, πού ζοΰσαν στή σκλαβωμένη πατρίδα καί 
στή ξενητειά. Δέν ύπήρξε κανένας άπό κείνους πού πλησίασαν τήν 
ταπεινή φλόγα τής ψυχής τών άνθρώπων αύτών του λαοΰ, πού νά 
μή παρασύρθηκε άπό τήν αύθόρμητη, τήν απέραντη πίστη τους,
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τήν πίστη, δτι ή απελευθέρωση τοϋ Ελληνικού ’Έθνους έ
πρεπε νά στηριχθη στις ίδιες τις δυνάμεις τους.

Ό  Σκουφάς, τό 
φτωχόπαιδο που ξε
κίνησε άπό τό Κομ- 
πότι τής "Αρτας, ό 
ογκόλιθος αυτός του 
πελωρίου οικοδομήμα
τος τής «Φιλικής Ε 
ταιρείας» ό πραγμα
τικός οργανωτής που 
είχε εφεύρει τό μυστή
ριο τής ’Αοράτου ’Αρ
χή ς, όταν τον Ιούλιο 
τοϋ 1918 βρισκόταν 
βαρειά άρρωστος στο 
κρεββάτι του, συνέτα
ξε σάν διαθήκη τόν 
κατάλογο των δώδε
κα ’Αποστόλων τής 
«Φιλικής Εταιρείας», 
κι’ ύστερα έκλεισε γιά 
πάντα τά μάτια, μέ 
τό όραμα τής ελεύθε
ρης Πατρίδας.

— Μά καί τοϋ 
Ξάνθου τά στήθεια 
φλόγιζε ή πίστη στήν 
ιδέα τής άπελευθερώ- 
σεως τοϋ "Εθνους άπό 
τούς ίδιους τούς "Ελ
ληνες. Κι’ όταν παρουσιάσθη στον πρίγκηπα Ύψηλάντη, τό Στρατηγό 
τοϋ Τσάρου τής Ρωσσίας, έγινε τοΰτος ό υπέροχος διάλογος μετα
ξύ τους:

— Κύριε ποιος είσθε; ρώτησε ό Ύψηλάυτης.
—"Εμπορος έξ Όδησσοϋ Υ ψ ηλότατε! άπάντησε μέ ταπεινο

φροσύνη ό Ξάνθος.....
— Τί έμπορος; έρωτα καί πάλιν ό πρίγκηψ.
Καί τότε ό Ξάνθος κυττώντας κατάματα τόν Ύψηλάντη, τοϋ 

λέγει μέ π ίστη....« ’Έμπορος ψυχών 'Υ ψ ηλότατε».
"Ετσι, ύστερα άπό λίγο, άναψε τήν πυρκαγιά στά στήθη τοϋ

Ο ΣΚΟΥΦΑΣ, Ο ΞΑΝΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΦ 
δίδουν πρώτοι τόν όρκον τών Φιλικών.
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Ύψηλάντη, πού δέχτηκε όλα τα μεγάλα μυστήρια των Έλευσινίων, 
όπως τά λέγανε οι Φιλικοί.

Κι’ όταν άρχισε ή επανάσταση, ή πίστη των Ελλήνων ξέ
σπασε σέ άφάνταστες αυτοθυσίες, ηρωισμούς καί ολοκαυτώματα.

—Πρώτος ό Πατριάρχης Γρηγόριοςό Ε'., όταν οί φίλοι του τον 
παρακαλοϋσαν νά φύγη γιά νά σωθή, έδωσε το παράδειγμα τής 
αύτοθυσίας λέγοντας τούτα τά ύπέροχα λόγια:

«Μη με παρακινήτε νά φύγω· Μή θέλετε νά σωθώ- ή ώρα τής
»φυγής μου Θά ήταν 
»ώρα σφαγής. Είμαι ό 
»Πατριάρχης γιά νά 
»σώσω τό λαό μου.

«Ό  θάνατός μου 
»ϊσως χρησιμεύση πε- 
»ρισσότερο άπ’ όσο Θά 
»ώφελήση ή ζωή μου. 
»Οί ξένοι βασιλείς Θά 
»ταραχΘοΰν γιά τον 
>>άδικο θάνατό μου. ”1- 
»σως, δεν Θά ίδούν με 
»άδιαφορία νά ύβρί- 
»ζεται ή πίστη τους 
»στό πρόσωπό μου.

« Κάμετε λοιπόν 
»ύπομονή σ’ότι συμβή. 
»Σήμερα των Βαΐων, 
»άς φάμε στο τραπέζι 
»ψάρια, την άλλη βδο- 

» μάδα ίσως φάνε καί αύτά άπό μάς.Ό χι! δεν θά γίνω περίγελος τού 
» κόσμου.’Εγώ πηγαίνω όπου με καλεί τό χρέος μας, ή μεγάλη μοίρα 
» τού "Εθνους καί ό Ούράνιος Θεός».

— ΚΓ ό γέρος τού Μωρηά, ό άρχιστράτηγος τής Έπαναστάσεως, 
ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχεν απέραντη πίστη στό Θεό καί στην 
"Ελλάδα. "Οταν κατά τίς πρώτες μέρες τής έπαναστάσεως οΐ "Ελ
ληνες πολιορκούσαν τήν Καρύταινα, ισχυρός εχθρικός στρατός κινή
θηκε γιά νά τούς έπιτεθή. Οΐ καπεταναΐοι τότε άποφάσισαν όλοι ν’ 
άποχωρήσουν. Καί μόνον ό γέρος τού Μωρηά έπέμεινε νά μείνουν 
εκεί καί νά χτυπηθούν με τον εχθρό. Μά κανείς δεν συμφώνησε μαζί 
του, καί ξεκίνησαν νά φύγουν.

Φεύγοντας μάλιστα λέγει κάποιος καπετάνιος σ’ ένα παιδί· 
«μείνε εσύ όρε μαζί του μην τόν φάνε τίποτες λύκοι». Κι’ ό Κολοκο
τρώνης άπάντησε μ’ αύτά τά λόγια « Ό χ ι! δεν έρχομαι μαζί σας,
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βουνά. Κάλλιο νά με φάνε τά πουλιά κι’ οί

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

» θά μείνω σε τούτα τά 
» λύκοι του τόπου μου,
» πού με γνωρίζουν 
» πιο πολύ».

“Ετσι έμεινε ολο
μόναχος, μέ τό άλογό 
του, στά άγρια δασω
μένα βουνά τού Χρυ- 
σοβιτσιού.

"Υστερα ξεκίνησε 
και κατέβαινε τό βου
νό. Στο δρόμο έφτασε 
σ’ενα έρημοκκλήσι, τής 
Παναγίας, πού βρί
σκεται κοντά στην 
Πιάνα. “Ηταν άποστα- 
μένος, στάθηκε, μπήκε 
μέσα, άναψε ένα κερί, 
γονάτισε μπρος στήν 
εικόνα τής Παναγιάς, 
έκανε τό σταυρό του 
καί κλαίγοντας είπε 
τούτη την προσευχή:

« Παναγιά μου!!
» βλέπεις, μείναμε μονάχοι, εσύ κι* εγώ· βοήθησε καί τούτη τή φο- 

»ρά τούς "Ελληνες νά 
»έμψυχωθοΰνε καί νά 
»λευτερωθή ή Έλλά- 
»δα».

Τότε ό γέρω-Κο- 
λοκοτρώνης έννοιωσε 
μέσα του, όπως έλεγε 
άργότερα, ότι ή Πα
ναγία τού ύποσχέθηκε 
τήν άπελευθέρωση τοΰ 
"Εθνους, κι’ έτσι μέ 
πίστη τόνιζε πάντο
τε πώς « ό Θεός έ
δωσε τήν υπογραφή 
του για τή λευτεριά 
τής 'Ελλάδας καί δεν 
τήν παίρνει π ίσω ».Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
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— Αυτή ή ίδια ή πίστη έκανε καί τον Παπαφλέσσα όχι μόνο φλο
γερό απόστολο τής Φιλικής Εταιρείας, αλλά καί υπέροχο πολέμαρχο.

Κι’ όταν στό Μανιάκι με λίγους άντρειωμένους αντιμετώπισε 
τις μαύρες ορδές του Ίμπραήμ, πολέμησε λιονταρίσια όσο κράτησε

ή μάχη, θέρισε εχθρούς 
κι’ έπεσε κρατώντας 
τό σπαθί ξεγυμνωμένο. 
Λένε, πώς υστέρα άπό 
τίς μάχες, γύρεψε ό Ίμ
πραήμ τό πτώμα του, 
γιά νά ίδή άπό κοντά 
καί νά θαυμάση τον 
άντρειωμένο πολεμι
στή, πού τοΰ άντι- 
στάθηκε με τέτοια ορ
μή καί μόλις τον είδε 
έσκυψε καί τον φίλησε. 
Δεν τοϋ χρειάστηκε 
τέτοια τιμή τού μεγά
λου νεκρού.

Τ όν Παπαφλέσσα, 
έσκυψεν ευλαβικά καί 
τον φίλησε στό μέτω
πο, θερμά καί με τό 
δάκρυ στό μάτι, όλο 
τό "Εθνος του, πού 
τού πρόσφερε θυσία 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ τή ζωή του.
—Δεν ξεύρω τί νά

μνημονεύσω τούτη τή στιγμή καί τί ν’ άφήσω, γιά νά μή σας κου
ράσω.

Μά δεν μπορώ νά λησμονήσω τον ένδοξο πυρπολητή, τον Κα- 
νάρη. "Οταν αύτός κι’ οΐ σύντροφοί του ετοιμάσθηκαν νά πάνε άπό 
τά Ψαρά στή Χίο γιά νά πυρπολήσουν τήν εχθρική άρμάδα, πρίν 
μπούνε στά πυρπολικά τους, λειτουργήθηκαν στήν έκκλησιά καί με
τάλαβαν.

Καί πάλι σάν γύρισαν μετά τό κάψιμο τής ναυαρχίδας, πήγαν 
άμέσως στήν έκκλησιά κι’ εύχαρίστησαν τό Θεό.

Αύτή τήν πίστη ό ποιητής μας Γεώργιος Δροσίνης ψάλει μ’ 
αύτές τίς υπέροχες στροφές «ΣΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ».
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Μεσάνυχτα ό πυρπολητής έγύρισε 
και πήδησε απ’ τό γρήγορο καΐκι 
πιστός, νά φέρη μέ τά πόδια ολόγυμνα 
στήν έκκλησιά τό τάμα γιά τή νίκη.

Τό χέρι, ποΰ άτρεμο έσπειρε τό Θάνατο 
μέ τό δαυλό—τό φοβερό τό χέρι— 
τώρα ταπεινωμένο καί τρεμάμενο 
στήν Παναγιά άνάφτει εν’ άγιοκέρι.

— Αυτή ή Πίστη γιά τή λευτεριά μεταδόθηκε καί στους ξένους, 
που άθρόοι έρχονταν νά βοηθήσουν πολεμώντας μαζί μέ τους "Ελ
ληνες. Καί ή πίστη αυτών τών άνθρώπων υπήρξε πολλές φορές 
μεγαλειώδης. Ή  ιστορία άναφέρει τούτο τό περιστατικό.

Στα 1824 έφθασε στο Ναύπλιο καί παρουσιάσθη στον Κουν- 
τουριώτη, πού ήταν πρόεδρος του ’Εκτελεστικού, ένας Ιταλός, υψηλός, 
40 περίπου ετών, άμέμπτου καί σοβαρού παρουσιαστικού.

Ό  πρόεδρος τον έδέχθη μέ ψυχρή έπιφυλακτικότητα καί περί- 
μενε νά τού μιλήση. ’Εκείνος ύποκλίθηκε καί είπε :

— Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε, ότι εισθε άνδρεΐος στρατιώτης καί 
ενάρετος πολίτης.

Σάς έθαύμασα άπό μακρυά καί χαίρω όλοψύχως, πού σάς βλέπω 
καί άπό κοντά. Μέ στέλλει ό κύριος Μαυροκορδάτος καί έρχομαι νά 
ζητήσω τήν άδεια, όπως πολεμήσω καί εγώ υπό τάς σημαίας σας.

Ό  Κουντουριώτης εξακολουθούσε νά τον άκούη μέ προσοχή, 
χωρίς όμως νά μετριάση καί τήν έπιφυλακτικότητά του. Σέ μιά δέ 
στιγμή τού λέει:

—Έ ξ ονόματος τής Πατρίδος μου σάς εύχαριστώ. ’Αλλά φθά
νετε σέ στιγμή, κατά τήν όποιαν δέν ήμπορεΐτε νά περιμένετε άπό 
τήν Ελλάδα παρά μόνον στενοχώριες.

Ό  άγνωστος ’Ιταλός έμεινεν άτάραχος. Καί άπάντησε:
— Είμαι συνηθισμένος στίς στενοχώριες. Γνωρίζω ότι καί ή Ε λ 

λάδα βρίσκεται σέ στενόχωρη θέση καί έχει άνάγκη τών υπηρεσιών 
καί τού τελευταίου στρατιώτου.

Είμαι λοιπόν στίς διαταγές σας.
Ό  Κουντουριώτης μέ συγκίνηση λέγει:
—Ή  Ελλάς δέχεται τάς υπηρεσίας σας. Σάς εύχαριστώ.
Καί έδωσε τό χέρι στον ’Ιταλό άξιωματικό.
Αύτός τότε άκτινοβολώντας άπό χαρά, έσκυψε καί φίλησε τό 

χέρι τού Προέδρου, ψιθυρίζοντας:
— Γκράτσιε τάντε έτσελέντσα.
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Ά λλ’ ό Πρόεδρος, παρ’ δλη τή συγκίνησή του, δεν είχε πεισθή 
ακόμη γιά την άγνότητα των φιλελληνικών αισθημάτων τοϋ αγνώ
στου εκείνου έθελοντοΰ.

— Τώρα, του είπε, μένει νά κανονίσουμε ένα άλλο ζήτημα.
Ποιο βαθμό ζη

τάτε;
— Τον βαθμόν του 

στρατιώτου, είπε αμέ
σως καί άποφασιστικά 
ό εθελοντής.

Ό  Πρόεδρος δοκί
μασε μεγάλη έκπληξη 
καί ρώτησε με περιέρ
γεια:

— Του στρατιώ
του είπατε; τοϋ ά- 
πλου στρατιώτου;

’Αλλά δεν είσθε 
άξιωματικός;

— Μάλιστα, γεν
ναιότατε ! είμαι άξιω
ματικός.

— Καί ποιόν βα
θμόν έχετε στην Πα
τρίδα σας;

—Υπουργός των 
Στρατιωτικών!

Τ ότε ή έκπλη
ξη του Προέδρου βγή
κε άπό τά όριά της. 

’Αλλά ό ξένος με 
τήν ίδια αταραξία 

Ο ΣΑΝΤΟΡΕ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ έξακολούθησε:
μαχόμενο; *  Σφακτηρίαν _  Γνωρίζω( κ0ριε

Πρόεδρε,' τή σκληρή ζωή τοϋ στρατιώτου. Γνώρισα, επίσης, 
τήν εξορία, τή φυλακή, τή δυστυχία, τήν πείνα καί καμμιά άν- 
Θρωπίνη κακουχία δεν μοΰ είναι άγνωστη. ’Επιθυμώ νά κατα
ταχθώ ώς άπλοΰς στρατιώτης καί όχι ν’ αποκτήσω βαθμούς, 
τιμές καί πλούτη. Καί επειδή ό εχθρός σας ετοιμάζεται νά προσβάλη 
τή Σφακτηρία, σάς παρακαλώ νά με κατατάξετε στή φρουρά τής 
νήσου, Οπό τήν σημαίαν τοϋ Μαυροκορδάτου.

Κάτι θά μπορέσω νά κάμω κΓ εγώ....
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’Ασυγκράτητος τότε ό Πρόεδρος άττό την έκπληξη καί μέ τά 
δάκρυα στά μάτια τον έρωτα:

— Πέος λέγεσθε κύριε;
— Γεννήθηκα στο Πεδεμόντιο κα'ι ονομάζομαι Σαντόρε Σαντα- 

ρόζα.
Ό  Κουντουριώτης άγκάλιασε άμέσως τό γενναίο καί εύγενή 

αυτόν φιλέλληνα καί στραφείς στον Παπαφλέσσα πού ήταν παρών 
του είπε:

Φίλε μου, συνώδευσε, σέ παρακαλώ, τον ένδοξο καί ειλικρινή 
αυτόν φίλον τής Ελλάδος μέχρι τής Σφακτηρίας.

«Καί πες στό Μαυροκορδάτο, ότι ό Σανταρόζας έκανε τον Κουν- 
» τουριώτη νά κοκκινήση άπό ντροπή γιά τή δυσπιστία καί τήν 
» άποθάρρυνσή του».

—Αυτή λοιπόν ή Πίστη των Ελλήνων στό Θεό, στήν Πατρίδα 
καί στή Λευτεριά έδωσε άπειρα δείγματα ηρωισμού, αυτοθυσιών καί 
ολοκαυτωμάτων, που συνήγειραν σύσσωμο τό ’Έθνος καί προκάλεσαν 
τήν προσοχή όλου τού Κόσμου, πού τελικά άναγνώρισε τό παναν
θρώπινο δικαίωμα τής έλευθερίας καί τής αύτοδιαθέσεως τών Ε λ 
λήνων καί τών λαών.

Προς τή μνήμη όλων αύτών τών ήρώων τής Έπαναστάσεως 
στρέφει σήμερα τή σκέψη του τό Πανελλήνιο. Αύτοί μέ τήν πίστη 
τους έδωσαν σέ μας τό δικαίωμα νά ζούμε έλεύθεροι ώς άνθρωποι καί 
ώς "Ελληνες. Προς αύτούς άνήκει ή αίωνία εύγνωμοσύνη μας.

Ν.Ο.Α.



ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α  
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Φ Ρ Ο Ν Η Μ Α Τ Ω Ν

-  ΑΓΟΡΕΥΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ -

( Σννεόρίασις 21 Φεβρουάριου 1955)

((Κύριοι βουλευταί, ή .έπερώτησις τοϋ έκ Πειραιώς κ. συναδέλφου, εύλόγως 
ποοεκάλεσε τδ ενδιαφέρον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έφ’ δσον έθίγετο τδ θέμα 
τής Εθνικής ’Ασφαλείας. 'Η  διεξαχθεΐσα δμως συζήτησις έβεβαίωσεν δτι τδ θέμα 
δεν παρέσχεν εύκαιρίαν έλέγχου εις βάρος τής Κυβερνήσεως. ’Εγκαίρως οί ρή
τορες τής Άντιπολιτεύσεως άντελήφθησαν δτι ό έλεγχος έπλησσεν αυτούς τούτους 
τούς ελέγχοντας, διότι άπαντα τά μέτρα νομοθετικά καί διοικητικά καί άπασαι αί 
μέθοδοι έφαρμογής των μέτρων τούτων, δεν έθεσπίσθησαν άπδ την Κυβέρνησιν 
τοΰ Στρατάρχου Παπάγου, άλλά άπδ τάς προηγουμένας Κυβερνήσεις των έν τή 
άντιπολιτεύσει ήδη ευρισκομένων. Πάντως, έν συμπεράσματι, διεπιστώθη πλήρης 
ομοφωνία άπδ δλας τάς πτέρυγας τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας, ώς πρδς τδ δι
καίωμα καί τδ 'καθήκον τοϋ Κράτους, ΐνα άμύνεται άποτελεσματικώς έναντι τής 
πολυμόρφου κομμουνιστικής άπειλής.

"Οσον καλλίτεοον γνωρίζει τις τδν κομμουνισμόν, κύριοι βουλευταί, τόσον 
σαφέστερον εκτίμα τδν έξ αύτοΰ κίνδυνον καί τόσον άποφασιστικώτερον προβαίνει 
εις την λήψιν των άναγκαιούντων μέτρων άμύνης.

Περί των σκοπών καί τών μεθόδων του μάς έδίδαξεν ό ίδιος ό κομμουνισμός, 
άπδ τοΰ 1942 μέχρι τοϋ 1949 κατά τρόπον άνατριχιαστικώς άλησμόνητον. Καθώς 
γνωρίζετε πάντες, κύριοι βουλευταί, ό κομμουνισμός δέν άπειλεΐ μόνον τδ Κράτος, 
φιλοδοξών άπλώς νά άσκήση την πολιτικήν έξουσίαν. Ό  κομμουνισμός μάχεται 
κατά πασών τών ηθικών άξιών καί άρνεΐται την έλευθερίαν καί άξιοπρέπειαν τοΰ 
ανθρώπου, άρνεΐται αύτδν τδν άνθρωπον. ’Απαγορεύει την έλευθερίαν τής σκέψεως 
καί συνειδήσεως. Πέραν δμως δλων αύτών, άπειλεΐ ό κομμουνισμός αύτήν ταύτην 
τήν Εθνικήν καί φυλετικήν μας ύπόστασιν, διότι τδ Κ Κ Ε., είναι σαφώς δργανον 
ιμπεριαλιστικής πολιτικής προαιώνιων κατακτητικών βλέψεων. ’Εάν ποτέ έπε- 
κράτει ό κομμουνισμός, τότε ύπδ τδν οδοστρωτήρα τής ομοιομορφίας του, ή καρδία 
τής Ελληνικής φυλής είς τήν λεκάνην τής Μεσογείου, θά έπαυε νά πάλλη.

Διότι ζητεί ό κομμουνισμός νά καταλύση τούς Ναούς τοϋ άνθρωπισμοΰ καί 
τής άγάπης, τούς οποίους έθεμελίωσεν ό Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός, διά νά 
άνεγείρη εις τήν θέσιν των τά έπαχθή είδωλα τοΰ μίσους καί τοΰ έγκλήματος.

’Αντί τοΰ «άγαπάτε άλλήλους» τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, διακηρύσσει, διά τών 
περί πάλης τάξεων τοΰ Μάρξ, τδ «μισείτε άλλήλους». Εις τήν άδιάκοπον καί πολύ
μορφον πάλην πρδς έπικράτησίν του, ό κομμουνισμός χρησιμοποιεί παν μέσον, 
θεμιτόν καί άθέμιτον, άπδ τοΰ ψεύδους μέχρι τής βίας, άπδ τής άπάτης μέχρι 
τής ληστείας καί άπδ τής άπειλής μέχρι τής δολοφονίας.

Πάντες λοιπόν συμφωνοΰμεν, κύριοι, δτι είναι νόμιμος καί έπιβεβλημένη 
ή άμυνα έναντίον τόσον άδιστάκτου καί έπικινδύνου έχθροΰ.

Ρήτορες δμως τής άντιπολιτεύσεως κατηνάλωσαν τούς λόγους των εις τήν 
ύπόδειξιν ώρισμένων λαθών ή άδικιών, τά όποια έσημειώθησαν εις τάς χιλιάδας 
τών περιπτώσεων καί εις τδν μακρδν σχετικώς χρόνον τής λειτουργίας τών μέτρων.

Δέν θά έπιχειρήσω, κύριος βουλευταί, νά άνασκευάσω τήν άκρίβειαν τών 
περιστατικών τά όποια έμνημονεύθησαν. Τά περιστατικά δμως ταΰτα, καί έάν ήσαν
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ακριβή, έναντι τοϋ ογκου των δεκάδων χιλιάδων τοϋ συνόλου, άποβαίνουν ή έξαί- 
ρεσις εις τον κανόνα. Έπιβεβαιοϋσιν ώς κανόνα, ότι ή 'Υπηρεσία των Κέντρων 
’ Εθνικής ’Ασφαλείας έλειτούργησε καλώς, άσχέτως εάν εις τάς χιλιάδας των περι
πτώσεων έσημειώθησαν ΰπερβολαί τινες.

’Άλλως τε υπάρχουν καί περιπτώσεις λαθών πολλαί, κατά τάς όποιας κα- 
τώρθωσαν νά διαφύγουν τον χαρακτηρισμόν κομμουνισταί πραγματικοί, άκόμη 
δέ καί έπικίνδυνοι. ’Αντιστρόφους πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν, οτι καί είς αύτά τά 
δικαστήρια λαμβάνουν χώραν ενίοτε πλάναι.

Παρατηρώ όμως, κύριοι βουλευταί, είς άπάντησιν τών τοιούτων επικρίσεων, 
τά άκόλουθα :

1. Νομίζει κανείς ότι είναι δυνατόν νά άποφευχθώσι λάθη εις μίαν 'Υπηρε
σίαν, βεβαρημένην μέ τόσον φόρτον εργασίας ;

2. Νομίζει κανείς ότι ή διαπίστωσις τών έξαιρέσεων καταλύει τον κανόνα;
3. Νομίζει κανείς ότι έπειδή συνετελέσθησαν άδικίαι πρέπει νά έγκαταλειφθή 

ή άρχή τής άμύνης κατά τοϋ κομμουνισμού ;
’Εάν ύπάρχη τις, κύριοι βουλευταί, είς την Βουλήν ή τάς τάξεις τής άντι- 

πολιτεύσεως, δστις νά δύναται νά άπαντήση καταφατικώς είς τά τεθέντα έρωτή- 
ματα, άς έχη τό θάρρος νά πράξη τοϋτο εύθέως, ώστε νά άναλάβη τάς εύθύνας,' 
τάς ήθικάς καί πολιτικάς.

Δεν επιθυμώ νά σάς καταπονήσω, κύριοι βουλευταί, μέ την λεπτομερειακήν 
ανασκευήν πολλών περιπτώσεων, αί όποια! άνεφέρθησαν παρά τών άγορητών τής 
άντιπολιτεύσεως. ’Οφείλω όμως άπάντησιν είς τον άγαπητόν έκ Λεβαδείας συνά
δελφον κ. Παπασπύρου, ό όποιος μέ παρεκάλεσε, μετά τήν διαπίστωσιν ότι ό άνα- 
φερθείς παρ’ αύτοΰ άριθμός τών 615 φακέλλων, ήτο άνύπαρκτος, νά φέρω ύπ’ όψιν 
τοϋ Σώματος, έάν καί ποιος άριθμός έσχηματίσθη φακέλλων είς τήν περιφέρειάν 
του, άφ’ ής κυβερνά ό Συναγερμός. Παρακαλώ όπως μου έπιτραπή καί έκπληρώσω 
τήν προς τον κ. συνάδελφον δοθείσαν ύπόσχεσιν.

Σύνολον φακέλλων περιοχής πόλεως Λεβαδείας, κομμουνιστικών εννοείται, 
μέχρι τής 16-11-1952, 677. ’Από 17-11-1952, ήτοι άφ’ ής κυβερνά ό Συναγερμός, 
όχι μόνον δέν προσετέθη έστω καί εις φάκελλος, άλλ’ άπεναντίας άπεχαρακτηρί- 
σθησαν καί διεγράφησαν μέχρι σήμερον 189. ’Ή τοι έμειώθησαν κατά 3θο)ο .

’Επίσης, κύριοι βουλευταί, θά μοί έπιτραπή νά δώσω τήν όφειλομένην ωσαύ
τως άπάντησιν είς τον έξ ίσου άγαπητόν συνάδελφον έκ Δωδεκανήσου κ. Ζίγδην. 
Διότι κατά τήν συνεδρίασιν τής 14ης Φεβρουάριου, άναφέρων άορίστως ότι είς τάς 
νήσους τής Δωδεκανήσου, έχουν συνταχθή χιλιάδες κομμουνιστικών φακέλλων καί 
ότι επικρατεί άναρχική κατάστασις είς τον τρόπον τής καταρτίσεως αύτών, άφήκε 
προς στιγμήν τήν ’Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν ύπό τό κράτος τής έντυπώσεως έκ 
τών φράσεων αύτών.

’Αντί άπαντήσεως άναφέρω άριθμούς καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην.
Τό σύνολον τών φακέλλων καθ’ άπασαν τήν περιφέρειαν τής Δωδεκανήσου 

μέχρι τοϋ 1952 άνήρχετο είς 687. Ά φ ’ ής τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας άνέλαβεν 
ό Συναγερμός, οχι μόνον δέν ηύξήθησαν οί φάκελλοι άλλ’ άπεχαοακτηρίσθησαν καί 
διεγράφησαν 388 καί συνεπώς σήμερον άντί τών 687 τοϋ 1952, οί φάκελλοι περιω- 
ρίσθησαν είς 299. Ποΰ είναι οί χιλιάδες φάκελλοι τοϋ κ. Ζίγδη καί ποΰ οί νέοι φά- 
κελλοι ; Έμειώθησαν καί είς τήν περίπτωσιν τής Δωδεκανήσου κατά 60ο)ο . Θά 
έδικαιούμην, κύριοι βουλ.ευταί, έξ άφορμής τών άτυχών αύτών έμπνεύσεων τών 
άγαπητών συναδέλφων νά παρατηρήσω ότι είναι άπαράδεκτον, όπως άπό τοϋ βή
ματος τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας οι ρήτορες τής άντιπολιτεύσεως νά έπικα- 
λοϋνται άριθμούς άνακοιβεΐς καί γεγονότα ασύστατα. Δέν τό πράττω όμως, διότι 
άμφότεροι οί άγαπητοί συνάδελφοι κ.κ. Παπασπύρου καί Ζίγδης, διολισθήσαντες 
είς τάς σφαίρας τής φαντασίας, τό έπραξαν καλοπροαιρέτως, όμως ύπέκυψαν είς
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τήν άδυναμίαν άπό την όποιαν διακατέχονται άμφότεροι και ή όποια τούς παρασύρει 
ένίοτε εις ύπερβολάς. Καί ή άδυναμία των αύτή είναι, δτι δταν άπευθύνωνται προς 
τό έκλόγικόν πλήθος να φλέγωνται άπό τον ζωηρόν πόθον να είναι οπωσδήποτε 
άρεστοί προς αύτό.

