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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ—ΜΗΝΥΜΑΤΑ—-ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Διάγγελμα τής Δ.Ε. τοϋ ΆντιβασιΑέως, 
’Αντιστράτηγου κ. Γ. Ζωϊτάκη, πρός τον 
Ε λλην ικόν  Λαόν, έπΐ τωΝέω ’Έτει 1968.
«'Έλληνες καί Έλληνίδες,
Βαθύτατα συγκεκινημένος, έκ της ύψίστης τιμής, ήτις μοί έγένετο διά της 

άναλήψεως του υπέρτατου αξιώματος της χώρας, απευθύνω, επί τη ευκαιρία τού 
Νέου ’Έτους, θερμόν καί εγκάρδιον χαιρετισμόν πρός δλους υμάς, καθώς επίσης καί 
ολους τούς απανταχού, έκτος των ορίων της Επικράτειας, ευρισκομένους "Ελληνας.

'Όταν την 21ην ’Απριλίου τοϋ λήγοντας έτους αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις άνέλαβον 
την ευθύνην τής διακυβερνήσεως τής χώρας, σύσσωμος 6 ελληνικός Λαός έπανηγύ- 
ρισε την πρωτοβουλίαν καί παντοιοτρόπως έξεδήλωσε την εμπιστοσύνην καί τήν 
συμπαράστασήν του πρός αύτάς, διά τό τιτάνειον εργον, τό όποιον έπωμίσθησαν, 
ήτοι τής σωτηρίας τής Πατρίδας από τον διαγραφόμενον νέον κομμουνιστικόν κίν
δυνον καί τής άναπλάσεώς της, εις τρόπον ώστε νά δυνηθή αυτή νά συνέχιση άπρο- 
σκόπτως τήν πορείαν της πρός τά πεπρωμένα τής Φυλής.

Έπανηγύρισε πράγματι δ ελληνικός Λαός τήν ημέραν εκείνην, διότι ειχεν 
άποκάμει από τάς αλλεπαλλήλους δοκιμασίας, εις τάς οποίας άφρόνως ειχεν δδηγη- 
θή καί ειχεν ακόμη άπελπισθή από τό κατάντημα τοϋ Κράτους, έξ αιτίας τής ηθι
κής καταπτώσεως από τήν όποιαν έχαρακτηρίζετο δ δημόσιος βίος.

'Όθεν, ή 21η ’Απριλίου έξεπλήρωσεν ένα ένδόμυχον πόθον όλων των Ε λλή
νων, οΐτινες, απογοητευμένοι από τήν παρατεινομένην ακυβερνησίαν, διησθάνοντο καί 
έν πολλοΐς τό έψέλλιζον, ότι μόνον μία έπέμβασις τού Στρατού θά ήδύνατο νά προ- 
λάβη τήν έπερχομένην καταστροφήν. Άτυχώς, δμως, ενώ τοιαΰτα ήσαν τά αισθή
ματα τού Λαού, οί άνθρωποι τής συναλλαγής, όλοι εκείνοι οί όποιοι είχον έξασφαλί- 
σει σκανδαλώδη προνόμια υπέρ αυτών καί εις βάρος του συνόλου, δλοι οί φαύλα 
πράξαντες, αισθανόμενοι δτι τό έδαφος έσείετο υπό τούς πόδας των καί παρεξηγή- 
σαντες τήν σύνεσιν καί μετριοφροσύνην τής Εθνικής Κυβερνήσεως, συνησπίσθησαν 
καί συνώμοσαν διά νά ματαιώσουν τήν άναγέννησιν τής χώρας.

Ούτως, έξ αιτίας των άνθρώπων αυτών, έφθάσαμεν εις τήν 13ην Δεκεμβρίου, 
ήτις άπέδειξεν καί έμπράκτως, δτι ή Έπανάστασις είναι αποφασισμένη αντί πάσης 
θυσίας νά έκπληρώση τούς σκοπούς της.

'Ως αποτέλεσμα τής 13ης Δεκεμβρίου υπήρξε καί ή άνάληψις ύπ’ έμοΰ των 
υψηλών καθηκόντων, άτινα ασκώ σήμερον.

ΙΙρόθεσίς μου είναι, εφ’ όσον χρόνον θά ασκώ τά υψηλά ταϋτα καθήκοντα, νά 
διαφυλάξω άλώβητον τον θεσμόν καί νά ένισχύσω τήν Επαναστατικήν Εθνικήν 
Κυβέρνησιν είς τό βαρύ της έργον.

Τά πρώτα έξαγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα πιστεύω δτι θά έχουν εύρεΐαν 
άπήχησιν είς τον Λαόν. Προσκαλώ κΓ εγώ προσωπικώς δλους τούς 'Έλληνας, όπως.



Μήνυμα του Προέδρου τής Κυβερνήσεως και 
Υπουργού Έδνικής Άμύνης κ. Γ. Παπαδοπού- 
λου, πρός τούς άξιωματικούς καί όπλίτας τϋν  
Ενόπλων Δυνάμεων, έπί τώ Νέω "Ετει 1968.

«Αξιωματικοί καί ’Άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.
Ένώ αί σάλπιγγες σημαίνουν τό εγερτήριον καί ανατέλλει ό ήλιος τοΰ Νέου 

Έτους 1968, Σείς, αί ΈλληνικαΙ ’Ένοπλοι Δυνάμεις, δημιουργείτε καί ζήτε μίαν 
εκ των μεγαλυτέρων περιόδων τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού ’Έθνους. Γνήσια τέκνα 
τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, γεμάτα σφρίγος καί ανιδιοτέλειαν, έπετελέσατε έργον έθνο- 
σωτήριον, τό όποιον ήνοιξε διά τήν Πατρίδα μας τήν λεωφόρον τής προόδου καί τής 
αναδημιουργίας εις δλους τούς τομείς.

Δικαιοΰσθε τώρα νά στρέψετε τήν σκέψιν σας πρός τό διαρρεΰσαν οκτάμηνον 
όχι μόνον με Εκανοποίησιν, άλλα καί μέ ύπερηφάνειαν. Έξεπληρώσατε τό καθήκον 
σας ύπερόχως. Άνεδείχθητε άντάξιοι των ενδόξων προγόνων. Έσώσατε τήν Ελλάδα 
εις στιγμάς θανάσιμου κινδύνου. Τής έδώσατε ασφάλειαν, ειρήνην καί ευνομίαν. 
Έχαρίσατε εις τον Λαόν μας τήν δυνατότητα άπερισπάστου εργασίας καί προόδου. 
Καί δταν προ ολίγου νέα απειλή ύψώθη κατά τής γαλήνης καί τής ένότητος τής 
Χώρας, τήν άπετρέψατε άποφασιστικώς, αλλά καί ήρέμως. Έκερδήσατε οΰτω, διά 
δευτέραν φοράν, τήν σπανίαν διάκρισιν τής άναιμάκτου νίκης.

Έπιδεικνύοντες πρός πάσαν κατεύθυνσιν επιείκειαν καί παρέχοντες μακρόθυμον 
άφεσιν, έδιδάίςατε τούς πάντας δτι τό ηθικόν μεγαλεΐον έγκειται δχι εις τήν κατο
χήν τής ισχύος, αλλά εις τήν δημιουργικήν χρήσιν αυτής. Διετηρήσατε άπαρασά- 
λευτον τήν πίστιν εις τήν Έπανάστασιν, εις τήν έθνικήν ιδέαν καί εις τήν αύστηράν 
πειθαρχίαν.

Αξιωματικοί καί ’Άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων τής Χώρας!
Ό Ελληνικός Λαός Σά.ς ευγνωμονεί. Πιστοί εις τάς άρχάς τής ελευθερίας καί 

τής ειρήνης καί εις τάς συμμαχίας μας, αί δποΐαι ύφίστανται χάριν των άοχών τού
των, καί επιθυμοΰντες τάς καλυτέρας των σχέσεων πρός δλους τούς λαούς καί τά 
Κράτη τής Γής, γειτονικά καί μή, παραμείνατε προσηλωμένοι εις τό υπέροχον κα
θήκον σας ως “Ελληνες στρατιώται, φρουροί ακοίμητοι τής πατρώας Γής. Σάς περι
βάλλουν 6 θαυμασμός καί ή στοργή ολοκλήρου τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ.

'Ως Υπουργός Εθνικής Άμύνης, διατηρών άρρηκτόν τον εις μακρούς άγώνας 
σφυρηλατηθέντα ψυχικόν δεσμόν μαζί Σας καί άμέριστον τό ενδιαφέρον δΓ Υμάς, 
απευθύνω έπί τώ Νέω ’Έτει τάς καλυτέρας εύχάς τής Εθνικής Κυβερνήσεως καί 
έμοΰ πρός 'Γμάς καί τάς οικογένειας σας.

ρίπτοντες εις τήν λήθην τό παρελθόν, ομονοήσουν καί έπιοοθοΰν μετά ζήλου εις τά 
ειρηνικά των έργα, άτενίζοντες πρός τό μέλλον μέ αισιοδοξίαν.

'Ομοίως, απευθύνω έκκλησιν πρός τούς αποδήμους "Ελληνας τοΰ έξωτερικοΰ, 
δπως, κλείοντες τά ώτά των πρό τής διεθνούς ανθελληνικής προπαγάνδας, κατα- 
στώσιν οι κήρυκες, πρός τάς φιλοξενούσας αυτούς χώρας, τοΰ συντελουμένου σήμε
ρον αναδημιουργικού έργου εις τήν ΙΙατρίδα των, διά το όποιον καί πρέπει νά αίσθά- 
νωνται υπερηφάνειαν. Θά πρέπει ακόμη νά γνωρίζουν, δτι ή Ελλάς ούδένα έπιθυμεί 
νά βλάψη καί εις ουδενός τάς υποθέσεις αναμιγνύεται. Επιθυμεί δμως καί αυτή, νά 
είναι κυρία τοΰ οίκου της. Τέλος, δεν πρέπει νά λησμονοΰν, δτι οσάκις ή χώρα μας 
εύρέθη εις περίοδον ακμής, τοΰτο άπέβη πάντοτε πρός όφελος καί των άλλων Λαών.

Περαίνων, εύχομαι όλοψύχως εις τον έλληνικόν Λαόν, δπως, τή βοήθεια τοΰ 
Παναγάθου Θεοΰ, διέλθη τό άνατέλλον ’Έτος ειρηνικόν καί ευτυχές, εις δέ τήν φιλ- 
τάτην Πατρίδα μας γενικώτερον, ταχεΐαν άποκατάστασιν πλήρους ήρεμίας καί πά
σαν δυνατήν πρόοδον.

Ζήτω τό ’Έθνος!
Ζήτωσαν αΕ ’Ένοπλοι Δυνάμεις!».



Ήμερησία διαταγή τού’ Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως κ. Παν.Χ.Τζεβελέκου, Υποστρατήγου  
έ.ά., πρός τούς άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς 
καί όπλίτας Β. Χωροφυλακής, Αστυνομίας  

Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος.

«Άναλαμβάνων to Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως, στρέφω μέ συγκίνησιν τήν 
μνήμην μου πρός τούς ήρωίκώς πεσόντας συναδέλφους σας καί υποκλίνομαι εύλα- 
βώς πρό των ιερών σκιών των διά τήν ύπερτάτην θυσίαν των.

’Απευθύνω πρός δλους υμάς θερμόν και έγκάρδιον χαιρετισμόν.
Ή  Εθνοσωτήριος Έπανάστασις τής 21 ’Απριλίου 1967 έθεσε τέρμα εις τήν 

φαυλοκρατίαν καί άποσκοπεϊ εις τήν χρηστήν όιοίκησιν, ϊνα ούτως έξασφαλισθή 
ή ησυχία, ή γαλήνη καί ή ευημερία τών πολιτών.

Σπουδαίος καί νευραλγικός τομεύς διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τής Εθνι
κής Κυβερνήσεως καί τών πόθιον ολοκλήρου τοϋ ’Έθνους είναι καί δ τομεύς τής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας καί τής τάξεως, του οποίου εσείς είσθε θεματοφύλακες.

Τά Σώματα Ασφαλείας, άπηλλαγμένα ήδη τών κομματικών παρεμβάσεων καί 
άλλων απαράδεκτων πιέσεων, δέον νά έκτελοϋν τό καθήκον των, ώς προσδιορίζεται 
διά τοϋ δρκου, τών κανονιστικών διαταγών καί τών ώραίιυν παραδόσεών σας.

Έκτελέσατε τά καθήκοντα σας μέ αντικειμενικότητα, απροσωποληψίαν καί άμε- 
ροληψίαν.

Τό έργον σας είναι γιγαντιαΐον καί δέον νά έπιτελήται πρός πάσαν κατεύθυν- 
α ν .

Ή  αυστηρά προσήλωσις πρός τό καθήκον, ή ίση έναντι τοϋ νόμου μεταχείρισις 
τών πολιτών καί ή εύγενής συμπεριφορά, δέον νά είναι τό τρίπτυχον διά τήν άψο- 
γον έκτέλεσιν τής υπηρεσίας σας.

Διά τής έν γένει συμπεριφοράς σας ν’ άποδείξητε εις τούς πολίτας, δτι τά 
όργανα ’Ασφαλείας τοϋ Κράτους, είναι αντάξια τών προσδοκιών τοϋ Εθνους καί ότι 
έκτελοϋν τά καθήκοντα των πάντοτε, συμμορφούμενα πρός τάς απαιτήσεις τών νό
μων καί τοϋ έθνικοΰ συμφέροντος.

Ηνωμένοι εις τά εθνικά Ιδεώδη καί συνεπείς πρός τάς ίεράς έπιταγάς τής 
Ιίατρίδος, θά ματαιώσωμεν τό σχέδιον τής έξαφανίσεως τοϋ έθνικοΰ αισθήματος καί 
θά καταστήσωμεν τούς δολιοφθορεΐς κομμουνιστάς παντελώς ακίνδυνους.

Γνωρίζω, τά προβλήματα τά όποια αντιμετωπίζετε καί από τής υπευθύνου ταύ- 
της θέσειος δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω, δτι ή Εθνική Κυβέρνησις σάς περιβάλλει 
μέ στοργήν καί κατανόησιν.

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά δηλώσω  κατηγορηματικούς, δτι θά μέ εϋρητε πάν
τοτε παρά τό πλευρόν σας ώς πιστόν συμπαραστάτην εις πάσαν δύσκολον στιγμήν 
καί εις πάσαν έκόήλωσιν τής ζωής σας.

’Οφείλω επίσης νά τονίσω δτι θά εκτιμήσω πάσαν έξαιρετον πράςιν, αλλά καί 
θά ελέγξω αύστηρώς πάσαν άμέλειαν καί ολιγωρίαν.

Ευτυχής ή σύμπτωσις, δτι σάς απευθύνω τήν παρούσαν τάς 'Αγίας ταύτας ήμέ- 
ρας. ’Επωφελούμαι καί προσθέτω πρός υμάς καί τάς οικογένειας σας «Καλά Χρι
στούγεννα καί Ευτυχισμένος δ Καινούργιος Χρόνος».

Ζήτω τό ’Έθνος!
Ζήτω ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου!
Ζητούσαν αί Έθνικαί Ενοπλοι Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας!



Ημερήσια διαταγή τοϋ ’Αρχηγού τοΰ Σώμα- 
τ°ς τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων. Τασι- 
γιώργου, πρός άπάσας τάς άστυνομικάς ύπη- 

ρεσίας, έπΐ τω Νέω ’Έτει 1968.
ΈπΙ τή ανατολή τοϋ Νέου ’Έτους απευθύνω πρός άπαντας τούς αστυνομικούς 

καί διοικητικούς ύπαλλήλους τάς πλέον εγκαρδίους εύχάς μου διά τήν ατομικήν καί 
οικογενειακήν αυτών ευτυχίαν, καθώς καί τήν υπηρεσιακήν των πρόοδον.

ΙΙδη, οπότε τό έτος 1967 λήγει, δικαιούμαι, αλλά καί υποχρεούμαι, νά προβώ 
εις απολογισμόν τοϋ έργου τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τήν διάρκειαν του.

Ό απολογισμός οϋτος ύπήρξεν, άδιαφιλονικήτως, έίςόχοις ικανοποιητικός εις 
όλους τού; τομείς τής αστυνομικής δραστηριότητος. Καί αισθάνομαι ιδιαιτέρως υπε
ρήφανος διότι δύναμαι νά πιστοποιήσω οτι άπαντες, εις τον τομέα άρμοδιότητός 
σας έκαστος, εξετελέσατε ενόρκως τό καθήκον σας καί άπεδείξατε εαυτούς άξιους 
συνεχιστάς τής λαμπρά; ιστορίας τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί ανταξίους τής 
αγάπης καί τής εμπιστοσύνης, μεθ’ ών σάς περιβάλλει ή Πολιτεία καί τό Κοινόν.

Επιθυμώ νά υπογραμμίσω εντελώς ιδιαιτέρως καί νά έξάρω τό γεγονός ότι 
ευθύς από τών πρώτων ώρών τής έκδηλώσεως τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απρι
λίου εστάθητε εις τό ύψος τών εθνικών περιστάσεων καί συμπαρεστάθητε δλοψύχως 
καί επιτυχώς πρός τούς γενναίους εκείνους Αξιωματικούς, οί όποιοι τεθέντες επί 
κεφαλής τοϋ ’Εθνικού μας Στρατού άπεδύθησαν εις τό ηράκλειον εργον τής Εθνι
κής Αναγεννήσεως. Εΐσθε δι’ αυτό άξιοι παντός επαίνου.

Αλλά τό έργον σας δεν έτελείωσεν, μένουν, ακόμη, πολλά νά έπιτελέσητε.
’Εσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί ελλοχεύουν παντού, εργαζόμενοι υπό τήν 

προστασίαν τοΰ σκότους, εις βάρος τής Ελληνικής μας Πατρίδας. Εις υμάς ανήκει, 
εν πολλοΐς, ή τιμή καί ή ευθύνη τής προστασίας της από τών εσωτερικών της 
εχθρών.

Ή  ανατολή τοΰ Νέου ’Έτους οφείλει νά εύρη δλους μας όρθιους επί τών εθνι
κών επάλξεων, φρουρούς άκοιμήτους τής εσωτερικής γαλήνης, τής τάξεως καί τής 
ησυχίας τοϋ ελληνικού λαού.

Συνεχίσατε μέ τον αυτόν ένθερμον καί δημιουργικόν ζήλον καί τήν αυτήν πί- 
στιν καί αύταπάρνησιν τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας.

Σταθήτε άγρυπνοι φύλακες τής ελευθερίας τών πολιτών καί εξουδετερώσατε 
κατά τρόπον αποφασιστικόν καί άμείλικτον πάσαν τυχόν επιβουλήν κατά τής εθνι
κής ήμών ασφαλείας.

Ά ς είναι τό φωτεινόν μετέωρον τής 21ης ’Απριλίου 1967 οδηγός σας εις τήν 
πορείαν σας επί τής λεωφόρου τής εθνικής τιμής καί υπερηφάνειας, τής λεωφόρου 
ή οποία οδηγεί εις τήν Εθνικήν ’Αναγέννησιν καί τήν πραγμάτωσιν τών ’Εθνικών 
’Ιδανικών, τά όποια δεν είναι άλλα από εκείνα τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως τής 
21ης ’Απριλίου 1967.

Ζήτω τό ’Έθνος!
Ζήτω ή ’Εθνική Επαναστατική Ινυβέρνησις!
Ζήτω δ Εθνικός μας Στρατός!
Ζή τω ή ’Αστυνομία Πόλεων!



ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

/  1968

'Τπό του 'Τπαστυνόμου A7 χ. ΧΑΡ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Ε ΓΓΙΖΕΙ τάς δύο χιλιετηρίδας ή νέα άνθρωπότης, έν μέσω καταιγίδων καί 
συμφορών, ίσως, άλλα περισσότερον υπό τήν δημιουργικήν σύνθεσιν δύο πολυ

τίμων στοιχείων: τοϋ αθανάτου έλληνικοΰ πνεύματος καί του Χριστιανικού πολιτι
σμού. Καί δσον καί άν ύπάρχη κάποιος σκεπτικισμός διά τήν τύχην του ανθρώπου 
εις ολόκληρον τον κόσμον, δσον καί άν τά μέσα τοϋ πολιτισμού έχουν τεθή εις τήν 
έξυπηρέτησιν άντιχριστιανικών ιδεών, υπό ώρισμένης μερίδος τής άνθρωπότητος, 
τό .πνεύμα τού Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού θά θριαμβεύση καί ό άνθρωπος θά 
δυνηθή νά ολοκλήρωσή τήν μεγίστην επί τής γης αποστολήν του.

Μέ τήν ανατολήν τού Νέου ’Έτους 1968 καθίσταται πίστις εις τον έχέφρονα 
άνθρωπον — οίασδήποτε γωνίας τής γής — ή επί τά βελτίω πρόοδος τού ατόμου. 
Υπάρχει, εις τήν διαδρομήν των 1967 έτών από τής έλεύσεως τού Θεανθρώπου, 
τόση παρακαταθήκη υψηλών εννοιών, τόσος πλούτος ηθικών διδαγμάτων, ώστε τά 
έκ των καταιγίδων καί τών συμφορών αποτελέσματα νά μή ευρίσκουν θετικήν άπή- 
χησιν. Υπάρχει ή κατάκτησις τής γνώσεως καί τής επιστήμης, θεμελιωμένη επί 
τών βάσεων αρχών πού έθεσαν οϊ "Ελληνες τριών χιλιετηρίδων καί αναθεωρημένη 
καί συμπληρωμένη μέ τό Θειον Πνεύμα τού Σωτήρος Χριστού, ώστε πάσα άλλη 
ιδέα ή έννοια τής κοσμικής αποστολής τού ανθρώπου νά απορρίπτεται, ώς αντίθετος 
τού ηθικού, άλλα καί αυτού τού υλικού συμφέροντος τού ατόμου. Υπάρχει, τέλος, 
ή έφεσις τού ελευθέρου ανθρώπου τής γής δπιυς περισωθή δ,τι καλόν, ηθικόν καί 
ώραΐον έπραγματοποίησεν ή ανθρώπινη διάνοια τόσων αιώνων μέ τό πλέον πολύτιμον 
χαρακτηριστικόν: τό νά έχη ώς αφετηρίαν τό άτομον καί νά καταλήγη εις τό 
άτομον. “Οσαι άφηρημέναι συλλήψεις άλλων εννοιών ή δήθεν πολιτισμών εϊδον 
τον άνθρωπον υύς αγέλην, δσοι έν όνόματι μιας απολύτου ευδαιμονίας — ή οποία 
είναι άναμφιβόλως ούτοπιστική — κηρύσσουν τήν άγελαίαν ζωήν τοϋ ατόμου, είναι 
απλώς συνεχισταί ιδεών τών ασιατικών σπηλαίων καί σύγχρονοι έξανδραποδισταί 
ανθρωπίνων υπάρξεων, πού ήξιζαν πολύ καλυτέρας τύχης.



6 Χαρ. Σταμάτη : Μέ τήν Ιλ3υσιν τοϋ Νέου ’Έτους

ΤΤ ΑΠΑΡΧΗ τοΰ Νέου ’Έτους 1968 ευρίσκει τήν ελληνικήν κοινωνίαν υπό το 
J. 1 φέγγος καί τήν αναδημιουργικήν πνοήν τής 21ης ’Απριλίου 1967, άλλα και

μερίμνης πρός έξουδετέρωσίν των. Πέραν τοϋ δμαλοϋ ρυθμοΰ τής ζωής, πέραν τής 
ικανοποιητικής ηθικής καί έθνικοκοινωνικής έγερσιμότητος των Ελλήνων — αγαθά 
τά όποια έξησφάλισεν ή σωτηρία έπέμβασις τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατού — υποβόσκει 
πάντοτε ό έκ τής παρανομίας κίνδυνος καί ιδία ό ΰπουλος εχθρός τοΰ κοινωνικού 
μας καθεστώτος: ό Κομμουνισμός. Εχθρός οχι μόνον τοϋ άστικοΰ καθεστώτος, δ 
κομμουνισμός, άλλα παντός ελληνοχριστιανικού ιδεώδους καί παντός το οποίον ανα
βιβάζει τό άτομον καί καταδικάζει τήν άγελαίαν ζωήν, ουδέποτε έπαυσε εις τήν 
χώραν μας νά καραδοκή διά τήν κατάλληλον στιγμήν, ή όποια θά τοΰ έπιτρέψη τήν 
ζοφεράν έπικράτησιν. ’Αλλά καί ό εκ τής γενικής παρανομίας κίνδυνος, παρ’ δλα 
τά αλλεπάλληλα καί συντριπτικά πλήγματα, τά όποια ύπέστησαν οί φορείς του κατά 
τό παρελθόν έτος καί καθ’ δλην τήν περίοδον πού ελέγχει τάς έλληνικάς μεγαλο- 
πόλεις ή ’Αστυνομία Πόλεων, έρπει αυτός ύπούλως καί χάρις εις τά σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα τοΰ πολιτισμού παρουσιάζεται έπηυξημένος ίσως. Χρέος πρώτι
στον ημών των αστυνομικών κατά συνέπειαν, πέραν εκείνου των άλλων κρατικών 
όργάνων καί υπηρεσιών καί τής ύγιοΰς κοινωνίας έν τώ συνόλω της, είναι ή συνε- 
Χ'θζ επαγρυπνησις δια τήν εθνικήν καί κοινωνικήν δμαλότητα τής χώρας πού 
εξεθρεψε τό πνεύμα, τής χώρας πού κατηύγασε τον κόσμον δι’ ιδεών καί πράξεων 
αυτόχρημα άνθρωποσωτηρίων καί μή έπιδεχομένων άρνησή εις τήν αιωνιότητα.

Ιερόν τό χρέος τοΰτο οι’ δλους τούς εθνικώς σκεπτομένους "Ελληνας, αλλά 
διά τον αστυνομικόν οργανισμόν Α καί Ω τής αποστολής του καί συνισταμένη παντός 
τοΰ ψυχοπνευματικοΰ καί σωματικοΰ μορίου τής ύπάρξεώς του. ’Επιτάσσουν τό 
χρέος άναλλοίωτα ιδανικά τοΰ αστυνομικού θεσμού, ψυχαί ήρωϊκαί πολλών μαρτύ
ρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού ύπερίπτανται τοΰ χώρου τοΰ Παρθενώνος, διά νά 
ιοουν τήν Μεγάλην Συνέχειαν εις πλέον λαμπράς διαστάσεις: εις τό αποκορύφωμα 
τής προσηλώσεως πρός τό καθήκον, εις τά υπέρτατα δρια τοΰ ήρωϊσμοΰ καί τής 
αυταπαρνησεως και τής θυσίας. Ουδενός πρέπει νά διαφεύγη τήν προσοχήν, δτι μέ 
τό λήςαν έτος 1967 συνεπληρωθησαν 46 ολόκληρα έτη από συστάσεως τοΰ θεσμοΰ 
Αστυνομίας Πόλεων καί 42 τοιαΰτα από τής έγκαταστάσεως εις τήν πάλιν τής 

ΙΙαλλάδος, τήν πρωτεύουσαν τού Ελληνικού Κράτους. Ή  περίοδος αυτή ύπήρξεν 
ένδοξος, πλήρης θυσιών καί μεγίστων επιτευγμάτων εις τούς τομείς περιφρουρήσεως 
τών αγαθών τοΰ πολίτου καί τών ιδανικών τοΰ ’Έθνους, δι’ δ καί ό άστυνομικός 
θεσμός έκραταιώθη καί οί ύπηρετήσαντες εύόρκως αυτόν άπήλαυσαν τής άνεπιφυ- 
λάκτου έκτιμήσεως, τής άγάπης καί τής ευγνωμοσύνης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

Καλούμεθα, δθεν, άπαντες, επί τή απαρχή τοΰ τόσον έλπιδοφόρου 1968, νά 
οιευρύνωμεν τούς έθνικούς καί εκπολιτιστικούς αγώνας τοΰ τετιμημένου άστυνομικοΰ 
θεσμοΰ καί νά έπιτύχωμεν τό τέλειον έν τή περιφρουρήσει ζωής, τιμής καί περιου
σίας τοΰ πολίτου. Ή  δδός̂  είναι δύσβατος καί δυσκολωτάτη, δπως τοιαύτη ύπήρξε 
καί καιά τό παρελθόν, αλλά με τήν βοήθειαν τοΰ ΙΙαναγάθου Θεοΰ, τήν άμέριστον 
συμπαράστασιν τής Εθνικής Κυβερνήσεως, τήν αύταπάρνησιν καί τήν έν παντί σθέ- 
νει προσηλωσίν μας εις τό καθήκον καί τά εθνικά ιδεώδη, θά έπιτύχωμεν.

άντιμέτωπον ώρισμένων δυσμενών καταστάσεων, αί όποιαι χρήζουν τής γενικής

Ας εγκολποθώμεν τό νέον τοΰτο μήνυμα καί μέ τήν απαρχήν τοΰ Νέου ’Έτοι 
οουθωμεν εις νέους αγώνας. Εις έκείνου- τοίν- ΛΙ λ. > . . J . . ____ Π

Χ 4 Ρ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΖΗ ΤΗ Μ Α ΤΑ  TIN A ΕΚ ΤΗ Σ  ΕΚΤΕΑΕΣΕΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ Υ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ*

'Υπό του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡΓΟΠΟΥΑΟΥ , __________
Ε πιτίμου Διευθυντοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης

Τά τής ήμετέρας άνακοινώσευυς ζητήματα διαχωρίζω εις τρεις κύκλους, κατά 
τάς διακρίσεις τοΰ Π.Κ. Πρώτος δ άναφερόμενος εις τούς ποινικώς ύπευθύνους ανη
λίκους. Δεύτερος δ άναφερόμενος είς τούς ποινικώς άνευθύνους ανηλίκους, καί τρί
τος δ τής μετεφηβικής ηλικίας.

Έ  π ί τ ο ΰ  π ρ ώ τ ο υ .  Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 
127 Π.Κ. ορίζεται δτι: «Περί τής άπολύσεως τοΰ καταδίκου έκ τοΰ σωφρονιστικού 
καταστήματος, μετά την λήξιν τοΰ έν τή άποφάσει καθοριζόμενου ελάχιστου δρου 
καί προ τής λήξεως τοΰ ανώτατου, άποφαίνεται το Δικαστήριον, αιτήσει τής διευ- 
θύνσεως τοΰ καταστήματος ή αίτήσεως τοΰ Είσαγγελέως, άκουομένης πάντοτε καί 
τής γνώμης τής διευθύνσεως τοΰ καταστήματος. Έ ξ ετέρου κατά την διάταξιν τοΰ 
άρθρου 129, «τδ Δικαστήριον δύναται επί τή προτάσει τής διευθύνσεως τοΰ κατα
στήματος ή τοΰ Είσαγγελέως, ν’ άπολύη ύπό δρον επί σκοπώ δοκιμασίας τον κατα- 
δικασθέντα, πρδ τής λήξεως τοΰ διά τής άποφάσεως καθορισθέντος έλαχίστου δρου, 
πάντως δμως μετά διαμονήν έν τώ καταστήματι τουλάχιστον έξ μηνών, εάν δέ έπε- 
βλήθη" περιορισμός τριών ετών καί άνω μετά διαμονήν τουλάχιστον ένδς έτους». 
’Επ’ άμφοτέρων τών περιπτώσεων, κατά τήν παράγραφον 6 τοΰ άρθρου 129 «αρμό
διον όπως άποφασίζη τήν άπόλυσιν τοΰ καταδικασθέντος είναι τδ παρά Πλημμε- 
λειοδίκαις Τριμελές Δικαστήριον ανηλίκων τοΰ τόπου έκτίσεως τοΰ περιορισμοΰ».

Τό, καθ’ ημάς, προκύπτον ζήτημα είναι άν ή κατά τήν διάταξιν τής παρα
γράφου 3 τοΰ άρθρου 127 άπόλυσις τοΰ εφήβου έκ τοΰ σωφρονιστικού καταστήματος 
μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έλαχίστου δρου DE LEGE LATA είναι οριστική ή ύφ 
δρον.