Έ κ  των στοιχείων αύτών καί άλλων, τά όποια θά ήδυνάμην να σας έκθέσω, 
άλλά άποφεύγω διά να μή εκταθώ περισσότερον τοϋ δέοντος, προκύπτει δτι τήν 
πολιτικήν τής λήθης έπιβεβαιοΐ ή Κυβέρνησις τοϋ Στρατάρχου δι’ έργων. Ε ξή γ 
γειλε'  ̂ ό Στρατάρχης καί έφαρμόζει τήν άρχήν καθ’ ήν «τό παρελθόν θά παύση 
νά καταδιώκη τό παρόν».

Ή  εφαρμογή δμως τής πολιτικής ταύτης δέον νά έχη πάντοτε ΕΘΝΙΚΑ 
καί ούχί ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ κριτήρια. ΙΙάσα παρέκκλισις άπό τον κανόνα τούτον, 
δημιουργεί κίνδυνον διά τήν πατρίδα.

’Ακόμη, κύριοι βουλευταί, δεν πρέπει νά γίνεται παρανόησις τής λήθης. 
Διά τοϋ δρου τούτου έννοοΰμεν ή πρέπει νά έννοοϋμεν, δτι άποστέργομεν τήν 
πολιτικήν τής έκδικήσεως ή έστω τής τιμωρίας καί παρέχομεν άνενδοιάστως συγ
γνώμην καί λήθην είς τούς λησμονοϋντας τό αμαρτωλόν παρελθόν.

Άλλοίμονον εάν λέγοντες. πολιτικήν λήθην, έννοοΰμεν προσπάθειαν, δπως 
έξαλείψωμον άπό τήν μνήμην ήμών καί τοϋ Λαοϋ τήν αίματηράν φρίκην μέ τήν 
όποιαν έκάλυψεν ό κομμουνισμός τήν χώραν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.

"Οσοι τοΰτο έπιδιώκουν, είς τον κομ)σμόν μέν προσφέρουν πολύτιμον ύπηρε- 
σίαν, διά τήν Πατρίδα δμως παρασκευάζουσι νεώτερα δεινά. "Οσοι λαοί δεν συντη
ρούν είς τήν μνήμην των τό παρελθόν των, χάνουν άσφαλώς τον δρόμον τοϋ μέλλοντος.

Κύριοι βουλευταί, είναι γνωστόν ποιοι έκράτησαν τον άναβολέα τοϋ κομ
μουνισμού κατά τό πρόσφατον παρελθόν.

Είναι γνωστόν ποιοι συνειργάσθησαν έν άγαστή σύμπνοια μέ τό ΕΑΜ. "Οπως 
έπίσης είναι γνωστόν καί τονίζομεν τοΰτο δλως ιδιαιτέρως, δτι μεταξύ τοΰ πλήθους 
των 'Ελλήνων πολιτών, οί όποιοι παρεσύρθησαν πρός τον κομ)σμόν, τήν μεγάλην 
πλειονότητα άποτελοΰν οί παραπλανηθέντες άφελεϊς, οί όποιοι είναι θύματα καί 
ως θύματα πρέπει νά κρίνωνται. 'Η  θεωρία δμως δτι τον κομ)σμόν τροφοδοτούν 
αι υπερβολαί καί τά σφάλματα είς τήν έφαρμογήν τών μέτρων εναντίον του, είναι 
θεωρία άπαράδεκτος. ’Αποτελεί παραγνώρισιν ή έσκεμμένην άρνησιν τής πραγ- 
ματικότητος. Διά νά είναι δυνατόν νά δεχθώμεν ώς βάσιμον τήν θεωρίαν αυτήν, 
έξαγγελθεϊσαν είς τήν αίθουσαν ταύτην, θά πρέπει νά δεχθώμεν, δτι οί παρασυ- 
ρομενοι άπό τον κομ)σμόν παγιδεύονται, διότι ζητοΰν νά εΰρουν είς αυτόν τήν Δη
μοκρατικήν ελευθερίαν, τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην, τήν έλευθερίαν τοΰ άτόμου 
και την έλευθερίαν τής σκέψεως. Τοΰτο δμως δεν είναι δυνατόν νά τό υίοθετή- 
σωμεν. Ό  κομ)σμός τροφοδοτείται άπό τήν ιδίαν του δράσιν, έκμεταλλευόμενος 
μέ τά δηλητήρια τής προπαγάλδας του, τήν βασανισμένην ζωήν τών άνθρώπων. 
Καί ή εύθύνη, ή μεγάλη εύθύνη τοΰ Κράτους, άκόμη καί διά νά μή δημιουργοΰνται 
θύματα μεταξύ τών πολιτών του, είναι νά παραλύη τήν δράσιν τοΰ κομ)σμοΰκαί 
να μή άφήνη περιθώρια είς τήν δηλητηριώδη καί άποσυνθετικήν προπαγάνδαν του.

Η Κυβέρνησις είς τήν πολιτικήν τής άντιμετωπίσεως τοΰ κομμουνισμού 
και εις τήν συστηματοποίησιν τών έπιβαλλομένων σχετικών μέτρων, έμπνέεται 
από τήν άντίληψιν αύτήν.

Φρόνιμον επομένως θά ήτο, δπως έκ μέρους αύτών μή κατηγορήται ή Κυ- 
βερνησις τοΰ Στρατάρχου, ώς στρατολόγος τοΰ κομμουνισμού, διότι ή ίδική μας 
Κυβέρνησις οΰτε έζήλευσεν, ούτε έφθόνησε τάς μεθόδους τών κατηγόρων της.

Είπα, κύριοι βουλευταί, κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων, έπαναλαμβάνω 
και ήδη έπισήμως. Ά λλο τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ καί άλλο ό κόσμος τών Ελλήνων 
πολιτών καί τών μυριάδων νέων, οί όποιοι ένετάχθησαν είς τάς όογανώσεις ταύτας.

Τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ άναντιρρήτως ώογανώθη καί κατηυθύνθη ύπό τοΰ κομμού-
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νισμοϋ, καί τό γεγονός τοϋτο αποτελεί σήμερον Ιστορικήν αλήθειαν. Δεν θά προ- 
έλθω εις τήν παράθεσιν άλλου τίνος στοιχείου, διότι τό θέμα είναι έξηντλημένον. 
Θέτω ύπ’ οψιν της ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας ομολογίαν τοϋ Κ .Κ .Ε ., ήτοι τό οί- 
κεϊον άπόσπασμα άπό τήν άπόφασιν τής 11ης 'Ολομέλειας τής Κ .Ε . τοϋ Κ .Κ .Ε. 
τής 5—10 ’Απριλίου 1945. "Εχει δέ οΰτω : « Ή  'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοϋ Κ .Κ .Ε. 
διαπιστώνει τήν ορθότητα τής πολιτικής γραμμής καί τακτικής τοϋ Κόμματος
............... .Χάριν σ’ αυτή τήν πολιτική τό κόμμα μας κινητοποίησε καί ξεσήκωσε
ολόκληρο τό ’Έθνος στον Έθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο. Δημιούργησε τις γιγάν- 
τιες οργανώσεις άντίστασης ΕΑΜ—ΕΠΟΝ—ΕΛΑΣ». Μέ Γενικόν Γραμματέα 
τοϋ ΕΑΜ, ως γνωστόν, τον σύντροφον Παρτσαλίδη.

Μέ τοσαύτην δμως άπατηλήν δεξιοτεχνίαν άπέκρυπτεν άρχικώς τό Κ.Κ. 
τούς άληθεϊς σποπούς του, ώστε παρέσυρεν εις τάς άνωτέρω οργανώσεις 'Έ λ
ληνας πολίτας, οΐτινες καί έθνικόφρονες ήσαν καί άπό στρατιωτικήν φλόγαν διεκαί- 
οντο καί ούδεμίαν σχέσιν ειχον μέ τό Κ.Κ. καί τούς σκοπούς του.

Καί προσεπάθησεν ό κομμουνισμός νά άφομοιώση προς αυτόν τό πλήθος 
των καλών Ελλήνων, οΐτινες προσεχώρησαν εις τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ διά πολλών καί 
διαφόρων μεθόδων. Άναντιρρήτως δμως δέν τό κατώρθωσε. Θά ήτο έγκλημα- 
τικώς άντεθνικόν έκ μέρους ήμών νά κάμνωμεν υπέρ τοϋ κομμουνισμού, δ,τι δέν 
κατώρθωσε νά κάμη ό ’ίδιος δι’ έαυτόν. Δηλαδή νά έκχωοήσωμεν εις τον κομμου
νισμόν, δλον άνεξαρτήτως τό πλήθος τών Ελλήνων καί ιδιαιτέρως τών νέων, οΐ
τινες παρεσύρθησαν είς τό ΕΑΜ.

Αυτός ό σαφής καί καθαρός διαφορισμός καθορίζει τήν θέσιν τοϋ θέματος 
καί ώς προς τήν έκτόπισιν καί ώς πρός τά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονη
μάτων. Τό γεγονός δτι ό πολίτης ήτο εις τό ΕΑΜ δέν είναι λόγος ούτε ΐνα τοϋ 
άρνηθώμεν πιστοποιητικόν κοινωνικών φρονημάτων.

Καιρός δθεν, κύριοι βουλευταί, είναι νά παύση όριστικώς ό κομματικός 
χειρισμός τοϋ θέματος.

Εις ώρισμένας στιγμάς τής συζητήσεως, κύριοι, τόση ΰπήρξεν ή δεινότης 
τών λόγων είς τούς ρήτορας τής άντιπολιτεύσεως ώστε μακροΰ δεϊν έμενα μέ τήν 
έντύπωσιν δτι αιτία άνωμαλίας τών τελευταίων περιόδων δέν ήσαν ούτε τά Κινή
ματα Μ. ’Ανατολής, ούτε αί σφαγαί τών έθνικοφρόνων πολιτών άνηκόντων ή μή 
εις έθνικάς οργανώσεις κατά τήν κατοχήν, ούτε τό Δεκεμβριανόν Κίνημα, ούτε γε
νικώς τό εγκληματικόν δργιον τοϋ κομ)σμοΰ, άλλ’ δτι αιτία δλης αύτής τής κατά 
τά τελευταία έτη άνωμαλίας ήσαν ή Χωροφυλακή καί ή ’Αστυνομία. Καί έπιμύ- 
θιον φυσικά τών τοιούτων λυρισμών άπέβαινεν, δτι διά νά άποκτήση τήν ήσυχίαν 
τό ’Έθνος, δέν χρειάζεται παρά νά άπαλλαγή τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών του καί 
τών φακέλλων. Μικροΰ δεϊν νά μεταβληθή ή Βουλή είς Δικαστήριον, μέ κατήγορου-^ 
μένους τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τοϋ Κράτους. Παρά ταϋτα δμως, κύριοι 
βουλευταί, πιστεύω είλικρινώς δτι αί τοιαϋται λυρικαί ύπερβολαί τών ρητόρων 
τής άντιπολιτεύσεως, δέν άνταποκρίνονται πρός τάς άληθεϊς πεποιθήσεις των.

Γνωρίζει ή Πατρίς, άλλά καί ό 'Ελληνικός Λαός, τί υπέρ αύτής καί αύτοΰ 
πράττουν τά Σώματα ’Ασφαλείας, παρά τάς γνωστάς μάλιστα οίκονομικάς συνθήκας 
ύπό τάς οποίας διατελοΰν. 'Όπως έπίσης γνωρίζουν τί έπραξαν τά Σώματα ’Ασφα
λείας κατά τό πρόσφατον παρελθόν. Είναι εύκαιρον νά έπαναφέρω είς τήν μνήμην 
δλων, τί άπεφήνατο περί αυτών ή ’Ακαδημία ’Αθηνών, κατά τήν 24 Μαρτίου 1949.

«Τύχη ’Αγαθή. Έδοξε τή ’Ακαδημία ’Αθηνών τάς Ιν δπλοις Δυ
νάμεις Χωροφυλακήν καί ’Αστυνομίαν, τώ τής ’Ακαδημίας Χρυσώ Πα- 
ρασήμω τιμήσαι, δτι ούδέποτε έπαύσαντο εύψύχως κατά τών μυσαρών 
πολεμίων άγωνιζόμεναι κατά τήν έλευθερίαν τή πατρίδι σώζουσαι, οΰτω 
δέ αξίας έαυτάς άποφαίνουσι τής τών μεγαλοδόξων πατέρων αρετής καί
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τήν Ελλάδα άριστοτόκον καί αύθις άναδεικνύασι, τής δέ τής οικουμέ
νης ελευθέριας άνεκπληκτον πρόμαχον».

Διηρμηνεύσαμεν ήδη τήν ικανοποίησήν τής Κυβερνήσεως διά τήν άποσαφή- 
νισιν των άπόψεων τοϋ Κόμματος των Φιλελευθέρων.

’Επειδή όμως Κύριοι βουλευταί, ό άξιότιμος ’Αρχηγός των Φιλελευθέρων 
παρενέβαλε καί θέσεις τινάς, θά ένδιατρίψωμεν έπ’ αυτών ιδιαιτέρως :

Ουτω, ό άξιότιμος ’Αρχηγός των Φιλελευθέρων, έθετο τάς άκολούθους άρ- 
χάς. Πρώτον ότι «αί άμφιβολίαι είναι ύπέρ τών βαρυνομένων μέ υποψίαν». 'Η 
άρχή αυτή Κύριοι βουλευταί, ούδαμοϋ, ούτε εις τήν Ποινικήν Δικαιοσύνην, έ'χει 
νομικήν κύρωσιν. Καί έκεΐ ό Ποινικός Δικαστής άποφασίζει άδεσμεύτως διά τήν 
ένοχήν ή άπαλλαγήν τοϋ κατηγορουμένου. ’Άγραφος κανών υπαγορεύει, όπως αί 
άμφιβολίαι άποβαίνωσιν ύπέρ τοϋ κατηγουμένου, άλλ’ ό κανών ούτος ούδέποτε 
έδέσμευσε τον Δικαστήν νά κηρύξη ένοχον τον κατηγορούμενον παρά τάς ύφιστα- 
μένας άμφιβολίας. Ούδεμία ταυτότης θεωρητικών άπόψεων καί δικαιολογητικών 
αιτίων ύφίσταται μεταξύ τής κρίσεως τοϋ κοινοϋ κατηγορουμένου καί τοϋ πολυμη- 
χάνου άνατροπέως τοϋ κοινωνικοΰ καθεστώτος.

Θά σάς άναγνώσω, κύριοι βουλευταί, μίαν περικοπήν άπό κομ)κόν έγχει- 
ρίδιον, όμιλοΰν περί τών κανόνων τοϋ συνωμοτισμού,ύπό τούς οποίους έργάζεται 
ό κομ)στής : «'Υποχρέωσή σου είναι νά κρατάς μυστικές τις δουλειές τής όργα- 
νώσεώς σου καί νά μή τις άνακοινώνης σέ κανένα: οΰτε στο φίλο σου, ούτε στή 
γυναίκα σου, οΰτε στή μάννα σου, οΰτε στά παιδιά σου».

Θέλετε καί άπό τάς σημερινάς έκπομπάς τοϋ Σταθμού τών Συμμοριτών κατά 
τήν ώραν τοϋ Φροντιστηρίου τοϋ άγωνιστή, ένα δείγμα τοϋ σατανισμοΰ των ;

’Ακούσατε. ’Εκπομπή τής 31-1-1955 μέ τίτλον «Καί πάλι γιά τήν συνωμο
τικότητα καί τήν επαγρύπνηση».

«Το Κόμμα μας μέ τήν άπόφαση τής Κ .Ε. τοϋ ’Απρίλη τοϋ 1954 ύπογράμ- 
μιζε ότι ή επαναστατική συνωμοτικότητα, ή οργανωτική άποκέντρωση, παρα
μένουν ό σιδερένιος νόμος τών κουκουέδων. ’Ατράνταχτο θεμέλιο καί προϋπόθεση 
γιά τήν παρακάτω πρόοδο καί άνάπτυξη. Καί γι’ αύτό χρειάζεται πιο αύστηρή, πιο 
άτεγκτη έφαρμογή τών κομματικών κανόνων γιά τήν παράνομη οργάνωση καί 
δουλειά καί γιά τήν κομματική συνωμοτικότητα.............. » καί έπεται συνέχεια.

Νομίζει, κύριοι βουλευταί, κανείς εις τήν αίθουσαν τής ’Εθνικής ’Αντιπρο
σωπείας, οτι τοϋ οΰτω εργαζομένου κομ)στοΰ θά άποδείξη ποτέ, κατά δικανικόν 
τρόπον, τήν ένοχήν καί τήν δραστηριότητα;

'Ο κομμουνιστής, κύριοι, όπισθεν τής δράσεώς του άφήνει όχι μίαν, άλλά 
χιλιάδας άμφιβολίας καί περικαλύπτει τήν άντεθνικήν του δράσιν διά μυρίων τε
χνασμάτων καί δολιοτήτων. ’Εάν έφηρμόζετο, κύριοι βουλευταί, ή άρχή τοϋ άξιο- 
τίμου Άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων, βεβαιωθήτε ότι θά έφθάναμεν εις παράλυσιν 
τών μέτρων άμύνης κατά τοϋ κομμουνισμού.

’Εάν, κύριοι, άμφιβάλη τις διά τήν καθαρότητα καί το άμόλυντον τοϋ έν τώ 
ποτηρίω ΰδατος, δέν τό πίνει, άλλά τό χύνει. Ό  άμφιβάλλων διά τάς προθέσεις 
τοϋ νυκτερινού επισκέπτου δέν άνοίγει τήν θύραν, κύριοι βουλευταί, άλλά τηλεφωνεί 
εις τήν ’Αστυνομίαν.

Άπαντώμεν λοιπόν εις τον άξιότιμον ’Αρχηγόν τών Φιλελευθέρων, ότι κρινο- 
μένου κομ)στοΰ, αί άμφιβολίαι είναι ύπέρ τοϋ ’Έθνους καί όχι ύπέρ τοϋ κομ)στοϋ.

Παρενέβαλε καί δευτέραν άρχήν ό ’Αρχηγός τών Φιλελευθέρων, ότι «δια- 
νύομ,εν περίοδον όμαλότητος». ’Εάν έπρόκειτο περί άλλου τίνος ρήτορος, θά έλεγον, 
κύριοι βουλευταί, ότι άγνοεΐ τον κομ)σμόν. Δέν τολμώ όμως νά ΐσχυρισθώ τοιοϋ- 
τον τι, διά τον ’Αρχηγόν τών Φιλελευθέρων, όστις, καθώς πιστεύω, γνωρίζει πολύ 
καλώς ότι ό κομ)σμός εις τήν άέναον καί διαρκή πάλην του, μεταβάλλει διαρκώς 
μεθόδους καί μορφάς τοϋ άγώνος του. Μάχεται ό κομ)σμός κατά τοϋ ’Αστικού
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Κράτους, άλλοτε διά των οπλών καί άλλοτε διά των λόγων, άλλοτε εις τό φως 
της ημέρας καί άλλοτε εις τό σκότος της νυκτός, άλλοτε έν νομιμότητι καί άλλοτε 
έν παρανομία, άλλοτε άμέσως καί άλλοτε εμμέσως, άλλοτε μέ θόρυβον καί άλ
λοτε μέ ησυχίαν, άλλά πάντοτε μάχεται.

Καί δεν είναι ευκολον νά έκτιμήση κανείς, κύριοι, πότε μάχεται καλλίτερου 
καί άποτελεσματικώτερον. "Οταν έργάζεται μέ θόρυβον ή όταν έργάζεται μέ ήσυ- 
χίαν, όταν εργάζεται μέ όπλα ή όταν έργάζεται μέ λόγους.

Χρήσιμον θεωρώ, κύριοι βουλευταί, νά άναφερθώ έπί πραγμάτων τινών, 
έχόντων θεμελιώδη σημασίαν. Πάντες γνωρίζουσιν ότι ό σκοπός του κομ)σμοϋ 
διά τήν παγκόσμιον έπικράτησίν του, τυγχάνει αμετακίνητος. 'Ο άγων προς τήν 
κατεύθυνσιν ταύτην συνεχίζεται σήμερον άνευ διακοπής καί ή έξ αύτοϋ άπειλή 
παραμένει αμείωτος. Θά ήτο ευκολον νά άναφερθώ ε’̂ ς τήν έπί διεθνούς κλίμακος 
καταβαλλομένην προσπάθειαν έκ· μέρους του κομ)σμοϋ, προς ύπονόμευσιν τής 
έσωτερικής άσφαλείας τών Χωρών τοϋ έλευθέρου κόσμου. Θά εϊχον σωρείαν ενερ
γειών νά άναφέρω. Καί ιδιαιτέρως οργανώσεων κινουμένων προς τοϋτο, οχτως αί 
ένδεκα μεγάλαι Διεθνείς ’Οργανώσεις τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλ.ίου Ειρήνης, τής 
Παγκοσμίου Συνδικαλιστικής 'Ομοσπονδίας, τής Όργανώσεως Φοιτητών, τής 
Όργανώσεως Δημοκρατικής Νεολαίας, τής Διεθνούς Δημοκρατικής Ένώσεως 
Γυναικών, τής Παγκοσμίου Ένώσεως ’Επιστημόνων, τής Ένώσεως Δημοκρα
τικών Νομικών, τών Εκπαιδευτικών, τών Δημοσιογράφων, τών Ραδιοεκπομπών 
καί τέλος τής Παγκοσμίου Όργανώσεως ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, σκοπούσης τήν 
μονοπωλιακήν έκμετάλλευσιν τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως καί τήν δημιουργίαν 
συγχύσεως ώς προς τάς άληθεϊς ’Οργανώσεις ’Εθνικής ’Αντιστάσεως.

Ά λλ’ όταν άπευθύνωμαι, κύριοι βουλευταί, προς τήν Έθν. ’Αντιπροσω
πείαν τής Ελλάδος καί δι’ αύτής προς τον μαρτυρικόν Λαόν μας, ό όποιος μόλις 
χθές έξήλθεν άπό τό φοβερό καμίνι τής τρομεράς δοκιμασίας τοϋ συμμοριτοπο- 
λέμου, νομίζω ότι είναι περιττή καταπόνησις υμών, ή άντλησις στοιχείων εκ τοϋ 
διεθνοϋς όρίζοντος.

"Εν έτος μετά τήν Βάρκιζαν, όταν ό Ελληνικός Λαός έπίστευεν ότι είχεν 
εΐσέλθει πλέον εις τήν όμαλότητα, ό έσο) καί έξω κομ)σμός άπεφάσιζε τήν ένοπλον 
έπίθεσιν καί έπηκολούθησε τό πλέον άνήκουστον δράμα τοϋ συμμοριτοπολέμου. 
Ό  Γράμμος καί τό Βίτσι έκλεισαν απλώς τον τρίτον γΰρον. Ό  κομ)σμός συνεχίζει 
τό έργον του. Τριάκοντα χιλιάδες έκ τών καταφυγόντων εις τό Σιδηροΰν Παρα
πέτασμα κομμουνιστοσυμμοριτών έκπαιδεύονται είς τάς Στρατ)κάς Σχολάς τών 
διαφόρων Χωρών τοϋ Παραπετάσματος καί άπό τοϋ 1950 άρχεται νέα τακτική. 
Άποστέλλεται είς Ελλάδα ό Μπελογιάννης καί γνωρίζετε τήν συνέχειαν τής έπι- 
βεβαιώσεως τοϋ κατασκοπευτικοΰ καί συνωμοτικοΰ ρόλου τοϋ Κ ΚΕ, είς βάρος 
τής Ελλάδος καί διά λογαριασμόν τών ξένων. Τό έργον τοϋ Μπελογιάννη συνεχί
ζουν άλλοι, ώς ό Φλωράκης ή Καπετάν Γιώτης Διοικητής τής 1ης Μεραρχίας 
κατά τον συμμοριτοπόλεμον καί έκπρόσωπος τοϋ Πολιτικοΰ Γραφείου τοϋ Κ Κ Ε ., 
είδικώς έκπαιδευθείς είς τήν Πολιτικοστρατιωτικήν ’Ακαδημίαν τής Μόσχας. Αί 
συλλήψεις δέν άποθαρρύνουν, άλλ’ άντιθέτως αύξάνουν καί σήμερον τον ρυθμόν 
τών αποστολών έκπαιδευομένων στελεχών έκ τοϋ Παραπετάσματος, προς συνέ- 
χισιν τοϋ έργου τής κατασκοπίας καί τής όργανώσεως συνωμοτικών μηχανισμών. 
’Επ’ αύτοϋ, έπί τής προπαρασκευής δηλαδή τοϋ τετάρτου γύρου, θά προβώ είς 
άνακοινώσεις προσεχώς.

Τί έννοοΰμεν δθεν κύριοι, όταν ύποστηοίζωμεν ότι διανύομεν περίοδον όμα- 
λοτητος ; Έννοοΰμεν μήπως ότι ό κομμουνισμός παρητήθη τών σκοπών του καί 
έπαυσεν έργαζόμενος δι’ αύτούς ή άγνοοΰμεν οσα άνωτέρω σάς έξέθεσα ;

’Ελπίζω, κύριοι βουλευταί, ότι ούδείς υποπίπτει είς τοιαύτας πλάνας. Ό  
κομμουνισμός έξακολουθεΐ δρών καί έργαζόμενος διά τήν έπικράτησίν του. Ούδε-
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μία συνεπώς όμαλότης ύφίσταται διά τό Κράτος άπδ τής πλευράς ταύτης και 
ούδείς δικαιούται νά έφησυχάζη υπό Μανδραγόραν.

Έρειδόμενος δμως εις την θεωρίαν περί όμαλότητος ό άξιότιμος ’Αρχηγός 
των Φιλελευθέρων, ύπεστήριξε πρώτον, δτι την κρίσιν περί τής έκτοπίσεως του 
επικινδύνου κομμουνιστοΰ πρέπει νά άφαιρέσωμεν άπό τάς Έπιτροπάς ’Ασφα
λείας καί νά άναθέσωμεν είς την Δικαστικήν ’Εξουσίαν, καί δεύτερον δτι την 
δευτεροβάθμιον κρίσιν περί τοϋ πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, δέον ν’ 
άναθέσωμεν ομοίως είς τήν Δικαστικήν έξουσίαν.

Δεν θά ήπόρουν, κύριοι βουλευταί, έάν αί άνωτέρω άπόψεις ύπεστηρίζοντο 
έ'ξω τής αιθούσης αυτής. "Υποστηριζόμεναι δμως άπό τον κ. Παπανδρέου, δστις 
καί έγκρατέστατος νομικός τυγχάνει καί ’Αρχηγός τής Άξιοιματικής Άντιπο- 
λιτεύσεως, ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξενοϋσιν.

Τό πολίτευμά μας, κύριοι, έχει σαφώς διακεκριμένας τάς εξουσίας ή λει
τουργίας τής Πολιτείας καί σαφώς έχει καθορίσει τήν ΰλην τής άρμοδιότητος 
έκάστης τών εξουσιών.

'Η Δικαστική εξουσία άπονέμει κατά τούς νόμους τήν Δικαιοσύνην, τό μέν 
έπιλύουσα τάς άστικάς διαφοράς τών πολιτών, τό δέ κολάζουσα τά ποινικά άδι- 
κήματα. Δεν δύναται νά έπιληφθή ή Δικαιοσύνη τών έπιμάχων θεμάτων ήτοι 
τής διοικητικής έκτοπίσεως τών κομμουνιστών καί τής χορηγήσεως ή μή πιστο
ποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, διά τον άπλούστατον λόγον, δτι τά θέματα 
ταϋτα, μή άποτελοϋντα Ποινικόν ’Αδίκημα, καθιστώσιν άναρμόδια τά Ποινικά Δι
καστήρια, δπως έπιληφθώσιν. ’Επιβάλλει ένίοτε καί ή Δικαστική άπόφασις έκτο- 
πισμόν, πλήν ώς παρεπομένην ποινήν, διά ποινικόν άδίκημα, δι’ δ έπεβλήθη κυρία 
ποινή καί ένεκεν τοϋ οποίου κατέστη αρμόδιον τό Ποινικόν Δικαστήριον.

Ε κτός, κύριοι βουλευταί, έάν συμβαίνη κάτι χειρότερον. Δηλαδή έάν υπο
στηρίζεται δτι τά θέματα ταϋτα δέον νά άφαιρεθώσιν έντελώς άπό τήν άρμο- 
διότητα τής Διοικήσεως καί άφοΰ νομοθετηθώσιν ώς οίονεί ποινικά άδικήματα 
άνατεθώσιν είς τήν αρμοδιότητα τής Δικαστικής εξουσίας.

Ή  φροντίς, κύριοι βουλευταί, διά τήν άμυναν καί άσφάλειαν τοϋ Κράτους, 
άνήκει είς τήν δικαιοδοσίαν τής Διοικήσεως καί ούχί είς τήν Δικαιοσύνην.

Χρησιμοποιοΰμεν βεβαίως δικαστάς είς τάς διαφόρους Έπιτροπάς, άλλά ώς 
άδεκάστους κρατικούς λειτουργούς, δεν χρησιμοποιοΰμεν δμως ποτέ τήν Δικαιο
σύνην ώς λειτουργίαν, διά τήν άμυναν τοϋ Κράτους καί τήν ’Εθνικήν ’Ασφάλειαν.