Ή  κατά τδ γράμμα τοΰ νόμου ερμηνεία προδήλως στηρίζει τήν κρατούσαν άντί- 
ληψιν δτι ή τοιαύτη άπόλυσις είναι οριστική. Έπί τοσοϋτον δέ φαίνεται ακαταμάχη
τος αυτή, ώστε δ Μπουρόπουλος έν τή ερμηνεία του (') θευυρει άνεπίτρεπτον τήν 
προσωρινήν ύφ’ δρον άπόλυσιν κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 129, μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν τοΰ έλαχίστου δρου, χρησιμοποιών τήν φράσιν «δεν επιτρέπεται». Εκ τής 
συνόψεως δέ τής ποινικής νομολογίας τών έτών 1951— 1962 προκύπτει δτι δέν 
υπήρξε περίπτωσις ένασχολήσεως επι τοΰ θέματος τουτου Δικαστηρίου τίνος,^ τής 
Χώρας. Όμοίως, έκ τών συζητήσεων τών ’Αναθεωρητικών Επιτροπών τοΰ Κώοι- 
κος, ώς προκύπτει έκ τών πρακτικών αυτών, δέν ύπήρξεν αντίλογος έπί τοΰ προ- 
κειμένου.

Ούχ ήττον, καθ’ ημάς, ή δογματική έρμηνεία τής προκειμένης διατάξεως, η 
έπί τοΰ καθόλου πνεύματος τών περί ανηλίκων διατάξεων τοΰ Π.Κ. έρειδομένη, δέον 
νά είναι δτι καί μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ έλαχίστου δρου ή άπόλυσις τοΰ εφήβου
είναι υφ’ δρον, τούτέστιν δοκιμαστική καί ούχί δριστική.

Περί τής άπόψεως ταύτης συνηγοροΰσι τά εξής :

* Άνακοίνωσις εις τήν Εταιρείαν Ποινικού Δικαίου (Δημοσία Συνεδρίασις 18 ’Απριλίου 
66).

1. Α. Μπουρόπουλος Έρμηνεία τοΰ ΓΙ. Κωδικός σελ. 338 παρ. 2
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Εν τώ Ποινικώ Κώδικι υίοθετήθη ή κατά Χωραφάν (2) άποψις, ότι δ ποι
νικός σωφρονισμός είναι ΐδιάζουσα ποινή καί ούχί μέτρον ασφαλείας στερητικόν 
τής ελευθερίας, κατά τήν εξ άντιδιαμέτρου αντίθετον έξενεχθεΐσαν γνώμην τοΰ Κα- 
ρανίκα (3) . Ο Γαρδίκας (4) συντάσσεται μάλλον μετά τής γνώμης τοϋ Χωραφά, 
χαρακτηρίζων τόν ποινικόν σωφρονισμόν ώς ειδικήν κύρωσιν κατασταλτικού χαρα- 
κτήρος προσιδιάζουσαν εις τήν ηλικίαν τοΰ εφήβου καί σκοπόν έχουσαν τήν βελτίο)- 
σιν αύτοΰ διά τής άγωγής κ.λ.π.

Αλλ εν δποιαδήποτε εκδοχή, δ ποινικός σωφρονισμός, αορίστου σχετικώς δι
άρκειας καί οδτινος τά κριτήρια έλήφθησαν έκ τής γαλλικής Ordonnance relative 
a 1 enfence delincjuante τής 2ας Φεβρουάριου 1945 καί έκ των άρθρων 82—100 
τοΰ Ελβετικού ΙΙοινικοΰ Κώδικος, έπιμετραται, λαμβανομένου ύπ’ δψιν τοΰ από 
επόψεως ειδικής προλήψεως άπαιτουμένου χρόνου προς έπίτευξιν τής διαπαιδαγω- 
γήσεως καί βελτιώσεως τοϋ εφήβου. Ή  τοιαύτη έπίτευξις δύναται νά πραγματο- 
ποιηθή καί εντός τοΰ ελάχιστου όρου, αλλά καί εντός τοΰ μεγίστου ή καί κατά τήν 
λήξιν τοΰ τελευταίου τούτου. Επομένως, ή έπιβεβαίωσις τοΰ αποτελέσματος, ήτις 
είναι ή τελεολογια τής δοκιμασίας τής ύφ’ όρον άπολύσεως, είναι αναγκαία κατά 
πάντα χρόνον, καθ’ δν άποφασίζεται ή άπόλυσις τοΰ εφήβου καί μετά τήν λήξιν 
τοΰ ελάχιστου ορού ή καί εντός τοϋ χρόνου τής διάρκειας τοΰ μεγίστου όρου, έκτος 
ο^οαιως ιής περιπτωσεως τής ληςεως καί τοΰ μεγίστου όρου, ότε θά έδημιουργεΐτο 
ανεπίτρεπτος επαυξησις τοΰ αξιοποίνου. Αλλωστε, τοΰτο τό τελευταΐον, δέν υπάρχει 
εέ αντικειμένου , καθ όσον, ώς προκύπτει έκ τών στατιστικών δεόοαένων τής τε
λευταίας πενταετίας από 1.1.1960 μέχρι τής 31.12.1965, οόδείς έκ τών έφήβων 
lO'j μόνου εν τή χώρα σωφρονιστικού καταστήματος έν Πτυχία Κερκύρας, άπελύθη 
μ_τά τήν συμπληρωσιν τοΰ μεγίστου όρου. Αλλ’ έκ τοΰ συνόλου τής πενταετίας άρι- 
θμοΰ τών 680, οί'τινες άπέμειναν μετά τήν εις τό κατάστημα Ώρωποΰ μεταφοράν 
156: α) άπελύθησαν ύφ’ όρον πρό τής συμπληρώσεως τοΰ ελάχιστου όρου 281, β) 
απελύθησαν οριστικώς μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έλαχίστου όρου 311 καί γ) άπε- 
λύθησαν δριστικώς μετά τήν συμπλήρωσιν μέρους τοΰ άνωτάτου όρου 88.

Επομενιος προκύπτει ότι δ μείζων αριθμός 311, είναι οί απολυόμενοι μετά 
τήν συμπλήρωσιν τοΰ έλαχίστου όρου. Οί έφηβοι οΰτοι περιέπεσαν έκ τής στερή- 
σεως τής ελευθερίας εις την απόλυτον έλευθερίαν, άνευ ένδιαμέσου σταδίου δοκι
μασίας υπό προστατευτικήν έπίβλεψιν, κατά παραγνώρισιν τών γενικών σωφρονι
στικών αρχών, καθ ας η λήξις ούόενός μέτρου άναγομένου εις τήν σωφρονιστικήν 
τών ανηλίκων μεταχείρισιν έπιτρέπεται νά άπαγγέλληται δριστικώς, αλλά πάντοτε 
υπό τόν όρον τής δοκιμασίας. Τοΰτο άνταποκρίνεται καί εις τήν καθόλου έγκλημα- 
ιοπροληπτικην πολιτικήν την αποβλέπουσαν εις τήν προστασίαν τών έφήβων έκ τής 
όποτροπής.

Έμφιλοχωρεΐ έν τούτω καί έν συναφεία δεύτερον θέμα, τό ακόλουθον: Διά 
τοΰ άρθρου 2 5τοΰ Ν. 2058) 1952 έπετράπη δ ευεργετικός υπολογισμός τών ήμερων 
εργασίας τών καταδικαζόμενων εις στερητικήν τής ελευθερίας ποινήν μείζονα τών 
-C μηνών. Δια οε τής παρ. 3 τοΰ αυτοΰ άρθρου ορίζεται ότι δ απολυθείς συνεπεία τοΰ 
ευεργετικού υπολογισμού τών ήμερων έργασίας κατάδικος, τελεί ύπό τόν όρον όπως 
εντός πενταετίας από τής άπολύσεώς του μή τιμωρηθή άμετακλήτώς διά ποινής 
φυλακίσεως μείζονος τών έξ μηνών όι’ έγκλημα έκ δόλου πηγάζον. "Αν ήθελεν

2. Χωραφας Γεν. Άρχαί Ποιν. Δικαίου (εκδοσις Δ' αελ. 83—84), «Έ πισκόπηοις^ής £ν 
τω Κώδικι διαπλάσεως της ποινικής μεταχειρίσεως».

3. Καρανίκας Σωφρονιστική Τομ. Α' σελ. 415 τά σωφρονιστικά μέτρα επί τοΰ αύτοΰ δ^α 
καί Βουγιούκαν Τό περί ανηλίκων δίκαιον» σελ. 24 έπ.

4. Γαρδίκας Ποιν. Χρονικά Α' 265,270 καί 272.
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υπάρξει τοιαύτη περίπτωσις αί εύεργετικώς ύπολογισθεϊσαι ημεραι εργασίας εκτι- 
ονται άθροιστικώς μετά τήν έκτέλεσιν της νέας ποινής.

'Η διάταξις περί ής λέγω, τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν. 2058) 1952, εφαρμόζεται και 
επί των έφήβιον των τελούντων έν ποινικώ σωφρονισμώ, ανεπιτρεπτως και παρανό- 
μως καθ’ ημάς. Καί τήν τοιαύτην γνώμην είχον έκφρασει εκτοτε και απο ιη , 
ισχύος τοΰ νόμου 2058. Διότι άν ό ευεργετικός υπολογισμός των ήμερων εργασία, 
είναι έν μ^τρον σωφρονιστικής πολιτικής, καταστάν άναγκαΐον παρ ήμΐν διά τους 
ένηλίκους καταδίκους, ώς εχει καταδειχθή έκ τής πράςεως, ούδόλους είναι^ οπΐι-pc- 
πτός διά τούς έφηβους, δι’ οΰς ή έργασία συνιστά το κυρίως μέσον αγωγής, είτε πρ·χ-

τούτο μέν από καθαρας σωφρονιστικής αποφεως. λ λ λ  ες ί

μογή τής διατάξεως τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν. 2058 έσφαλμένως έπεξετάθη καί επι των 
εφήβων κατ’ άνεπίτρεπτον διασταλτικήν ερμηνείαν τής διαταξεως «ο^εις σιερητ. 
κήν τής ελευθερίας ποινήν άνωτέρας των εξ μηνών καταδικασθεις κλπ.», δεοομc 
νου δτι οί έφηβοι δεν καταδικάζονται εις ώρισμένην ποινήν, άλλ’ εις σωφρονιστικόν 
περιορισμόν σχετικώς αορίστου διάρκειας. ,

Ό Μπουρόπουλος (ή έν τή ερμηνεία του τήν αυτήν γνώμην εχει, άλλ εκκινων 
εξ ετέρου επιχειρήματος, ύποστηρίζων δτι: ώς δεν έχει εφαρμογήν ή διάταςις τού 
άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 2493) 1953 περί καταργήσεως τής περί μή συνυπολογισμοΰ τοΰ 
χρόνου τής προφυλακίσεως τής δ ιατάξεις τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 105 Π.Κ. προκει- 
μενου περί έφηβων καί δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος τής προφυλακίσεως^ ιής εισ®" 
χθείσης διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νομ. Διατάγματος 3515) 1955 εις τούς εξ μήνας η 
τό έν έτος διά τήν ύφ’ δρον άπόλυσιν αυτών κατ’ άρθρον 129, ουτω δέν^έχει επίσης 
εφαρμογήν ό υπολογισμός τών έν τώ σωφρονιστικά) κατασι,ηματι ημερών cργασια, 
τοΰ ανηλίκου, διότι τό άρθρον 25 τοΰ Ν. 2058 προβλέπει έν παρ. 5 είδικώς περιττών 
ύφ’ δρον άπολυομένων κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 105 καί επ. Π.Κ., τουτεστιν 
περί τής ύφ’ δρον άπολύσεως τών ένηλίκων καταδίκων.

Συνελόντι είπεΐν, τριχοτομείται δ τρόπος τής άπολύσεως^ τών εφήβων ζν. τού 
σωφρονιστικού καταστήματος, τούτέστιν τών άπολυομένων ύφ’ δρον κατά την οιατα- 
ςιν τοΰ άρθρου 129, τών άπολυομένων άνευ δρου μετά τήν συμπληρωσιν του ^ελά
χιστου δρου καί τών άπολυομένων, ύπό τον ειδικόν ̂  δρον  ̂τοΰ άρθρου -ο του χ 
2058 διά τοΰ ευεργετικού υπολογισμού τών ήμερών εργασίας.

"Οθεν, DE LEGE FERENDA αναγκαία καθ’ ήμάς εμφανίζεται ή διά ρητής 
διατάξεως συμπληρώσεως τοΰ άρθρου 127 δπως ή έν οίωδήποτε^σταδίω άπόλυσις του 
εφήβου είναι ύφ’ δρον κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 129, ες ενος; ες ετερου, π α - 
PRESSIS VERRIS, καταργηθή δ εύεργετικός ύπολογισμός τών ήμερων εργασίας
τών έφήβων.  ̂ ( , ,

’Αλλά ή ύπό τοΰ ποινικού κώδικος διαγραφεΐσα ποινική μεταχείρισής των έφη
βων έχει νοθευθή καί έξ Ιτέρου λόγου, τοΰ έπομένου: Ό  άναγκαστικος νομος 1&41) 
1950 'κυρωθείς διά τοΰ νόμου 1666) 1950 «περί παραπομπής ανηλίκων κρατουμέ
νων εις τάς Σχολάς τοΰ Έθνικοΰ Ιδρύματος» ορίζει διά τής διατάξεως τοΰ άρθρου 
1, ώς τούτο άντικατεστάθη ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νομού 2220 τής -0  χ. πρι ιου 
1952 δτι, «άνήλικοι μή έχοντες συμπληρώσει τό 21ον έτος τής ήλικιας των κατα 
τον χρόνον τής διαπράξεως τοΰ αδικήματος, έκτίοντες ποινήν ή τελοΰντες εν προ
φυλακίσει, δύνανται νά παραπέμπωνται δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού τής Δικαιο
σύνης, λαμβανομένης μετά πρότασιν τοΰ Έθνικοΰ Ιδρύματος εις τας πρακτικας 
γεωργικάς καί τεχνικάς σχολάς τοΰ Ιδρύματος, δι’ εθνικήν, ήθικην και θρησκευ-

5. Μπουρόπουλος ένθα ανωτέρω σελ. 335 παραπομπή 1 εις παραγρ. 2
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„ικην ^διαπαιδαγωγησιν. Οι ουτω παραπεμπόμενοι τελούν υπό προσωρινήν άναστο- 
ArjV ι-ής ποινικής αυτών διώξεως ή της έκτίσεως της ποινής».

Επομένως, κατ εφαρμογήν τής μνησθείσης διατάξεως, έχομεν εις ώρισμένας 
περ ιζώσεις, κατ επιλογήν τής διοικήσεως, έμμεσον έπαύξησιν τοϋ δρίου τής ποι- 
/ΐκή  ̂ c/ηλικιό ιη ιθς μέχρι και τοϋ 21ου έτους έξ ένός, καί έξ ετέρου τήν διά διοικη- 
;.ικής^κράςεως αναστολήν τής ποινικής διώξεως ή καί αυτής τής έκτίσεως τής ποι- 
'*?'=■ Αμφότερα καθ ήμάς, είναι συνταγματικής ανεπίτρεπτα. Καί ναι μέν εύρί- 
σκομεν εις ξένος νομοθεσίας, ώς τήν γαλλικήν τοΰ Νόμου 24 Μαίου 1951, τοϋ τρο- 
ποποιήσαντος καί συμπληρώσαντος τήν προμνησθεΐσαν ORDONNANCE τής 2ας 

, Ρ ουαρίου 1945, παρεμφερείς διατάξεις περί αναστολής τής έκδόσεως τής άπο- 
φασ=ως -οΰ Δικαστηρίου δι ώρισμένον χρόνον καί θέσεως τοΰ ανηλίκου υπό τό σύ- 
σ.ημα τής PROBATION, άλλ’ ή τοιαύτη άπόφασις έκδίδεται υπό τής αρμόδιας 
εικαστικής αρχής. Περαιτέρω διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ αύτοΰ νόμου, ορίζεται δτι τό 
Εθνικόν ^Ιδρυμα, ευθύς ως ήθελε θεωρήσει τό έργον τής διαπαιδαγωγήσεως συν- 
.ελεσθέν, υποβάλη εις τό Γπουργεΐον Δικαιοσύνης πρότασιν περί προσωρινής άπο- 
λυσεως ιοΰ ^εκτίοντος ποινήν ή καί σωφρονιστικόν περιορισμόν, επί τής προτάσεως 
Oi ιαύ ι,ης άποφαίνεται ̂ ή Επιτροπή τοϋ νόμου 811, ήτις δεν ύφίσταται μετά τήν 
ισχύ»* .οΰ Ποινικού Κωδικός ούτε διά τούς ένηλίκους ούτε διά τούς άνηλίκους. Έάν 

,Lfv?7"£Uat περί ^υποδίκου, ή πρότασις τοΰ Έθνικοΰ Ιδρύματος παραπέμπεται ϋπό 
.οΰ Υπουργείου εις τον αρμόδιόν Εισαγγελέα, ύποχρεούμενον δπως είσαγάγη ταύ-

εΠ δικαστικόν ^συμβουλιον, οπερ διά βουλεύματος κηρύσσει άπεσβεσμένην 
.ήν ποινικήν αγωγήν. Η άλλως αν δέν γίνη αποδεκτή ή πρότασις τοΰ Έθνικοΰ 
Ιδρύματος, επανέρχεται ό υπόδικος ανήλικος εις τήν αρμοδιότητα τοΰ 'Υπουργείου 

Δικαιοσύνης. Αϊ διατάξεις αυται, νομίζω, ούδεμίαν έχουσι δικαιολογίαν καί είναι 
προφανώς καί αντίθετοι πρός τήν άρχήν τής καθολικότητος τής ποινικής δικαιο
σύνης.

Αλλά τήν κορωνίδα τοΰ αύτοκαβδάλου τούτου νόμου περιέχει ή διάταξις τοΰ 
άρθρου 2 του τροποποιητικοΰ τούτου νόμου 2220) 1952 καθ’ ήν: δι* άποφάσ-ως 
; ου 1πουΡΤ°υ τής Δικαιοσύνης, δύναται να άνατεθή ό ποινικός σωφρονισμός καί ή 
εν γενει εθνική, ηθική καί θρησκευτική διαπαιδαγώγησις των ανηλίκων κρατου
μένων εις εν η πλείονα σωφρονιστικά καταστήματα, εις τό Εθνικόν "Ιδρυμα.

Δι αυτής επιβάλλεται εις τό Τπουογεΐον Δικαιοσύνης ν’ άποΕενωθώ τή- λε>- 
τ.υργιας των σωφρονιστικών καταστημάτων καί ν’ άναθέση τό έργον τούτο ε?- εν 
Ιορυμα Ιδιωτικού Δίκαιου, ώς είναι τό Εθνικόν "Ιδρυμα, ανεξαρτήτως τής" εύ

φημου εκπολιτιστικής δρασεως αύτοΰ εις άλλους τομείς, ιδία τής Κοινωνικής Προ- 
■ ηνζΛ  ^ 0ιν“ νικγ)ς Αναπτυξεως, δπερ σημαίνει δτι ή εκτέλεσις ένός μέρους ποι- 
/ων η ιδιαζουσων ποινών η στερητικών τής έλευθερίας άσφαλιστικών μέτρων, αε- 
,αβιοαζεται είς_ ιδιωτικά όργανα καί έκφεύγει τής δικαιοδοσίας τών δικαστικών 
και είσαγγελικων αρχών εν τελεί δέ καί τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, τοΰθ’ δπ^ρ 
καθ οσον γνωρίζω,^ είναι άηθες διά πάσαν νομοθεσίαν, ού μήν άλλα καί έπιζήμιον.’

, , αλτΙθεί  Εεν είν°Α ή διάταξις αυτή δέν έφηρμόσθη, καθ’ δσον ή ύπη-
ρ^σια και ημείς προσωπικως, έκτοτε, άντετάξαμεν πείσμονα άντίδρασιν, ή δέ έφαο- 
μογη της διαταξεως του άρθρου 1 έχει περιορισθή εις τό ελάχιστον καί_ ιδία μετά 
τ//V συμ^~υςιν των σχολών του Έθνικοΰ Ιδρύματος.
κ  , Αλ* εκ τίίς ^  εφαρμογής δέν συνέπεται, ώς γνωστόν, δτι ό νόμος δέν ίσνύε- 
Κατα ταυτα η ρητή κατάργησις τών διατάξεων τούτων είναι έπιβεβλημένη Τ  
„ ο νομικήν έννοιαν του ποινικού σωφρονισμού παρεβίασε καί ή διάταξις τοΰ 
ίρθρου 6 το* Ν Διατάγματος 4.000 περί καταστολής Αξιοποίνων ΐν ώ ν  πράΕεων 
ί  θ ί π <· -φήβων, ηλικίας 15— 17 έτών, ενόχων σωματικής βλάβης, έξυβρίσεως 
λ ’ μΛρτυρ°υσων ω? έκ του ΧΡόν°υ καί τοΰ τόπου τής τελέσεως ίδϊάζουσαν θρα-
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σύτητα κλπ., έπιβάλλεται ύποχρεωτικώς σωφρονιστικός περιορισμός τουλάχιστον 
τριών μηνών. “Οθεν, άν δ δράστης τίνος τών ανωτέρω πράξεων συνεπληρωσεν τό 
12ον, αλλά ούχί καί τό 15ον έτος της ήλικίας του, καί κριθή υπο τοΰ Δικαστηρίου 
αναγκαίος δ περιορισμός εντός σωφρονιστικού καταστήματος, ή διάρκεια αύτοϋ θα 
είναι κατ’ έλάχιστον εξ μήνες. Ούτως, δ μή συμπληρώσας το 15ον έτος τής ηλικίας 
του έφηβος κρίνεται αϋστηρότερον τοϋ άνω τών 15 ετών έφηβου κατά πρωτοφανή 
άντίθεσιν καί παραγνώρισιν τοΰ διά τοΰ ποινικοΰ σωφρονισμού έπιδιωκομένου σκο
πού, ώς παρατηρεί εύστόχως δ Μπουρόπουλος (6) .

Πάντως, έν τώ κύκλω τών ποινικώς υπευθύνων ανηλίκων, ύπάρχουσι βεβαίους 
άλλα λεπτομερειακά τινα ζητήματα, ώς έπί παραδείγματι τής συγχωνεύσεως στε
ρητικής τής έλευθερίας ποινής καί τοΰ ποινικού σωφρονισμού καί έφ’ ών ένησχο- 
λήθη ή νομολογία, Αλλ’ ή άνακοίνωσις δεν έχει πρόθεσιν νά περιλάβη πάντα τά θέ
ματα, αλλά τινά.

Έ π ί  τ ο ΰ  δ ε υ τ έ ρ ο υ  κ ύ κ λ ο υ  τών ποινικώς άνευθύνων ανηλί
κων.

Κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 126 παρ. 1, τό δικαστήριον ανήλικων επιβάλλει 
εις τούς παΐδας αναμορφωτικά καί θεραπευτικά μέτρα. Μεταξύ τών αναμορφωτικών 
μέτρων, ώς περιοριστικώς δρίζονται ταΰτα έν τ ώάρθρω 122 είναι η τοποθετησις 
τοΰ ανηλίκου εις κατάλληλον κρατικόν, δημοτικόν, κοινοτικόν ή καί ιδιωτικόν κατά
στημα άγωγής.

Τό μέτρον τοΰτο είναι προδήλως στερητικόν τής έλευθερίας.
Έξ έτέρου, δ ποινικός κώδιξ δέν κατήργησε τήν διάταξιν τοΰ έδαφίου α τής 

παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 2724, καθ’ ην μετά γνωματευσιν τοΰ οικαστοΰ 
ανηλίκων είναι δυνατή ή εισαγωγή εις Αναμορφωτικόν κατάστημα Ανηλίκου ήλικίας 
έλάσσονος τών 18 έτών δι’ άποφάσεως τής διοικήσεως, καίπερ ρητώς κατήργησε τάς 
διατάξεις τών άρθρων 4 καί 5 τοΰ Ν. 1682 «περί προστασίας^ τών εις Αλητείαν, 
επαιτείαν κλπ. έκδοτων Ανηλίκων», αί’τινες είναι η πηγη τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Λ. 
2724. Κατ’ ακολουθίαν, τό μέτρον τοΰτο τής εισαγωγής εις κατάστημα αγωγής 
Απαγγέλλεται έξ ενός υπό τοΰ δικαστηρίου καί έξ έτέρου λαμβάνεται καί όπό τής 
διοικήσειος τοΰ 'Γπουργείου Δικαιοσύνης.

Οΰτω, κατά τήν στατιστικήν Από 1.1.1960 μέχρι τής 31.12.1965, εισηχθησαν 
έν τοϊς Αναμορφωτικοΐς καταστήμασι, δι’ Αποφάσεων τών, δικαστηρίων Ανήλικων, 
1.450 Ανήλικοι καί δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης έτεροι 751.

Τό θέμα καθ’ ήμάς είναι εάν ή διοίκησις είναι συνταγματικούς^επιτρεπτόν νά 
ύποκαθιστά τήν δικαστικήν έξουσίαν καί νά έκδίδη Αποφάσεις, δι’ ών Απαγγέλλε
ται στέρησις τής έλευθερίας. Ύφίσταται βεβαίως ή αιτιολογία, ού μήν άλλά^ καί ή 
Απολογία, περί τής σκοπιμότητος καθ’ ήν τό Δικαστήριον ανηλίκων επιλαμβάνεται 
μόνον έφ’ όσον δ Ανήλικος διέπραξεν άδικον αξιόποινον πράξιν,^ επομένως δέν περι
λαμβάνονται είς τήν δικαιοδοσίαν του αί περιπτώσεις τής προληψεως είτε διά πρά
ξεις Αξιοποίνους μή καταγγελλομένας, είτε τής διαφυλάξειυς τοΰ Ανηλίκου εκ τοΰ 
χαρακτηριζομένου «ήθικοΰ κινδύνου». Ά λ λ ’ ή σκοπιμότης δέν δύναται, νομίζω, να 
ανατρέψη τήν συνταγματικήν τάξιν, τοσοΰτον μάλλον καθ όσον ούδεν θά εκωλυε 
διά διατάξεως νόμου νά παραπέμπωνται είς τό Δικαστήριον Ανηλίκων καί at περι
πτώσεις προλήψεως πρός έκδοσιν άποφάσεως (7) .

6. Μπουρόπουλος ένθ’ ανωτέρω σελ. 334.
7 Οδτω,ς ό Χωραφας (συνεδρίασις 6η 2-8-1947 επιτροπές Αναθεωρητικές τοΰ Σχεδίου 

Ποιν ’Κώδικος) εϊαηγήθη τό δυνατόν τής επιβολής αναμορφωτικών καί θεραπευτικών μέτρων 
καί κατά τών τελούντών έν ήθικώ κινδύνω ανηλίκων, μήπω έγκληματησάντων. Ινις αντίθετον 
άποώιν τοΰ Μπουροπούλου καί Ζαγκαρόλα, ό Χωραφας δπεστήριξεν δτι ή προτεινομένη δια-
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Τούτο έχει προβλέψει καί ό νόμος 5098) 1931, δστις έν άρθρω 2 παρ. 2 όρίζει 
ο.; ε ί, τήν αρμοδιότητα του δικαστηρίου ανηλίκων υπάγονται «ανήλικοι κάτω των 
18 ετών έπαιτοϋντες συνήθως ή επιδιδόμενοι εις αλητείαν, ή διάγοντες άνευ είδι- 
κής 1.1νος ασχολησεως βίον πλάνητα ή άνήθικον ή έκζητοΰντες βιοπορισμόν διά τυχη- 
ρών παιγνίων ή άλλων ασχολιών, έξ ών κινόυνεύουσι νά έξολισθήσωσι εις αλητείαν 
ή εγκληματικότητα. Νεάνισες κάτω τών 18 έτών, αϊτινες επιδίδονται εις τήν πορ- 
/ctav. Ανήλικοι κάτω τών 18 έτών, ών ή διαγωγή είναι κακή». Έπιπροσθέτως, 
ανέθετεν εις τό ^δικαστήριον ανηλίκων τήν τιμώρησιν τών υποχρεών εις έπίβλεψιν καί 
cd.O/1-τείαν του ανηλίκου καί οδ ένεκεν δ ανήλικος έγκλημάτησεν ή έξετράπη.

Ο βελγικός νόμος τής 15.5.1915, δστις ύπήοξεν τό κύριον πρότυπον τοΰ μνη- 
σθενι,ος νομού 5098) 19ο1, παρέχει εις τό δικαστήριον ανηλίκων τήν κρίσιν περί 
κηψεως μετριον διά παΐδας μή έγκληματήσαντας, άλλ’ ευρισκομένους έν ήθικώ κιν- 
ουνω, εις ον ανάγει καί αυτήν, έτι τήν μή συμμόρφωσιν πρός τάς σχολικάς των υπο
χρεώσεις.

Τ ήν γνώμην μου περί άναθέσεως εις τό Δικαστήριον ανηλίκων τών πεοιπτώ- 
σεων προλήψεως ενισχύει καί τό δτι, έξ δσων γνωρίζω, εις ούδεμίαν εύοωπαϊκήν 
νομοθεσίαν εχει παρασχεθή παρόμοιον δικαίωμα εις τήν διοίκησιν.
. , , Εαν ισ ιά ζ ε τ α ι  έξ άπόψεως συνταγματικής ή δυνατότης τής διοικήσεως περί 
Λήυεως περιοριστικών τής έλευθερίας μέτρων, ώς, έπί παραδείγματι, έπί τών έκτο- 
πισεων, πολλώ μάλλον δέον νά θεωρηθή ανεπίτρεπτος ή έκδοσις διοικητικών απο
φάσεων  ̂ στερητικών τής ελευθερίας, δσον καί αν αΰτη ή στέρησις τής έλευθερίας 
είναι ιοιοτυπος, αλλά είναι πάντως άναγκαστή, ώς δέν είναι, φερ’ είπεΐν έπί εισα
γωγών ανηλίκων εις ορφανοτροφεία ή οικοτροφεία ή άλλα παρόμοια ιδρύματα κοι
νωνικής πρόνοιας (8) . '
_ , Ί °, θε^  οεν ,ε1να;  παρωνυχίς. Καί δέν είναι παρωνυχίς αν ληφθή ύπ’ δψιν 
,.οσον ευαίσθητος είς τό θέμα τής στερήσεως προσωπικής έλευθερίας τών ανηλίκων 
υ,ιηρςεν ο νομοθετης του Π.Κ., δστις ίδιον άρθρον, τό 128, είσήγαγεν υπό τον τίτλον 
«πταίσματα ^ανηλίκων», καίπερ είχεν εξαντλήσει τά τών ποινικώς «άνευθύνων άνη- 
Α.κων.' ε ί,  ιο αρθρον 126 παρ. 1, επί μόνω τώ σκοπώ, ώς παρατηρεί καί δ Μπουρόπου- 
Αος (8) , ινα αποκλειση ρητώς διά τούς τελοΰντας πταίσματα παΐδας καί εφήβους τό 
στερητικόν τής ελευθερίας αναμορφωτικόν μέτρον, τής τοποθετήσεως δηλονότι είς 
καταστημα αγωγής Τήν διάταξιν ταύτην έπεκρίναμεν (^) , εύλόγως ώς παρατηρεί 
ο^Μπουροπουλος, αλλ εξ άλλου λόγου, ασχέτου πρός τό απασχολούν ώδε ημάς

Νν τή θεωρήσει τοΰ ζητήματος τούτου δέν δύναται νά παραθεωρήται ή διδα
σκαλία του Χωραφά, καθ’ ήν είς τό ερώτημα άν αΰτη ή εκείνη ή άδικος καί κατα
ιγ ισ τ ικ ή  πραξις πρέπει νά είναι αξιόποινος, είναι ζήτημα έξαρτώμενον, έκτος τών 
ακλων, και απο την μεγαλυτέραν ή μικροτέραν κοινωνικήν ευαισθησίαν εναντ- τοΰ 
περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, τήν όποιαν συνεπάγεται ή ποινή. Κατ’

ταξις δέον νά διατηρηθή διότι εδρίσκεται έν άπολύτω ουναφεία πρός τήν δλην ϋλϊ,ν δέν of,
“ ·· -  I J J r A Z  χ ΐ

•Ϋ» S-, ί χ

v s  z r z z f s g :
9. Μπουρόπουλος ένθ’ ανωτέρω σελ. 336.
10. Βεργόπουλος. Αϊ περί ανηλίκων διατάξεις τοΰ Π. Κ. Ποινικά Χρονικά Β' σελ. 552-553.
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ακολουθίαν, πολλώ μάλλον εύαισθήτως δέον νά έχωμεν έναντι πράξεων ή̂  εκδηλώ
σεων μή αξιοποίνων καί νά μή καταλείπωμεν εις την διοίκησιν τό δικαίωμα ιή-, 
οτερήσεως της ελευθερίας, αλλά τούτου του δικαιώματος της ελευθερίας, ως̂  συντα 
γματικώς είναι κατωχυρωμένον, ή άποστέρησις καί δ περιορισμός μονον διά δικα
στικής άποφάσεως νά διενεργηται έν πάση περιπτώσει ανήλικου ή ενηλίκου και ες 
οίουδήποτε λόγου καί τού ίδιοτύπου παιδαγωγικού έτι, ως είναι ο της εισαγωγή, 
είς κατάστημα αγωγής.