Ή  Διοίκησις, διά τών άομοδίων οργάνων ελέγχει καί παρακολουθεί τήν 
δράσιν τών πολιτών καί δταν εύρίσκη δτι ή δράσις ένίων έξ αύτών στρέφεται κατά 
τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας, προβαίνει είς ένέργειαν έξουδετερώσεως τοϋ τοιούτου 
κινδύνου. Μία έκ τών πλέον άποτελεσματικών ένεργειών τής Διοικήσεως είναι 
ό έκτοπισμός τών επικινδύνων ώστε νά καταστή άδύνατος ή περαιτέρω άντεθνική 
δράσις των.

’Αρχή θεμελιώδης τής Δημοκρατίας είναι νά άμύνεται τής ύπάρξεώς της 
δι’ δλων τών μέσων τά όποια διαθέτει ό Κρατικός Μηχανισμός. 'Υπάρχει, κύριοι, 
κανείς είς τήν αίθουσαν ταύτην, ό όποιος έπιθυμεΐ νά άφαιρέσωμεν άπό τήν Διοί- 
κησιν τήν κρίσιμον καί πολύτιμον αύτήν έξουσίαν τής άμύνης μας ώς Κράτους, 
ώ ς ’Έθνους, ώς Δημοκρατίας καί ώς έλευθέρων άνθρώπων ;

Είναι άλλο τό πράγμα, κύριοι, έάν συζητώμεν σοβαρώς καί άκομματίστως 
διά μίαν αΰξησιν έγγυήσεων, αίτινες δέον νά παρασχεθώσιν είς άμφότερα τά θέ
ματα. Τό πράγμα λέγω, είναι διάφορον.

Πριν ή, κύριοι βουλευταί, διατυπώσω τάς άπόψεις μου, ώς υπευθύνου 'Υ 
πουργού, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά προέλθω είς τήν ειλικρινή ομολογίαν, δτι 
μέ κατέχει συναίσθημα βαθείας θλίψεως, διότι ό έπερωτήσας έκ Πειραιώς συνά
δελφος καί τινες τών άγορητών τής άντιπολιτεύσεως, έθεσαν έρώτημα έξαφανίσεως 
ή μή τών φακέλλων.
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Καί το αίσθημα θλίψεως καθιστά έντονώτερον το γεγονός, ότι ή καταστροφή 
των φακέλλων καί ή κατάργησις των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, 
άποτελοϋσι μόνιμον καί κύριον αίτημα της φυγάδος κομμουνιστικής ηγεσίας, δια- 
τυπούμενον έπιμόνως διά τών ραδιοφωνικών έκπομπών τών Κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών τοϋ «ΦΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Υ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ».

Τήν παρατήρησίν μου αυτήν, κύριοι βουλευτή, σημειώ, ίνα χρησιμεύση ώς 
γενικόν μέτρον κρίσεως δι’ άπασαν τήν Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν, άσχολουμένην 
επί τοϋ θέματος.

'Η περί τών μέτρων τούτων ιστορική άναδρομή μάς παρέχει τά άκόλουθα 
στοιχεία. Έ ν  έτει 1924 έπί άειμνήστου Παπαναστασίου, ήτοι εις περίοδον καθ’ ήν 
ϊσχυεν εν Έλλάδι μέν τό Πολίτευμα τής Άβασιλεύτου Δημοκρατίας, εις τον υπό
λοιπον δέ κόσμον άτμόσφαιρα ειδυλλιακής γαλήνης έν συγκρίσει μέ τήν σημερινήν, 
έθεσπίσθησαν διά Ν. Δ)τος αί Έπιτροπαί ’Εθνικής ’Ασφαλείας καί έ'κτοτε τό 
μέτρον τοϋτο έφαρμόζεται συνεχώς.

Κατά τό έτος 1929 έπί Κυβερνήσεως Έ λ . Βενιζέλου, έψηφίσθη ό νόμος 4229 
«περί μέτρων ’Ασφαλείας Κοινωνικού Καθεστώτος καί προστασίας τών έλευθε- 
ριών τών πολιτών», ήτοι τό ’Ιδιώνυμον, τέκνον τοϋ οποίου είναι οί ΦΑΚΕΛΛΟΙ.

Προκύπτει έκ τής άναδρομής ταύτης, ότι ό προδοτικός καί αντεθνικός ρόλος 
τοϋ Κ .Κ. είχεν έπισημανθή έκτοτε καί ώδήγησεν εις τήν λήψιν μέτρων άσφαλείας.

Τό σύστημα τής τηρήσεως άτομικών φακέλλων τών πολιτών έφαρμόζεται 
διά τήν κατοχύρωσιν τής άτομικής, κοινωνικής καί έθνικής άσφαλείας, ύφ’ όλων 
τών χωρών τοϋ ελευθέρου κόσμου.

Ούδείς εις τάς χώρας αύτάς, τάς προηγμένας εις Δημοκρατικήν συ- 
νείδησιν καί σεβομένας υπέρ παν άλλο τήν ελευθερίαν τοϋ άτόμου, έσκέφθη νά 
προτείνη τήν κατάργησιν τών άτομικών φακέλλων. Εις τούς άτομικούς φακέλλους 
έμπεριέχεται ή δραστηριότης τών πολιτών, τών καλών πρωτίστως καί άριστων 
έπί ‘τώ συμφέροντι τών ιδίων αύτών.

Κατ’ άκολουθίαν τούτων ή Κυβέρνησις έχουσα σαφή έπίγνωσιν τών ευθυνών 
της, δεν είναι έπιτετραμμένον νά σκεφθή τήν κατάργησιν τών άτομικών φακέλλων.

’Επαναλαμβάνω, κύριοι βουλευταί, ότι κατάργησις τών άτομικών φακέλ
λων σημαίνει καταστροφήν τοϋ πρωτοκόλλου τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, 
έφ’ όσον ό άτομικός φάκελλος είναι ό καθρέπτης τών σχέσεων τοϋ πολίτου προς 
τό Κράτος. Προφανώς οί κ. άγορηταί τής άντιπολιτεύσεως,θέτοντες ζήτημα κατα
στροφής φακέλλων, δέν έπρόσεξαν ότι έμπλέκονται εις τά τεχνάσματα τοϋ κομμου
νιστικού κόμματος, τό όποιον έσκεμμένως συνδέει τούς κομμουνιστικούς φακέλλους 
μέ τούς άτομικούς τοιούτους.

Καί ήδη έξαγγέλλω τάς απόψεις τής Κυβερνήσεως.
Διά τό θέμα τών πιστοποιητικών Κοινωνικών φρονημάτων, εύθέως καί 

λακωνικώς σάς γνωρίζω, ότικαθιεροΰμεν τον ’Ανοικτόν Φάκελλον. Εννοώ φυσικά 
ότι θά καλήται ό ένδιαφερόμενος διά τήν έκδοσιν πιστοποιητικού, θά λαμβάνη γνώσιν 
τών κατηγοριών του καί θά άποκτά οΰτω τήν εύχέρειαν καί τήν δυνατότητα τής 
άποδείξεως τοϋ άντιθέτου ή τής άληθείας. (Χειροκροτήματα έξ όλης τής αιθούσης).

Διά τοϋ μέτρου τούτου, κύριοι, έξόχως δημοκρατικού, έξαφανίζονται αύτο- 
μάτως άπασαι αί άτέλειαι, περί τών οποίων ώμίλησαν οί έπικριταί.

’Εν άκολουθία θά έπιμεληθώμεν τής λήψεως τών κάτωθι μέτρων :
Πιστοποιητικόν κοινωνικών φρονημάτων θά άπαιτήται προκειμένου : 1) διά 

Κρατικάς 'Υπηρεσίας, 2 ) διά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί 3 ) δι’ 
’Επιχειρήσεις ’Εθνικής ’Ασφαλείας καί Κοινής Ώφελείας.

Να επαναλάβωμεν τούς λόγους διά τούς οποίους έπιβάλλεται ή περιφρούρησίς 
τής κρατικής μηχανής άπό τήν διείσδυσιν τών κομμουνιστών; Νομίζομεν περιττόν. 
"Οταν εις τάς χώρας όπου ή Δημοκρατία καί ό σεβασμός τοϋ άτόμου καί τής έλευ-
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θερίας της σκέψεώς του άποτελοϋν άκρογωνιαίους λίθους, έφ’ ών εδράζεται ή δη
μοσία ζωή—παράδειγμα αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι, όπου δρακόντια μέτρα ισχύουν 
διά τήν πρόσληψιν εις τάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας—θά είναι μωρόν καί εγκληματικόν 
ταυτοχρόνως, ήμεΐς εις τον χώρον αυτόν όπου εύρισκόμεθα, νά σκεπτώμεθα άλλως.

'Η  Διοίκησις γνωρίζουσα τον τρόπον καθ’ δν έργάζεται ό κομμουνισμός δέν 
είναι δυνατόν νά άνεχθή, όπως είσδύσουν εις τον Κρατικόν οργανισμόν κομμου- 
νισταί. Καί τό Κράτος μόνον έάν θέλη νά αύτοκτονήση θά τοποθετήση εις τον 
οργανισμόν του θανατηφόρα μικρόβια του κομμουνισμού.

Έχομεν βεβαίως Δημοκρατίαν. Δέν υπάρχει δμως καμμία πραγματική άρχή. 
τής Δημοκρατίας, ή οποία νά προστατεύη τούς ζητοϋντας νά τήν καταλύσουν.

Δι’ άναζήτησιν άπλώς εργασίας εις τον έλεύθερον στίβον καί τά έλεύθερα 
επαγγέλματα, ή έκδοσις πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων δέν θά άπαιτήται.

'Ωσαύτως έπέρχεται πλήρης εθνική άποκατάστασις είς τάς άκολούθους 
μεγάλας κατηγορίας : 1) δι’ δλους όσοι μέχρι του Δεκεμβρίου 1944 μετασχόντες 
τών γνωστών οργανώσεων δέν έδωκαν εκτοτε ούδεμίαν άφορμήν άντεθνικής δρά- 
σεως. (Χειροκροτήματα έξ δλης τής αιθούσης) καί 2) δι’ δσους έπολέμησαν είς 
τάς τάξεις τοϋ ’Εθνικού Στρατού κατά τον άντισυμμοριακόν άγώνα καί έπέδειξαν κα
λήν διαγωγήν, χωρίς βεβαίως μεταγενεστέρως νά σημειώσωσι δράσιν τινα, αύτοί δλοι 
θά διαγράφουν άπό τ ά ’Αρχεία τών κομ)στών, άναγνωριζομένου πλήρως δτι είναι 
ισότιμοι πολΐται τής κοινής Πατρίδος. (Χειροκροτήματα έξ δλων τών πτερύγων)..

’Αλλά καί διά τό θέμα τοϋ έκτοπισμοϋ, κύριοι βουλευταί, είναι χρήσιμον 
νά σάς πληροφορήσω περί τών μέτρων τά όποια έφεξής θά ίσχύουσιν.

'Η άσκησις έφέσεως κατά τής άποφάσεως τής Πρωτοβαθμίου ’Επιτροπής 
άναστέλλει τήν έκτέλεσιν τοϋ έκτοπισμοϋ.

Καί μετά τήν Δευτεροβάθμιον ’Επιτροπήν, έάν ό έκτοπισμένος κομ)στής 
δηλώση δτι θά δι άγη νομιμοφρόνως ή κάτι παρόμοιον, άφίεται έλεύθερος.

Κύριοι βουλευταί, θεωρώ χρέος μου νά πληροφορήσω ύμάς, άλλά καί τον 
Ελληνικόν Λαόν ό όποιος εύλογον είναι, κατόπιν τών δσων ύπέστη, νά άπαιτή 
νά τοϋ έξασφαλίζωμεν άδιατάρακτον τήν έσωτερικήν γαλήνην καί άσφάλειαν, δτι. 
κατόπιν τών λαμβανομένων μέτρων, δέν θά έχω μεν τοϋ λοιποϋ παρά μόνον έθε— 
λοντάς έκτοπισμένους καί συνεπώς βυζαντινολογοΰμεν συζητοΰντες περί αύξή- 
σεως τών έγγυήσεων, έφ’ δσον άπασαι αί έγγυήσεις περί μή έκτοπίσεως παραδί- 
δονται ούσιαστικώς είς τάς χεΐρας τοϋ έκτοπιστέου καί δέν παραμένουσιν ούσια- 
στικώς προς έκτοπισμόν παρά οί ζωοκλέπται καί οί λαθρέμποροι.

Τονίζω κατηγορηματικώς, δτι μόνον έθελονταί θά πηγαίνουν είς έκτόπισιν. 
Άπορεΐται ίσως τί έννοώ μέ τοΰτο. Άπλούστατα, κύριοι βουλευταί, ό Μαρξισμός,, 
ώς γνωστόν είναι έπίσημος θρησκεία τοϋ κομ)κοΰ κόμματος. Προφήτης ό Μάρξ. 
"Αγιοί της ό Έ γκελς, ό Λένιν καί*ό Στάλιν, ίερατεΐον τό Κόμμα, ήμέρα Κρίσεως 
ή Παγκόσμιος έπανάστασις. Καί οί φλέγόμενοι ύπό τής έπιθυμίας νά ύποδυθώσι 
τούς μεγάλους μίστας, ώς πιστοί έν βαθεία πνευματική νάρκη, προκαλοϋν καί έπι- 
διώκουν έθελοντικώς τήν δοκιμασίαν, διά νά είσέλθουν είς τον κήπον τής Κομμου
νιστικής Έδέμ. Καί δοκιμασία, καθαρτήριον δι’ αυτούς είναι ή έκτόπισις.

Νομίζω δθεν, δτι είς τό θέμα τής έκτοπίσεως αί έγγυήσεις είναι πλήρεις.
Συνοψίζων, κύριοι βουλευταί, θά μοί έπιτραπή νά φρονώ, δτι ή Κυβέρνησις: 

καί ήμεΐς είς τον όποιον είναι έμπεπιστευμένος ό τομεύς τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας, δέν άντεμετώπισαν καί δέν άντιμετωπίζουσι τό θέμα ώς έπεισοδιακήν τα- 
λαιπώρησιν συγκεκριμένων περιστατικών, άλλ’ άνήγαγον τοΰτο είς νενικωτέρας 
άρχάς, αίτινες τό μέν έγγυώνται τήν άσφάλειαν τοϋ "Εθνους, τό δέ άσφαλίζουσι 
τάς Δημοκρατικής έλευθερίας τών πολιτών.

Δέν υπάρχει πολιτικόν θέμα τό όποιον νά μή είναι δεκτικόν θέσεως καί 
άντιθέσεως, προτάσεως καί άντιπροτάσεως, λόγου καί άντιλόγου. Ή  έκτίμησις
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της αξίας καί τοΰ περιεχομένου των τοιούτων θέσεων καί άντιθέσεων, γίνεται επί 
τη'βάσει τής έκάστοτε πραγματικότητος. Καί ή άληθής έκτίμησις τής πραγματικό- 
τητος είναι έκείνη την οποίαν περικλείουν τά έξαγγελθέντα μέτρα, ώστε παν άντίθε- 
τον αποτελεί νεφελώδη μετεωρισμόν, σκοπόν εχοντα τήν δημιουργίαν εντυπώσεων.

Δεν άρνοϋμαι, κύριοι βουλευταί, ούτε τά ς . πλάνας, ούτε τά σφάλματα καί 
εις τήν ζωήν καί εις τή πολιτικήν.

Ή  αρετή τής Δημοκρατίας έγκειται ακριβώς εις τήν έλευθέραν άνάπτυξιν των 
ιδεών, ώστε εντεύθεν νά καταδηλοΰνται τά σφάλματα καί νά άποτρέπωνται αί πλάναι.

Είναι άπαράδεκτος όμως ή προσπάθεια τής άντιπολιτεύσεως, όπως προσδώση 
κομματικόν χειρισμόν εις θέμα άμιγώς εθνικόν, σκοπούσα νά άγρεύση κομματικά 
όφελήματα έκ τοΰ συμπαθούς κόσμου των παραπλανηθέντων ή άδικηθέντων. (Χει
ροκροτήματα).

'Υπάρχουν, κύριοι, εις τήν πολιτικήν θέματα, εις τά όποια ή διαφορά άντιλή- 
ψεως καί άν είναι θεμελιώδης, δέν είναι έν τούτοις έπικίνδυνος. Είς τον κα\όνα 
τούτον υπάρχει καί μία αδήριτος έξαίρεσις, ήτοι τό θέμα τής Εθνικής ’Ασφα
λείας. Είς τό θέμα τής Εθνικής ’Ασφαλείας όφείλομεν πάντες νά ίστάμεθα μετά 
φόβου Θεού καί μέ άκρως ηύξημένην τήν συνείδησιν τής εύθύνης.

Ούχί τί συμφέρει κομματικώς, άλλά τί συμφέρει έθνικώς, άποτελεϊ τό μονα
δικόν καί άμετακίνητον κριτήριον είς τό θέμα.

Δέν έπιθυμοΰμεν διά τούτων νά προβώμεν είς υποδείξεις προς ούδένα. Έ π ι- 
θυμούμεν νά καταδηλώσωμεν είς τήν Βουλήν τό σταθερόν μέτρον τό όποιον θά 
καθορίζη τήν πορείαν μας, έν τή διευθύνσει τού κρίσιμου τομέως, τον όποιον μάς 
ένεπιστεύθη ό Στρατάρχης ΙΙαπάγος.

Κύριοι βουλευταί, διαβιοΰμεν έξακολουθητικώς είς χρόνους διεθνούς άνη- 
συχίας. 'Ο ψυχρός πόλεμος σημειώνει διακυμάνσεις άλλά πάντοτε έξακολουθεΐ 
υφιστάμενος.

Ούδείς έπιθυμεΐ ζωηρότερον ημών τήν ειρήνην, διότι υπέρ πάντα άλλον έδο- 
κιμάσαμεν τά δεινά τοΰ πολέμου. Τούτο όμως ούδαμώς έπιτρέπει τήν χαλάρωσιν 
τής εθνικής έπαγρυπνήσεως.

'Ή Κυβέρνησις τοΰ Στρατάρχου Παπάγου θά διατηρή τό ’Έθνος έν έγρη- 
γόρσει, χωρίς νά παραλείπη τήν πολιτικήν τής άρσεως τών άδικιών.

'Υπό τό κρατούν διεθνές κλίμα, ή συζήτησις καί έξαγγελία μέτρων άρσεως 
άδικιών καί έκκαθαρίσεως τοΰ παρελθόντος, όπως αύτά τά όποια είχον τήν τιμήν 
νά εκθέσω όμιλών, θά ήτο δυνατόν νά κλονίσωσι τήν εμπιστοσύνην τού ’Έθνους, 
έάν συνεζητοΰντο καί έξηγγέλοντο υπό άλλης τινός Κυβερνήσεως, έκτος τής παρού- 
σης, ώς ώμολογήθη καί υπό τής άντιπολιτεύσεως.

Ή  μεγάλη όμως προσωπικότης τού Στρατάρχου Παπάγου, κύριοι βουλευ
ταί, ιδού ότι έπιτρέπει ώστε καί τό αίσθημα άσφαλείας νά παραμένη άκμαΐον καί 
άκλόνητον καί μέτρα άρσεως τών άδικιών νά λαμ,βάνωνται καί νά συζητούνται είς 
τό Κοινοβούλιον.

Είμαι βέβαιος, κύριοι, οτι ή ογκώδης πολιτική καί έθνική σημασία τοΰ γε
γονότος τούτου δέν διαφεύγει τήν άντίληψιν ούδενός τών έν τη Βουλή. Πολύ περισ
σότερον δέν διαφεύγει τήν άντίληψιν τοΰ Ελληνικού Λαού». (Ζωηρά καί παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα).
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III. Άντικείμενον τοΰ εγκλήματος.
1. Τό έμβρυον ώς άντικείμενον τοΰ εγκλήματος τής άμβλώσεως.
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VII. Δ ιαφήμισις μέσων άμβλώσεως κλπ.

1. Γενικά—'Ορισμός.
'Ω ς έν άρχή τής παρούσης άναπτύξεως έλέγχθη, ή α μ β λ ω σ ι ς ,  έν άντι- 

θέσει προς τήν άνθρωποκτονίαν γενικώς, τής όποιας τό υλικόν άντικείμενον καθ’ ού 
στρέφεται αΰτη είναι ή ήδη ύπάρχουσα άνθρωπίνη ζωή, άποτελεϊ έγκλημα κατά τής 
μελλούσης ζωής.

'Ο ήμέτερος Ποιν. Κώδιξ, περί τής άμβλώσεως προβλέπει εις τό άρθρον 
304  αυτοΰ.

Κατ’ αύτό: 1. «’Έγκυος, ήτις έκ προθέσεως άποκτείνει δι’ έκτρώσεως ή 
κατ’ άλλον τρόπον τό παρ’ αυτής κυοφορούμενου ή επιτρέπει εις άλλον νά πράξη 
τοϋτο, τιμωρείται, διά φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.

2. "Οστις συναινούσης τής έγκύου, έπιφέρει τον θάνατον τοΰ έμβρύου ή προ
μηθεύει εις αυτήν τά πρός τοϋτο μέσα, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον έξ 
μηνών. "Αν δέ ούτος ένεργή κατά συνήθειαν άμβλώσεις, τιμωρείται διά καθείρ- 
ξεως τό πολύ δέκα έτών.

3. 'Όστις άγνοούσης τής έγκύου ή παρά τήν θέλησιν αυτής, έκ προθέσεως 
επιφέρει τον θάνατον τοΰ έμβρύου, τιμωρείται διά πρόσκαιρου καθείρξεως.

4. Δεν είναι άδικος καί μένει άτιμώρητος ή πράξις έκτελουμένη παρ’ ’Ιατρού, 
πρός τον σκοπόν τής άποτροπής άναποτρέπτως άλλως κινδύνου τής ζωής ή σπου
δαίας καί διαρκούς βλάβης τής υγείας τής κυοφορούσης, έφ’ όσον ή άνάγκη τής 
άμβλώσεως, βεβαιοϋται καί διά πιστοποιήσεως έτέρου ίατροϋ.

5. ’Ατιμώρητος παραμένει έπίσης ή άμβλωσις ή παρ’ Ίατροϋ, τη συγκατα- 
θέσει τής έγκύου, έκτελεσθεϊσα, όταν ή σύλληψις ελαβε χώραν κατόπιν βιασμοϋ, 
καταχρήσεως άνικάνου πρός άντίστασιν, άποπλανήσεως κόρης ηλικίας κατοκτέρας 
τών 15 έτών, ή αιμομιξίας».

Έ ξ  άλλου ο καταργηθείς Ποινικός Νόμος, περί τής άμβλώσεως, ώμίλει εις 
τά άρθρα 303, 304 καί 305 αύτοΰ. 'Η σχετική διάταξις τοϋ πρώτου έξ αύτών 
έχει ώς εξής: «έάν μήτηρ τεκοΰσα πρόωρον ή νεκρόν βρέφος, μετεχειρίσθη προη
γουμένως, έν γνώσει, ή μόνη ή δι’ άλλου, έξωτερικά μέσα δυνάμενα νά φέρωσι
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πρώιμον τόκον ή τον έν τη κοιλία τής μητρός θάνατον τοϋ έμβρύου, τιμωρείται μέ 
ειρκτήν».

Περαιτέρω τό άρθρον 304 όμιλεΐ περί τρίτων έπιχειρούντων άμβλωσιν τή 
συγκαταθέσει τής εγκύου ή, ύποδεικνυόντων ή καί προμηθευόντων, τά προς άμ- 
βλωσιν μέσα, τό δέ 305 τοιοϋτον όμιλεΐ περί των αυτών προσώπων, έφ’ όσον ταϋτα 
ένήργησαν, άνευ ή εναντίον τής θελήσεως τής μητρός, οπότε καί υποβάλλονται εις 
διαφόρους ποινάς, αΐτινες καί είναι άνάλογοι προς τό έπελθόν άποτέλεσμα. Τέλος 
τό β' καί τελευταΐον έδάφιον τοϋ ίδιου 305 άρθρου τοϋ Π.Ν. έχει οότω: «’Εάν ή 
πράξις προέρχεται έξ άμελείας ή άνεπιτηδειότητος, εφαρμόζονται τότε οι όροι τοϋ 
άρθρου 300 ή τοϋ άρθρου 310».

Έ κ  τής άντιπαοαβολής των άνωτέρω διατάξεων διαπιστοΰμεν, ότι ό Νέος 
Κώδιξ ήμών, έπιφέρει ουσιώδεις μεταβολάς, εις τάς περί άμβλώσεως διατάξεις 
τοϋ Π.Ν., έξ ών σπουδαιότεραι αί έξής: 1) Δεν γνωρίζει ούτος άμβλωσιν έξ άμε
λείας 2 ) 'Ορίζει σαφώς, ότι προς υπαρξιν τετελεσμένης άμβλώσεως άπαιτεΐται ή 
θανάτωσις τοϋ έμβρύου 3 ) Διαβαθμίζει κατά τρόπον διάφορον την έπιβλητέαν ποι
νήν καί 4) Προνοεΐ είδικώς περί τών περιπτώσεων τής Ίατρικώς καί ήθικώς ένδε- 
δειγμένης άμβλώσεως, αΐτινες καί παραμένουν άτιμώοητοι.

Οί λόγοι ένεκα τών οποίων ο Νομοθέτης τοϋ Κώδικος ήμών έπέφερε τάς 
ουσιώδεις αύτάς μεταβολάς, εκτίθενται κατωτέρω, κατά τήν επί μέρους ειδικήν 
άνάπτυξιν τών συγκεκριμένων θεμάτων, δι’ ο καί οίαδήποτε τοιαύτη, έν προκει- 
μένω, παρέλκει.

Έ κ  τών άνωτέρω λοιπόν, προκύπτει, ότι «άμβλωσις» είναι, «ή έκ προθέ- 
σεως (δόλου) δι’ έκτρώσεως ή κατ’ άλλον τρόπον ύπο τής μητρός ή τρίτου, ένεο- 
γοΰντος τή συγκαταθέσει αύτής ή καί άνευ ταύτης, θανάτωσις, τοϋ έν τη κοιλία 
τής μητρός έμβρύου».

I I . 'Υποκείμενον τοϋ εγκλήματος.
'Υποκείμενον τοϋ έγκλήματος τής άμβλώσεως είναι ή μήτηρ εΐτε μόνη, εΐτε 

έ'χουσα συμπράκτορας. 'Ωσαύτως υποκείμενον τοϋ έγκλήματος δύναται νά είναι 
καί τρίτος ένεργών συναινούσης τής έγκύου ή, καί άγνούσης ή παρά τήν Οέλησιν, 
αύτής. Εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ή έγκυος γυνή άπό υποκείμενον 
καθίσταται άντικείμενον τοϋ έγκλήματος. Έ ξ  άλλου, αί έκάστοτε έπιβαλλόμεναι 
ποιναί, είναι διάφοροι καί άνάλογοι προς τό υποκείμενον τής πράξεως καί τάς προϋ
ποθέσεις ύφ’ άς τοϋτο ένεργεΐ. Περί τής ποινής γίνεται λόγος κατοντέοω.

III. Άντικείμενον τοϋ έγκλήματος.
1. Τό έμβρυον ώς  άντ ικ ε ίμ εν ον  τοϋ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  ά μ β λ ώ σ ε ω ς .
Τόσον ύπό τό κράτος τοϋ νΰν ΐσχύοντος Κώδικος ήμών, όσον καί κατά τον 

καταργηθέντα ποινικόν ήμΐν Νόμον άντικείμενον τοϋ έγκλήματος τής άμβλώσεως. 
είναι ή κυοφοροϋσα γυνή καί δή τό έν αύτή ύπάρχον έν σπέρματι, ζών έμβρυον, 
άπό τής συλλήψεως μέχρι καί τοϋ τοκετοϋ, άνεξαοτήτως τοϋ βαθμοϋ τής άναπτύ- 
ξεως αύτοΰ. Δεν ένδιαφέρει έπίσης, αν τοϋτο είναι προϊόν νομίμου γάμου ή προέρ
χεται άπό έξώγαμον συνουσίαν. Περί τοϋ σαφοϋς έξ άλλου διαχωρισμοΰ έμβρύου 
καί άνθρώπου, ούδέν δύναται νά προστεθή πέραν τών όσων έν αρχή τής παρούσης 
άναπτύξεως έλέχθησαν, όσον άφορα τον χρόνον ένάρξεως τής άνθρωπίνης ζωής.

Τό έμβρυον είναι τό υλικόν άντικείμενον τοϋ έγκλήματος. Τό δέ νομικόν (‘ )

(1) Ώ ς  γνωστόν μεταξύ ύλικοϋ καί νομικού αντικειμένου τοϋ έγκλήματος, υπάρχει δια
φορά. Διότι υλικόν μέν άντικείμενον είναι έκεϊνο «δι’ έπενεργείας έπί τοϋ όποιου πραγμα- 
τοϋται ή άντικειμενική ύπόστασις τοϋ έγκλήματος» έν ω νομικόν τοιοϋτον είναι «τό έννομον
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τοιοϋτον κατά τον Π.Κ. ημών είν.αι ή έν σπέρματι ύπάρχουσα άνθρωπίνη ζωή. Δι’ δ 
καί ή άμβλωσις τοποθετείται ύπ’ αύτοϋ εις τδ περί των κατά της ζωής εγκλημάτων 
κεφάλαιον αύτοϋ. Ά λλ’ ή άμβλωσις, κατά τάς Νομοθεσίας άλλων Κρατών, δέν θεω
ρείται δτι άποτελεΐ έγκλημα κατά τής άνθρωπίνης, μελλούσης βεβαίως, ζωής στρε- 
φόμενον. Διότι, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι αδτη δύναται νά διαπραχθή εύθύς μετά 
την σύλληψιν, οπότε δέν υπάρχει ζωή, άλλά «οργανικά στοιχεία άποτελοΰντα τό 
γονιμοποιημένον ώάριον» άναμφιβόλως δέν δύναται νά γίνη τότε λόγος περί εγκλή
ματος, κατά τής ζωής στρεφόμενου. Οδτω αί έν λόγω Νομοθεσίαι ή άποφεύγουν νά 
προσδιορίσουν έπακριβώς τό νομικόν άντικείμενον του έγκλήματος, ή χρησιμο
ποιούν άλλους δρους προς προσδιορισμόν τής έννοιας αύτοϋ, δέν κατατάσσουν δέ την 
άμβλωσιν, μεταξύ τών κατά τής ζωής άναφερομένων έγκλημάτων, ώς συμβαίνει 
παρ’ ήμϊν.