Προς δλοκλήρωσιν τού θέματος προσθέτω δτι ή διοίκησις, διευρύνουσα την 
εφαρμογήν τού άρθρου 2 τού μνησθέντος Α.Ν. 2 ί24 )1940 , περιελαβε και το υπό 
τού Π. Κώδικος τό πρώτον νομοθετηθέν μέτρον έκ των αναμορφωτικών, τής θεσεως 
ύπό την επιμέλειαν των επιμελητών τών Δικαστηρίων ανηλίκων εις τάς περιπτώ
σεις προλήψεως. „ Ρ

Έπιπροσθέτως, διά τής διατάξεως τού άρθρου 9 του Ν. Δ) τος 35ϋθ)θθ,^η 
διοίκησις απέκτησε τό δικαίωμα νά χορηγή άοειαν δοκιμασίας μεχρις εξ μηνών 
εις τούς ανηλίκους τών αναμορφωτικών καταστημάτων, δυναμένην νά παραταθή και 
επί έξ είσέτι μήνας καί διά τούς ανηλίκους τούς είσαχθέντας διά δικαστικής άποφά
σεως, δικαίωμα δπερ εμμέσως κατατείνει εις τήν κατάργησιν τής δικαστικής άπο
φάσεως (") .

Έξυπακούεται δτι ή άπαιτουμένη νομοθετική πρόβλεψις προς έπίλυσιν των θε
μάτων τούτων προϋποθέτει δύο τινά: Πρώτον οτι οι δικασται ανηλίκων εν Αθηνα-ς, 
ΙΙειραιεϊ καί Θεσσαλονίκη, έν αρχή, βραδύτερον δέ καί εις άλλας μεγάλας πόλεΐ-, 
θά εχωσιν ως κύριον έργον τό τού δικαστοΰ ανηλίκων, έπικουρικώς δέ καί δλως 
εκτάκτως καί άλλα δικαστικά έργα. Δεύτερον δτι έπιμεληταί τού Δικαστηρίου άνη- 
λίκων θά παύσουν νά εύρίσκωνται από δεκαετίας ύπό τό έρμαφρόδιτον καθεστιυς 
τής άσκήσεως δημοσίας υπηρεσίας καί από άπόφεως νομικής καταστάσεως καί μι
σθοδοσίας νά άνήκωσιν ως υπάλληλοι επί συμβάσει εις τήν Βασιλικήν^ Πρόνοιαν. 
Ένώ οί έξ αυτών νομικοί δικηγοροΰσιν άκωλύτως καί δευτερευόντως άσκούσι τα 
έργα τού έπιμελητού. ’Έχει έπιστή από πολλοϋ δ χρόνος νά είσαχθώσιν οί επιμε- 
ληταί εις τήν δημοσίαν υπηρεσίαν καί εις τήν Ιεραρχίαν αυτών νά άκολουθώσιν.

Έ  π ί τ ο ύ  τ ρ ί τ ο υ  κ ύ κ λ ο υ  τής μετεφηβικής ηλικίας.
Έκ τής διατάξεως τού άρθρου 133 τού Π.Κ., τού άναφερομένου εις τούς έχον

τας συμπληρώσει τό 17ον έτος τής ηλικίας των κατά τήν τέλεσιν τής πράξεως, 
άλλ’ ούνί καί τό 21ον, ποοέκυψεν από τών αρχών τής εφαρμογής τοΰ  ̂Ποινικού 
Κώδικος τό ζήτημα έάν ό 'αποκλεισμός τής παρεπομένης ποινής άποστερήσεως τών 
πολιτικών δικαιωμάτων, τού ασφαλιστικού μέτρου, τής παραπομπής εις ^κατάστημα 
εργασίας καί τής κρατήσεως κεχωρισμένως τών λοιπών ενηλίκων καταδίκων, παρέ
χεται μόνον διά τάς περιπτώσεις καθ’ ας τό δικαστήριον έπιλαμβανόμενον τής ευχέ
ρειας, ήν παρέχει τό άρθρον τούτο, έπιβάλλει ποινήν ήλαττωμένην καί δεν έπεκ- 
τείνεται και εις περιπτώσεις, καθ’ ας απαγγέλλεται πλήρης ποινή.

Ή  Εισαγγελία τού Άρείου Πάγου (Άντεισαγγελεύς Κομνηνός) είχε γνω- 
μοδοτήσει (άριθ. 36/1952) έκτοτε, δτι μόνον εις τήν πρώτην περίπτωσιν τής απαγ
γελίας ήλαττωμένης ποινής, Ισχύει δ αποκλεισμός τής παρεπομένης ποινής, του 
ασφαλιστικού μέτρου καί τής κεχιυρισμένης κρατήσεως, ώς τούτο προκύπτει εκ τής

11 Συσσωρεύει τό τμήμα τής Κεντρικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου έγγραφα καί 3 η- 
„ιοοογεϊ ογκώδεις φακέλλους διά θέματα άτινα κατ’ ορθόδοξον επιστημονικήν δποψιν μονον 
εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Δικαστηρίου ανηλίκων υπάγονται, ως^ συμβαίνει εις φλας τας νομο
θεσίας των Εύρωπαϊκών κρατών. ’Απαλλασσόμενη ή Κεντρική Υπηρεσία του έργου τουτου ■ 
■fxo δυνατόν άπροσκόπτως καί άνέτως νά ένασχοληθή μέ ζητήματα οργανωσεως, εκπαιδ=.υσ~ω 
τ'οΰ προσωπικού, προπαρασκευής νομοθεσίας, έπιλύσεως θεμάτων εκ της εφαρμογής ^ης νομο 
θεσίας, ώς επιτελική καί έποπτεύουσα άμα υπηρεσία.
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γραμματικής διατυ/ιώσεως τοϋ άρθρου «έν τη τοιαύτη περιπτώσει έχουσιν εφαρ
μογήν κλπ.».

Εκτοτε η νομολογία των δικαστηρίων δέν άπέστη τής γνώμης ταύτης. Καθ’ 
ρμας, ή δοθεΐσα ερμηνεία, περιορισθείσα είς τό γράμμα τοΰ νόμου, είναι στενή, άν 
καί ιοϋτο, δηλαδή ή γραμματική ερμηνεία, είναι άμφίβολον άν στηρίζγι έπαρκώς 
τήν κρατήσασαν γνώμην.

Τό άρθρον 133 εχει κυρίως ύπ’ δψιν τό άρθρον 100 τοΰ Ελβετικού Κώδικος, 
υπό τον τίτλον «MINEURS DE DIX—HUIT A VINCT ANS», καθ’ δ, έν πάση 
περιπτώσει, δικαστής δέν δύναται νά έπιβάλη ποινήν ισοβίου καθείρξεως, άλλα 
μόνον πρόσκαιρου πέντε έως είκοσι έτών, δυνητικώς δέ μειωμένην ποινήν είς τάς 
λοιπάς περιπτώσεις ποινής φυλακίσεως, κατά τήν παράγραφον δέ 2αν ΕΝ REGLE 
GENERATE, οι κατάδικοι ούτοι είναι κεχωρισμένοι των ένηλίκων καταδίκων.

9 , ^αρδίκας (12) είνκι άπεριφράστως αντίθετος προς τήν κρατήσασαν γνώμην. 
Λιό ι̂ δεν είναι νοητόν εκ μόνου τοΰ γεγονότος δτι τό Δικαστήριον, έκτιμών κυρίως 
τάς άντικειμενικάς συνθήκας τελέσεως τοΰ εγκλήματος καί έπιβάλλον πλήρη ποι-

νά δεχ^ηται A PRIORI οτι τό πρόσωπον τούτο της μ,ετεφηβικης ηλικίας θά
ί,γκλεισθή όμοΰ μετ ενηλίκων καί δτι είναι δυνατόν έν συνεχεία νά παραπεμφθή είς
οίκον έργασίας καί ν' άποστερηθή των πολιτικών δικαιωμάτων του.

Τό πνεύμα τοΰ Π.Κ. νά διαμορφώση μίαν ένδιάμεσον κατάστασιν μεταξύ τής 
ποινικής ενηλικ,ιώσεως καί  ̂ τής αστικής τοιαύτης, σαφώς προκύπτει έκ τοΰ άρθρου 
133, είναι δέ σύμφωνον πρός τάς κρατούσας σήμερον έν τή έπιστήμη καί τή ποινική 
νομοθεσία αντιλήψεις, εξ ών εκπορεύεται καί μία εκδηλος συντηρητικότης, μή δεχό
μενη νά προωθηθή τό δριον τής πλήρους ποινικής ένηλικιώσεως είς τό 21 ον έτος, 
ώς θά ήτο, ή 1̂ *5 πατ άποψιν άλλοθεν ίσχυρώς ύποστηριζομένην, τό λυσι- 
τελέστερον έξ_ άπόψεως γενικής καί ειδικής προλήψεως μέτρον, ένισχυομένης μόνον 
τής δικαστικής έξουσίας διά διατάξεων παρεχουσών τό δικαίωμα αύτή ίνα κοινή 
IN CONCRETO έάν ένδείκνυται ή επιβολή ποινής ή ίδιαζούσης ποινής ή άσφα- 
λίστικών μέτρων έπί έφήβων, ήλικίας μείζονος τοΰ 16ου έτους (13) .

Ενίσχυσιν τής άπόψεως ταύτης παρέχει καί τό άρθρον 20 τοΰ ανησθέντος
γαλλικοΰ νόμου 24ης Μαίου 1951.

^Εν έπιμέτρω τής παρούσης άνακοινώσεως δύναται νά λεχθή δτι ή έφαρμογή 
τών υπόψεοΰ “ΡθΡου, 123 προβλεπομένων θεραπευτικών μέτρων άτονεϊ, μή' έπιτευ- 
χθ^ισ^ς εκτοτε καί από τής ισχύος τοΰ ποινικοΰ κώδικος τής λειτουργίας είδικοΰ 
ασφαλιστικού θεραπευτικού καταστήματος («) .

12. Γαρδίκας. Εγκληματολογία. 'Τόμ. 3ος, σελ. 646, ϋποσημείωσις 2.
13. Οϋτω καί δ Παπαζαχαρίου «Οί ανήλικοι Έγκληματίαι» Τομ. 1ος σελ 76 «Τό δλον 

πνεύμα ̂  των νεωτέρων εγκληματολογιών δικαίων ανηλίκων είναι δτι δέον νά λαμβάνηται άε·- 
ί,Τκου;ευρυτατα 5ψΐν ή έν γένει υποκειμενική καί αντικειμενική κατάστασις παντός άνη-

. E'vo“ ενδεχόμενον μετ’ ού πολύ καί ή έκτέλεσις τού ποινικού σωφρονισμού των έφή-
6ων να δυσχερανθή σοβαρώς έάν τά τουριστικά σχέδια, περιλάβουν, ώς λέγεται, καί τήν νη- 

. , χ ίαν’ όπου το μόνον εν Ελλάδι σωφρονιστικόν κατάστημα. ’Ενταύθα είναι έπιβεβλτ- 
μενον να παρατηρητής δτι ή Πτυχία, είναι 6 ϊδανικώτερος τόπος λειτουργίας σωφρονιστικού 
καιασ.ηματος, οιότι ο έφηβος εν τώ φυσικω περιβάλλοντι τής νησίδος κινείται Ελευθέριος, 
αλλ άνευ κίνδυνου, _ δεχόμενος εποικοδομητικούς τήν έπίδρασιν τού έξαιρέτου περιβάλλοντος, 

χω ηδη προσωπικήν εμπειρίαν εξ εικοσάδος σωφρονιστικών καταστημάτων έν Ευρώπη* κα>
Πτηνί Τ “ Υνω^ “ ς διαπίσ\* δτι έξ άπόψεως θέσεως καί φυσικών πλεονεκτημάτων τό έν 
Πτυχία δεν συγκρίνεται με ουοεν άλλον. Δυστύχημα έν κυριολεξία, δθεν, θά είναι ή άπειλου- 
1̂ ν βΧ λε ί% τ0υ κα1 θ’ α“·^ £λέση τό δεύτερον πλήγμα μετά τό πρώτον τό όποιον δπέστη 
επ εσχάιων η σωφρονιστική υπηρεσία έκ τής απώλειας τού μοναδικού εις τήν Βόρειον Έλ 

α σωφρονιστικού Τορυματος τών αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, ήτις κατά τό κύριον
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Έκ των θεμάτων, άτινα ανέπτυξα ώς προκύπτοντα κατά την εφαρμογήν των 
περί άνηλίκων διατάξεων καί άτινα δέν είναι, ώς προεΐπον, τά μόνα, φρονώ δτι κα
τάδηλος καθίσταται ή ανάγκη ταχείας έκκαθαρίσεως τής περί άνηλίκων νομοθε
σίας, τής άναγομένης τόσον εις τήν πρόληψιν, δσον καί εις την καταστολήν τής 
έγκληματικότητος αυτών καί ή προσαρμογή τινών τών διατάξεων τοϋ Η’ κεφαλαίου 
τοΰ Π.Κ. πρός ρεαλιστικωτέρας άπόψεις.

Παραλλήλως πρός τάς ρηθείσας ώς άναγκαίας νομοθετικάς μεταβολάς τών περί 
- άνηλίκων διατάξεων καί τών καταλλήλων πνευματικών καί τεχνικών προϋποθέσεων 

διά τήν εφαρμογήν τών διατάξειον τούτων, τής σχετικής διαπαιδαγωγήσεως τής κοι
νής γνώμης, διά τήν οποίαν ή διάφορος μεταχείρισις τοϋ άνηλίκου, εξακολουθεί νά 
έχη τήν έννοιαν άσυγχωρήτου έναντι τούτου έπιεικείας, ύφίσταται θέμα μέγα, δσον 
καί κατεπεΐγον, νά συμπληρωθώσι τά υφιστάμενα κενά, ήτοι δικασταί άνηλίκων, 
κατά κύριον δικαστικόν έργον, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έπιμεληταί άνηλίκων, 
άναμορφωτικά καταστήματα, ίατροπαιδαγωγικοί σταθμοί, κέντρα παρατηρήσεο)ς, 
καθ’ δσον άλλως τά μέτρα τοΰ Ποινικού Κωδικός τής έν γένει περί άνηλίκων νομο
θεσίας θά έξακολουθοΰν '/ άποβαίνουν έν τή πράξει ήμίμετρα, ή έκ τούτων δέ βλάβη 
ένδέχεται νά είναι μεγαλυτέρα πάσης άναμενομένης ώφελείας (15) .

I. ΒΕΡΓΟΠΟ ΥΛΟΣ

μέρος αυτής, ήτοι έκταοις 14.500 στρεμμάτων παρεχωρήθη διά πράςεως τοδ Υπουργικού Συμ
βουλίου τής 22ας ’Ιουλίου 1965 εις τούς άκτήμονας καλλιεργητάς καί κτηνοτρόφους, άψε- 
0είσης μόνον έκτάσεως έκ 3.000 στρεμ. εις τήν φυλακήν.

15. "Ορα καί Γεωργάκη Ποινικόν Δίκαιον (Γενικόν Μέροςΐ) «Τό πρόβλημα τών άνηλί
κων εγκληματιών» σελ. 75-78.

Οί Α στυνομ ικο ί πού μ ελετο υν σ υ ν εχ ώ ς  προσφέρουν  
μεγάλη  υπ η ρ εσ ία  σ τή ν  κ ο ιν ω ν ία  κ α ί σ τό ν  έαυτό τ ο υ ς .

Τά « ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» σας δ ίνουν έκλεκτή  
π νε υ μ α τ ικ ή  τ ρ ο φ ή .



ΤΟ Ε ΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙ ΚΑΙ Ο Σ Τ Ι Σ  ΗΝ Ω ΜΕ Ν Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Ε Σ  *
'Υπό του κ. ΑΡΤΣΙΜΠΑΑΝΤ ΚΟΞ , Καθηγητου 
της Νομικής Σχολής του Πάνε—ιστημίου του Νάρβαντ

Για. νά καταλάβη κανείς τό εργατικό μας δίκαιο, πρέπει πρώτα ν’ άντιληφθή 
τό πνεύμα τού εργατικού μας κινήματος.

Ως τά 1880, οι Ηνωμένες ΙΙολιτειες ήταν ένα έθνος από ανεξάρτητους 
γεωργούς, βιοτέχνες καί καταστηματάρχες. ’Αργότερα, ή βιομηχανική επανάσταση, 
η εμφάνιση μεγάλων συγκεντρώσεων κεφαλαίου κ ι’ ή εξαφάνιση των συνόρων μάς 
μετέβαλε σέ μιά κοινωνία μισθωτών καί ημερομισθίων εργατών, στην οποία, οί πε
ρισσότεροι άνθρωποι έξαρτώνται απ’ την πώληση  τής εργασίας τους για νά κερ
δίσουν τό καθημερινό ψωμί τους καί νά ελπίσουν στην πρόοδό τους. Αυτοί οί ερ
γαζόμενοι είχαν ν’ αντιμετωπίσουν προβλήματα:

1) 'Ο μεμονωμένος εργάτης ήταν αναγκασμένος νά εργάζεται μέ όποιο ήμε- 
πρόσφερε ή εταιρεία. Ό συνεταιρισμένος εργοδότης, πού σπανίως χρεια- 
υπηρεσιες ενός ιδιαίτερου ανθρώπου, μπορούσε νά πή: «Πάρε τη δουλειά 

ηοους μας. Ά ν  δεν δεχτής, υπάρχουν άλλοι πού περιμένουν».
Η ασφάλεια τής εργασίας ήταν μεγάλο πρόβλημα. ’Ά ν ένα έργοστάσιο 
3̂ ς εργάτες του επειδή δεν είχε παραγγελίες, ή άν ένα άλλο διέλυε τις

ρομίσθιο πρόσφερε ή έταιρ$
ζόταν τ!,ς υπηρεσίες ένός ιδ
μέ τούς ορούς μας. 'λΆν δέ·
,  , 2) Ή  ασφάλεια τής^
απέλυε τούς εργάτες του £7
μηχανές του καί πήγαινε (
και στερήσεις.

3) Ια  εργατικά άτυχ3) Τά εργατικά ατυχήματα κ ι’ οί ασθένειες, μέ την απώλεια ημερομισθίων 
πού συνεπάγονταν, αποτελούσαν άλλη πηγή δυσκολιών.

4) Η συγκέντρωση χιλιάδων εργαζομένων σέ εργοστάσια πού ανήκαν στις 
επιχειρήσεις αποτελούσε μιά μεγάλη δύναμη πού τη χρησιμοποιούσαν πολύ

εύκολα μέ αυθαίρετο τρόπο.
5) Οί άνθρωποι άρχισαν νά χάνουν την υπερηφάνεια τής εργασίας πού χα

ρακτήριζε την παλιά βιοτεχνία. Περιορισμένοι σέ δουλειά ρουτίνας, έβλεπαν τον 
εαυτό τους διαρκώς περισσότερο σάν μονάδες έργασίας. ’Ήθελαν νά έχουν μιά φω- 
■ντ̂ αποφάσεις των επιχειρηματιών πού τούς αφορούσαν.

Κάθε βιομηχανική κοινωνία αντιμετωπίζει αυτά τά προβλήματα. Μερικές χώ- 
ρες προσπάθησαν νά τά λύσουν μέ την κοινωνική νομοθεσία. Οί εργατικές ενώσεις 
τους είναι ουσιαστικά πολιτικές οργανώσεις. ’Άλλες χώρες στράφηκαν πρός κάποια 
μορφή κοινοπραξίας κεφαλαίου - έργασίας, πρός την εθνικοποίηση τής βιομηχα
νίας, ακόμα καί πρός βίαιες επαναστάσεις.

νορα προν
τια πρός τήν κυβέρνηση καί πίστη στην αυτοδιάθεση. Ή  ρεοστάτης της  αμερικα
νικής κοινωνίας εμπόδιζε τήν ανάπτυξη ενός συνειδητού προλεταριάτου. Ή  επιτυ
χία τού αμερικανικού ονείρου αποθάρρυνε τούς ριζοσπαστικούς μεταρρυθμιστές. Οί 
Αμερικανοί^ εργαζόμενοι στράφηκαν λοιπόν, σιγά - σιγά, πρός τήν αύτοβοήθεια, στα 

πλαίσια  ̂τού ύπάρχοντος οικονομικού συστήματος. Σχημάτισαν εργατικές ενώσεις 
για νά ενεργούν σάν  ̂ομάδα — νά διαπραγματεύονται συλλογικά μέ τούς έργοδό- 
-ες, ζητώντας μεγαλύτερα ήμερομίσθια. λιγώτερες ώρες καί, βελτίωση τών Συνθη
κών εργασίας. Αν ένας έρογβότης άρνιόταν, ή ένωση κήρυττε απεργία ώσπου εκεί
νος να συνθηκολόγηση ή νά έπιτευνθώ συαβιβασιιόε.νθηκολογήση ή νά έπιτευχθή συμβιβασμός.

« Ομιλίες για τό ’Αμερικανικό Δίκαιο». ’Έκδοση ΦΕΞΗ, 1965.
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Ή  οργάνωση των ανοργάνωτων έγινε τό «πιστεύω» των συνδικαλιστών. 'Η ά- 
περγία, τό μποϋκοτάρισμα κι' ή οργάνωση ομάδων εναντίον των. απεργοσπαστών, 
έγιναν τά κύρια δπλα τους. Ή  συμμετοχή στις ενώσεις κ ι’ ή συλλογική διαπραγμά
τευση θά είχαν μικρή αξία, χωρίς τό δικαίωμα νά χρησιμοποιηθούν αυτά τά οικο
νομικά δπλα, γιατί λίγες «εκούσιες» συμφωνίες έκτελοΰνται δταν δεν ύπάρχη οικο
νομική δύναμη.

Πολλοί έργοδότες άντιτάχθηκαν σκληρά στή συνδικαλιστική οργάνωση των 
έργατών τους. ’Απειλούσαν κ ι’ απέλυαν τά μέλη των ενώσεων, κυκλοφορούσαν μαυ
ροπίνακες τών οργανωτών τους, προσλάμβαναν κατασκόπους των έργαζομένων, καί 
μερικές φορές κατέφευγαν στή βία καί τόν εκφοβισμό. Σιγά - σιγά δμως, κέρδισε 
έδαφος ή άποψη πώς ό νόμος θάπρεπε νά προστατεύη τις έργατικές ένώσεις καί νά 
ένθαρρύνη τήν επέκταση τών συλλογικών διαπραγματεύσεων, επί μιας μεθόδου βελ- 
τιώσεως τής τύχης τών έργατών χωρίς άμεσο κυβερνητικό έλεγχο τής οικονομίας. 
Αυτή ή άρχή έγινε μόνιμο καθεστώς στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μέ τόν Ερ
γατικό Νόμο τών Σιδηροδρόμων τού 1926. Τό σύστημα αυτό εφαρμόστηκε σ’ δλες 
τις επιχειρήσεις (έκτος από πολύ μικρές τοπικές βιοτεχνίες) μέ τόν Εθνικό Νόμο 
Εργατικών Σχέσεων τού 1935, πού αποτελεί τή βασική εργατική μας νομοθεσία.

Πρώτον, δ ’Εθνικός Νόμος ’Εργατικών Σχέσεων έγγυάται ατούς έργαζομένους 
τήν ελευθερία νά σχηματίζουν, νά μετέχουν καί νά υποστηρίζουν τις έργατικές δρ- 
γανώσεις. 'Ο νόμος απαγορεύει τήν συγκεκριμένη άντισυνδικαλιστική δράση απο 
μέρους τών έργοδοτών, δπως τις απολύσεις τών συνδικαλιστών καί τήν ίδρυση ορ
γανώσεων πού έλέγχονται άπ’ τήν έπιχείρηση. Περιέχει έπίσης μιά γενική απα
γόρευση εναντίον κάθε έπεμβάσεως τού έργοδάτου στήν έλευθερία όργανώσεως καί 
έπιλογής αντιπροσώπων στις διαπραγματεύσεις. 'Η παραβίαση τού νόμου χαρα
κτηρίζεται ώς απαράδεκτη άντιεργατική ένέργεια.

Δεύτερον, δ ’Εθνικός Νόμος ’Εργατικών Σχέσεων έπιβάλλει σέ κάθε έργοοότη 
τήν έννομη υποχρέωση νά διαπραγματευθή καλόπιστα γ ιά  τα ημερομίσθια, τις ώ
ρες καί τούς άλλους ορούς καί προϋποθέσεις έργασίας, μέ κάθε έργατική ένωση πού 
βρίζεται ώς αντιπρόσωπος τών έργαζομένων άπ’ τήν πλειοψηφίαν τους, καί συγ
κεκριμένα μέ τήν δμάδα πού ορίζεται γ ιά  νά διεξαγάγη τις διαπραγματεύσεις. Η 
δμάδα αυτή μπορεί ν’ άποτελήται άπ’ δλους τούς έργαζομένους μιας εταιρείας, άπ 
τούς έργαζομένους ενός έργοστασίου ή ενός τμήματος τού έργοστασίου, ή άπό έργα
ζομένους πού ανήκουν σέ μιά ειδικότητα, λόγου χάρη μηχανικούς, ξυλουργούς, ή υ
δραυλικούς. Μερικές φορές, ή δμάδα περιλαμβάνει τούς έργαζομένους πολλών έρ
γοδοτών. "Αν ύπάρχη άμφιβολία γ ιά  τήν έκλογή τών έργαζομένων, δ άντιπρόσω- 
πος έκλέγεται μέ μυστική ψυφοφορία. "Η οί έργαζόμενοι μπορούν νά ψηφίσουν πώς 
δέν θέλουν νά έχουν άντιπρόσωπο τής ένώσεως.

’Έτσι, δ έργατικός νόμος μας μεταφέρει στις σχέσεις έργατών - έργοδοτών 
τήν πολιτική άρχή τής πλειοψηφίας. Αυτό άποτελεΐ σαφή άμερικανική έξέλιξη. Ή  
ένωση πού έχει ύποδειχθή άπ’ τήν πλειοψηφία ώς άντιπρόσωπός τους, μιλάει έξ 
ονόματος δλων τών έργαζομένων. Ό  εργοδότης είναι ένοχος άπαράδεκτης άντιερ- 
γατικής συμπεριφοράς άν διαπραγματευθή μέ ενώσεις πού δέν άντιπροσωπεύουν τήν 
πλειοψηφία, ή άν άλλάξη τά ημερομίσθια, τις ώρες ή τις συνθήκες έργασίας χωρίς 
νά συμβουλευθή τήν ένωση τής πλειοψηφίας.

Τρίτον, δ ’Εθνικός Νόμος Εργατικών Σχέσεων έγγυάται στούς έργαζομένους 
τό δικαίωμα ν’ άποδύωνται σέ «συνδυασμένες ένέργειες», δηλαδή άπεργίες. μποϋ
κοτάζ καί οργάνωση ομάδων εναντίον τών άπεργοσπαστών, είτε γ ιά  νά ύποστηρί- 
ξουν τις άξκύσεις τής ένώσεως άπέναντι σ’ έναν εργοδότη μέ συλλογικές διαπραγμα
τεύσεις, είτε γ ιά  νά συμβάλουν στή διάδοση τής συνδικαλιστικής όργανώσεως. Αυ
τή ή έλευθερία χρησιμοποιήσεως οικονομικών οπλών έπιτρέπει στις ενώσεις νά 
οιαπραγματεύωνται ικανοποιητικά.

Τά καθήκοντα τής προλήψεως τής άντεργατικής συμπεριφοράς, τού καθορι-
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σμοϋ της κατάλληλης αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις, καί τής διενερ- 
γειας εκλογών για τήν ανάδειξη των αντιπροσώπων στις διαπραγματεύσεις ανήκουν 
στο Εθνικό Συμβούλιο Εργατικών Σχέσεων, μια διοικητική υπηρεσία πού οί απο
φάσεις της ύπόκεινται σέ περιορισμένη επιθεώρηση άπ’ τά δικαστήρια.

Η συλλογική διαπραγμάτευση ικανοποιεί μια βασική ανάγκη τών βιομηχανι
κών εργατών — τή φυσική, ανθρώπινη επιθυμία νά μετέχουν σέ άποφάσεις πού 
αφορούν τήν εργατική ζωή τους. Οί εργάτες ενός εργοστασίου εκλέγουν συνήθως 
τήν επιτροπή πού, σέ συνεννόηση μέ τούς έμμισθους υπαλλήλους τής ένώσεως, δια
τυπώνουν τις προτάσεις πού θά κάνη ή ένωση στον εργοδότη. “Οταν έπιτευχθή μια 
προσωρινή συμφωνία, οί εργάτες μπορούν νά τή συζητήσουν στή συγκέντρωση τής 
ενωσεως και νά ψηφίσουν αν θά τή δεχθούν ή θά έπιμείνουν γιά εύνοϊκώτερους ο
ρούς. Αν δ εργοδότης κ ι’ ή ένωση δέν συμφωνήσουν, γίνεται απεργία.

Ο Εθνικός Νόμος Εργατικών Σχέσεων δέν προβλέπει κρατικό μηχανισμό γιά 
τήν επίλυση τών εργατικών διενέξεων. Μοναδικοί σκοποί τού νόμου είναι: 1) Νά 
προστατεύη τό σχηματισμό ενώσεων, ώστε οί εργαζόμενοι νά μπορούν ν’ ασκήσουν 
αρκετή πίεση γιά νά λύσουν τά προβλήματά τους σέ μιά βιομηχανική κοινωνία, καί 
2) Νά παρέχη τό πλαίσιο γιά διαπραγματεύσεις ανάμεσα στόν εργοδότη καί τούς 
εργαζομένους, πού νά οδηγούν σέ εκούσιες συμφωνίες. ’Απ’ τό σημείο αυτό κι’ .επει- 
.α, ο καθορισμός τών ημερομίσθιων καί τών άλλων δρων καί προϋποθέσεων τής 
άπασχολήσεως αποτελεί ιδιωτική, δχι κρατική ύπόθεση.

Τόνισα τόν οικονομικό ρόλο τώιν εργατικών μας ενώσεων καί τό νομικό πλαί
σιο οπού οί συνθήκες τής άπασχολήσεως ορίζονται μέ ιδιωτική συμφωνία, γιατί αυ
τό είναι τό κυριώτερο χαρακτηριστικό τού συστήματος μας βιομηχανικών σχέσεων. 
Αλλά οί εργατικοί νόμοι μας προσπαθούν επίσης νά λύσουν μερικά προβλήματα 

μέ τόν άμεσο κρατικό έλεγχο. Οί δυό μέθοδοι άλληλοσυμπληρώνονται. Οί νόμοι κα
θορίζουν τ̂ή μικρότερη προστασία πού παρέχεται σέ κάθε εργάτη. Κι’ οί έργατικές 
ενώσεις διαπραγματεύονται κατόπιν υψηλότερα επίπεδα μέ ιδιωτική συμφωνία, ό- 
πουδήποτε μπορούν νά τό κάνουν.

Ή  αλληλοσυμπλήρωση αυτή φαίνεται λ.χ. στόν καθορισμό τών ημερομισθίων. 
Ό Νόμος Κατωτάτων ’Εργατικών ’Αποδοχών καθορίζει κατώτατη αμοιβή 1 δολλά- 
ριο τήν ώρα γιά κάθε έργάτη πού χρησιμοποιείται στήν παραγωγή προϊόντων γιά 
διαπολιτειακό εμπόριο. Ειδικοί ομοσπονδιακοί νόμοι απαιτούν άπ’ τούς εργολάβους 
δημοσίων έργων καί τούς κατασκευαστές προϊόντων γιά τά όποια υπάρχει κρατική 
σύμβαση νά πληρώνουν τό μέσο ημερομίσθιο πού υπάρχει στήν κοινότητα, δπως κα
θορίζεται άπ' τόν̂  Υπουργό τής Εργασίας. Αυτή ή αμοιβή μπορεί νά είναι σημαν- 
.ικα ανώτερη απ το 1 δολλαριο τήν ωρα πού απαιτεί δ Νόμος Κατωτάτων ’Ερ
γατικών ’Αποδοχών. "Ενας βιομήχανος ηλεκτρικών λαμπτήρων, λ.χ., πρέπει νά 
πληρώση σέ κάθε έργάτη^ πού παράγει λαμπτήρες γιά τήν Κυβέρνηση τουλάχιστον 
1.25 δολλάρια τήν ώρα. Ενας εργολάβος οικοδομών μπορεί νά ύποχρεωθή νά^πλη- 
ρώση τούς οικοδόμους 4 δολλάρια τήν ώρα.