Κατά την ρητήν διατύπο>σιν τοΰ νόμου τό εμβρυον πρέπει νά είναι ζών. ”Α.ν 
δθεν τοϋτο ήτο ήδη νεκρόν τότε δέν υπάρχει πραξις έναντίον τής (μελλούσης) ζωής 
στοεφομένη καί κατά συνέπειαν δέν ύφίσταται καί τό άδίκημα τής άμβλώσεως ώς 
άλλως τε συμβαίνει καί εις τάς περιπτώσεις τής άνθρωποκτονίας, οσάκις ή έγκλη- 
ματική ένέργεια στρέφεται έναντίον νεκροϋ. Κατά ταϋτα ή έγκληματική ένέργεια 
τής τε μητρός καί τοΰ τρίτου πρέπει νά στρέφεται έναντίον ζώντος έμβρύου. Περαι
τέρω, κατά τήν κρατοΰσαν γνώμην, έάν τό έκτρωθέν φέρη άπαντα τά χαρακτηρι
στικά τής μύλης (mola) ήτοι τοΰ γονιμοποιηθέντος μέν, έκφυλισμένου δμως οραρίου, 
έν τή περιπτώσει ταύτη, ή βιαία τούτου άποβολή, δέν συνιστα τό έγκλημα.

Τέλος, ό ισχυρισμός τής μητρός, δτι έχρησιμοποίησε τά μέσα προς έκτρωσιν 
πεπεισμένη δτι κυοφορεί mola, δέν τήν άπαλλάσσει άπό τήν εύθύνην τοΰ άδική- 
ματος, δπερ παραμένει άμβλωσις.

2. Τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ν  κ α ί  α π ό π ε ι ρ α  ά μ β λ ώ σ ε ω ς .
Τό έγκλημα τής άμβλώσεως θεωρείται τετελεσμένον διά τής θανατώσεως 

τοΰ έμβρύου. Τοϋτο ρητώς ορίζεται υπό τοΰ Κώδικος, καθ’ δν ή μήτηρ ή καί ό τρίτος 
οίτινες ά π ο κ τ ε ί ν ο υ ν ,  τό παρ’ αύτής κυοφορούμενον, τιμωροϋνται ώς ένοχοι 
άμβλώσεως. Έ ν  έναντία περιπτώσει (δηλ. καθ’ ας περιπτώσεις δέν έπέλθη δι’ 
οιονδήποτε λόγον ό θάνατος τοΰ έμβρύου) καί έφ’ δσον συντρέχουν αί προϋποθέσεις 
ταύτης τ.έ. τουλάχιστον άρχή τελέσεως υπάρχει άπόπειρα. Δέον δηλ. νά συντρέχουν 
οι εις τό Γενικόν Μέρος τοΰ Κώδικος, διαλαμβανόμενοι περί άποπείρας δροι. Εύνό- 
ητον έξ άλλου τυγχάνει, δτι δέν υπάρχει άπόπειρα, δταν ή μήτηρ δέν κυοφορεί, ώς 
επίσης καί δταν αδτη, άφ’ ένός μέν έχρησιμοποίησε μέσα έντελώς άπρόσφορα, άφ’ 
έτέρου δέ ή χρησιμοποίησίς των έγένετο έξ εύηθείας. Διότι αν ή άπρόσφορος 
έστω, άπόπειρα δέν έπεχειρήθη έξ εύηθείας, τότε αδτη τιμωρείται. (’Άρθρον 43 
§ 2 Π .Κ .). Οδτω λ.χ. ώς χαρακτηριστικούς άναφέρει ό θανών ήδη Καθηγητής 
Τζωρτζόπουλος, ή μήτηρ ήτις έλομένη άμβλωσιν τρώγει αλμυρά φαγητά, έπικαλεΐ- 
ται δέ ταυτοχρόνους τήν βοήθειαν τής 'Αγίας Πελαγίας, μένει άτιμώρητος. Ά ντι- 
θέτως δμως προς τά άνωτέρω κατά τον καταργηθέντα Π.Ν. ήτο άδιάφορον άν τό 
τεχθέν έπέζησεν ή οδ. Κατά τήν σχετικήν αύτοϋ διατύπο>σιν «έάν μήτηρ τεκοΰσα 
πρόωρον ή νεκρόν βρέφος, μετεχειρίσθη προηγουμένως....μέσα, δυνάμενα νά φέ- 
ρουσι τον πρώιμον τόκον ή τον έν τή κοιλία τής μητρός θάνατον τοΰ έμβρύου, τι-

αγαθον κατα του οποίου στρέφεται η έγκληματική πραξις». Τοϋτο προστατεύεται υπό τοΰ 
Νομού, δια της άπειλής (ορισμένης ποινής κατά τοΰ δράστου της πράξεως. Ουτω έπί κλοπής 
\  υπε,αιρέσεως υλικόν άντικείμενον είναι τό άφαιρούμενον κινητόν πράγμα, ένφ νομικόν τοι- 
οΰτον ή ιδιοκτησία ή η κατοχή. 'Ωσαύτως έπί δυσφημίσεως απλής ή συκοφαντικής, υλικόν 
άντικείμενον είναι ό συγκεκριμένος άνθρωπος, ούτινος θίγεται ή τιμή, ένω νομικόν τοιοϋτον 
η ανθρώπινη υπόληψις. Καθ’ δμοιον τρόπον έπί άνθρωποκτονίας υλικόν άντικείμενον είναι ό 
αποκτεινόμενος άνθρωπος, νομικόν δέ τοιοϋτον ή άνθρωπίνη ζωή.
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μωρεΐται μέ ειρκτήν». Την ερμηνείαν αυτήν, το οτι δηλ. δεν ενδιαφέρει, αν τό 
έ'μβρυον έπέζησεν ή ου, έδίδαξαν οΐ Κωστής καί Νομολογία τοϋ Α.Π. Οΰτω, κατ’ 
αυτούς, ώς άμβλωσις δεν έθεωρεΐτο μόνον ή έν τη κοιλία θανάτωσις τοϋ έμβρύου 
καί άποβολή αύτοΰ, άλλα καί ό πρόωρος τεχνητός τοκετός. Ή  άποψις αυτή είναι 
σύμφωνος καί προς τούς της Γαλλίας Νόμους καί τά έκεΐ κρατούντα, διότι κατά 
τον Νομοθέτην καί Έρμηνευτάς τοϋ Γαλλικού Δικαίου, ή υγεία τοϋ τεχθέντος 
προώρως, καθίσταται επισφαλής. Τήν άνωτέρω δμως άποψιν άντικρούει ό Ή λιό- 
πουλος, δστις άκολουθών έν προκειμένω τά έν Γερμανία έφαρμοζόμενα, καί δη τά 
ύπό τοϋ περιφήμου Γερμανού Νομοδιδασκάλου feuerbach (τοϋ Α' ήμίσεος τοϋ 
παρελθόντος αίώνος) διδαχθέντα, έδέχετο δτι τό έγκλημα τής άμβλώσεως καθί
σταται τετελεσμένον, μόνον δταν έπέλθη ό θάνατος τοϋ έμβρύου. ’Ασφαλώς, ούδεμία 
δύναται να ποοκύψη άμφιβολία, δτι ή άποψις αΰτη άπό θεωρητικής άπόψεως είναι 
ορθή. Δι’ δ καί υίοθετήθη ύπό τοϋ νέου Κώδικος ημών, ήδη δέ άποτελεΐ Νόμον τής 
Πολιτείας. Ούχ’ ήττον δμως τοιοΰτον τι δεν διατυποΰται ύπό τοϋ Π.Ν. καί κατά 
συνέπειαν παρομοία, κατά τό παρελθόν βεβαίως, λύσις, δεν θά ήτο σύμφωνος προς 
τό γράμμα αύτοΰ καί έπομένως (θά ήτο) άπαράδεκτος.

3. Μ έ σ α  δ ι ’ ών  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι  ή ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  
ΰ π ό σ τ α σ ι ς  τ ο ϋ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .

Ή  άντικειμενική ΰπόστασις τοϋ έγκλήματος πραγματοποιείται δι’ έκτρώ- 
σεως ή κατ’ άλλον τρόπον. *Η έκτρωσις, κατά τήν ’Ιατροδικαστικήν ’Επιστήμην, 
ιδία δταν πρόκειται περί προκλητής τοιαύτης, ώς έν προκειμένω συμβαίνει, έπέρ- 
χεται κατόπιν χρήσεως μηχανικών ή χημικών (άλλως φαρμακευτικών) μέσων. 
Παρά ταΰτα δμως άμβλωσις προκαλεΐται καί διά τής χρήσεως ψυχολογικών μέ
σων, ώς λ.χ. διά τής προκλήσεως τρόμου, ταραχής, οργής, θλίψεως κλπ. Δι’ δ καί 
ό Κώδιξ έκτος τοϋ όρου «έκτρώσεως» χρησιμοποιεί καί τήν φράσιν «κατ’ άλλον 
τρόπον» προς άρσιν πάσης άμφιβολίας, δτι καί έν αίς περιπτώσεσιν ή άμβλωσις 
προήλθεν, άπό τήν χρησιμοποίησιν ψυχολογικών μέσων, πάλιν είναι τιμωρητέα. 
Άντιθέτως ό καταργηθείς Π.Ν. ώμίλει μόνον περί έξωτερικών (δηλ. μηχανικών) 
ή έσωτερικών (δηλ. χημικών) μέσων. Παρά ταϋτα δμως, όμοφώνως έγένετο δεκτόν, 
δτι ώς μέσα άμβλώσεως έδει νά λαμβάνωνται καί τά ψυχολογικώς έπενεργοϋντα, 
ώς ή πρόκλησις τρόμου, θλίψεως κλπ. Εύκαιριακώς άναφέρομεν ώρισμένα τινά τών 
χημικώς δρώντων, άτινα καί φαρμακευτικά, (κατά τήν ’Ιατροδικαστικήν) καλοΰν- 
ται. Ταϋτα είναι : Ή  άρτεμησία (κοινώς άψιθία), ή άπιόλη, διάφοροι ένέσεις με
ταλλικών ιδία ένώσεων (ώς λ.χ. μολύβδου) κλπ. Έ ξ  άλλου τά μηχανικά διακρί- 
νονται εις έξωτερικά, οΐον αί διάφοροι κακώσεις (πλήξεις διά τών γρόνθων, λακτί
σματα κλπ.) καί έσωτερικά, όπως ή παρακέντησις τών υμένων τοϋ έμβρύου, ή 
άποκόλλησις τών περιβλημάτων αύτοΰ, ώς καί ή άπόξεσις, εις ήν ώς γνωστόν 
καταφεύγουν κυρίως, οΐ κατ’ έπάγγελμα καί έκ συστήματος, διενεργοΰντες άμ- 
βλώσεις.

ΙΥ . ‘Ο Δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος τής 
άμβλώσεως.—’Αμέλεια.

’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος τής άμβλώσεως, 
είναι ό δόλος τής μητρός ή τοϋ τρίτου. Τοΰτο ρητώς δηλοΰται ύπό τοϋ Νόμου καί 
δή καί τών τριών παραγράφων τοϋ έξεταζόμένου άρθρου, έν αίς άναφέρονται αΐ 
λέξεις «έκ προθέσεως». Ώ ς  είναι δέ γνωστόν, ό δρος οδτος, κατά τήν αύθεντική 
τοϋ άρθρου 27 τοϋ Π.Κ. ερμηνείαν είναι ταυτόσημος προς τον δόλον. Τοΰτο άλλως 
τε καί ύπό τής εισηγητικής έκθέσεως τονίζεται, έχούσης ούτω: «’Εντός παρενθέ- 
σεως έτέθησαν αί λέξεις έκ π ρ ο θ έ σ ε ω ς ,  ινα ουτω δηλωθή, δτι ό δρος έκ προ
θέσεως είναι ταυτόσημος προς τον δόλον έν γένει». Κατά ταϋτα δθεν δεν άποκλεί-
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εται έν προκειμένω καί ό ένδεχόμενος δόλος. Οΰτω ή μήτηρ, ήτις καίτοι προβλέπει, 
ώς ενδεχόμενον τό εγκληματικόν άποτέλεσμα, έκ τής χρήσεως των μέσων, άτινα 
λαμβάνει, έν τούτοις δμως τό άποδέχεται (χωρίς καί νά το έπιδιώκη) ώς έπίσης 
καί ό τρίτος, ό προμηθεύων εις αυτήν διάφορα μέσα καί γνωρίζων, ότι έκ τής ένερ- 
γείας του ταύτης δυνατόν νά προκληθή διακοπή τής κυήσεως καί θάνατος τοϋ 
έμβρύου, άποδέχεται όμως τό έγκληματικόν άποτέλεσμα, διαπράττουν άμβλωσιν 
ποινικώς κολάσιμον. Άντιθέτως, αν οδτοι έπιδιώκουν διά των ένεργειών των, όπως 
τεχθή τέκνον βιώσιμον, έστω καί προώρως, >..χ. προς συγκάλυψιν τοϋ γεγονότος, 
ότι τοϋτο είναι προϊόν κλεψιγαμίας, δεν διαπράττουν τό έγκλημα. 'Ω ς παράδειγμα 
άναφέρομεν τό εξής: 'Ο Α. έκπατρίζεται σήμερον. Μετά ένα μήνα ή σύζυγός του Β . 
συλλαμβάνει έκ κλεψιγαμίας μετά τοϋ Γ. "Αν μετά παρέλευσιν 7 μηνών έπιδιώξουν 
ουτοι (Β καί Γ )  τον τοκετόν τοϋ κυοφορουμένου, ίνα συγκαλύψουν τήν πράξιν των, 
χωρίς όμως νά θέλουν οΰτε καί νά άποδέχωνται τον θάνατον τοϋ τέκνου, δεν δια
πράττουν άμβλωσιν ού μόνον, όταν τοϋτο τεχθή ζών καί ζήση, άλλά καί καθ’ ήν 
περίπτωσιν άποβιώση ή τεχθή νεκρόν. Διότι, έν τή περιπτώσει ταύτη, ή πράξις 
αυτών, δεν περιέχει καί τό άπαραίτητον προς συγκρότησιν τοϋ έγκλήματος άπαι- 
τούμενον υποκειμενικόν στοιχεΐον δηλ. τον δόλον. Βεβαίως υπάρχει άμέλεια, αυτή 
δμως διά τούς κάτωθι λόγους δεν τιμωρείται. 'Ο Κώδιξ δεν περιέχει σχετικήν διά- 
ταξιν, διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό δράστης ένήργησεν έξ άμελείας, προκαλέσας 
τον θάνατον τοϋ έμβρύου. Κατά συνέπειαν ή άπό μέρους τής μητρός ή καί τοϋ 
τρίτου έξ άμελείας άμβλωσις, δεν είναι τιμωρητέα. Ένταΰθα, παρατηρητέον ότι 
καί ύπό τό Κράτος τοϋ προϊσχύοντος δικαίου, ή ύπό τής μητρός ή τρίτου τή 
συναινέσει της προκληθεϊσα έξ άμελείας άμβλωσις παρέμεινεν άτιμώρητος. Ά ντι- 
θέτως κατά τό άρθρον 305 έδ. τελευταίου τοϋ Π.Ν. ή παρ’ άλλου άνευ τής συναι- 
νεσεως τής μητρός έξ άμελείας άμβλωσις ήτο τιμωρητέα, έφ’ όσον όμως έξ αυτής 
προήλθεν έπιβλαβές διά τήν μητέρα άποτέλεσμα. ’Αντιθέτως άν αΰτη ούδέν έπαθε, 
τότε δεν έπεβάλλετο ούδεμία κατά τοϋ δράστου ποινή. Ή  λύσις αυτή έδίδετο διότι 
τά άρθρα 300 καί 310 εις ά παρέπεμπεν ή έν λόγω διάταξις άφεώρων άνθρωπο- 
κτονίαν καί σωματικήν βλ.άβην άνθρώπου καί οΰχί έμβρύου (*). Ά λλ’ έπαναλαμ- 
βανομεν ύπό τό κράτος τοϋ ήδη ίσχύοντος Κώδικος ημών, τά άνωτέρω θεωρη
τικήν μόνον έχουν άξίαν, καθ’ όσον ήδη ή έξ άμελείας άμβλωσις παραμένει, εις 
πάσαν περίπτωσιν, άτιμώρητος.

Υ. Ποινή μητρός, τρίτου καί συμμέτοχων.
'Ως καί άνωτέρω έλέχθη ή προβλεπομένη ποινή κατά τών ένοχων τής άμβλώ- 

σεως, είναι διάφορος διά τήν μητέρα καί τον τρίτον, περαιτέρω δέ άνάλογος προς 
τάς συνθήκας καί προϋποθέσεις ύφ’ άς ό είρημένος ένήργησεν, διά τον τελευταίου 
τοΰτον. Οΰτω ό Νόμος ημών, όπως άπασαι σχεδόν αί σύγχρονοι Νοθμοθεσίαι, τι
μωρεί τήν άμβλωσιν. Παρά ταΰτα όμως τό έγκλημα τής άμβλούσεως, όπως καί 
η παιδοκτονία, έχει προκαλέσει σοβαράν συζήτησιν εις τήν σύγχρονον Νομολογίαν 
και επιστήμην, ού μόνον όσον άφορά τήν έκτασιν αύτοΰ, άλλά καί ώς προς τήν 
διατήρησίν του. Οΰτω τινές δέχονται, ότι ή άμβλωσις δέον νά μείνη έντελώς 
ατιμώρητος, πολλώ δέ μάλλον όταν ύπό τής μητρός τελείται, άφ’ ού τό έμβρυον 
δεν άποτελεϊ παρά εν μέρος τοϋ σώματος τής μητρός, όπερ καί δύναται αΰτη νά 
διαθέση κατά βούλησιν. Καί πρώτη ή Κομμουνιστική Ρωσσία, είναι έκείνη, ήτις 
κατηργησε, επί τή βάσει τών σκέψεων τούτων, τό έγκλημα τής άμβλώσεως, άπή-

(1 ) Μοναδική ή άντίθετος γνώμη τοϋ Έ φ ετ . Θεσ/νίκης, δεχθέντος, ότι ό ’Ιατρός ό 
συντρίψας έξ άδεξιότητος τό κρανίου τοϋ έμβρύου έδει νά τιμωρηθή έπί άμβλώσει άξ άμε
λείας (Έ φ ετ. Θεσ/νίκης 624/ 31).
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λειψε δέ τάς σχετικάς περί άμβλώσεως διατάξεις, άπδ τά Νομοθετικά αύτής κεί
μενα. Παρά ταϋτα δμως μετά 16 ολόκληρα έτη (τω 1936) έπεβλήθησαν καί πάλιν 
ποιναί έπί της άμβλώσεως, «πράγμα δπερ άποδεικνύει εύγλώττως τήν άναγκαιό- 
τητα, της έν προκειμένω ποινικής προστασίας» (Γάφος άπδ τής έδρας).

’Αλλά καί κατά τήν ’Αρχαιότητα αί άντιλήψεις τής έποχής δεν συμβιβάζονται 
προς τάς σημερινάς τοιαύτας. Οΰτω κατά τήν Άρχαίαν Ελληνικήν φιλοσοφίαν τό 
έμβρυον, δεν έτυχεν αύτοτελοϋς Ποινικής προστασίας, διότι κατ’ αυτήν ή πνοή 
τής ζωής ή ύπάρχουσα εις τό σπέρμα, άποτελεϊ μέρος τής ζωής του γεννήτορος, 
χωρίς νά είναι ακόμη καί ζωή (Στωϊκοί). 'Ωσαύτως καί ό Πλάτων, ώς επίσης 
καί ό Μέγας των αιώνων φιλόσοφος ’Αριστοτέλης, δέχονται δτι δεν είναι δυνατόν 
νά υπάρχουν εις τό αυτό σώμα δύο ζωαί. Κατ’ αυτούς ή ζωή του τέκνου εισέρχεται 
εις αυτό άμα τω τοκετώ.

Άντιθέτως μετά τήν έπικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού επέρχεται ουσιώδης 
έπί του άντικειμένου μεταβολή. Κατά τάς άντιλήψεις τής Χριστιανικής Διδασκα
λίας, τό εμβρυον έχει ζωήν καί μάλιστα βεβαρυμένην μέ τό προπατορικόν άμάρ- 
τημα. Δι’ δ καί αί έπιβαλλόμεναι μετά τήν έπικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού ποιναί, 
κατά των διαπραττόντων τό έγκλημα τής άμβλώσεως ήσαν λίαν αύστηραί. Ταϋτα 
δμως κατά τήν άνατολικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν. Άντιθέτως κατά τήν Δυτικήν 
τοιαύτην, ή ψυχή εισέρχεται είς το έμβρυον, άφ’ ής στιγμής αίσθανθή ζών τοϋτο, 
εις τήν κοιλίαν αυτής ή μήτηρ του, διό καί ή κατά τούς πρώτους μήνας γενομένη 
άμβλωσις δεν άποτελεϊ έγκλημα. Μετά τον 19ον δμως αιώνα, ή έποψις αδτη έγκα- 
ταλείπεται καί άπό τήν Δυτ. ’Εκκλησίαν, καί οΰτω τό έγκλημα τιμωρείται, άνε- 
ξαρτήτο^ς τοϋ χρόνου, καθ’ δν διεπράχθη ή άμβλωσις.

Τέλος, ώς άνωτέρω έλέχθη, ό Κομμουνισμός άνέτρεψε τά δεδομένα ταϋτα, 
ύπείκων βεβαίως καί προς τάς υπαγορεύσεις τάς έπιβαλλομένας αύτώ, άπό τήν 
άρχήν δτι τά πάντα διέπονται υπό τής ύλης καί μόνον, έν ώ ό ιδεαλισμός, δεν 
άποτελεϊ παρά μίαν μεγάλην άπάτην άπό ■ μέρους τών πλουσίων (άρχούσης τά- 
ξεω ς) προς έκμετάλλευσιν τών μαζών τοϋ λαοϋ!!

’Αλλά παρά τάς θεωρητικάς ταύτας, άστηρίκτους έν πολλοΐς, προκαταλή
ψεις, άπασαι αί σύγχρονοι νομοθεσίαι διατηρούν τάς ποινικάς κατά τής άμβλώσεως 
κυρώσεις, άνεξαρτήτως τοϋ έάν ή έγκλημ. πράξις, θεωρείται ώς στοεφομένη 
κατά τής ζωής, ή συνιστα έγκλημα διακινδυνεύσεως τής ζωής. Αί ποινικαί δμως 
αύται κυρώσεις μεταβάλλονται έπί τό έπιεικέστερον, ή κατά τά παλαιότερα δί
καια. Οΰτω ή άμβλωσις ύπό τό πνεύμα τών συγχρόνων έπιστημονικών κατευθύν
σεων τιμωρείται λίαν έλαφρότερον παρ’ δ,τι ή παιδοκτονία καί παρά τό γεγονος, 
δτι τό άντικείμενον αύτής, ιδία τής τελουμένης κατά τούς τελευταίους μήνας, ούσια- 
στικώς ούδόλως σχεδόν διαφέρει άπό τό νεογέννητον τέκνον. Διατί δμως τοϋτο; 
'Η έπί τοϋ προκειμένου άπάντησις είναι ή εξής: Είναι γεγονός, ούδεμιάς δυναμενης 
νά γεννηθή έπ’ αύτοΰ άμφιβολίας, δτι τό έγκλημα τής άμβλώσεως, δεν έκτελεΐται 
μόνον άπό τούς καταδικαζομένους έγκληματίας, άλλά κατ’ άρχήν, άπό δλα τα 
στρώματα καί δλας τάς τάξεις, τής σημερινής Κοινωνίας. Διά τον λόγον λοιπόν 
αύτόν ό Νομοθέτης, ό έχων συναίσθησιν τής άποστολής του, δεν είναι δυνατόν νά 
θέσπιση βαρεΐαν ποινήν, οΰτε καί ό Δικαστής νά έπιβάλη τοιαύτην, μέ τήν συνει- 
δησιν ήρεμον, καθ’ ήν στιγμήν άλλαι γυναίκες, ϊσως δέ ύπό πάσαν, ού μόνον άνεσιν, 
άλλά καί άσφάλειαν, διαπράττουν παρόμοια έγκλήματα. ’Αψευδές τεκμήριον περί 
αύτοΰ καί τά ύπό τοϋ διακεκριμένου Καθηγητοϋ Κου Γαρδίκα, άναφερόμενα. Ό  
κ. Καθηγητής (’Εγκληματολογία Τόμος Β ' τεΰχος Α' σελ. 110) άναφέρει: « Ό  
αριθμός τών άμβλώσεων, υπολογίζεται άλλαχοϋ δτι ανέρχεται είς τό 1)3 τοϋ 
συνόλου τών γεννήσεων. 'Ομοίως έν Έλλάδι είναι πολύ υψηλός καί δέν φαίνεται 
άπέχων τής αναλογίας ταύτης, ένώ ή στατιστική άναγράφει κατ’ έτος 3—4 κατα-
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δίκας καί μόνον». ’Αλλά καί μία πλήρης ατιμωρησία θά ήτο οπωσδήποτε επικίν
δυνος καί Κοινωνικώς άπαράδεκτος διότι: 1) 'Η άμβλωσις καί μάλιστα ή τελουμένη 
κατά τούς τελευταίους μήνας τής κυήσεως άποτελεΐ πράξιν σκληράν, άποδοκιμαζο- 
μένην άπό το λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα. 2) Θίγονται κατ’ αυτόν τον τρόπον 
τά συμφέροντα του έθνους, οπερ ζημίαν ΰφίσταται διά τής μειώσεως των γεννή
σεων. 3 ) 'Η βιαία άποβολή του εμβρύου ένέχει κινδύνους διά την υγείαν τής γυναικός 
καί 4)Α ύτό τοϋτο τό έμβρυον, ιδία κατά τούς τελευταίους μήνας, έχει άξίαν όπως 
καί τό άρτιγέννητον καί χρήζει όπως καί έκεΐνο τής ένδεδειγμένης άπό μέρους τής 
Πολιτείας Ποινικής προστασίας (*)·

Διά τούς άνωτέρω λοιπόν λόγους ή άμβλωσις άπό τά σύγχρονα δίκαια τι
μωρείται μέν,* παρατηρεΐται όμως μία αΰξουσα έπιείκεια ύφ’ όλων τούτων, ήτις 
μάλιστα είς ώρισμένας περιπτώσεις φθάνει μέχρι τής πλήρους άτιμωρησίας. Ούτω, 
αί κατά των ενόχων τής άμβλώσεως ποιναί, ούδ’ αύτής τής Γαλλίας έξαιρουμένης, 
ής η πυκνότης τοϋ πληθυσμού φθίνει συνεχώς μέ άποτέλεσμα νά έχη αυτή την έλα- 
χίστην κατά τ.χ. πυκνότητα πληθυσμού, έξ όλων των έν Εύρώπη Χωρών (2), 
μειοΰνται ολίγον κατ’ ολίγον, μέ άντικειμενικόν σκοπόν, νά καταστούν εφαρμόσιμοι.

Τήν άποψιν ταύτην ήκολούθησε καί ό Νέος Ποινικός ημών Κώδιξ. 'Ο δι
σταγμός του όμως ιδία κατά τήν διατύπωσιν τών πρώτων τού άειμνήστου Καθη- 
γητού Ήλιοπούλου σχεδίων, υπήρξε μεγάλος, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ταΰτα 
προβλέπουν κατά τής μητρός ποινήν καθείρξεως μέχρι 10 ετών. Ταύτην όμως, 
δι’ οΰς λόγους έξεθέσαμεν άνωτέρω, δέν ήτο δυνατόν ν’άνεχθή ή λαϊκή περί δικαίου 
συνείδησις, οΰτω δέ τά μεταγενέστερα σχέδια τού 1935 καί έφεξής, δέν υιοθετούν 
την ούχί ορθήν ταύτην ρύθμισιν. Κατ’ αύτόν τον τρόπον διά τού Σχεδίου τού 1935, 
ορίζεται ώς βασική ποινή φυλάκισις 6 μηνών—5 έτών διά τήν μητέρα, κάθειρ- 
ξις δέ έως 20 έτών διά τον τρίτον. Τέλος όμως αΰτη έμειώθη έτι περαιτέρω, ύπό 
τού Κώδικος θεωρηθέντος ότι ήτο αυστηρά καί άδικαιολόγητος, ιδία ύπό τάς σημε- 
ρινάς συνθήκας, καθ’ ας άναμφισβητήτως ή άμβλωσις τελείται είς λίαν μεγάλην 
κλίμακα. Έ ξ  άλλου ή μείωσις είναι έπιδοκιμαστέα καθ’ δ σύμφωνος προς τήν 
όλην κατεύθυνσιν τών Νομοθεσιών. Ένδεδειγμένη επίσης καί ή διάφορος ποινική 
μεταχείρισις μητρός καί τρίτου. Διότι έκτος τού γεγονότος, ότι ό τοκετός (πρόω
ρος βεβαίως) δημιουργεί είς τήν μητέρα μίαν ψυχολογικήν ταραχήν, περαιτέρω αί 
συνθήκαι, ύφ’ α.ς αΰτη εύρίσκεται, ώς έπίσης καί τό βάρος, ύφ’ οΰ ή είοημένη 
κατέχεται, άναμφιβόλως έπιείκειαν ύπαγορεύουν, ούχί δέ έξομοίωσιν άπό άπό- 
ψεως ποινικής μεταχειρίσεως μέ πάντα άλλον. Δι’ δ καί ό Κώδιξ, έπί τή βάσει τών 
σκέψεων τούτων, προβλέπει διάφορα πλαίσια διά τήν μητέρα καί τον τρίτον. 
Είδικώτερον ή βασική ποινή είναι φυλάκισις μέχρι 3 έτών, διά τήν μητέρα, άνευ 
ούδενός περιορισμού όσον άφορφ τό κατώτατον δριον τής ποινής, (§ 1 τού άρθρου). 
Άντιθέτως αν τρίτος έκτελέση τό έγκλημα, τότε έάν μέν τούτο διεπράχθη τή συ- 
ναινέσει τής μητρός θά τιμωρηθή μέ φυλάκισιν 6 μηνών—5 έτών, έκτος αν κατά 
συνήθειαν ένεργή άμβλώσεις, οπότε καί τού έπιβάλλεται ποινή καθείρξεως μέχρι 
10 έτών, έάν δέ άγνοούσης τής έγγύου ή παρά τήν θέλησιν αύτής τιμωρείται τότε 
διά καθείρξεως μέχρι 20 έτών (§ § 2 καί 3 τοϋ άρθρου). Διά τής διατάξεως ταύτης, 
ο νόμος καθιεροΐ τεκμήριον καθ’ δ ή άγνοια ίσοδυναμή μέ άρνησιν, ούχί δέ μέ 
συναίνεσιν.