Τά πραγματικά ημερομίσθια πού έπιτυγχάνονται μέ τις συλλογικές συμβάσεις 
είναι μεγαλύτερα άπ’ τά  ̂ελάχιστα δρια πού καθορίζουν οί νόμοι. Οί συμβάσεις τών 
^Ηνωμένων ’Εργατών Αυτοκινήτων μέ τις μεγάλες έταιρεΐες αυτοκινήτων καθορί
ζουν έλάχιστη^ άμοιβή 2.14 δολλαρίων τήν ώρα (χωριστά οί τιμαριθμικές αυξή
σεις) . Ή  κατώτατη ωριαία άμοιβή στις συμβάσεις τών Εργατών Χαλυβουργίας μέ 
'γ  μεγάλες εταιρείες είναι 2.03 δολλάρια τήν ώρα. Οί άμοιβές γιά τούς ειδικευ
μένους εργάτες είναι πολύ μεγαλύτερες.

, 0 ί ώρες εργασίας ρυθμίζονται μέ τόν ίδιο περίπου τρόπο. Ό  Νόμος Κατω- 
ταιΐον Εργατικών Αποδοχών απαγορεύει σ’ έναν έργοδότη πού ύπόκειται στόν δ- 
μοσπονδιακό ελεγχο νά άπα σχολή έναν έργάτη περισσότερο από 40 ώρες τήν έβδο- 
μαοα, έκτος αν πληρώνη στόν έργάτη γ ιά  κάθε ύπερωριακή ώρα μιά άμοιβή IV, 
φορά οσο είναι ή κανονική. Οί συλλογικές συμφωνίες περιέχουν αυτό τόν κανόνα,
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μά κ ι’ έγγυώνται συχνά διπλάσια Αμοιβή γιά κάθε εργασία πού γίνεται Σάββατο ή 
Κυριακή, καί πολλές απαιτούν πληρωμένες ετήσιες διακοπές, καθώς καί τουλάχι
στον 8 αργίες τό χρόνο μέ πλήρεις αποδοχές.

Ό  τρόπος μέ τον όποιο οί συλλογικές διαπραγματεύσεις συμπληρώνουν τη νο
μική προστασία τού κατωτάτου ορίου φαίνεται καθαρώτερα απ’ τις πρόσφατες εξε
λίξεις στον τομέα τής κοινωνικής άσφαλίσεως. Σύμφωνα μέ τό Νόμο Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων τού 1938, ένας εργάτης άνω των 65 ετών, πού έργάσθηκε σ δλη του 
τή ζωή κ ι’ άποσύρθηκε, εισπράττει απ’ τό Κράτος 200 δολλάρια τό μήνα. Πολ
λές εργατικές συμφωνίες συμπληρώνουν αύτό τό κρατικό πρόγραμμα με συντάξεις 
πού πληρώνουν οί εργοδότες. Λόγου χάρη, ένας εργάτης τής Εταιρείας Αυτοκίνη
των Φόρντ, πού άποσύρεται την 1η ’Ιανουάριου 1961, επειτα απο 20ετη εργασία, 
θά π,άρη μια πρόσθετη σύνταξη 48 δολλαρίων τό μήνα απ ’ τήν εταιρεία. Η ίδια 
άρχή έχει έπεκταθή μέ συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ασφάλεια ζωής, στη 
νοσοκομειακή περίθαλψη, στην άσθένεια καί στίς άποζημιώσεις για ατυχήματα.

Ή  ανάγκη ασφαλείας τού Ιργάτου γ ιά  τήν περίπτωση πού χάνει το εισόοημα 
του από έλλειψη εργασίας, Αντιμετωπίζεται άπ’ τήν ασφάλιση έναντίον τής ανερ
γίας. Σύμφωνα μ’ έναν ομοσπονδιακό νόμο, κάθε Πολιτεία διατηρεί, μέ φορολογία 
καί Ασφάλιση· ένα κεφάλαιο, άπ’ τό όποιο πληρώνονται εβδομαοιαΐα επιδόματα στους 
εργάτες πού χάνουν τήν εργασία τους χωρίς δικό τους φταίξιμο. Τό επίπεδο τής 
πληρωμής διαφέρει Από Πολιτεία σέ Πολιτεία, καθώς καί Ανάλογα μέ τόν Αριθμό 
τών προσώπων πού έξαρτώνται Απ’ τόν εργαζόμενο. Ενας άνορας με γυναίκα και 
δύο παιδιά μπορεί νά κερδίζη 30 δολλάρια τό μήνα στο Μισσισσιπη, και 50 στη 
Μασσαχουσέττη. Μερικές συλλογικές συμβάσεις, Αλλά οί λιγώτερες, προσθέτουν κι 
άλλα σ’ αυτά τά ποσά. Αάγου χάρη, βάσει τής συμφωνίας Ανάμεσα ατούς Ηνωμέ
νους ’Εργάτες Αυτοκινήτων καί στήν Εταιρεία Αύτοκινήτινν Φόρντ, ένας άνεργος 
εργάτης μέ 5 έτών υπηρεσία θά είσπράττη τά 65% τών εβδομαδιαίων άποδοχών^του 
Ιπί 26 εβδομάδες. Αύτό σημαίνει πώς οί χαμηλότερα πληρωμένοι εργάτες, άν Απο
λυθούν μετά 5 έτών έργασία, θά λάβουν 55 δολλάρια τήν εβδομάδα γιά τις πρώ
τες--26 έβδομάδες Ανεργίας, εν μέρει Απ’ τό κρατικό κεφάλαιο πού προβλέπει δ 
νόμος, κι’ έν μέρει Απ’ τόν έργοδότη.

Μολονότι ή συλλογική σύμβαση μπορεί νά γίνη σεβαστή άπ’ τά αστικά οικα- 
στήρια, οί εργάτες κ ι’ οί εργοδότες στηρίζονται κυρίως σέ ιδιωτικές,^ μή κρατικές 
διαδικασίες γιά νά Ιπιβάλουν τά δικαιώματα τους Απ’ τις συμβάσεις αυτές. Ό  ισχυ
ρισμός ότι παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα τού εργαζομένου σύμφωνα^ με τη συλλο
γική σύμβαση συζητεΐται πρώτα Αναμεσα στόν αιρετό τοπικο αντιπρόσωπό τών -ρ- 
γατών καί τόν επόπτη τού εργοδότη. Αν διαφωνούν, συζητεϊ το πρόβλημα μέ τόν 
διευθυντή τού εργοστασίου ή επίσης αιρετή επιτροπή παραπόνων τής ενωσεως. Α
πό κεΐ καί πέρα, τό παράπονο μπορεί νά παραπεμφθή σέ μιά σύσκεψη Ανάμεσα 
ατούς άρυ,οδίρυς τής εθνικής ενώσειος καί τους ανώτερους υπάλληλους τής 
εταιρείας.' Σχεδόν όλα τά παράπονα λύονται σ’ αύτό τό στάδιο. Ολες πε
ρίπου οί συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν, πάντως, πώς αν μιά διαφωνία πού 
προκύπτει κατά τή διάρκεια τής ισχύος τής συμβάσεως όέν ρυθμισθή στήν κανονική 
διαδικασία τών παραπόνων, ύποβάλλεται σέ διαιτητή γιά τελική^ καί^ δεσμευτική 
Απόφαση, χωρίς Απεργία ή λοκάουτ. Σέ μιά μεγάλη εταιρεία, ό διαιτητής 
μπορεί νά είναι μόνιμος, έκλεγόμενος άπ’ τά δύο μέρη, καί ν’ άποφασίζη για πολλές 
εκατοντάδες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Στις μικρότερες επιχειρήσεις, διορίζεται συ
νήθως, γιά ν’ Ακούση ένα συγκεκριμένο παράπονο, είτε απ τα ουο μέρη ^ειτε Από 
κάποια Αμερόληπτη υπηρεσία. Οί περισσότεροι διαιτηταί προέρχονται άπ’ τά πα
νεπιστήμια, μά μερικοί άπ’ αύτούς έχουν κάνει τή διαιτησία ένα καινούργιο έπαγ- 
γελμα. Οί Αποφάσεις τους καλύπτουν μιά μεγάλη ποικιλία θεμάτων — τή^βασιμό- 
τητα μιας Απολύσεως, τήν προτεραιότητα στίς προαγωγές, τήν κατάταξη τής εργα
σίας, τις κατ’ Αποκοπήν Αμοιβές γιά νέα προϊόντα ή διαδικασίες, τόν συμψηφισμό
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ημερομισθίων, ακόμα καί βασικά ζητήματα όπως τό δικαίωμα τής διευθύνσεως νά 
μεταβάλλη τις βάρδιες ή νά έγκαθιστά νέες μηχανές.

Ό χειρισμός των απολύσεων αποτελεί ένα άπ’ τά χαρακτηριστικώτερα δείγμα
τα τοΰ συστήματος τών εργατικών μας σχέσεων. Σέ μερικές χώρες, ένας εργάτης 
πού πιστεύει δτι απολύθηκε άδικα, μπορεί νά καταφυγή σ’ ένα εργατικό δικαστή
ριο με τό έπιχείρημα πώς παραβιάσθηκε ένα νόμιμο δικαίωμά του. Στις Ηνωμένες 
ΙΙολιτεΐες, δ νόμος δέν επεμβαίνει στά ζητήματα αυτά. "Οπου υπάρχει ένωση, ή. 
συλλογική σύμβαση απαγορεύει συνήθιος τήν απόλυση «χωρίς δικαιολογημένη αι
τία». Ό εργάτης πού νομίζει δτι αδικήθηκε μπορεί νά παραπονεθή στην ένωση πώς 
δ εργοδότης παραβίασε τή σύμβαση, κ ι’ άν ή ένωση δέν μπορή νά έπιτύχη επανόρ
θωση από μέρους του εργοδότη, υποβάλλει τό θέμα σέ διαιτησία, καταψεύγοντας σ’ 
έναν αμερόληπτο ιδιώτη.

"Ετσι, οί συμβάσεις κ ι’ οί διαδικασίες παραπόνων, περιλαμβανομένης τής διαι
τησίας, παρέχουν μιά εργατική δικαιοσύνη, μέ εφαρμόσιμα δικαιώματα κι’ αποκα
ταστάσεις. Ομως, αυτά γίνονται εθελοντικά καί μέ ιδιωτική συμφωνία, χωρίς πολ
λή προσφυγή στήν επίσημη νομοθεσία. 'Ο νόμος προμηθεύει τό πλαίσιο, προστατεύ
οντας την ίδρυση ενώσεων καί απαιτώντας άπ’ τούς εργοδότες νά διαπραγματεύων- 
ται συλλογικά. Αναγνωρίζει τά δικαιώματα απεργίας, μποϋκοτάζ καί όργανώσεως 
ομάδων εναντίον τών απεργοσπαστών σέ μιά επιχείρηση. Κατά τά άλλα, τό βασικό 
νομικο καθεστώς σπανιως παίζει ρόλο, έκτος άν δ εργοδότης ή ή ένωση άφεθή νά 
εφαρμόση τή συμφωνία τής διαδικασίας ή τήν απόφασή της.

Αυτό το σύστημα τών συλλογικών διαπραγματεύσεων, κ ι’ ιδιαίτερα ή αρχή 
τής πλειοψηφίας, δίνει στήν ένωση πού έχει άναγνωρισθή ώς ό αποκλειστικός αν
τιπρόσωπός μεγάλη εξουσία πάνιο στις αποδοχές, στις συνθήκες εργασίας καί στά 
παραπονα κάθε εργάτη πού ανήκει στήν ένωση. Μέ τήν προστασία τοΰ Εθνικού 
Νομού Εργατικών Σχεσεων καί τού Νόμου γιά τούς Εργάτες Σιδηροδρόμων, οί 
ενώσεις μεγάλωσαν γρήγορα σε έκταση καί δύναμη. Αυτός ό συνδυασμός περιστά
σεων αύξησε πολύ το δημόσιό ενδιαφέρον γιά τήν καλή διοίκηση τών εσωτερικών 
ςητημάτων τών ενωσεων — τη διαχείριση τών χρημάτων τους, τή συμπεριφορά τών 
υπαλλήλων τους, την έγγραφη καί τήν απόλυση μελών, καί τό δικαίωμα τών με
λών νά μετέχουν στή διοίκηση τών υποθέσεων τής ένώσεως. "Ως τά 1959, αυτά τά 
προβλήματα είχαν εγκαταλειφθή στά δικαστήρια τών 48 Πολιτειών, χωρίς νομο
θετική ρύθμιση, μα τόν Σεπτέμβριο τοΰ έτους αύτοΰ, τά Κογκρέσσο ψήφισε τό Νόμο 
για τη Διοίκηση τών Εργατικών Ενώσεων, πού ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στις 
εργατικές ενώσεις, ̂ τούς υπαλλήλους τους καί τά μέλη τους. Ό  νέος νόμος απαιτεί 
απ’ τις εργατικές ενώσεις νά υποβάλλουν ακριβείς οικονομικούς απολογισμούς στήν 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, απολογισμούς πού νά μπορούν νά τούς εξετάζουν τόσο τά 
μέλη τους οσο και το κοινο. Η δημοσιοτης θεωρείται δτι αποτελεί μιά εγγύηση 
εναντίον τής καταχρήσεως κεφαλαίων τής Ένώσεως. Ό  νόμος έγγυαται έπίσης στά 
μ.ελη το δικαίωμα νά μιλούν ελεύθερα στις συγκεντρώσεις τής ένώσεως, νά κάνουν 
μηνύσεις^ εναντίον τών υπαλλήλων της σέ περίπτωση διαπράξεως αδικήματος, νά 
μήν άποοαλλωνται απο μια ένωση χο)ρίς έγκαιρη προειδοποίηση καί δίκαιη κρίση, 
καί νά ψηφίζουν γιά τήν έκλογή τών αντιπροσώπων τους καί γ ι' άλλα θέματα πολι
τικής^ πού απασχολούν τήν οργάνωση. Ό νόμος ρυθμίζει τις εκλογές τής ένώσεως 
μέ κάποια λεπτομέρεια, ζητώντας δχι μόνο μυστική ψηφοφορία μά καί εγγυήσεις 
προωρισμενες να εξασφαλίσουν ενότητα αναμεσα στους ύποψηφίους καί τίμια κατα
μέτρηση τών ψήφων.

Αυ loi οι κανονισμοί είναι καινούργιοι, και δεν μπορούμε νά ’μαστέ βέβαιοι γιά 
τις συνέπειές τους. Η ελπίδα τών εμπνευστών τους είναι πώς θά προστατεύσουν τά 
μέλη καί θά διαφυλάξουν τή δημοκρατία μέσα στις ενώσεις, χωρίς νά έπεμβαίνουν 
στή διοίκησή τους ή νά περιορίζουν τή διαπραγματευτική τους δύναμη.

Θαθελα όμως νά ξαναγυρίσω τώρα στό θέμα τών απεργιών, τοΰ μποϋκοτάζ
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καί της όργανώσεως ομάδων εναντίον των απεργοσπαστών. '0  εργατικός νόμος μας, 
δπως παρατήρησα προηγουμένως, τά επιτρέπει αυτά — αλλά ύπάρχουν μερικοί πε 
ριορισμοί. Τό εργατικό κίνημα άντιτίθεται σέ κάθε περιορισμό κι οί έργοοότες ζη
τούν διαρκώς νέους περιορισμούς. Γι’ αυτό, δ κλάδος αυτός τοϋ εργατικού δίκαιου 
είναι δ πιο επίμαχος.

Ό νόμος Τάφτ - Χάρτλεϋ τού 1947 χαρακτηρίζει παρανομ,α ωρισμενα ̂  είδη 
κοινής δράσεως — μποϋκοτάζ, απεργίες καί μαζικές διαδηλώσεις, καθώς κι άλ
λες μορφές βίας στις έργατικές διαφορές. Ό Νόμος Διοικήσεως των Εργατικών 
Ενώσεων τού 1959 απαγορεύει τή χρησιμοποίηση δμάόων απεργών για  ̂ την παρεμ- 
πόδιση τών απεργοσπαστών, ή γιά τόν εξαναγκασμό ενός εργοδότη ν αναγνώρι
ση, ή να διαπραγματευθή, μέ μια εργατική ένωση. Αυτοί οι νόμοι περιορίζουν τό 
δικαίωμα τών πολύ ισχυρών ένώσεων νά χρησιμοποιούν την οικονομική τους δύνα
μη γιά την οργάνωση τών εργατών, κι αφήνουν τούς Αμερικανούς εργάτες ελευ- 
θερους ν’ άπεργοΰν εναντίον ενός έργοδότη δταν οί αντιπρόσωποι τής ενωσεως οεν 
κατορθώνουν νά διαπραγματευθοΰν μία ικανοποιητική συλλογική σύμβαση. Αυτή ή 
έλευθερία τής άπεργίας καθιστά αποτελεσματική τη συλλογική διαπραγμάτευση.