Έκτος τοίν περιπτώσεων τούτων, ό Νόμος διαλαμβάνει καί έκείνην, καθ’ ήν

( 1 ) Έ ξ  όλοκλήρου βε βαίως άντίθετοι είναι αί σκέψεις έφ’ ών στηριζόμενοι οί οπαδοί 
τοϋ ύλισμοϋ επιβάλλουν ήδη καί αύτοί ποινάς.

(2 ) 'Ω ς γνωστόν, έν Γαλλία οί πολύτεκνοι άπολαμβάνουν πλείστων προνομίων, τόσων 
όσων είς ούδέν άλλο Εύρωπαϊκόν Κράτος.
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•ό τρίτος προμηθεύει εις τήν μητέρα τά μέσα προς άμβλωσιν οπότε καί επιβάλ
λεται εις αύτόν ή ποινή τής φυλακίσεως των έξ μηνών μέχρι 5 ετών.

Τήν περίπτωσιν ταύτην προέβλεπε καί ό καταργηθείς Π.Ν., δστις μάλιστα 
χωρών έτι περαιτέρω, έτιμώρει καί τον απλώς ύποδεικνύοντα τά μέσα ταϋτα (Ά ρ - 
θρον 304 Π .Ν.). Άλλα καί ύπό το κράτος τοϋ σήμερον ίσχύοντος δικαίου μας, 
ούδεμία, φρονοϋμεν, δύναται να γεννηθή αμφιβολία, δτι ό ύποδεικνύων τοιαϋτα 
μέσα είναι τιμωρητέος έπί τή βάσει τών γενικών άρχών καί δή τών περί συνέρ
γειας διατάξεων. Σχετική έξ άλλου καί ή διάταξις τοϋ άρθρου 305 περί ής κατω
τέρω.

Έ κ  τής άντιπαραβολής τών άνωτέρω έπί μέρους διατάξεων τοϋ άρθρου 
304 Π.Κ. διαπιστοΰμεν, δτι ό Νομοθέτης τιμωρεί αύστηρότερον τον τρίτον, 
οσάκις ούτος ένεργεΐ άνευ τής συγκαταθέσεως τής μητρός" καί όρθώς. Διότι διά 
τής ένεργείας του ταύτης ό είρημένος δεν προσβάλλει μόνον τό έμβρυον άλλά καί 
τήν μητέρα, ήτις οΰτω άπό υποκείμενον κ α θ ί σ τ α τ α ι  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν  
τοϋ έγκλήματος, κατ’ αύτόν δέ τον τρόπον δεν άπειλεΐται μόνον ή σωματική 
ταύτης άκεραιότης, άλλά θίγεται καί τό τής μητρότητος συναίσθημα. Έ ξ  άλλου 
καί τό γεγονός δτι ό τρίτος, οΰτω ενεργών, άποδεικνύει έαυτόν ώς άτομον μέ 
έντονωτέραν εγκληματικήν βούλησιν, υπαγορεύει βαρυτέραν τιμωρίαν.

Τοιαύτην δμως διάκρισιν δέν προέβλεπεν ό καταργηθείς Π.Ν. ούχί όρθώς 
βεβαίως. Κατά τον αύτόν δμως Νόμον, αν ή πραξις, έγένετο άνευ ή εναντίον τής 
θελήσεως τής μητρός καί έπήλθεν άνίατος σωματική βλάβη ή θάνατος τής μη- 
τρός, τότε έπεβάλλετο ποινή θανάτου ή ισοβίων ή πρόσκαιρων, δεσμών άνα- 
λόγως τοϋ έπελθόντος άποτελέσματος. Άντιθέτως ό Νέος Κώδιξ δέν προβλέπει 
τήν περίπτωσιν ταύτην καί όρθώς διότι μία τοιαύτη διάταξις, εις τό περί άμβλώ- 
σεως κεφάλαιον, θ’ άπετέλει πλεονασμόν, άφ’ ού διά τήν περίπτωσιν αυτήν δύνανται 
νά έφαρμοσθώσι κάλλιστα, αί περί άνθρωποκτονίας διατάξεις. Οΰτω άν μέν ό 
θάνατος προήλθεν έξ άμέσου ή ενδεχομένου δόλου, τότε δύναται νά έπιβληθή 
κατά τοϋ τρίτου καί ή ποινή τοϋ άρθρου 299 Π.Κ., άν δέ έξ άμελείας, ή βασική 
έν προκειμένω ποινή τών 20 έτών κατ’ έφαρμογήν τών περί συρροής διατάξεων, 
δύναται ν’ αύξηθή έτι περαιτέρω.

Έρωτάται δμως· άν ό τρίτος καί ή μήτηρ άπό κοινοϋ ώς συναυτουργοί, πραγ
ματοποιήσουν άμβλωσιν, ή άν ό Α ένεργήση ώς ήθικός αύτουργός τής μητρός ή 
άντιστρόφως ή μήτηρ παρακινήση αύτόν, πώς θά τιμωρηθούν ούτοι; Ώ ς  καί άλλοτε 
μάς έδόθη ευκαιρία νά τονίσωμεν, έκ τής υπαγωγής τής μητρός εις διάφορον πλαί- 
σιον ποινής, ένεκα συνδρομής προσωπικού λόγου (άρθρον 49 § 2) δέν δύναται νά 
δημιουργηθή άμφιβολία δτι ή μέν θά τιμωρηθή μέ τήν ποινήν τής, § 1, ό δέ μέ 
τήν τοιαύτην τής § 2, εις πάσαν περίπτωσιν. Περαιτέρω άν έκτος τών δύο τούτων 
καί έτερα πρόσωπα συμμετέσχον κατά τήν τέλεσιν τοϋ έγκλήματος, τότε ό δικα
στής θά πρέπη νά έξετάση ποιον έκ τών δύο έβοήθησαν ούτοι (τήν μητέρα ή τον 
τρίτον), οπότε καί θά άποφανθή άναλόγως. Αύτονόητον έξ άλλου τυγχάνει, δτι 
τρίτοι λοιποί συμμέτοχοι (ούχί συναυτουργοί) τής μητρός, οσάκις ή ιδία ή μήτηρ 
έξετέλεσε τό έγκλημα αύτοπροσώπως, θά ύποβληθοΰν εις τήν αύτήν ποινήν (τής 
§ 1). Οΰτω, άν λ.χ. ό Α άπλώς έβοήθησε τήν μητέρα κατά τήν τέλεσιν ύπ’ αύτής 
άμβλώσεως, θά τιμωρηθή μέ φυλάκισιν εως 2 έτών. (Λ.χ. ένεταφίασε τό έμβρυον 
ττρός συγκάλυψιν τοϋ έγκλήματος).

Κατά τά άνωτέρω λοιπόν, ΰπαρχούσης συναινέσεως τής έγκύου, ό τρίτος 
υποβάλλεται εις ήπιωτέραν ποινήν. Διά νά είναι δέ ισχυρά ή έν λόγω συναίνεσις, 
κατά τά γενικώς παραδεδεγμένα, δέον νά είναι, σοβαρά, άδιάφορον άν είναι ρητή 
ή σιωπηρά, καί νά προέρχηται άπό πρόσωπον έχον τήν ικανότητα νά άντιλαμβά- 
νεται τήν σημασίαν αύτής καί νά ύφίσταται κατά τον χρόνον τής τελέσεως τής
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πράξεως, χωρίς καί νά άπαιτήται ή κατά τό ’Αστικόν Δίκαιον δικαιοπρακτική ίκα- 
νότης (‘ ). Ά λλ’ αν ό τρίτος πεπλανημένως υπολαμβάνει, δτι έτυχε της συναινέσεως 
τής εγκύου, πώς πρέπει νά τιμωρηθή ούτος; Φρονοϋμεν, δτι έπί τή βάσει των γε
νικών περί πλάνης άρχών, ή πλάνη του αυτή τον όφελεΐ καί λαμβανομένη ΰπ’ δψιν 
δέον νά έχη ώς άποτέλεσμα νά τιμωρηθή διά τής ποινής τής προβλεπομένης υπό 
τής δευτέρας καί ούχί τής τρίτης § του άρθρου. Διότι κατά τό άρθρον 30 § 2, 
εφαρμογήν έχον έν προκειμένω «δέν καταλογίζονται εις τον ποάξαντα τά κατά 
Νόμον έπαυξάνοντα τό άξιόποινον τής πράξεως περιστατικά, αν ούτος, διετέλει 
έν άγνοια αυτών».

Υ Ι. Περιπτώσεις τής ύπό τοϋ Νόμου επιτρεπομένης άμβλώσεως.
1. Γ ε ν ι κ ώ ς
Έ κ  τής δλης άναπτύξεως, οΰδεμία άμφιβολία παραμένει, δτι ή άμβλωσις 

πρέπει οπωσδήποτε νά τιμωρήται, τής τιμιορίας ταύτης άποτελούσης έπιτακτικήν 
Κοινωνικήν άνάγκην. Έρωτάται δμως- εις πάσας άνεξαιρέτως τάς περιπτώσεις 
πρέπει αΰτη νά χαρακτηρίζεται ώς έγκλημα, ή μήπως ένίοτε καί δή είς έξαιρε- 
τικάς περιπτώσεις επιβάλλεται τό άτιμώρητον αυτής; Ή  έν προκειμένω άπάντησις 
είναι, δτι είς ώρισμένας περιπτώσεις, ένδεδειγμένη ή άτιμωρησία τής άμβλώσεως. 
Αί δέ περιπτώσεις αύται κατά τά έπιστημονικώς δεδομένα, είναι έκεΐναι καθ’ ας 
αΰτη ένδείκνυται: 1) Ίατρικώς, 2 ) ’Ηθικώς, 3 ) Κοινωνικώς καί 4 ) Εύγονικώς. 
Λέγοντες δέ, δτι ή άμβλωσις είναι Ίατρικώς ένδεδειγμένη έννοοϋμεν τήν από μέ
ρους Ίατροϋ πραγματοποίησιν τής διακοπής τής κυήσεως, προς αποτροπήν κιν
δύνου τής ζωής ή τής υγείας τής μητρός. Έ ξ  άλλου ’Ηθικώς ένδεδειγμένη είναι ή 
άμβλωσις ή σκοπούσα τήν άπαλλαγήν τής μητρός άπό τοϋ έμβρύου διά τής απο
βολής αύτοϋ, έκ λόγων ήθικής. Ώ ς  Κοινωνικώς δέ ένδεδειγμένη χαρακτηρίζεται ή 
άμβλωσις οσάκις δι’ αύτής σκοπεΐται ή άπαλλαγή τοϋ τέκνου, διά τής θανατώ- 
σεώς του, άπό μίαν μελλοντικήν ένδειαν, ένώ ώς Εύγονικώς τοιαύτη, ή έπιβαλλο- 
μένη προς άποφυγήν γεννήσεως τέκνου καχεκτικοΰ, άσθενοΰς ή πνευματικούς 
κατωτέρου. Είναι άληθές δτι είς ώρισμένας, έκ τών άνωτέρω, περιπτώσεις, αί περί 
άμβλοόσεως διατάξεις, υποχωρούν προ τής κοινής, άπαιτήσεως τοϋ Κοινωνικού 
συνόλου. Οΰτω προκειμένου νά σωθή ή μήτηρ είναι προτιμωτέρα ή θανάτωσις τοϋ 
τέκνου, δπως έπίσης καί τό γεγονός δτι τό έμβρυον άποτελεϊ προϊόν αιμομιξίας, 
έάν θανατωθή, έπιβάλλει άτιμωρησίαν άναμφισβητήτως πάντοτε, πολύ δέ περισσό
τερον ύπό συνθήκας τών σημερινών κοινωνικών άντιλήψεων, καθ’ ας τοΰτο θά κα- 
ταστή άνατροπεύς τής οικογενειακής εύρυθμίας, μέ άποτέλεσμα τάς θλιβεράς 
περαιτέρω συ.νεπείας.

2. Ί α τ ρ ι κ ώ ς  έ ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν η  ά μ β λ ω σ ι ς .
Καί ήδη έρωτάται- μέχρι ποιου σημείου ή λαϊκή περί δικαίου συνείδησις 

και εις ποιας περιπτώσεις, θεωρεί έπιβεβλημένην ή άνεκτήν έστω, τήν θανάτωσιν 
τοϋ έμβρύου, προς άποφυγήν μιας μελλοντικής, οπωσδήποτε, άθλιότητος; 'Η άπάν- 
τησις δέν είναι εύχερής. Πάντως έν παραμένει γεγονός· δτι ή Νομοθετική, τοϋ 
ζητήματος, ρύθμισις είναι έπιβεβλημένη. Τήν οδόν ταύτην ήκολούθησε καί ό ήμέ- 
τερος Νομοθέτης, δστις διά τής § 4 τοϋ έξεταζομένου άθρου 304 τοϋ Κώδικος 
ορίζει τά εξής: «Δέν είναι άδικος καί μένει άτιμώρητος ή πράξις, έκτελουμένη 
παρ’ Ίατροϋ προς τον σκοπόν τής ανατροπής, άναποτρέπτως άλλως κινδύνου τής 
ζωής ή σπουδαίας καί διαρκούς βλάβης τής υγείας τής κυοφορούσης, έφ’ δσον 
η αναγκη τής άμβλώσεως, βεβαιοΰται καί διά πιστοποιήσεως έτέρου Ίατροϋ».

(1) ’Απαιτείται όμως τοιαύτη δσάκις πρόκειται περί αδικημάτων κατά τής περιουσίας 
στρεφομένων, οΐον έπί κλοπής.
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Διά της διατάξεώς του ταύτης ό Κώδιξ ήμών άναγνωρίζει τήν Ίατρικώς 
ένδεδειγμένην άμβλωσιν, τήν οποίαν καί δεν τιμωρεί. Ή  διάταξις εΰρίσκεται έν 
αρμονία προς τήν τοιαύτην του άρθρου 25 του Κωδικός. 'Ως γνωστόν τδ άρθρον 
τοϋτο υιοθετεί, τήν τοσαύτας συζητήσεις εις τήν Ποιν. ’Επιστήμην προκαλέσασαν 
θεωρίαν τής «σταθμίσεως των αγαθών». Κατά τήν έν λόγω διάταξιν, ή θυσία του 
κατωτέρου άγαθοϋ, προς σωτηρίαν τοϋ άνωτέρου, δεν συνιστά πράξιν ά,δικον. Κατά 
συνέπειαν, διά τήν προκειμένην περίπτωσιν, καί άν δεν ύπήρχεν ή § 4 τοϋ άρθρου, 
πάλιν, τουλάχιστον οσάκις θά έπρόκειτο περί τής ζωής τής μητρός, ή πράξις θά 
έκαλύπτετο άπό τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 25, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι ή ζωή 
τής μητρός άναμφισβητήτως άποτελεΐ ύπέρτερον άγαθόν τής ζωής τοϋ έμβρύου. 
Έτέθη έν τούτοις, προς άρσιν πάσης άμφιβολίας καί ΐνα τονισθή, δτι καί ή υγεία 
(διαρκής καί σπουδαία αυτής βλάβη) τής κυοφορούσης, άποτελεΐ ύπέρτερον άγαθόν 
άπό τήν ζωήν τοϋ έμβρύου. Περαιτέρω δέ, διότι ό ένεργών τήν ’Ιατρικήν έπέμβασιν 
προστατεύεται ποινικώς οσάκις ένεργεΐ, ευρισκόμενος προ άναποτρέπτου άλλους 
κινδύνου, ούχί δμως καί παρόντος, ως τό άρθρον 25 άπαιτεΐ, καί όρθώς διότι ως 
παρών δέον νά λογίζηται ό κατά τήν ώραν τοϋ τοκετού κίνδυνος. Προς άποφυγήν 
δμως δημιουργίας καί ενός άλλου λίαν πιθανού κινδύνου διά τήν μητέρα, κατά τό 
χρονικόν τοϋτο σημεΐον, ό Νομοθέτης έπιτρέπει τήν άμβλωσιν καί κατ’ άλλα χρο
νικά τοϋ τοκετού σημεία, ύπό τον δρον δτι ό ’Ιατρός εΰρίσκεται, «προ άναποτρέ- 
πτως άλλως κινδύνου».

Παρά ταΰτα ό Καθηγητής κ. Γάφος κατηγορεί τήν διάταξιν, ώς έλαττωμα- 
τικήν πως. Κατ’ αύτον θά έπρεπε νά τεθή καί έν άντικειμενικόν κριτήριον. Νά έπι- 
βάλλεται δηλ. ή έπέμβασις, άπό τούς κανόνας τής ’Ιατρικής έπιστήμης, ΐνα κατόπιν 
γίνεται έλεγχος. Βεβαίως, ώς είναι διατυπωμένη ή διάταξις, αυτό προϋποθέτει, 
πλήν σαφής καθορισμός, θά καθίστα αύτήν έπιτυχεστέραν. Περαιτέρω, ό ’ίδιος 
Καθηγητής, παρατηρεί, δτι ό Νόμος όμιλεΐ, περί κινδύνου χωρίς καί νά τον προ- 
σδιορίζη. ’Αλλά περί τίνος κινδύνου πρόκειται; Μήπως καί περί ένός σκιώδους καί 
άπωτάτου, δν κάλλιστα θά έπεκαλεΐτο, άνάπάσαν στιγμήν ό ’Ιατρός; (Γάφος άπό 
τής έδρας) .

Καί ήδη έρωτάται- άν ό ’Ιατρός διαπίστωση κατά τούς πρώτους μήνας τής 
κυήσεως, δτι τό έμβρυον είναι ύπερμέγεθεςι εις τρόπον ώστε κατά τήν πρόβλεψίν 
του νά έξέλθη διά καισαρικής τομής, τότε ή πρός άποφυγήν ταύτης άμβλωσις είναι 
άξιόποινος ή μήπως ή πράξις καλύπτεται άπό τήν έξεταζομένην διάταξιν; Τινές 
άπαντοϋν άρνητικώς. Φρονοϋμεν δμως δτι καί ή άντίθετος άπάντησις δεν πρέπει 
οπωσδήποτε ν’ άπορριφθή, καθ’ δσον ή καισαρική τομή δεν δημιουργεί κατά τήν 
συνήθη τουλάχιστον πορείαν των γεγονότων κίνδυνον καί μάλιστα άναπότρεπτον 
τοιοϋτον, ώς ό Νόμος άξιοι, τής ύγείας τής εις ταύτην ύποβαλλομένης γυναικός.

—Κατά τήν ιδίαν περαιτέρω διάταξιν ή άνάγκη τής άμβλώσεως δέον νά πι- 
στοποιήται καί παρ’ ετέρου Ίατροΰ. Καί όρθώς πρός άποφυγήν ιδία καταστρατη- 
γήσεως τοϋ Νόμου. ”Αν δμως εις άπομεμακρυσμένον τής έπαοχίας χωρίον εις ’Ια
τρός, (μή ύπάρχοντος έτέρου) καί εις κατεπείγουσαν περίστασιν ένεργήση άμβλωσιν 
πρέπει νά τιμωρηθή; ’Ασφαλώς όχι- θά έπικαλεσθή δμως τήν διάταξιν τοϋ άοθρου 
25 καί ούχί τήν προκειμένην. Πάντως διά τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τό πρα
κτικόν άποτέλεσμα είναι τό αύτό. Άντιθέτως άν ό κίνδυνος δέν είναι παρών, τότε 
πρέπει νά κληθή οπωσδήποτε καί δεύτερος ’Ιατρός, ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας καί άν 
τελήται ή άμβλωσις.

Τέλος δέον νά παρατηρήσωμεν, δτι διά τής έξεταζομένης διατάξεώς λύεται 
τό πράγματι άμφισβητήσεις δημιουργήσαν ζήτημα ύπό τό Κράτος τοϋ προϊσχύ- 
σαντος Δικαίου μας, δσον άφορά τοϋ έάν καί πότε έπετρέπετο ή Ίατρικώς ένδε- 
δειγμένη άμβλωσις. Διότι δσον άφορά τάς ηθικώς, κοινωνικώς καί εύγονικώς
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ένδεδειγμένας άμβλώσεις, ούδεμία έγεννήθη αμφιβολία, οτι δέν άπετέλουν πράξεις 
άξιοποίνους. Τουναντίον καί παρ’ δ,τι ό Νόμος δέν ώμίλει έπί του θέματος, έγίνετο 
δεκτόν οτι ή Ίατρικώς ένδεδειγμένη άμβλωσις, έφ’ δσον έπρόκειτο περί κινδύνου 
της ζωής τής μητρός ήτο έπιτετραμμένη κατ’ εφαρμογήν των γενικών περί κατα- 
στάσεως άνάγκης άρχών. Έγεννήθησαν δμως άμφισβητήσεις, δσον άφορά τάς 
περιπτώσεις καθ’ ας ό κίνδυνος δέν ήτο «παρών καί κατεπείγων», διότι ό Νόμος 
εις τό άρθρον 106 αύτοϋ, ώμίλει μόνον περί τοιούτου κινδύνου. ’Ακριβώς προς άρ- 
σιν τών άμφιβολιών αύτών, ό Νέος Κώδιξ λύει τό ζήτημα δεχόμενος, δτι ή διάταξις 
έ'χει εφαρμογήν, έν αΐς περιπτώσεσιν ό κίνδυνος είναι «άλλως άναπότρεπτος» χωρίς 
καί να άπαιτή δπως ουτος είναι καί παρών. Ούχ’ ήττον, δμως καί τό ζήτημα του 
έάν προς άποφυγήν κινδύνου τής υγείας τής μητρός έπετρέπετο άμβλωσις, έδημιούρ- 
γησεν άμφισβητήσεις. Κατά τον Καθηγητήν κ. Χωραφάν, καί δταν έπρόκειτο περί 
κινδύνου τής υγείας τής μητρός, πάλιν ή πράξις έδει νά μείνη άτιμώρητος, καθ’ 
δσον εύρισκόμεθα προ κενοϋ τής Νομοθεσίας, ή πλήρωσις του οποίου ήτο επιβε
βλημένη, άφοΰ δέν έπρόκειτο νά θεμελιώσωμεν, άλλά νά καταργήσωμεν τό άξιό- 
ποινον. (Χωοαφα Τόμος Α' σελ. 78 έπ .).

3. ’Η θ ι κ ώ ς  έ ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν η .
Ό  ήμέτερος Ποιν. Κώδιξ, προβλέπει ώς λόγον άποκλείοντα τον άδικον χα

ρακτήρα τής άμβλώσεως, έκτος τής περιπτώσεως τής Ίατρικώς ένδεδειγμένης 
τοιαύτης καί τήν περίπτωσιν τής ηθικώς ένδεδειγμένης άμβλώσεως, περί ής, καθ’ ά 
άνωτέρω, ούδόλως προνοεΐ ό Π.Ν., διά τής 5ης καί τελευταίας §, τοϋ έξεταζο- 
μένου άρθρου 304, έχούσης ούτω: «’Ατιμώρητος παραμένει έπίσης ή άμβλωσις, ή 
παρ’ ’Ιατρού τή συγκαταθέσει τής έγκύου έκτελεσθεΐσα, δταν ή σύλληψις έλαβε 
χώραν κατόπιν βιασμού, καταχρήσεως άνικάνου ποός άντίστασιν, άποπλανήσεως 
κόρης ηλικίας κατωτέρας τών 15 έτών ή αιμομιξίας».

Διά τής διατάξεώς του ταύτης, ό Νέος Κώδιξ ήμών, ώς ηθικώς ένδεδειγμέ- 
νην θεωρεί τήν άμβλωσιν, δταν τό κυοφορούμενον προέρχεται άπό σύλληψιν, ήτις 
έλαβε χώραν κατόπιν: α) βιασμού, β) καταχρήσεως άνικάνου προς άντίστασιν, γ) 
άποπλανήσεως κόρης ηλικίας κάτω τών 15 έτών καί δ) αιμομιξίας" καί όρθώς. 
Διότι δταν τό πρόσωπον βιάζεται ή έρχεται εις συνουσίαν μετά στενού συγγενούς, 
τότε δέν είναι μόνον θύμα, άλλά. καί δημιουργεΐται εις αυτό μία θλιβερά κατάστα- 
σις, ώς έκ τού γεγονότος δτι τό τέκνον του είναι νόθον έχον πατέρα βιαστήν, πολ- 
λάκις δέ καί κοινόν έγκληματίαν, ή έχον πατέρα τον ΐδικόν του πατέρα ή άδελφόν, 
ή τέλος είναι ήλίθιον καί κατωτέρου νοητικοΰ. ’Επίσης ή λαϊκή περί δικαίου συνεί- 
δησις δέν είναι δυνατόν νά δεχθή κοινήν τιμωρίαν κόρης άμέμπτων ηθών, ηλικίας 
κάτω τών 15 έτών, ήτις καί φονεύει τό κυοφορούμενον παρ’ αύτής, προ άποφυγήν 
μιας μελλοντικής ίσως άθλιότητος καί έκείνου καί αύτής τής ιδίας.

Ό  Νόμος ρητώς ορίζει δτι άπαραίτητος προϋπόθεσις προς μή θεμελίωσιν 
έπί τού προκειμένου τού άξιοποίνου, είναι ή ΰπαρξις τής συναινέσεως τής μητρός. 
Ή  έλλειψις δθεν τοιαύτης δέν άποκλείει τον άδικον τής πράξεως χαρακτήρα, οπότε 
καί έχουν έφαρμογήν αί γενικαί περί άμβλώσεως (καθ’ ά άνωτέρω) διατάξεις.

Έρωτάται δμως" ένδείκνυται ήθικώς ή άμβλωσις καθ’ άς περιπτώσεις πρό
κειται περί γυναικός παράφρονος, καθ’ δσον έν τή προκειμένη διατάξει δέν διαλαμβά
νεται ό δρος «ή παράφρονος» ώς συμβαίνει μέ τήν περίπτωσιν τού σχετικού τή 
παρούση άρθρου 338 Π.Κ. όμιλοΰντος περί καταχρήσεως εις άσέλγειαν. Φρονοΰμεν 
ναι, καθ’ δσον ή παράφρων είναι προφανώς πρόσωπον άνίκανον προς άντίστασιν.

Καί ήδη παρατηρητέα τά εξής" ό Κώδιξ διά τών § § 4 καί 5 αυτού, περιορι
στικούς άναφέρει τάς περιπτώσεις τής μή τιμωρητής άμβλώσεως. Κατά συνέ
πειαν εις πάσαν άλλην περίπτωσιν αδτη τιμωρείται. Άντιθέτως, ώς έν άρχή 
τής παρούσης έλέχθη, άλλα Δίκαια υιοθετούν καί τήν εύγονικώς κλπ. ένδεδειγμένην
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άμβλωσιν, άναγνωρίζουν δέ, ότι ή ηθικώς ένδεδειγμένη τοιαύτη δέον νά διαλαμβάνη 
και άλλας περιπτώσεις. Οΰτω κατά τον Γερμανικόν Νόμον του 1936, ώς ήθικώς 
ένδεδειγμένη έθεωρεΐτο ή άμβλωσις καί καθ’ ήν περίπτωσιν «αΰτη υπήρξε άποτέ- 
λεσμα μιας φανεράς προσβολής τής καθαρότητος τής φυλής». Βεβαίως ή άποψις 
διά τα πλεΐστα των Κρατών δεν έχει σημασίαν, διά τούς Γερμανούς όμως τής 
εποχής έκείνης είχεν ύψίστην σημασίαν.

4. Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ς  κ α ί ε ύ γ ο ν ι κ ώ ς  έ ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν η  α μ β λ ω σ ι ς .
"Οσον άφορα τέλος τάς περιπτώσεις τής κοινωνικώς καί εύγονικώς ένδεδειγ- 

μένης άμβλώσεως, ό ήμέτερος Ποιν. Κώδιξ ούδεμίαν περιέχει διάταξιν. Καί όρθώς* 
διότι μία τοιαύτη διάταξις θ’ άπετέλει μίαν επικίνδυνον άρχήν, πολλώ δέ μάλλον 
διά την Πολιτείαν ημών ήτις άνέκαθεν διακρίνεται μεταξύ όλων τών Κρατών καί 
δή τών πεπολιτισμένων χωρών, διά τάς φιλελευθέρας ταύτης άρχάς καί ιδέας. Πε
ραιτέρω διότι κατ’ αύτόν τον τρόπον άποφεύγεται ό κίνδυνος τών καταχρήσεων, 
α'ίτινες οπωσδήποτε έν προκειμένω θά εΐχον εύρεϊαν έκτασιν, μέ λίαν δυσαρέστους 
συνέπειας.

Υ ΙΙ . Διαφήμισις μέσων άμβλώσεως κλπ.
'Ως συμπληρωματική διάταξις όλοκληροϋσα τάς περί άμβλώσεως διατάξεις 

τοϋ ήμετέρου Ποιν. Κώδικος, παρουσιάζεται ή διάταξις του άρθρου 305 αύτοΰ καθ’ ήν 
τιμωρείται ό διαφημίζων μέσα άμβλώσεως κλπ. Κατ’ αυτήν «όστις, δημοσία ή διά 
κυκλοφορίας εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων, άγγέλλει ή διαφημίζει, έστω καί 
κεκαλυμμένως, φάρμακα ή άλλα άντικείμενα, ώς έπιτήδεια προς πρόκλησιν άμβλώ
σεως ή καθ’ δμοιον τρόπον προσφέρει τάς έαυτοΰ ή έτέρου υπηρεσίας προς τέλεσιν 
ή ύποβοήθησιν άμβλώσεων, τιμωρείται διά φυλακίσειος, μέχρις ενός έτους». Συ
ναφής προς τήν διάταξιν ταύτην είναι καί ή τοιαύτη τής § 1 τοϋ άρθρου 186 Π.Κ. 
ήτις καί έχει οΰτω: «ό προκαλών ή οπωσδήποτε παροτρύνων τινά εις διάπραξιν ώρι- 
σμένου κακουργήματος, ώς καί ό προς τοϋτο προσφερόμενος καί ό αποδεχόμενος 
τοιαύτην πρόσκλησιν ή προσφοράν, τιμωρείται μέ φυλάκισιν τουλάχιστον τριών μηνών»

Παρά ταϋτα όμως, ώς καί ύπό τής αιτιολογίας τονίζεται, τό άρθρον 305 δέν 
καλύπτεται άπό τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 186, καθ’ όσον εις τήν τελευταίαν περί- 
πτωσιν ή προσφορά πρέπει νά άποβλέπη εις άδίκημα ώρισμένον πως, έν ω επί τής 
άμβλώσεως τό στοιχεΐον τοϋτο δύναται νά έκλείπη.

Διά τούς άνωτέρω λοιπόν λόγους, ό Νομοθέτης όρθώς πράττων, προέβλεψεν 
εΐδικώς περί τής διαφημίσεως μέσων άμβλώσεως κλπ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συνδέσμου Ελλήνων Αιμοδοτών συ- 
νελθόν έκτάκτως, άπεφάσισεν όπως, έπί τή έλεύσει εις τήν πατρώαν Γήν 
τών οστών τών 172 ήρωϊκών ’Αξιωματικών καί οπλιτών μας έκ Κορέας, 
προσφέρη εις μνήμην τούτων, 3.000 γραμμάρια αίματος δωρεάν διά τούς 
άπορους άσθενεΐς τοϋ Λαϊκοΰ Νοσοκομείου ’Αθηνών, είς ένδειξιν έλαχίστου 
φόρου ευγνωμοσύνης προς τά πεσόντα εις τό πεδίον τής τιμής καί Παγκο
σμίου ελευθερίας ήρωΐκά τέκνα μας.

Άθήναι τή 8η Μαρτίου 1955 
Ό  Πρόεδρος 'Ο Γεν. Γραμματεύς

Γ. ΓΚΟΤΒΑΛΙΑΣ Κ. ΜΑΤΙΑΤΟΣ



ΠΡΩΤΑI ΒΟΗΘΕΙΑΙ—ΥΓΙΕΙΝΗ

Π Ρ Ω Τ Α Ι  Β Ο Η Θ Ε Ι Α Ι  
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

'Ύπ6 κ. ΑΝΑΡΓ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Άστυν. Α' — Ίατροϋ 
( Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)

Πολιομυελίτις
Αΰτη είναι νόσος λίαν μεταδοτική και επικίνδυνος, προσβάλλει κατ’ έξοχήν 

την παιδικήν ήλικίαν, χωρίς όμως να έξαιρή καί τούς μεγαλύτερους.
Τ ο  α ί τ ι ο ν  .οφείλεται είς τον πολιομυελικον ιόν καί έκδηλοϋται ύπό δια

φόρους μορφάς, έκ των οποίων ή βαρυτέρα είναι :
1) 'Η παραλυτική μορφή. Ταύτης προηγείται πρώτον το προπαραλυ- 

τικόν στάδιον το όποιον έκδηλοϋται μέ πυρετόν κυμαινόμενον άπό 37°—39° καί 
μέ φαινόμενα έκ τοϋ ρινοφάρυγγος, των άμυγδαλών, ώς καί μέ φαινόμενα έκ 
τοϋ νευρικοϋ συστήματος (άφθονος έφίδρωσις, δυσκοιλιότης, υπερευαισθησία τοϋ 
δέρματος), οπότε μετά πάροδον ήμερων τινών έκδηλοϋνται τα παραλυτικά φαι
νόμενα είς τά άνω ή κάτω άκρα ή καί εις άμφότερα.

2) Μορφή άνευ παραλυτικών φαινομένων. Αΰτη έκδηλοϋται μέ τά 
φαινόμενα γρίππης, άμυγδαλίτιδος ή ρινόφαρυγγίτιδος καί συνεπώς δύναται νά 
παρέλθη άπαρατήρητος καί άνευ διαγνώσεως.

3) Μορφή άνευ πυρετοΰ, άνευ κλινικών φαινομένων καί άνευ πα
ραλυτικών τοιούτων. Διά τήν μορφήν ταύτην παραδέχονται τήν ΰπαρξιν άντι- 
πολιομελικών άντισωμάτων είς τον όρον τοϋ αίματος άτόμων τά όποια ουδέποτε 
ήσθένησαν, ή ότι πρόκειται περί λανθανούσης μορφής έντερικής πολιομελικής λοι- 
μώξεως όφειλομένης είς τον έντεοοτρόπον ιόν της νόσου.

Τ ρ ό π ο ς  μ ε τ α δ ό σ ε ω ς :  Είναι άμεσος καί έμμεσος.
Τ ρ ό π ο ς  π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ω ς :  'Η άπομόνωσις τοϋ άσθενοΰς καί ή

άπολύμανσις. 'Η έπιστήμη επιδίδεται άδιακόπως είς έπισταμένας έρευνας διά τήν 
άνακάλυψιν είδικοϋ έμβολίου, τόσον άπό προληπτικής καί προφυλακτικής πλευράς 
κατά τής έπιδημίας, όσον καί άπό θεραπευτικής τοιαύτης.

Έ ν  καιρώ έπιδημίας τά παιδιά πρέπει νά άποφεύγουν τάς σωματικάς κοπώ
σεις, παιγνίδια, προφύλαξιν άπό τήν υγρασίαν καί τήν ψύχραν. ’Απαγορεύονται 
κατά τήν περίοδον τής έπιδημίας αί χειρουργικαί έπεμβάσεις καί ιδίως τών άμυ
γδαλών. Επίσης πρέπει νά άποφεύγωνται καί νά άναβάλωνται οί διάφοροι έμβο- 
λιασμοί.

Θ ε ρ α π ε ί α :  Τά παραλυτικά παιδιά υποβάλλονται είς ηλεκτροθεραπείαν,
μηχανοθεραπείαν, μαλάξεις κλπ. διά τήν όποιαν έχουν είδικευθή νοσοκόμοι. 'Η θε
ραπεία είναι δύσκολος καί μακροχρόνιος, διά τοΰτο καί ή νόσος έγκαταλείπει τά 
ίχνη τής διαβάσεώς της, ουχί σπανίως.

Δ /  ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Γενικά

Τά άφροδίσια νοσήματα (γυναικεία πάθη) είναι παλαιοτάτη ασθένεια, όσον 
καί ό κόσμος όλος δύναταί τις νά είπη.

'Η  έξάπλωσις αύτών καί ή μετάδοσίς των άνά τήν ύφήλιον οφείλεται είς τήν 
διά τών ταξιδίων έπικοινωνίαν τών άνθρώπων μεταξύ τών διαφόρων φυλών.

Τοιαΰτα ταξίδια έγένοντο δι’ έξερευνητικούς καί έκπολιτιστικούς σκοπούς
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εις τάς τροπικάς χώρας των μαύρων καί άγριων άνθρώπων έκ μέρους των. ευρω
παϊκών κρατών. ’Επίσης ή μετανάστευσις τών άνθρώπων δι’ εμπορικούς καί .οΐκβ-_ 
νομικούς λόγους. 'Η βαθμιαία έξέλιξις τών συγκοινωνιακών μέσων, ήτις σήμερον 
έχει φθάσει εις τό κατακόρυφον τής τελειότητος, συνετέλεσεν εις τήν ταχυτέραν καί 
μεγαλυτέραν έξάπλωσιν τούτων, άπό τής μιας χώρας εις τήν άλλην καί άπό τοϋ 
ένός άκρου τής γής εις τό έτερον.

Οί πόλεμοι οΐτινες δεν έπαυσαν ποτέ συνετέλεσαν καί αύτοί εις τήν έξά- 
πλωσιν τών άφροδισίων, ώστε άπασα ή άνθρωπότης να μαστίζεται άπό αύτά.

Άνυπολόγισται είναι αί ζημίαι αί προερχόμεναι άπό τά άφροδίσια νοσήματα - 
τόσον εις άνθρώπινα θύματα όσον καί εις τήν ’Εθνικήν οικονομίαν ένός Κράτους. 
Διά τοϋτο δλα τά Κράτη καί μάλιστα τά πλέον πολιτισμένα καί τά πλέον πλούσια 
έχουν οργανώσει διαφόρους Κρατικάς 'Υπηρεσίας διά τήν διεξαγωγήν τοϋ ά ν τ  ι α
φ ρ ο δ ι σ ι α κ ο ύ  ά γ ώ ν ο ς ,  σκοπός τοϋ οποίου είναι ή προστασία τής υγείας 
τοϋ άτόμου καί τής οικογένειας άπό τά άφροδίσια νοσήματα ώς καί ή καταπολέ- 
μησις αυτών. Διά τον άντιαφροδισιακόν τοΰτον άγώνα έκαστον κράτος διαθέτει . 
κολοσσιαία χρηματικά ποσά.

Τά άφροδίσια νοσήματα δυστυχώς καί εις τήν πτωχήν μας χώραν είναι 
διαδεδομένα εις εύρεΐαν κλίμακα. Διότι μέ τούς τελευταίους πολέμους, μέ τάς 
βαρβάρους έπιδρομάς τών εχθρών τής πατρίδος μας καί τήν διέλευσιν έντεΰθεν 
παντοειδοΰς στρατοΰ, τά νοσήματα ταϋτα μετεδόθησαν εις τά μικρότατα καί άπρο- 
σπέλαστα άκόμη χωριά τής Ελλάδος μας.

"Ηδη έν συντομία θά περιγράψωμεν τά άφροδίσια, τά όποια είναι :

‘Η Σύφιλις
Τ  ό α ί τ ι ο ν  ταύτης είναι ή ώ χ ρ ά  σ π ε ι ρ ο χ α ί τ η ,  ήτις εύρί- 

σκεται εις τό έκκριμα τών συφιλιδικών έλκών.
'Η  σύφιλις είναι νόσος γενική τοϋ σώματος καί χρονιά, προσβάλλει δέ άπαντα 

τά σπλάγχνα καί τά όργανα αύτοΰ, τοϋ μικροβίου μεταφερομένου διά τοϋ αίμα
τος. Ουτω, καρδιά (στηθάγχη, άορτΐτις), λάρυγξ, πνεύμονες, άγγεϊα, νεφροί, 
οστά, άρθρώσεις, οφθαλμοί, όνυχες κλπ. προσβάλλονται ύπό τής νόσου £αί προ- 
καλοΰνται σοβαρόταται βλάβαι άνευ θεραπείας.

’Ιδιαιτέρως προσβάλλεται τό Ν ε υ ρ ι κ ό ν  Σ ύ σ τ η μ α  (νωτιαία 
φθίσης καί προϊοϋσα γενική παράλυσις) μέ ποικίλας ψυχικάς διαταραχάς, μανίαν 
καταδιώξεως κλπ. δυναμένας νά καταλήξουν εις τρέλλαν.

Τ ά  σ υ μ π τ ώ μ α τ α  δι’ ών έκδηλοΰται ή σύφιλις είναι :
α ) Τ ό  σ υ φ ι λ ι δ ι κ ό ν  έ λ κ ο ς  τό λεγόμενον καί σ κ λ η ρ ό ν  

έλκος, διά τοϋ οποίου χαρακτηρίζεται τ ό  π ρ ώ τ ο ν  σ τ ά δ ι ο ν  τής νόσου.
Τό έλκος παρουσιάζεται έπί τών γεννητικών οργάνων τοϋ άνδρός καί τής 

γυναικός. Δύναται δέ νά έμφανισθή καί εις οίονδήποτε άλλο μέρος τοϋ σώματος, 
ώς τά χείλη, τήν γλώσσαν, τούς μαστούς τής γυναικός, τά μάγουλα κλπ.

Τό έλκος έμφανίζεται μετά 15 ή 20 ημέρας άπό τήν μόλυνσιν.
β) 'Η ρ ο δ ά ν θ η  διά τής οποίας χαρακτηρίζεται τ ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  

σ τ ά δ ι ο ν  τής νόσου. ' Η ροδάνθη είναι εξάνθημα κόκκινο καί εμφανίζεται εις 
τό στήθος καί τον θώρακα μετά πάροδον 40 καί πλέον ήμερών, έφ’ όσον τό μο- 
λυνθέν άτομον δέν υπεβλήθη εις τήν δέουσαν θεραπείαν.

γ ) Τ ά  κ ο κ κ ι ώ μ α τ α  διά τών οποίων χαρακτηρίζεται τ ό  τ ρ ί 
τ ο ν  σ τ ά δ ι ο ν .  Κατά τό στάδιον τοϋτο αί έν τώ όργανισμώ έπερχόμεναι 
βλάβαι είναι βαρύταται, ή δέ θεραπεία άποβαίνει δυσκολωτάτη καί πολλάκις 
άνευ ούδενός άποτελέσματος.

Ταϋτα είναι τά τρία στάδια τής συφιλίδος δι’ ών έκδηλοΰται.
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Έκτος δμως των σταδίων, διακρίνομεν καί τάς διαφόρους αύτής μορφάς 
ύπό τάς οποίας παρουσιάζεται, Αυται είναι :

Πρώτον. 'Η  λ α ν θ ά ν ο υ σ α  μ ο ρ φ ή  κατά τήν οποίαν αί συφιλι- 
δικαί εκδηλώσεις έμφανίζονται δλως αΐφνιδίως εις άτομα τά όποια δεν ύπεβλή- 
θησαν εις άντισυφιλιδικήν θεραπείαν ή δυνατόν νά ύπεβλήθησαν εις άτελή τοιαύτην, 
διά της οποίας νά ύπεχώρησαν τά φαινόμενα, χωρίς δμως νά θεραπευθή καί ή νόσος.

Δεύτερον. 'Η κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ή  μ ο ρ φ ή  ήτις μεταδίδεται άπό συφι
λιδικούς γονείς εις τά τέκνα καί άπογόνους αυτών. 'Π  μόλυνσις επέρχεται κατά 
τήν εγκυμοσύνην είς τό έν τη μητέρα έμβρυον, τό όποιον άλλοτε μέν γεννάται 
νεκρόν, άλλοτε δέ ζωντανό μέ συφιλιδικάς εκδηλώσεις καί στίγματα καί άλλοτε 
φαινομενικώς υγιές άνευ έκδηλώσεων.

'Η μ ε τ ά δ ο σ ι ς  γίνεται: α) διά τ ή ς  ά μ έ σ ο υ  ε π α φ ή ς  μετά του με- 
μολυσμένου άτόμου ώς είναι ή σ υ ν ο υ σ ί α  καί τό φ ί λ η μ α .  Τό έλκος έμφα- 
νίζεται κυρίως εις τά γεννητικά όργανα τών άτόμων. 'Ομοίως είς τά χείλη, τήν 
κοιλότητα τοϋ στόματος καί τούς μαστούς π.χ. άπό θυλάζον συφιλιδικόν βρέφος 
είς τούς μαστούς τής τροφού (παραμάνας) ή καί άντιθέτως άπό συφιλιδικήν τρο
φόν είς τό θηλαζόμενον παρ’ αύτής βρέφος.’Επίσης είς τά δάκτυλα ιατρού ή μαίας 
κατά τήν κολπικήν έξέτασιν τυχόν μεμολυσμένης γυναικός, ή οποία έξέτασις γίνεται 
χωρίς τό προφυλακτικό γάντι.

β) Δ ι ά  τ ή ς  ε μ μ έ σ ο υ  ε π α φ ή ς ,  ήτις γίνεται άπό μεμολυσμένα 
άντικείμενα, ώς σκεύη φαγητού, ποτού, εϊδη ξυρίσματος καί καλωπισμοΰ, βούρτσες 
όδόντων, πίπες καπνίσματος, πνευστά όργανα μουσικής, ιατρικά έργαλεϊα μή άπο- 
στειρωμένα κλπ.

γ) Δ ι ά  τ ή ς  κ λ ή ρ ο  ν ο μ ι κ ό τ η τ ο ς ,  καθ’ δν τρόπον άναφέρομεν 
άνωτέρω.

'Η  π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  εξασφαλίζεται μόνον διά τού ελαστικού καλύμματος 
τού πέους (καπότα).

Ή  συνουσία είναι φυσικός νόμος καί άνάγκη καί διά τούτο δεν δυνάμεθα 
νά τήν άποφύγωμεν, πρέπει δμως νά λαβαίνουμε τά απαραίτητα προφυλακτικά 
μέτρα, ώστε νά άποφεύγουμε τή μόλυνσι. Ωσαύτως πρέπει νά άποφεύγουμε τό 
φίλημα καί τάς παντοειδείς θωπείας. Νά μήν μεταχειριζώμεθα μέ αφέλειαν παν 
ξένον άντικείμενον, τό όποιον πιθανόν- νά είναι μολυσμένον.

’Άτομον τό όποιον γνωρίζει δτι πάσχει έκ συφιλίδος θά πρέπη νά προ- 
στατεύη καί προφυλάττη άπό τήν μόλυνσιν δχι μόνον τούς άνθρώπους τού οικο
γενειακού του περιβάλλοντος μέ τούς οποίους συγκατοικεί καί ζή, άλλά καί οίον- 
δήποτε άτομον ξένον.

Θ ε ρ α π ε ί α :  Τό άρσενικόν, τό βισμούθιου καί ό υδράργυρος άπετέλουν 
άλλοτε τά τρία βασικά φάρμακα διά τήν θεραπείαν τής συφιλίδος. Εσχάτω ς προ- 
σετέθη καί ή πενικιλλίνη, ήτις δίδει θαυμάσια άποτελέσματα, ίσως δέ προσεχώς 
νά προστεθούν καί άλλα άντιβιοτικά φάρμακα, περισσότερον αποτελεσματικά.

Έ σ τ ω  γνωστόν, δτι ή διάρκεια τής θεραπείας είναι δυστυχώς μακρά, περί 
τά 4 έτη, αότη δμως δύναται νά περιορισθή είς τό ήμισυ καί όλιγώτερον ακόμη, 
δταν ό άσθενής παοουσιασθή άμέσως εις τον ιατρόν καί ύποβληθή εις έντονον θερα
πείαν, δι’ ής καί τό θεραπευτικόν άποτέλεσμα καλλίτερου καί άποτελεσματικώτερον. 
'Η διά τής πενικιλλίνης διάρκεια τής θεραπείας είναι βραχεία.

'Η  Βλεννόρροια
Τ  ό α ί τ ι ο ν  τής βλεννορροίας είναι ό γ ο ν ό κ ο κ κ ο ς ,  δστις εγκαθί

σταται είς τήν ούρήθραν τού άνδρός, τον κόλπον τής γυναικός, καθώς καί τον έπι- 
πεφυκότα τών οφθαλμών.
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*Η νόσος παρουσιάζεται ύπό δύο μορφάς : την ό ξ ε ΐ  α ν καί την χ ρ ο 
ν ι άν .

’Επί οξείας μορφής αυτή έκδηλοΰται εντός 2 η 3 ημερών, σπανίως δέ καί 
βραδύτερον. Τά πρώτα συμπτώματα είναι : τσούξιμο εις τό στόμιον τής ουρή
θρας, συγκόλλησις τών χειλέων του στομίου αύτής άπό τό πυώδες έκκριμα, έξ 
ής δυσχεραίνεται κάπως ή έξοδος τών ούρων, αίσθημα τό όποιον προκαλεΐ την προ
σοχήν τοΰ άτόμου, τό όποιον άτομον άμέσως πρέπει νά παρουσιασθή εις τον ια
τρόν προς θεραπείαν, διότι μετά παρέλευσιν καί ωρών τινών ακόμη» τό πυώδες 
έκκριμα αυξάνει, ή μόλυνσις προχωρεί εις τον όπισθίαν ουρήθραν, κύστιν κλπ. καί 
ή θεραπεία άποβαίνει δυσχερής καί μακρά.

Πάσα οξεία μορφή μη θεραπευθεΐσα εγκαίρως ή καί άτελώς θεραπευθεϊσα 
καταλήγει εις τήν χρονιάν τοιαύτην μέ κίνδυνον σοβαρών επιπλοκών. Τοιαΰται 
είναι ή κ υ σ τ ΐ τ ι ς ,  ό ρ χ ΐ τ ι ς ,  έ π ι δ ι δ υ μ ΐ τ ι ς ,  π ρ ο σ τ α τ ι τ ι ς ,  
γ ο ν ο κ ο κ κ ι κ ή  ά ρ θ ρ ΐ τ ι ς  καί ο φ θ α λ μ ι κ ά .

' Η μ ε τ ά δ ο σ ι ς  είναι άμεσος έπερχομένη κατά τήν συνουσίαν, άλλά καί 
έμμεσος κατόπιν χρήσεως μεμολυσμένων αντικειμένων, ώς πανιά, βαμβάκια κλπ. 
Διά τών μολυνθέντων δακτύλων μας μεταδίδεται εις τά μάτια, διά δέ τοΰ μεμο- 
λυσμένου κόλπου τής τικτούσης γυναικός μεταδίδεται ή γονοκοκκική οφθαλμία, 
εις τό νεογέννητον βρέφος, τό όποιον δύναται νά πάθη τύφλωσιν, εάν εγκαίρως 
δέν ύποβληθή εις θεραπείαν καί νά ζή δυστυχισμένο εις δλην του τήν ζωήν.

'Η π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς  καί διά τήν βλεννόρροιαν επιτυγχάνεται μόνον διά 
τής καπότας ή οποία θεωρείται ώς ή μόΓνη ά σ π ί ς  τ ή ς  ή δ ο ν ή ς  καί ό 
ι σ τ ό ς  τ ή ς  ά ρ ά χ ν η ς  κ α τ ά  τ ο ΰ  έ π α π ε ι λ ο υ μ έ ν ο υ  κ ι ν δ ύ ν ο υ .

Επίσης ή άμεσος ούρησις μετά τήν συνουσίαν, ή πλύσις τοΰ πέους έξωτε- 
ρικώς προς άπομάκρυνσιν τών μικροβιοφόρων εκκριμάτων, ή πλύσις τής ούρή- 
θρας κλπ. δύνανται νά θεωρηθούν ώς προστατευτικά κάπως. "Οταν έκδηλωθή 
ή βλεννόρροια πρέπει πάντοτε μετά άπό κάθε οΰρησιν νά σαπουνίζωνται καλά τά 
χέρια του, διά νά μή έπέλθη όφθαλμίασις.

Θ ε ρ α π ε ί α :  'Η  πενικιλλίνη καί σουλφοναμίδες άποτελοϋν σήμερα τά
ήρωϊκότερα θεραπευτικά φάρμακα. ’Επίσης τά άντιγονοκοκκικά εμβόλια, αί άντι- 
σηπτικαί πλύσεις τής ουρήθρας κλπ. έπί άνθισταμένων μορφών τής νόσου.

Τό μαλακόν έλκος
Τ  ό α ί τ ι ο ν  οφείλεται εις τον στρεπτοβάκιλλον τοΰ ducrey. Λέγετα 

δέ μαλακόν διότι ή επιφάνεια αύτοΰ είναι μαλακή καί πολλάκις αίμάσει, έν άντι- 
θέσει προς τό συφιλιδικόν έλκος τό όποιον λέγεται καί σκληρόν, διότι τά χείλη 
αύτοΰ είναι σκληρά.

Τό μαλακόν έλκος δταν μείνη άνευ θεραπείας, προκαλεΐ φλεγμονήν τών βου
βωνικών αδένων (βουβώνες), οΐτινες διαπυήσκονται καί χειρουργοΰνται. Τό μα
λακόν έλκος δυνατόν νά λάβη μεγάλας διαστάσεις, αίτινες υπερβαίνουν τά δρια τοΰ 
συνήθους έλκους καί μεταπίπτει εις φ α γ ε δ ε ν ι κ ό ν έλκος, συνεπεία λοιμώ
δους ένεργείας τοΰ μικροβίου. Δύναται δέ νά έπεκταθή προς τούς μηρούς καί τήν 
κοιλιακήν χώραν, οπότε επέρχεται γάγγραινα, έάν τύχη νά αναπτυχθούν καί άναε- 
ρόβια μικρόβια.

'Η  μετάδοσις καί ή προφύλαξις γίνεται δπως καί εις τάς άλλας αφροδι
σίους νόσους.

'Η  θεραπεία επιτυγχάνεται διά τών σουλφοναμιδών καί πενικιλλίνης.
Τ ά  κ ο ν δ υ λ ώ μ α τ α  είναι σαρκώδεις έκβλαστήσεις, όφειλόμεναι εις 

υπερπλασίαν τοΰ έπιθυλιακοΰ ΐστοΰ. Είναι ακίνδυνα καί ή θεραπεία των έγκειται 
εις τήν έκρίζωσιν τών εκβλαστήσεων.
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Ή  νόσος Nikolas—Favre
Αυτή είναι σπανία και χαρακτηρίζεται υπό σκληράς διογκώσεως των βου

βωνικών άδένων, άνευ όμως διαπυήσεως αύτών. Είναι καλοήθης λεμφοκοκκιωμά
τω σ ή  των άδένων (βουβωνικόν κοκκίωμα). Θεραπεύεται μέ σουλφαμίδα, πενικιλ- 
λίνην, χλωρομυκιτίνην κλπ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
'Η καθαριότης είναι ή βάσις τής υγείας παντός ζώντος οργανισμού. "Οπου 

υπάρχει καθαριότης έκεϊ έπικρατεΐ καί υγεία, άντιθέτως δέ οπού υπάρχουν ακα
θαρσία'. καί παντός είδους ρυπαρότητες, έκεΐ επικρατεί νοσηρότης.

Την καθαριότητα διαιροϋμεν εις τρεις κατηγορίας :
Την άτομικήν, τήν οικιακήν καί την Δημοσίαν τοιαύτην.
1) ’Ατομική καθαριότης. Αΰτη είναι μ ε ρ ι κ ή  καί γίνεται εις τινα 

μόνον μέρη τοϋ σώματος, καί γ ε ν ι κ ή ,  εις ολόκληρον τό σώμα.
'Έκαστος άνθρωπος πρέπει νά καθαρίζη τό σώμα του καθημερινώς καί 

ιδιαιτέρως τάς έπ’ αύτοΰ κοιλότητας καί πτυχάς.
Ή  καθαριότης γίνεται μέ σαπούνι καί νερό κατά προτίμησιν χλιαρό, διότι 

τότε άποκολλώνται εύκολώτερα αί ξέναι ούσίαι (σκόνες, ιδρώτες....), αίτινες εύρί- 
•σκονται τόσον εις τά άκάλυπτα μέρη τοϋ σώματος, όσον καί εις τά κεκαλυμμένα, 
ουτω : Τά χέρια τά όποια εΰρίσκονται εις διαρκή χρήσιν καί επαφήν μέ τό περι
βάλλον, είναι πάντοτε άκάθαρτα καί πλήρη μικροβίων. Διά τοϋτο πρέπει νά πλύ- 
νωνται πολλάκις τής ήμέρας, άπαραιτήτως δέ προ έκάστου γεύματος, ώστε νά 
προφυλασσώμεθα άπό τήν είσοδον μικροβίων εις τον οργανισμόν καί τήν άνά- 
πτυξιν άσθενειών.

Τό πρόσωπον καί τό τριχωτόν τής κεφαλής άμφότερα εκτεθειμένα εις τήν 
σκόνην κλπ. πρέπει νά πλύνωνται κατά τον όμοιον τρόπον.

Αί έπί τής κεφαλής κοιλότητες (μύτη, στόμα, ώτα) νά καθαρίζωνται μέ ιδιαι
τέραν επιμέλειαν. Τά δόντια διά βούρτσας καί άντισηπτικής οδοντόπαστας. Αί 
άμυγδαλαί αίτινες είναι οί φρουροί τοϋ οργανισμού μας νά άπολυμαίνωνται μέ 
αντισηπτικές γαργάρες.

Έ κ  τών κεκαλυμμένων μερών τοϋ σώματος : Οί πόδες οίτινες σκονίζονται 
διαρκώς, ιδρώνουν καί κουράζονται, πρέπει καθ’ έκάστην εσπέραν νά πλύνωνται 
μέ χλιαρό νερό, τόσον διά νά καθαρίζωνται άπό τάς ξένας ουσίας, όσον καί νά 
ξεκουράζωνται. Αί μασχάλαι, αί μηροβουβωνικαί πτυχαί κλπ., νά καθαρίζωνται 
ωσαύτως, έστω καί άπαξ τής έβδομάδος.

Έ ν  τέλει ή ο λ ι κ ή  καθαριότης τοϋ σώματος επιτυγχάνεται κατόπιν 
λουτροΰ διά θερμοϋ ΰδατος καί σάπωνος έντός λουτήρος ή υπό καταιονητήρα.

Διά τοϋ λουτροΰ άποφράσσονται οί πόροι τοϋ σώματος καί ουτω διευκολύ
νεται ή ά δ η λ ο ς  ά ν α π ν ο ή .  'Η  κυκλοφορία τοϋ αίματος, ή άναπνοή καί 
ή διούρησις γίνονται έντατικώτεραι καί επιτυγχάνεται ουτω ή ά π ο τ ο ξ ί ν ω -  
•σις τ ο ϋ  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ .  Τό νευρικόν σύστημα ξεκουράζεται διά τοϋ 
λουτροΰ καί έν γένει ό άνθρωπος αισθάνεται ευφορίαν, ευεξίαν καί άνακούφισιν. 
Διά τοϋ όλοσώμου λουτροΰ συντελεΐται τόσον ό έξωτερικός καθαρισμός διά τής άπο- 
μακρύνσεως τών ξένων ουσιών άπό τήν επιφάνειαν τοΰ δέρματος, όσον καί ό εσω
τερικός καθαρισμός τοΰ όργανισμοΰ μας διά τής άποτοξινώσεως.

Κατά τάς θερινάς έποχάς τοΰ έτους οί άνθρωποι κάμνουν τά λουτρά των εις
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τάς λίμνας, τούς ποταμούς καί τήν θάλασσαν, ένθα διά τής κολυμβήσεως γυμνά
ζονται καί δλοι οί μΰς του σώματος, συγχρόνως δέ γίνεται ήλιοθεραπεία ώς καί 
άεροθεραπεία.

2 ) Οικιακή καθαριότης. Ή  οικία έντος τής όποιας διαβιοΰν οί άνθρωποι 
καί προστατεύονται άπο τάς καιρικάς μεταβολάς, άποτελεΐ έναν σπουδαίου παρά
γοντα διά προφύλαξιν καί έξασφάλισιν τής υγείας των άνθρώπων. Διά τούτο ή 
καθαριότης αυτής ερχεται ώς ένα απαραίτητον συμπλήρωμα διά τήν διατήρησιν 
τής υγιεινής καταστάσεως.

Ή  καθαριότης τής οικίας πρέπει νά γίνεται καθημερινώς καί προσεκτικά. 
Το σκούπισμά τού πατώματος πρέπει νά γίνεται διά βρεγμένης σκούπας ή καλύ
τερα διά υφάσματος (σφουγγάρισμα), ώστε νά μήν σηκώνεται σκόνη ή οποία είναι 
πλήρης μικροβίων καί τήν οποίαν είσπνέομεν.

'Η κουζίνα καί τό άποχωρητήριον πρέπει νά καθαρίζωνται επιμελέστερου 
παντός άλλου, ώστε νά μήν μαζεύωνται μυϊγες διά των όποιων μεταφέρονται τά 
διάφορα μικρόβια εις τά τρόφιμα καί τά μολύνουν. Διά τής καθαριότητος τής 
κουζίνας καί των άποχωρητηρίων κρίνεται ή καθαριότης όλης τής οικίας, έπο- 
μένως καί ή άξια τής οικογένειας.

Τά άκάθαρτα νερά τής κουζίνας πρέπει νά διοχετεύωνται έντος βόθρου, τά δέ 
υπολείμματα των τροφών καί τά άλλα σκουπίδια τής κουζίνας, νά συλλέγωνται έντος 
δοχείου μετά καλύμματος, ώστε νά μήν έπικάθωνται μυϊγες καί νά μήν σκορπί
ζονται άπο γάτες ή σκύλους.

Τά σκουπίδια πρέπει νά άπορρίπτωνται καθ’ έκάστην διά τών διερχομένων 
αύτοκινήτων ή κάρρων καθαριότητος τού δήμου, προς πρόληψιν άναπτύξεως μικρο
βίων καί τού έκ τούτων κινδύνου τής μολύνσεως.

Τά άποχωρητήρια νά πλένονται μέ άφθονο νερό μετά άπο κάθε άποπάτωσιν, 
ώστε νά παρασύρωνται τά κόπρανα προς τον βόθρον καί νά καθαρίζεται ή λεκάνη, 
ή όποια πρέπει νά είναι πάντοτε σκεπασμένη, ΐνα μήν έπικάθηνται μυϊγες καί μήν 
άναδίδεται ή κακοσμία. Τό καλλίτερου καί προχειρότερον μέσον διά τήν καθαριό
τητα είναι τό καθημερινόν άσπρισμα διά γαλακτώματος άσβέστου.

’Επί πλέον, μία κατοικία διά νά πληροί τούς ορούς τής υγιεινής, πρέπει νά 
είναι εύήλιος καί ευάερος, μέ δωμάτια ευρύχωρα, άρκετά παράθυρα κλπ.

3) Δημοσία καθαριότης. Αΰτη άποτελεΐ τό κύριον έ'ργον καί τήν μεγαλυ- 
τέραν μέριμναν τών δημοσίων άρχών έκάστης πόλεως, τών δέ ’Αστυνομικών ’Αρ
χών τήν έπίβλεψιν διά τήν έκτέλεσιν καί τήρησιν τής καθαριότητος.

’Από τήν καθαριότητα έξαρτάται καί ή υγεία τών κατοίκων έκάστης πό
λεως. Προς τούτο διατίθενται συνεργεία καθαριότητος, άποτελούμενα άπο τούς 
όδοκαθαριστάς καί τά οχήματα (αυτοκίνητα ή κάρρα) διά τήν περισυλλογήν 
τών σκουπιδιών. Τά οχήματα πρέπει νά είναι κεκαλυμμένα. Εις πολλά σημεία τών 
συνοικιών τής πόλεως ύπάρχουν δοχεία έκ λαμαρίνας μετά σκεπάσματος διά τήν 
πρόχειρον άπόρριψιν τών σκουπιδιών.

’Απαγορεύεται ή άπόρριψις τών σκουπιδιών εις τούς δρόμους καθώς καί τών 
ακαθάρτων ύδάτων. Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι πρέπει νά καταγγέλωσι τούς μή 
συμμορφωμένους προς τάς διατάξεις περί καθαριότητος.

’Επίσης διατίθενται άπολυμαντικά συνεργεία διά τήν άπολύμανσιν χώρων, 
κατοικιών κλπ.

Αί άρχαί τού Κράτους μεριμνώσιν έπίσης διά τό δ ύ κ τ ι ο ν τ ώ ν  υ π ο 
ν ό μ ω ν  καί τήν καλήν λειτουργίαν αυτού διά τήν άποχέτευσιν. ’Εντός τών 
υπονόμων διοχετεύονται τά πάσης φύσεως ρυπαρά νερά τά προερχόμενα έκ τών 
οικιών, έκ τών βιομηχανικών έργοστασίων, έκ τών άγορών καί τών σφαγείων τής 
πόλεως, έκ τών βροχών κλπ. "Ολα ταύτα συλλέγονται διά τών διαφόρων άγωγών
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"Ενα καλοκαίρι, πολύ πρόσφατο στήν ’Αθήνα....
« ...'Η  Νύχτα είναι δροσερή κι’ ό περίπατος εξαιρετικά ευχάριστος σ’ αύτή τή 

λαϊκή συνοικία μέ τ ’ άνηφορικά δρομάκια καί τούς χαμηλούς άσβεστωμένους 
μαντρότοιχους....

’Εγώ δεν βγήκα βέβαια γιά....σεργιάνι, μά για ύπηρεσία.
’Αλλά καμμιά ιδιαίτερη σημασία δεν έχει τούτη ή λεπτομέρεια....
Αύτή τήν ώρα κάποιο άόρατο χέρι ξεφυλλίζει τό βιβλίο των ’Αστυνομικών 

Διατάξεων, δπου έχω στο μυαλό μου καί σταματά στη Διάταξη πού άναφέρεται 
στή νυκτερινή ήσυχία.

"Ενα τέτοιο καθήκον μοϋ θυμίζει κάποιος άργοπορημένος νεαρός, πού σιγο- 
τραγουδά:

Είναι Μεσάνυχτα.....
Κι’ δλη ή φύση ησυχάζει....

Ό  κόσμος κοιμάται....Καί νομίζω πώς δεν κάνει κι’ άσκημα....Γιατί αύτή 
τήν ώρα μόνα τους κλείνουν τα βλέφαρα κι’ άσυνείδητα νανουρίζεται τό κορμί σε 
μιά απαλή μουσική....

’Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα....
Κι’ έγώ περπατώ σιγά - σιγά, μέσα στούς δρόμους....άκούγοντας, βλέποντας 

καί σωπαίνοντας....
Μά είναι πολύ σπάνια αύτή ή ήσυχία στά νυκτερινά τετράωρα....
Σπάνια κι’ άπίθανη. Πάντα κάτι θά ταράξη τή Νύχτα....
Κι’ αύτό τό «κάτι» άπόψε είναι ένας καυγάς σ’ ένα κέντρο....

Μετά τις 12 (τά μεσάνυχτα) άπαγορεύεται κάθε θόρυβος....Κι’ ό εύχάρι- 
στος κι’ ό κακόηχος. Κι’ έτσι πρέπει. Γιατί—δπως είπα πάρα πάνω—έκτος άπό 
μένα, οί άλλοι κοιμούνται κουρασμένοι άπό τό μόχθο τής βιοπάλης καί δεν έχουν 
καμμιά δρεξη νά ξυπνήσουν, καί νά τρομάξουν νά ξανακοιμηθοϋν, γιατί ενός «μερα
κλωμένου» συνανθρώπου τους τού άρέσει νά διαλαλήση «τον πόνο του μέ τήν πε
νιά»....Δεν συμφωνείτε;

Έ γ ώ  βέβαια συμφωνώ άπολύτως, άλλά αύτοί έκεΐ κάτω φαίνεται νά έχουν 
αντίθετη γνώμη. Κι! επιταχύνοντας τό βήμα μου πλησιάζω νά τούς τό ύπενθυ- 
μίσω.....

Στον μικρό τετράγωνο κηπάκο τού μαγαζιού βλέπω επτά άνθρώπους (κι’ ή 
αναλογία είναι μιά γυναίκα—δυο άντρες)....Δίπλα δρθιος καί βλοσυρός 6 καταστη
ματάρχης—ό φίλος μου ό Γιώργος...—καί πιο κεΐ, ένα άδύνατο πλασματάκι, σάν 
οδοντογλυφίδα τής κατοχής, μέ μουστάκι καί πυτζάμες χειρονομεί....

Μόλις μέ βλέπει ό καταστηματάρχης τρέχει κοντά μου μ’ άνακούφιση !
«Στον Ούρανό σέ γύρευα καί στή γή σέ βρήκα», μοΰ λέει....

τού δυκτίου υπονόμων εις ένα μεγάλον αγωγόν, ό όποιος λέγεται σ υ λ λ έ κ τ η  ς 
καί διά τού οποίου χύνονται εις τήν θάλασσαν ή ποταμόν τινά.

Τό δύκτιον τών ύπονόμων μιας πόλεως άποτελεϊ τό βασικόν καί στοιχειώδες 
μετρον διά τήν καθαριότητα καί υγιεινήν κατάστασιν ταύτης. 'Η καθαριότης φανε
ρώνει τον πολιτισμόν τής Χώρας.

Τ ό  ύ δ ρ α γ ω γ ε ϊ ο ν  εις μίαν πόλιν, είναι έπίσης άπαραίτητον.
Τ Ε Λ Ο Σ
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«Μά τι συμβαίνει;» ρωτώ, κυττάζοντας ολόγυρα έναν - έναν δλους τούς νυ
κτερινούς θαμώνες τοϋ Κέντρου....

« ....Τ ί συμβαίνει; Μήν ρωτάς....Θά γίνη έπεισόδιο, θά μου σπάσουν τά 
τζάμια, θά μοϋ χαλάσουν τό μαγαζί....Κινδυνεύω....»

«Μά γιατί;» ξαναρωτώ, άπορημένος....
«Γιατί;...Ν ά, γιά τό καταραμένο τό βουνό....»
«Γιά ποιο είπες; Γιά τό βουνό; Γιά ποιο βουνό; Μά τί σημαίνουν δλα αύτά;» ....
....Τότε άπό την έφταμελή συντροφιά σηκώνεται ένας άντρας (....και τί άν

τρας; βαρύς, άσήκωτος, μέ τό ζωνάρι απλωμένο γιά καυγά....).
Καί δίχως νά τον ρωτήση κανένας, βάζει τό άριστερό χέρι στην τσέπη, γέρνει 

ελαφρά τό πελώριο κεφάλι του, στέκει στη μέση της ολοστρόγγυλης τσιμεντένιας 
πίστας κι’ άργά - άργά καί ταπεινά, μέ μιά βραχνή φωνή (πού άκούγεται σάν χαλα
σμένο κλάξον αύτοκινήτου της παληας εποχής) μοϋ εξηγεί:

«....Μπαρδόν καί συνεχάω. Σύμβηκε περικαλώ ένα άπλό, τό όποιον δέν 
» συμφωνεί τό κατάστημα, ένεκα ή νύχτα καί ή ώρα,.,.Μά ρέ φίλε διατί; Δέν μας 
«γουστάρεις; "Αν μας ξηγηθής τίμια καί παστρικά θά μετακομίσουμε στις βό- 
» οειες επαρχίες....Περί αύτοΰ ό λόγος δηλαδής. Μάς γουστάρεις; κι’ είσαι τσίφτης; 
» καί φίλος; Καθάρισε γιά πάρτυ σου».

Προσπαθώ νά μαντεύσω τό νόημα τών λόγων του, ψάχνω νά βρώ μιά λογική 
συνέχεια στήν άσύντακτη κουβέντα του, νά βρώ ένα ύποκείμενο, ένα ρήμα, κάτι 
τέλος πάντων πού νά προδίδη δτι πρόκειται γιά Ελληνική διάλεκτο, άλλά δέν τά 
καταφέρνω καί ρωτώ, στον ίδιο κακόηχο τόνο:

«Τό όποιον;». «Τό όποιον» μοϋ άπαντζί «τό όποιον νά ξηγηθή βουνό....»
«Ποιος νά ξηγηθή βουνό;»
«'Ο Τσιχλίμαγκας ό Γώγος, ό φίλος. Καί νά μή χαλάση τό κέφι τής δεσποι- 

νής άρραβωνιαστικής μου....»
«Τέλος πάντων τί άκριβώς θέλετε;»
«Βουνό». «Βουνό;» ρωτώ κυττάζοντας έρωτηματικά τή «δεσποινίς του»...
«Άκριβώς τό όποιον....»
«Καί γιατί δέν πάτε; ποιος σάς εμποδίζει. Δόξα τώ Θεώ, ολόγυρα ύπάρχουν 

τόσα πολλά βουνά, καταπράσινα, δροσερά....»
«....Μπαρδόν παρεξήγηση» μέ διακόπτει. «’Ό χι όρος. Γουστάρουμε διπλο

πενιά....»
« Ά !  τραγούδι θέλετε;»
« ....’Ασφαλώς καί τιμίως....Πλερώσαμε καί θέλουμε....»
Στρέφω τότε στήν....οδοντογλυφίδα μέ τις πυτζάμες καί τον ρωτώ:
«Κι’ έσεϊς βουνό θέλετε;»
«’Όχι. ’Ό χι.»  μοϋ άπαντά κλαψάρικα.
«Μήπως θάλασσα;»
«Τσοΰ - τσοΰ» επαναλαμβάνει άνοιγοκλείνοντας τά μάτια.... «Θέλω.... 

Θέλω.,.,νά κοιμηθώ ώ ώ ....»  καί χασμουριέται ντροπαλά....
« ’Εδώ μέσα κοιμάστε;»
« Ό χ ι ! Στο σπίτι μου !»
«....Κ ι’ δταν έρχεστε στο μαγαζί φέρνετε μαζί καί τις πυτζάμες σας;
« ....’Ό χ ι! κοιμώμουνα, ξύπνησα καί ήρθα άπό τό σπίτι μου....»
«Καί γιατί ξυπνήσατε; τί ήρθατε νά κάνετε αυτή τήν ώρα στήν ταβέρνα;»
«Νά....διαμαρτυρηθώ, διότι στραγγαλίζονται οί ελευθερίες μου» είπε μ’ ένα 

εξωφρενικά κωμικό τρόπο....«Είμαι δημόσιος, υπάλληλος, μοϋ λείπουν πολλά 
πράγματα άπό τή ζωή μου,.,.Μή μοϋ στερήτε τόν ΰπνο μου τουλάχιστον. Νυστάζω. 
Νυστάζωωωωωω....» φώναξε καί ξαναχασμουρήθηκε....
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«Να διαμαρτυρηθήτε είπατε; Γιατί;»
«Για τό βουνό....» Ά χ ! όποιος τδβγαλε ήθελε μαχαίρωμα....»................... .........
Περίπτωσις συγρούσεως.... έννόμων αγαθών, θάλεγε ένας φίλος μου δικη

γόρος. 'Ο ένας νυστάζει, χασμουριέται, είναι κουρασμένος καί θέλει νά ξαπλώση 
στο κρεβάτι του, καί ήσυχα - ήσυχα νά ονειρευτή τον 13ο μισθό ή μια μελλοντική 
αΰξηση....Οί άλλοι δεν νυστάζουν, είναι εύθυμοι, χαρούμενοι, άγκαλιασμένοι μέ τα 
τρυφερά ήμίσυ τους καί θέλουν νά τραγουδήσουν....

Κι’ ό πρώτος έχει δίκηο....Κι’ οί άλλοι ας ποϋμε ότι δεν έχουν καί πολύ άδικο, 
αφού μάλιστα έχουν πληρώσει 30 ολόκληρες δραχμές στον τραγουδιστή τών μπου- 
ζουκιών γι’ αύτό τό τραγούδι....Έν μέσω δύο κόσμων....Σάν πάντα....

Στο κέντρο....όπως συνήθως....Αύτή είναι ή θέση μας....
Καί πρέπει νά κρατάμε τήν κοινωνική ισορροπία σέ κάθε περίσταση....Ά ν  

μπορούσατε νά καταλάβετε σεις οί τρίτοι, οί ψυχροί κριταί τών πράξεων μας, πόσο 
βαρύ σταυρό μάς έχει τοποθετήσει στήν πλάτη ή κοινωνία καί πόσο άποτελεσματικά 
συντελούμε στήν ομαλή κοινωνική ζο)ή άπό τήν άκρη τού δρόμου! ! !

Δύο κόσμοι....παράλληλοι, έλληνικοί, σύγχρονοι.....
Καί στή μέση έγώ νά κατευθύνω τήν κίνησή τους.,.,γιά νά μήν συγκρου- 

στοΰν κι’ άνοίξουν κάποιο κοινωνικό χάσμα....
Τά πάντα ετούτη τή στιγμή έπαφίενται στή κρίση μου. Ά πό τον τρόπο πού 

θά χειριστώ τό ζήτημα θά έξαρτηθή ή ήσυχία καί πολλών άλλων πολιτών καί στις 
πάρα κάτω ίσως γειτονιές....

...."Ας μέ συγχωρήσουν λοιπόν κάποιοι «ίσοι» εφαρμοστές τών νόμων, άν 
παρανόμησα, άλλ’ έτσι νόμισα ότι εξυπηρετώ καλλίτερα τό σκοπό γιά τον όποιον 
βρίσκουμαι στους δρόμους αύτό το βράδυ....

Αυτοί είναι εφτά, εύθυμοι, σέ βρασμό ψυχικής ορμής, πού έχει προκαλέσει 
τό κρασί καί τό μεράκι γι’ αύτό τό τραγούδι (πού, εδώ πού τά λέμε, είναι τέρας 
συνθέσεως, ποιότητος, καί περιεχομένου).

'Ο άλλος είναι ένας, κι’ άν κοιμηθή καί μετά άπό δέκα λεπτά, δέν πρόκειται 
νά πεθάνη....Δίπλα στο μαγαζί (πού είναι άπόμερο καί μοναχικό) υπάρχει ένα 
μονάχα σπίτι: Τό σπίτι τού λιγνού μέ τις πιτζάμες__

Ή  Άστυν. Διάταξη γιά τή νυκτερινή ήσυχία είναι άτεγκτη.
«’Απαγορεύω τον όποιοδήποτε θόρυβο. Οί παραβάται νά διώκωνται....»
Σκέφτουμαι όμως: «Ά ν άπαγορεύσω τό τραγούδι ή παρέα θά φύγη δυσαρε- 

στημένη. Καί τή δυσαρέσκειά της αύτή θά βρή ένα τρόπο νά τήν έκδηλώση, 
όταν δέ θά ύπάρχη άστυνομικό μάτι κοντά....»

Ζυγίζω τά ύπέρ καί τά κατά....Συγκρίνω τον Νόμο καί τήν Σκοπιμότητα καί 
«....Βάλε τό βουνό, Γιώργο», λέω στον καταστηματάρχη.

Μέ κυττάζει λιγάκι άπορημένος, κι’ ύστερα μέ άργές κινήσεις συμμορφώνεται. 
«Θ’ άνέβω καί θά τραγουδήσω 
στο πιο ψηλότερο βουνό....»

'Η παρέα ύποδέχεται τό τραγούδι μέ άνέκφραστο ένθουσιασμό....
'Ο νυσταγμένος κάθεται σέ μιά καρέκλα άπογοητευμένος....
Κι’ όταν ή πρώτη στροφή τού τραγουδιού τελειώνει, τό σταματάω κι’ άπο- 

τείνομαι στήν συντροφιά τών εύθύμων:
«....Τό χατήρι σας έγινε, τό δικό σας καπρίτσιο πέρασε κι’ όχι τών άλλων. 

’Έ στω  καί λίγο, πάντως άκούσατε τό τραγουδάκι σας. Τώρα μέ ήσυχία γυρίστε 
σπίτια σας γιά ύπνο....»

Καθώς σηκώνονται έχουν όλοι ένα Θριαμβευτικ.ό ύφος....Λάμπουν άπό ικα
νοποίηση ολόκληροι...ς

Μοΰ σφίγγουν τά χέρια καί βγαίνουν....
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Τότε τούς ξαναφώναζω:
«’Ακούστε παιδιά, τούς λέω. Αύτό πού: έκανα για χάρη σας είναι παράνομο. 

Δέν θέλω νά μου πήτέ ευχαριστώ....Θέλω όμως ήια νά μ5, ευχαριστήσετε νά κά
νετε ησυχία- καθώς γυρίζετε σπίτι σας....»

Φεύγουν- άμίλητοι -καί θριαμβευταί. Προσέχουν νά μή κάνουν ούτε τον πιο 
μικοο θόρυβο. 'Ένας κάτι πάει νά πη δυνατά, μά οί. άλλοι τον σταματούν. Μπαί
νουν σ’ ένα ταξί καί έξαφανίζονται....

Τότε ξεμοναχιάζω τό δημόσιο υπάλληλο.
«Σεις δέν είστε σάν αυτούς. Έργάτάκια ήταν όλα τους.... Μην τά παρεξη- 

γεϊτε. Μέ σας θά συνεννοηθώ καλλίτερα. ”Αν απαγόρευα τό τραγούδι τους θά 
καιροφυλακτοΰσαν νά φύγω γιά νά κάνουν καυγά. ’Ενώ έτσι έφυγαν ήσυχοι. Λυ
πάμαι πού σάς κράτησα λίγα λεπτά άϋπνο, άλλά τώρα μπορείτε μέ όλη σας την 
άνεση ν’ απολαύσετε τον ύπνο' σας.,..Νομίζω ότι σεις τουλάχιστον πρέπει νά μέ 
καταλάβετε....»

Καί μέ κατάλαβε....καί μ’ ευχαρίστησε.... Κι’ έφυγε, άφοΰ ξαναχασμουρή- 
θηκε έντονα ..

Συνεχίζω τώρα μονάχος τη σκοπιά μου μέσα στή δροσερή νύχτα σ’ αυτή τή 
λαϊκή συνοικία μέ τ ’ άνηφορίκά δρομάκια καί τούς χαμηλούς, άσβεστωμένους 
μαντροτοίχους....

Τό φεγγάρι αντίκρυ μέ κυττάζει αινιγματικά....ένω ένα ελαφρό άεράκι άρχισε 
ντροπαλά νά γλυκοφυλάη τή νυσταγμένη φύση....

"Ολα ήσυχα..,..άπλά....όμορφα....
Κι’ άπέναντι τό βουνό...."Ενας θεόρατος όγκος, περήφανος, πλημμυρισμένος 

θρύλλους καί ιστορία....
Ξυναθυμάμαι τό τραγούδι καί χαμογελώ....
Αυτή ή Ελληνική νοοτροπία.!..ή γεμάτη πείσμα, φιλότιμο καί καλωσύνη ! ! !  

Αυτή ή Ελληνική Ε υ χ ή !!!  ή άδάμαστη κι’ άθάνατη στο πέρασμα τών Καιρών....
’Έ χ ω  τή διάθεση κι’ έγώ νά σκαρφαλώσω έκεΐ πάνω, στήν άπότομη ραχούλα 

καί νά τήν τραγουδήσω μέ θαυμασμό....»
'Ένας αστυφύλακας 

Σ. Κ. Π.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
'Ο κ. Χρίστος Π. Γιώτης μάς άπέστειλεν τήν κατωτέρω έπιστολήν.

Φίλε κ. ’Αρχιμανδρίτη
Πολύ σάς ευχαριστώ διά τήν τιμήν πού μοΰ κάμνετε άποστέλλοντές 

μοι τά τεύχη τού περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά». 'Η  όλη, ήν περιέχει 
είναι όντως λίαν ένδιαφέρουσα καί άποτελεΐ πράγματι τό περιοδικόν τούτο 
σημαντικήν πρόοδον διά τήν έκπαίδευσιν καί επιστημονικήν μόρφωσιν τών 
άστυνομικών μας. Παρακολουθώ μέ ιδιαίτερον ένδιαφέοον καί εΰχαρίστησιν 
τήν προσπάθειαν αυτήν εις τον τόπον μας, ό όποιος έχει ανάγκην εΐσέτι 
πλείστων βελτιώσεων εις πολλάς σφαίρας.

Άθήναι 28/2/55 Διατελώ μετά φιλικών χαιρετισμών
Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ Γ Ι Ω Τ Η Σ - -------—
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ΕΙΣ Τ ΗΝ  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Ν
'Υπό χ. ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗ

’Ανακάλυψη δράστου έγκλήματος.
'Η  αιγυπτιακή ’Αστυνομία άπεφάσισε ν’ άναδιοργανώση τό τμήμα των αστυ

νομικών σκύλων, το όποιον έχει δύναμιν ογδόντα τετραπόδων.
'Όταν προ έτών, διά πρώτην φοράν έρρίφθη ή ιδέα τής χρησιμοποιήσεως 

αστυνομικών σκύλων πολλοί έξέφρασαν δισταγμούς, αν τό μέτρον θ’ άπέδιδε. Πάν
τως παρελήφθησαν δύο άστυνομικά σκυλιά σταλέντα άπό τήν ’Αγγλίαν καί έχρη- 
σιμοποιήθησαν εις τήν άνακάλυψιν ένός έγκλήματος, πού είχε συνταράξει τό Κάϊ- 
ρον. "Ολοι εϊχον ύποψιασθή τον θυρωρόν καί αυτόν έβάρυναν αί καταγγελίαι τής 
’Αστυνομίας. Έ ν  τούτοις, ό άστυνομικός σκύλος όταν έμύρισε τό μανδήλι πού 
εύρέθη κοντά είς τον δολοφονηθέντα ήρχισε νά γαυγίζη εμπρός εις τήν....κόρην 
του θύματος! Οί άστυνομικοί πού ύπεστήριζαν δτι δεν έπρεπε νά χρησιμοποιηθούν 
οί τετράποδες συνάδελφοί των, διότι μπορούσαν νά ένοχοποιήσουν άθωους, έθριάμ- 
βευσαν. ’Αλλά ή χαρά των δεν διήρκεσεν έπί πολύ. "Ελεγαν δτι ό σκύλος είχε γε- 
λασθή άπό τό μανδήλι....Έπέρασαν άρκετοί μήνες καί ξαφνικά μίαν ήμέραν ό 
άστυνομικός σκύλος έδικαιώθη διότι ή κόρη τού θύματος ήναγκάσθη νά όμολογήση 
τήν ενοχήν της. Αύτή ύπήρξεν ή πρώτη νίκη τού νέου «Σώματος» τής αιγυπτια
κής ’Αστυνομίας.

Ό  έρως τούς άχρηστεύει. . .
Οί δύο εκείνοι δμως σκύλοι δεν έποόλαβαν νά έπιδείξουν μεγάλην δραστη

ριότητα, διότι οί άστυνομικοί οί όποιοι είχαν άναλάβει τήν διατροφήν των, δέν 
εγνώριζαν μίαν σημαντικήν λεπτομέρειαν: άπό τήν στιγμήν πού θά έρωτευθοΰν 
τ ’ άστυνομικά σκυλιά, χάνουν τήν ειδικότητα νά άνακαλύπτουν τούς ένοχους διότι 
έλαττώνεται καί μάλιστα χάνεται ή δύναμις τής όσφρήσεώς των. "Ετσι, οί δύο 
αστυνομικοί σκύλοι πού είχαν μεταφέρει άπό τήν ’Αγγλίαν, ξαφνικά εύρέθησαν είς 
τήν έφεδρείαν διότι εϊχον συγκινηθή υπερβολικά άπό σκύλες....

'Ύστερ’ άπ’ αύτό ή αιγυπτιακή ’Αστυνομία ήναγκάσθη νά άναζητήση νέους 
αστυνομικούς σκύλους καί βαθμηδόν συνεκρότησεν ομάδα άπό ογδόντα. Είς τήν 
’Αστυνομικήν Σχολήν τού Κάιρου έχει ίδρυθή ειδικόν τμήμα διά νά έκπαιδεύωνται 
οί σκύλοι αυτοί. Ή  εκπαίδευσές των περιλαμβάνει ειδικά μαθήματα καί άσκήσεις. 
"Εχει παρατηρηθή δτι οί σκύλοι, αν άφεθοΰν έπί πολύν καιρόν δίχως ν’ άσκηθοΰν, 
γίνονται «άπαθεϊς» καί δέν μπορούν νά προσφέρουν καμμίαν υπηρεσίαν είς τήν 
άνακάλυψιν ένόχων. Ή  ζωή τών άστυνομικών σκύλων ύπό τάς συνθήκας αύτάς, 
δέν διαφέρει καί πολύ άπό τήν ζωήν τών ιδίων τών άστυνομικών. Ξυπνούν μιά ώρι- 
σμένη ώρα, γυμνάζονται ώρισμένην ώραν καί οδηγούνται σέ περίπατο καί πάλιν 
είς ώρισμένην ώραν.

Πώς έκτελοΰν τό έργον των.
"Οταν οί άνθρωποι δέν κατορθώνουν ν’ άνακαλύψουν τον ένοχον ένός έγκλή

ματος καλείται ό άστυνομικός σκύλος. Μεταφέρεται ύπό τήν συνοδείαν τού άστυ- 
νομικού ό όποιος τον έκπαιδεύει. Είναι συνηθισμένον τό θέαμα είς τήν Αίγυπτον 
τής συγκεντρώσεως διαφόρων υπόπτων κατά τήν άνάκρισιν, οί όποιοι παρελαύνουν

(1) Άναδημοσιεύσις !κ τής έφημερίδας «Έθνος» τής 22-2-55.
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έμπρός εις τον άστυνομικόν σκύλον. Συνήθως, οί ύποπτοι κάθονται γονατιστοί σέ 
σχήμα ημικυκλίου καί μέσα εις το κέντρον τοποθετείται ένας άπο τούς άστυνο- 
μικοΰς σκύλους εις τον όποιον δίδεται νά μυρίση κάτι άπό τά άντικείμενα πού 
θησαν εις τον τόπον τοϋ εγκλήματος καί τό όποιον υποτίθεται ότι επιασε τό

Δραματική είναι ή στιγμή κατά τήν όποιαν ό σκύλος άφοϋ μυρίσει τό άντι- 
κείμενον άρχίζει νά περιφέρεται μεταξύ των ύποπτων. "Οταν άνακαλύψη έκεΐνον 
ό όποιος έχει σχέσιν μέ τό άντικείμενον πού έμύρισε, τότε άρμα έναντίον του καί, 
άν δεν προφθάσουν οί άστυνομικοί μπορεί νά τον ξεσχίση. Τό πείραμα συνήθως 
επαναλαμβάνεται δύο καί τρεις φοράς. Κάθε φοράν ό σκύλος ύποδεικνύει τό ίδιον 
πρόσωπον μέ τον ίδιον τρόπον καί τήν ιδίαν αγριότητα.

Υποβοηθητική ή ενέργεια των αστυνομικών σκύλων.
’Εννοείται ότι τό ζήτημα τής ίκανότητος τοϋ σκύλου νά άνακαλύπτη άλανθά- 

στως τον ένοχον έχει προκαλέσει πολλά ζητήματα εις τά αιγυπτιακά δικαστήρια. 
Οί δικηγόροι, συνήθως, άντικρούουν πεισμωδώς τήν βασιμότητα τής άποδείξεως 
πού μπορεί νά σημαίνη διά. τό έγκλημα, ή μαρτυρία τοϋ σκύλου. Κ ’ έχει άποδειχθή 
οτι μερικές φορές ό σκύλος μπορεί «νά. πέση έξω». Έ ν  τούτοις καί ή ’Αστυνομία 
δέν θεωρεί τήν ύπόδειξιν τοϋ ά.στυνομικοϋ σκύλου ώς άλάνθαστον. Τήν χρησιμο
ποιεί όμως ώς υποβοηθητικήν τοϋ έργου της.

’Επί κεφαλής τοϋ ομίλου των ογδόντα σκύλων εύρίσκεται ό Νάσρ, τοϋ όποιου 
ή ήλικία είναι ένδεκα ετών. 'Η συντήρησις των σκύλων στοιχίζει 1.500 λίρας 
^Αγγλίας. Εις τά έξοδα αύτά δέν περιλαμβάνονται τό κονδύλι των ειδικών εγκατα
στάσεων αί όποΐαι έχουν γίνει—καί ή τακτική ιατρική παρακολούθησις τών ζώων 
άπό ειδικούς κτηνιάτρους—διότι έχει παρατηρηθή ότι ή άσθένεια τών σκύλων έπι- 
•δρα άμέσως εις τήν όσφρησίν των.

Τώρα ή Αιγυπτιακή ’Αστυνομία άπεφάσισε νά αύξήση τον άριθμόν τών τε
τραπόδων συνεργατών της. Μία έπιτροπή θ’ άναχωρήση εις τήν ’Αγγλίαν τήν 
Γερμανίαν καί τήν Γαλλίαν διά νά.,.στρατολογήση τά κατάλληλα ζώα. Πιστεύεται, 
ότι πολύ γρήγορα ή Αίγυπτος θά διαθέτη τήν πλουσιωτέραν τετράποδον ’Αστυνο
μίαν. Συχνά ή Αιγυπτιακή ’Αστυνομία «δανείζει» τούς σκύλους της καί εις άλλας 
άραβικάς χώρας. Είδικώτερα ό Νάσρ είναι πολυταξιδεμένος κι’ έχει άνακαλύψει 
πολλούς ενόχους έγκλημάτων εις τήν Μέσην ’Ανατολήν. Τώρα πρόκειται ν’ άπο- 
στρατευθή διότι άρχίζει νά. γέρνα.

ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΤΣΟΤΜ ΗΣ

« / ευρε-
θΰμα.
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Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α  ΑΡΧ Ι Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν
Την 19ην Μαρτίου έ.έ. καί ώραν 11ην έγένετο ή ορκωμοσία των Άρχιφυλά- 

κων της Ιης εκπαιδευτικής περιόδου.
Κατά τήν τελετήν ταύτην ή οποία έγένετο εις τον καταλλήλως διακεκοσμη- 

μένον περίβολον τής Σχολής παρέστησαν ό 'Υφυπουργός έπί των ’Εσωτερικών κ. 
Ευάγγελος Καλαντζής, ό ’Αρχηγός του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος 
Λεονταρίτης, ό Γεν. Δ/ντής κ. Ν. Κόκκινος, οί καθηγηταί τής Σχολής κ.κ. Δ. 
Καψάσκης, Κ. Δεμερτζής, Κ. Τζηρίτης, Π. ’Αργυρίου, X . Σταθόπουλος, Ν. Σπυ- 
ρόπουλος, Κ. Τσίπης, Γ . Πολίτης, Ε. Άρχοντουλάκης, Α. Τασιόπουλος, Α. Σταμα- 
τόπουλος Κ. Τσοϋγκος, X . Πατσούρης καί Α. Ντουφεξής, ο ί ’Αστυνομικοί Δ )νταί 
κ.κ. Α. Κανελλόπουλος, Π. Άναγνωστάκος καί Α. Μουρούσιας, άντιπροσωπεϊαι τής 
’Αστυνομίας καί πλεΐστοι οικείοι των όρκισθέντων.

Τούς όρκισθέντας προσεφώνησεν ό Διοικητής τής Σχολής ’Αστυνομικός 
Δ)ντής κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης ώς ακολούθως :

«Νέοι Άρχιφύλακες
Είναι συνήθεια παλαιά σ’ όλες τις Σχολές, υστέρα από κάθε ορκωμοσία, ό 

έκάστοτε Διοικητής νά. όμιλή στούς όρκισθέντας, ν’ άναπτύσση τα καθήκοντα καί 
τις υποχρεώσεις των καί νά κάμη παραινέσεις για τήν εύορκο εκτέλεση τοΰ καθή
κοντος καί για πολλά άλλα ζητήματα.

’Έ τσι καί κείνοι πού ορκίζονται καί όσοι κάμ.ουν τήν τιμήν νά παρευρίσκωνται 
στήν τελετή, υποχρεώνονται νά πίνουν, θέλοντας καί μή, το πικρό αύτό ποτήρι 
πού τούς προσφέρει ό Διοικητής.

Γ ι’ αύτό άκριβώς, τή στιγμή πού άνέβηκα σέ τούτη τήν έδρα σκέφθηκα νά 
μήν ακολουθήσω τή συνήθεια αύτή, καί νά μή ταλαιπωρήσω τον έξοχώτατο κ. 
'Υφυπουργό πού μάς τιμά μέ τήν παρουσία του, τον κ. ’Αρχηγό, τούς σεβαστούς 
καί άγαπητούς καθηγητάς σας, τούς συναδέλφους σας άστυνομικούς καί σάς τούς 
ίδιους, μέ πράγματα πού έπί 6 μήνες μέ τόση έπιμέί.εια, ζήλο καί στοργή σάς 
έδιδάχθησαν.

Δέν μπορώ όμως νά κρύψω καί γώ ώς Διοικητής σας καί οί καθηγηταί σας, 
πού σάς καμαρώνουν καί οί έκπαιδευταί ’Αξιωματικοί, τή χαρά, πού πλημμυρίζει 
τήν ψυχή μας.

— Τούτη τή στιγμή οραματίζομαι. Στρέφω τή σκέψη μου στο παρελθόν, 
προ 15 προ 20 προ 30 έτών, όπου όλοι έμεϊς, νέοι σάν καί σάς μέ λαχτάρα καί 
μέ πίστη, δίναμε τον όρκο στήν Πατρίδα, στον Βασιλέα, στήν ’Αστυνομία Πόλεων.

— Καί τηρήσαμε τον όρκο..............Μάοτυς μου ό Θεός...............
Καί πάλι στρέφω τή σκέψη μου στο παρόν καί στο μέλλον καί βλέπω σάς, 

νέα βλαστάρια τής ’Αστυνομίας Πόλεων, νά είστε παρατεταγμένοι, έτοιμοι νά 
ξεκινήσετε στον άγώνα γιά τή συνέχιση των ιδανικών τής ’Αστυνομίας.

Σάς βλέπω όλους νά προχωρήτε μέ σοβαρότητα, μέ σταθερότητα, μέ πίστη, 
μέ εύγένεια, μέ χαρούμενη οψη καί καρδιά καί μέ ορμή, προς τήν κορυφή τής 
’Αστυνομικής Πυραμίδος, πού υψώνεται μπροστά σας.

— Σήμερα πατήσατε τό πρώτο σκαλοπάτι τής πυραμίδας αύτής. Είστε
βαθμοφόροι..............Σάς άνατίθεται ή διοίκηση άριθμοϋ άστυφυλάκων.............. Μαζί
μέ αύτούς θά έργασθήτε, μαζί θά δοκιμάσετε άγωνίες, μαζί θά χύσετε δάκρυα καί 
πολλές φορές καί αίμα, μαζί θά χαρήτε τήν άνέκφραστη χαρά, πού δίνει στον άν
θρωπο ή έπιτυχία του συγκεκοιμμ.ένου σκοπού ποός τον όποιο αποβλέπει, τού συγ- 
κεκριμμένου καθήκοντος.

— Ναι κύριοι!! 'Ως αστυνομικοί έχετε άναλάβει τήν ύποχρέωση, έναντι
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της Πατρίδας, έναντι τοϋ Βασιλέως, έναντι του λαοϋ, νά επιτύχετε ένα συγκεκριμ- 
μένο σκοπό..............

— Καί ό σκοπός αυτός αποτελεί τό Α καί τό Ω τής
μας.

— Είναι ή διασφάλιση τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας των πολιτών, 
είναι μέ δύο λόγια ή τήρηση τής τάξεως καί ’Ασφαλείας στο Κράτος.

— Αυτόν τον συγκεκριμμένο σκοπό θά υπηρετήσετε, σ’ αύτό τό ΰψιστο ιδα
νικό τής ’Αστυνομίας θά διακονήσετε.

— Καί πέραν όμως άπ’ αύτό τον συγκεκριμμένο σκοπό, έχετε πολλά νά έπι- 
τελέσετε ά>ς βαθμοφόροι τής ’Αστυνομίας.

Καί αύτά άνάγονται στην κοινωνική άποστολή σας, ώς οργάνων πολιτισμού, 
ως καθοδηγητών καί εποπτών σέ ποικίλες σφαίρες έμφανίσεως τοϋ Κράτους καί 
τής κοινωνίας μας, μέσα στά πλαίσια ενός πολιτισμού, πού τον περιβάλλει ή λαμπρό
τητα, τό μεγαλείο καί ή Σοφία τοϋ Ελληνισμού, καί ή άγαθότητα, ή γαλήνη καί ή 
άγάπη τού Χριστιανισμού.

»—'Όταν μέ τά ιδανικά αύτά τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού γεμίσετε 
τήν ψυχή σας, νά είστε βέβαιοι ότι θά διανύσετε τον εγκόσμιο στίβο υπερήφανοι, 
ότι καί σείς, όπως οί πρόγονοί μας, στο άπώτερο καί στο πρόσφατο παρελθόν,
κτίζετε ναούς τής Σοφίας, τής ανδρείας, τού κάλλους καί τής άγάπης..........τής άπέ-
ραντης άγάπης προς όλους καί. προς τούς έχθρούς καί προς τούς φίλους.

Κύριοι! Ή  τελετή τής ορκωμοσίας σας έληξε.
"Υστερα άπό λίγο θά παρελάσετε προ τοϋ κ. 'Υφυπουργού, προ τού κ. ’Αρ

χηγού, τών προϊσταμένων καί τών καθηγητών σας, γιά νά σάς καμαροισουν καί νά 
σάς χειροκροτήσουν.

Κε 'Υπουργέ..............Κε ’Αρχηγέ...............
Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άποδοόσω δι’ 'Υμών εις τήν Πολιτείαν 41 Άρχιφύ- 

λακας πλ.ήρως καί άρτίως έκπαιδευθέντας εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.
Νέοι Άρχιφύλακες. Σάς εύχόμεθα καλήν σταδιοδρομίαν».
Έ ν  συνεχεία ώμίλησεν προς τούς νέους Άρχιφύλακας ό κ. 'Υφυπουργός 

έξάρας τήν συμβολήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν άσφάλειαν τής χώρας καί 
εις τήν πολιτισμένην έμφάνισιν τού Κράτους. 'Η ομιλία αότη τού κ. 'Υφυπουρ
γού ήχογραφηθεϊσα θέλει δημοσιευθή ολόκληρος εις επόμενον τεύχος.

Έπηκολούθησε παρέλασις τών νέων Άρχιφυλάκων προ τού κ. 'Υφυπουρ
γού καί τών επισήμων καί οότω έληξεν ή ωραία αύτή τελετή.

Μετά τήν τελετήν προσεφέρθησαν ύπο τής Σχολής εις τούς προσκεκλημέ
νους άναψυκτικά.

Οί νέοι Άρχιφύλακες είναι οί έξής :
1) Καρβουνάκης Μ., 2 ) Γεωργάκης Κ., 3 ) Γεωργακόπουλος Γ ., 4 ) Κότσος 

Β ., 5) Δαλιεράκης Γ ., 6 ) Μπούσιος Β ., 7) Λαβράνος Γ ., 8 ) Τσιλιμπάρης Γ., 
9 ) Κουκουβΐνος Ά .,  10) Γκαβέρας Π., 11) Δημητρακόπουλος Γ ., 12) Παπα
ναστασίου Β ., 13) Παπαμιχαήλ Α., 14) Τοτώνης Γ. 15) Γιάνναρος Ε., 16) Στα- 
ματόπουλος Α., 17) Δολιανίτης Π., 18) Γεωργίου I., 19) Κολώνιας Χρ., 20) 
Φωκάς Στ., 21) Τζελέπης Χρ., 22) Θωμόπουλος Γ ., 23) Άλεξόπουλος Ά λέξ., 
24) Κλέκουρας Π., 25) Σύφαντος Α., 26) Καλογερόπουλος Γ ., 27) Ψυχογιός 
I., 28) Παπαδόπουλος Δ., 29) Σπίνος I., 30) Κίνοβας Γ ., 31) Τσάκαλος Κ., 
32) Μηλιώνης Κ., 33) Μακρής Λ., 34) Μπουγάς Β ., 35) Τσόγκας Δ., 36) Παπα- 
δημητρίου 1., 37) Παπαθεοδώρου Ά θ ., 38) Διαμαντόπουλος Κ., 39) Τσ ιμιτάκης I., 
40) Βασιλάκος Δ., καί 41) Σμυρνήε Ά θ.

ύπάρξεως τής κοινωνίας
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Ό  Υφυπουργό; κ. Εΰάγγ. Καλαντζή; μετά τοϋ Άρχηγοϋ ’Αστυνομία; κ. Θ. Αεονταρίτου, 
τοϋ Διοικητοΰ τή; Σχολή; κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, τοΰ Γεν. Δ)ντοΰ κ. Ν. Κόκκινου καί των 
κ.κ. Καθηγητών τή; Σχολή; εί; άναμνηστικήν φωτογραφίαν μετά των νέων Άρχιφυλάκων.

Ό  κ. Υφυπουργό; μετά τοΰ κ. Άρχηγοϋ, 
τοϋ Γεν. Δ)τοΰ καί τοΰ Διοικητοΰ τή; 
Σχολή; κατά τήν διάρκειαν τή; ορκωμοσία;.

Ό  ‘Υφυπουργό; έπί των ’ Εσωτερικών κ. 
Εΰάγγ. Καλαντζή; όμιλεί πρό; τοΰ; νέου; 
Άρχιφύλακα; μετά τήν ορκωμοσίαν των.

Οί Άρχιφύλακε; παρελαύνοντε; πρό του κ. Ύφυπουργοΰ, τοΰ κ. Άρχηγοϋ καί τοΰ κ. Διοικητοΰ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τού Άστυν. Σώματος, οί άστ/κες Γερομανώλης Ά ρ ., ’Αλε

ξίου Ίωάν., Μαγγανας Δημ. καί Άποστολόπουλος Χαράλ.
—Μετετάγη εις τήν μόνιμον διαθεσιμότητα, ό άστυφ. Κοκλάνης Μενέλαος.

** *
ΗΜΕΡΑ Π ΡΟΣΕΥΧΗ Σ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έ π ί τη ευκαιρία της έβδομάδος της Προσευχής, ή Χριστιανική Φοιτητική 
"Ενωσις, μέ τήν έξαίρετη χορωδία αυτής, ώργάνωσε στή Σχολή τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων τήν 15/3/955 μια ώραιοτάτη καί πολύ συγκινητική τελετή.'Ωμίλησαν 
προς τούς διακοσίους εκπαιδευόμενους άστυνομικούς, οί φοιτηταί, μέλη τής Χριστια
νικής Ένώσεως κ.κ. Σκουφόπουλος, Οικονόμου, Μιχαλόπουλος κλπ., μέ πνεύμα 
άδελφικο καί μέ κατανόηση όλων των συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων, πού 
άντιμετωπίζουν οί νέοι τής Ελλάδος.

Κατά τήν εναλλαγήν των ομιλητών ή χορωδία έψαλε θαυμάσιους ύμνους. 
Τήν τελετήν έκλεισε μέ ύπέροχον ομιλίαν ό εκπρόσωπος τής Χριστιανικής Ένώσεως 
’Επιστημόνων Ελλάδος κ. Μόσχος έξάρας το πνευματικόν στοιχεΐον τοΰ Ελληνο
χριστιανικού πολιτισμού καί τάς ύπηρεσίας τής οποίας ή ’Αστυνομία ώς όργανον 
πολιτισμού προσφέρει εις τήν Πατρίδα.

Τήν ομιλία διεδέχθησαν παρατεταμένα χειροκροτήματα.
Μετά τήν τελετήν τό προσωπικόν τής Σχολής έδεξιώθη τούς εκπροσώπους 

τής Χριστιανικής Ένώσεως Φοιτητών καί εύχαρίστησε τούς όμιλητάς καί τον 
καθηγητήν τής Σχολής κ. Τσιτσιράγκον, δστις έσχε τήν πρωτοβουλίαν τής όργανώ- 
σεως τής σεμνής, Χριστιανικής αύτής τελετής.

*
*  *

ΕΠ ΙΤΤΧΟ Ν ΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α ΡΧΙΦ ΤΛ Α ΚΕΣ

Έ κ  τών μετασχόντων είς τάς είσαγωγικάς εξετάσεις Σχολής Άρχιφυλάκων 
έπέτυχον 114, έκ τών οποίων οί 50 πρώτοι θέλουν είσαχθή τήν 26ην Μαρτίου 
τρέχοντος έτους είς τήν Σχολήν προς έκπαίδευσιν. Οί έπιτυχόντες κατά σειράν 
βαθμολογίάς είναι οί εξής: —

1) Νίτσος Ά θ ., (1177,84), 2) Ψιμόγιαννος Ν., (1141,88), 3 ) Δρακόπουλος 
Γ ., (1133,95), 4 ) ’Ορφανίδης Ί . ,  (1121,88), 5 ) Παπαδόπουλος Γ ., (1109,88), 
6 ) Φωτόπουλος Σ ., (1096,18), 7) Μπαγετάκος Ή ., (1091,88), 8) Δρανάς Π., 
(1089,18) 9) Καρακανδάς Μ., (1089,14), 10) Ματσάγγας Ά .,  (1086,12), 11) 
Μπάμπαλης Π., (1085,78), 12) Κότσιφας Δ., (1080,50) 13) Άντωνόπουλοε Ά .,  
(1065 60), 14)' Κεραμίδας Μ., (1057,88), 15) Παναγέας Ά ., (1052,94), 16) 
Κυρανάκος Ν-, (1048 46), 17) Παπουτζής Σ .,(1045,28), 18) Πεπές Γ . (1037 94), 
19) Μηλιώνης Σ. (1033 84 ) 20) Άσημακόπουλος Σ., (1031,88), 21) Παπαμι- 
χαήλ Δ. (1031 20) 22) Μανωλόπουλος Β ., (1024,92), 23) Δορλής Ά ., (1023 18), 
24) Γεωργόπουλος Γ ., (1022,58), 25) Μαργαοίτης Π. (1021,24) 26) Ντάγανος 
Δ. (1021,20), 27) Μανέττας Γ ., (1019 78) 28) Χριστόπουλος Π. (1018.48), 
29) Άντωνάκός Κ., (1017,20), 30) Μίχος Κ., (1013,18), 31) Άλεξόπουλος Φ ., 
(1013,08), 32) Σκορδας Ά ., (1012,54), 33) Κοντοπύργιας Ν., (1009,20), 34) 
Μπεάκος Γ ., (1005,18), 35) Παπαγεωργόπουλος Π., (1002,50), 36) Πάπαν- 
δρέου Εύστ.,(993,18), 37) Καραγκούνης Ν., (992,48), 38) Δημητρίου Δ., (989,76), 
39) Τριανταφυλλόπουλος Κ., (983,94), 40) Δρυλεράκης Ν., (979,84), 41) Κάλλιας 
Εύ., (968,46), 42) Μιχελουδάκης Κ., (965,88), 43) Οίκονομάκος Γ ., (964,48), 
44) ’Αθανασάκης Δ., (963,52), 45) Κεντρωτής Έ λ ., (961,94), 46) Άνδριώτης
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Π., (955,94), 47) Λιακάκος Π., (955,24), 48) Γαλανάκης Φ., (947,48), 49) Τσίγ- 
γας Ν., (941,84), 50) Τσιχριτζής Β ., (937,78), 5 1 ) Πολύχρονης Δ., (935,88), 
52) Παπακωστόπουλος Χρ., (934,54), 53) Ίωαννίδης Β ., (933,18), 54) Μιχαλέας 
Γ ., (931,88), 55) Μπερτσιας Θ., (930,52), 56) Πηλός Σπ., (928,80), 57) Τσέρος 
Ά λ ., (927,30), 58) Τζώρτζης Δ., (921,88), 59) Μπουρδάκος Ν., (919,94), 
60 ) Καλογερόπουλος Έ . ,  (919,84), 61) Εύγένης Κλ., (918,58), 62) Κανελλό- 
πουλος Δ., (918,12), 63) Σΰρος Κ., (917,36), 64) Παρίσης Φ ., (913,58), 65) 
Σοϋλτος Ν., (912,54), 66) Άντίοχος Δ., (912,48), 67) Τσάκαλος Ί . ,  (909,24), 
68 ) Μπαλτζάκης Έ μ μ ., (907,40), 69) Ντόκας Χρ., (906,52), 70) Χατζημιχαήλ 
Π., (905,94), 71) Άνδριτσόπουλος Ά ·, (905,84), 72) Ζήκος Θ., (905,54), 73) 
Πρίμπας Έ . ,  (903,88), 74) Άποστολόπουλος Λ., (902,64), 75) Πάζας Ί . ,  (902,58) 
76) Χριστόπουλος Δ., (901.24), 77) Ζαφειρόπουλος Ν., (900,60), 78) Βαρώτσος 
Ί . ,  (897,18), 79) Άντωνόπουλος Κ ., (896,88), 80) Άποστολόπουλος Ν., (891,92), 
81 ) Κουρέτας Δ., (890,88), 82) Ντουρακόπουλος Χαρ., (890,54), 83) Δανέλλης Κ., 
(888,48), 84) ’Αθανασίου Ά θ ., (888,30), 85) Άντωνόπουλος Χρ., (887,94), 
86 ) Παγκράτης Κ., (885,24), 87) Χατζηχρήστος Χρ., (884,24), 88) Παπαδό- 
πουλος Κ., (881,88), 89) Παναγιωτάκης Ί .  (880,54) 90) Άγγελάκος Θ., (878,54), 
91 ) Κουτρουμπέλης Χο., (877,28), 92) Άντωνόπουλος Ι\, (876,58), 93) Ράϊκος 
Ί . ,  (876,28), 94) Πέρδιος Ά ρ ., (874,54), 95) Τζίφας Π., (874,08), 96) Μπα- 
κής Ά θ. (873,28), 97) Λωρεντζατος Σπ., (872,94), 98) Χατζής Ά θ ., (871,36), 
99 ) Κοκκορόγιαννης Γ ., (871,18), ί 00) Τσατάλας Κ., (864,14), 101) Χρυσομέ- 
ρη Π., (863,84), 102) Κοτρωνιάς Ζ ., (860,54), 103) Λιακώνης X ., (857,58), 
104) Πυροβολάκης Κ., (856,94), 105) Μακρής Δ., (855,84), 106) Παγκαλάκης 
Ί . ,  (853,24), 107) Ζητουνιάτης Θ., (850.64), 108) Σποϋλος Ί .  (849 ,24), 109) 
Κολπετΐνος Σ ., (846,18), 110) Άδαμόπουλος Π., (835,90), 111) Κοτζΐνος Ί . ,  
(829,64), 112) Κανέλλος Ά .,  (816,42), 113) Τασιόπουλος Δ., (810,60), καί 
114) Κραβαρίτης Β ., (630,48).

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Στήν εκπομπή τής 16-3-55 Ιλαβον μέρος ή Μάγια Μελάγια μέ τήν ορχήστρα 
τοϋ Γ . Μουζάκη, ό Τόνης Μαρούδας μέ τήν κιθάρα του καί ό Δημήτρης Ζάχος μέ 
τό συγκρότημά του σέ δημοτικά τραγούδια.

’Επίσης μετεδόθη άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιον του άστυφύλακος μέ τίτλο 
« Ή  πυρκαϊά» γραμμένο άπό τον Άλέκο Άγγελόπουλο μέ ραδιοσκηνοθεσία τοϋ 
Γκύ—Ζυρώ.

'Η εκπομπή τής 23-3-55 ήτο αφιερωμένη εις τήν ένδοξον επέτειον τής 25ης 
Μαρτίου 1821.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανεν εμβατήρια πού έξετέλεσεν ή φιλαρμονική τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί πανηγυρικήν ομιλίαν τοϋ ’Αστυνομικοί Δ/ντοΰ κ. Νικολάου 
Αρχιμανδρίτου.

*
$  %

ΕΥΧΑ Ι ΕΙΣ  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται εις τον έξοχώτατον 'Υφυπουργόν έπί 

των ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελον Καλαντζήν έπί τή έπετείω τής ονομαστικής του 
έορτής, χρόνια πολλά.

Επίσης εύχονται Χρόνια πολλά, εις τούς Αστυνομικούς Δ/ντάς κ.κ. 
Εύάγγελον Καραμπέτσον καί Εύάγγελον ’Αναστασίου ώς καί εις άπαντας τούς 
εορτάζοντας συνδρομητάς τοϋ Περιοδικοί.