Έ ξ αιτίας τών ανθρώπινων καί οικονομικών δαπανών τών απεργιών, δ εργα
τικός νόμος άσχολεΐται μέ τήν καθιέρωση διαδικασιών που δδηγοΰν σε ειρηνικές 
διευθετήσεις. 'Ο Νόμος τών Εργατών Σιδηροδρόμων προβλέπει ότι οι διάφορες για 
κ,αινούργιες συμβάσεις πού αφορούν σιδηροδρόμους ή αεροπορικές γραμμές, πού^δεν 
μπορούν νά ρυθμισθοΰν ανάμεσα στους εργοδότες καί τούς αντιπροσώπους τής ένώ- 
σεως τών έργαζομένων, πρέπει νά ύποβάλλωνται στή μεσολάβηση μιας κρατικής υ
πηρεσίας. ’Ά ν  οί μεσολαβηταί όέν μπορέσουν νά κάνουν τά δύο μέρη να συμφωνή
σουν, πρέπει νά προτείνουν διαιτησία. "Αν κάποιο άπ’ τά δύο μέρη δεν εχη διάθεση 
νά ύποταχθή στή διαιτησία, ή διένεξη παραπέμπεται στον Πρόεδρο, πού μπορεί νά 
διορίση ένα ’Έκτακτο Συμβούλιο γιά νά εξετάση τά στοιχεία καί νά προ6·η σέ̂  συ
στάσεις γιά  τή ρύθμιση τής διαφοράς. “Ωσπου νά ύποβάλη την έκθεση του τό Εκ
τακτο Συμβούλιο καί 30 μέρες κατόπιν, άπαγορευεται ή απεργία η αλλαγ q στις 
συνθήκες εργασίας. Ό  νόμος αφήνει τότε τούς εργοδότες^έλεύθερους νά θέσουν σ 
εφαρμογή οποίες συνθήκες έργασίας θέλουν, καί τις ένώσεις ελεύθερες ν άπερ-
γήσουν. _ 5 , , , , ,

Δέν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη γιά  τις άλλες επιχειρήσεις, έκτος^ απ  ̂ τους 
σιδηροδρόμους καί τις άεροπορικές γραμμές. "Αν μιά διένεξη απειλή την εθνική 
υγεία ή ασφάλεια, δπως συνέβη μέ τή μεγάλη απεργία χάλυβος τοΰ̂  1959, δ νόμος 
Τάφτ - Χάρτλεϋ επιτρέπει στον Πρόεδρο ν άποσπάση μιά δικαστική απόφαση που 
/ άπαγορεύη ατούς εργαζομένους τήν απεργία επί 80 ημέρες.^Σ δλες τις άλλες 
περιστάσεις, ή απεργία μπορεί ν’ άρχίση μόλις έκπνεύση όποιαοήποτε προγενέστε
ρη συλλογική σύμβαση. _ _

Αυτή ή μέθοδος καθορισμού τών ημερομισθίων καί τών συνθηκών εργασίας 
συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες σέ χαμένα ημερομίσθια και μειωμένη παραγωγή. 
Μερικές φορές, οί δυσκολίες έπεκτείνονται καί σέ άλλα τμήματα τής κοινότητος. 
Ή  τελευταία απεργία τών εργατών χάλυβος έοωσε αφορμή σε πολλές προτάσεις 
γιά  τήν ύποχρεωτική ρύθμιση τών εργατικών διαφορών. Στά τελευταία χρονιά, 
γεννήθηκαν επίσης σοβαρές ανησυχίες μήπως οί συμφωνίες πού διαπραγματεύονται 
οί εργοδότες κ ι’ οί εργάτες θέτουν σέ κίνδυνο τά δημόσιο συμφέρον, συμβάλλοντας 
στον πληθωρισμό. Στις έπόμενες δεκαετίες, οί Ηνωμένες Πολιτείες θ’ απασχολη
θούν πολύ μ’ αυτά τά προβλήματα, μά παρ’ όλο πού ή̂  Κυβέρνηση μπορεί να παι- 
ζη ενεργότερο μέρος στις διαπραγματεύσεις, είναι άπίθανο ν’ άντικαταστήση τις 
έθελοντικές συμφωνίες μέ τό νόμο. Οί περισσότεροί μας θεωρούμε τις Αναπόφευκτες 
δαπάνες ώς τίμημα τής έλευθερίας. Είμαστε πεπεισμένοι πώς ή διαπραγμάτευση 
συμβάσεων είναι πιό ελαστική καί πιό δημιουργική, κΤ αφυπνίζει ευγενεστερες άν- 
θρώπινες ιδιότητες, άπ’ τόν κρατικό έλεγχο.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ
____________________ 'ϊπ ό  του ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ,

Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων έ. σ.

Ινανένας αγώνας, καμμιά μεταβολή, καμμιά επανάστασής δέν ήμπορούμε νά 
,ιοΰμε, δτι^πετύχε, έστω καί αν έπεβλήθη μέ τή βία, αν δέν δικαιολογηθή καί θειο- 
ρηακώς, αν δηλαδή δέν δημιουργηθοΰν στη συνείδησι κάθε ανθρώπου οί πεποιθή
σεις εκείνες, πού κρίνουν τήν αναγκαιότητα αυτής.

Τούτο αναγκάζει τούς ηγέτες, καί γενικά  τούς αρχηγούς των αγώνων όποιασ- 
σΤμ,Οιε μορφής και πρό παντός των κοινωνικοπολιτικών αγώνων, νά δημιουργούν 
ι,ην φιλοσοφία τους με μια βαθύτερη άνάλυσι των αιτίων πού γεννούν, καλλιεργούν 
και επιβάλλουν τούς αγώνες αυτούς.

^ σ.α ,5 τα πλαι'σια αυτά τοποθετείται καί ή εθνική έπανάστασις τού Στρατού 
εκην λλαδα, κατά τήν^21ην Απριλίου 1967. Ή  άναγκαιότης αυτής έκρίθη, δταν 
εοημιουργηθη στη συνείδησι κάθε πολίτου, πού έσκέπτετο σάν “Ελληνας καί σαν 

°ικ°γενειάρχης, ότι κάτω από τις ενεργειες μιας όμάδος ανθρώπων, μισαλ- 
ο ο,ων, με αρχές καί κατευθύνσεις υλιστικές, κατέρρεαν δλες οί ήθικές αξίες, τά 

ανω.ερα αισθήματα τού ανθρωπισμού καί κάθε ιδεολογίας, μέ σκοπό νά έπικρατήση 
η υλιστική και μόνον άντίληψις τής κοινωνίας καί μάλιστα ή κομμουνιστική, πού τήν 
εγκαινίασε ο Μαρς καί ό “Εγκελς πρό 100 ετών.

 ̂Τήν αλήθεια λοιπόν αύτή, δτι δηλαδή πρέπει κάθε έπανάστασις νά δικαιο- 
λογηται και θεωρητικά, τήν ήξερε πολύ καλά δ Κάρολος Μάρξ δταν πρό έκατόν 
ακριοως^έτων ανελαβε τάν τεράστιο αγώνα γιά τήν ανατροπή τοΰ άστικοΰ κοινωνικο- 
πολιτικού συστήματος καί τήν επιβολή τού κομμουνισμού.
_nm, Γΐ ΛΌτ0,’ άκριβ* ς,’ άφοϋ σπούδασε τή γενική φιλοσοφία, καί τά διάοορα φιλο
σοφικά συστήματα, θέλησε υστέρα νά καταγίνη ειδικά στή φιλοσοφία τών [ σ τ ί 
χων και κοινωνικών γεγονότων. Έκανε λοιπόν άνάλυσι τής ιστορίας τών x J y
τούς άρΥΤ ο ίτάτουεπαν'αστασε“ ν ^  'Α; ταβολών Τενικά τή? ζωής τοΰ Κόσμιου από 
Γ κ α θ ο ο Ζ  ί - Τ  /ζΡ°ν0υς μεχΡ/ r?)S επ°Χ̂  του ζήτησε νά βρή τήν αιτία καί 
-ώ ν "δ-μ" 5 L Α  Υεν^κους κανόνες, τούς νόμους, οί όποιοι διέπουν τήν ιστορία αυ-

οιενά ,1 ο - η ~ α  αυτη μπθρθ0με ,νά πο°ίΑε δτι ά™τελεί τό μοναδικό φιλοσοφικό πε- 
- „ου κομμουνισμού, τή μοναδική δηλαδή αιτιολογία τού επαναστατικού

s m s r Τ τήν
,Ο» ? *  e“ p“ c ™  * * * * *  όλι0|ιΛ' · » * " ·  « * »  Λ  m .

καί δ ί Γ π Γ δ“ · Χών :Λ3ίνωνικών φαινομένων, κάθε κοινωνικής έκδηλώσεως 
"ώ αελών κθσμθΐσ'° Ρΐκων ΤεΥονότων, άποτελούν μόνον οί ο ίκ ο νο μ ικ ές^ ε^ ς  
ων ^ λω '  κοινωνίας καί γενικώτερα τά πλουτοπαοαγωγικά γεγονότα δ-ίλαδώ 

η παραγωγή καί ή άνταλλαγή τών οικονομικών άαγθώνΐ. Τ Τ ’
< ΤΟς , , κ4ς κοκ γενικός νόμος τοΰ κομμουνισμού ώνομάσθη ίστοοικάε ύλισμός, γιατι^ αιτιολογεί τά πάντα μέ τήν ύλη. Ρ ν  ν0ρ1κώς ύλι

Τό οικονομικό, λοιπόν, φαινόμενο, άποτελεί τό μοναδικό αίτιο πού καθορίζει
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τή μορφή δλων των άλλων κοινωνικών φαινομένων, ήτοι τής θρησκείας, τού δι
καίου, τής ηθικής, των επιστημών, των πολιτικών συστημάτων, τής εννομου τάςεω·, 
κλπ. Επομένως, αν άλλάξη σέ μια κοινωνία ή οικονομική αυτής όργάνωσις, δη
λαδή δ τρόπος παραγωγής καί κατανομής τών οικονομικών αγαθών, κατ  ̂ ανάγκη' 
πρέπει να άλλάξη καί κάθε άλλη κοινωνική έκδήλωσις, οηλαδη η θρησκεία, ί] ηθι 
κή, τό δίκαιο κλπ.

Μ’ άλλα λόγια, δ ιστορικός υλισμός δεν παραδέχεται ότι κάθε ^νέα σχεσις ιήζ 
κοινωνικής ζωής είναι γέννημα τής ανθρώπινης κεφαλής, ότι δηλαδή έγεννήθη απο 
ενα ευφυές σύστημα, μέ τή βοήθεια τών νόμων καί με την συνδρομή ανθρώπων που 
έμπνέονται από ώρισμένες ιδέες γ ια  μια κοινωνική μεταρρυθμισι.

Ό ιδεαλισμός λοιπόν άποκλείεται απολύτως από τήν έξήγησι τών ιστορικών
γεγονότων. „ , .

Τούτο, δεν τό γράφει ρητώς στά έργα του δ Μαρξ, όπως οεν =.χει γράψει τι
ποτέ, ειδικά για  τον Ιστορικό ύλισμό.  ̂ __

’Από όλα όμως τα γραπτά κείμενά του καί τά προγράμματα τής πολιτικής του 
ένεργείας, προκύπτει μέ έντασι ότι πρέπει οϊ κομμουνισταί νά αποκλείουν α^ο κα
ένέργειά τους δποιονδήποτε ιδεαλισμό. ,

Κυριαρχεί παντού ή έπομένη σκέψις του, πού περιλαμβάνει σε περίληψι το 
έξής σύνθημα: «Μη άφήνετε τούς εργάτες νά ένθουσιάζωνται γιά ένα δποιοοηποτε
κοινωνικό σύστημα ή γ ιά  ένα ιδανικό». _

«Δέν πρέπει ν’ άκολουθήτε κανένα, πού επιδιώκει τήν καλλιτερευσι του κόσμου». 
Σέ άλλο πάλι μέρος γράφει: «Ή  εργατική τάξις δέν έχει κανένα ιδανικό να πρα
γματοποίηση».

’Από αυτά βγαίνει ότι δ Μάρξ, συνεπής πρός τή θεωρία τού ιστορικού ύλισμου, 
πού αυτός διεμόρφωσε, άπέρριψε κάθε ιδεαλισμό.

’Ίσως σ’ αυτό νά συνετέλεσαν καί άλλες αιτίες, γιατί ή καταγωγή του φυλε
τ ικ ές , πάντοτε τον έπίεζε καί είχε δημιουργήσει σ’ αυτόν ένα αίσθημα, ακαθόριστό, 
κοινωνικής άνισότητος. Οί περιπέτειές του έπίσης τόν άπογύμνωσαν άπο κάθε εθνι
κισμό. Ή  μητέρα του ήταν 'Ολλανδή, αύτός ήταν Γερμανός, κατόπιν εγινε Βέλγος 
καί έπειτα ’'Αγγλος ύπήκοος, δύο δέ άπό τις θυγατέρες του παντρευθηκαν Γάλλους. 

"Οπως δέ δ Μάρξ δέν είχε κανένα εθνικό αίσθημα, έτσι έστερειτο και οποιασ-
δήποτε θρησκευτικής πεποιθήσεως.

Στήν πνευματική του σταδιοδρομία δεν υπήρξαν αγώνες συνειδήσεως και θρη 
σκευτικοΰ περιεχομένου, στο κομμουνιστικό δέ μανιφέστο τονίζεται ότι, «οί νόμοι, 
ή ήθική καί ή θρησκεία είναι γ ιά  τό προλεταριάτο αστικές ̂ προλήψεις». ^

“Ωστε, συνέπεια τής Μαρξιστικής θεωρίας τού ιστορικού υλισμού, είναι ή εςα- 
ιοάνισις τών ιδανικών, δηλαδή τών ηθικών άξιων, άπό τήν κοινωνικής ζωή τού αν
θρώπου καί επομένως πρέπει νά έκλείψουν οί ιδέες τής Πατρίδος, τής θρησκείας 
καί τής Η θικής καί κάθε άλλου ιδανικού, πού κατά τούς κομμουνιστας είναι αστικές
προλήψεις.

Τούτο άλλωστε έπεδιώχθη μέ κάθε μέσον άπό τούς κομμουνιστάς τού Ρωσικού 
κράτους, όταν κατά τήν μπολσεβικική έπανάστασι τού 1917, κατέλαβαν τήν αρχή.

Δυστυχώς όμως ή ύλιστική αυτή θεωρία απλώθηκε και σε άλλα κράτη, άκομη 
καί στήν Ελλάδα, τήν πατρίδα τού φωτός, όπου τό έλληνικό πνεύμα ύψώθη τόσο 
πολύ, πού έφθασε τό τέλειο, έφθασε τό άκρότατο σημείο τής δόξας του, καί τα 
ιδανικά πού εδημιούργησε άποτελοΰν τά πρότυπα γιά  όλες τις πολιτισμένες χώρες.

Είμαι ύποχρεωμένος ν’ άναφέρω ότι, δυστυχώς, μέ τήν άνοχή καί τη βοήθεια 
αστικών εθνικών κυβερνήσεων κατέλαβαν θέσεις επίκαιρες μερικοί διανοούμενοι, 
πού άσπάσθηκαν καί προπαγανδίζουν τις κομμουνιστικές αρχές, γ ια  την καταργησι 
τών ιδανικών τής πατρίδος, τής θρησκείας καί τής ηθικής ακόμη, και μάλιστα ύπερε-
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οησαν σέ χαρακτηρισμούς καί πείσμα καί αυτούς τούς ηγέτες των κομμουνιστών.
Αναφέρω λοιπόν δτι ή κακή μοίρα γιά την Ελλάδα είχε φέρει κατά τά έτη 

1;̂ ~- 1936 στην άνιυτάτη εκπαιδευτική θέσι τοΰ Υπουργείου Παιδείας τό γνωστό
κομμουνιστή Γλυνό. Ολα αυτά τά χρόνια δέν τολμούσε κανείς δάσκαλος νά πή δυό 
λόγια γιά  τήν πατρίδα του ή γιά τούς ήρωες τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 γιατί 
^πεφτε στη ουσμενεια τής εκπαιδευτικής Γκεπεοΰ. Είχα ίδή τότε, έναν από τους 
υοφούς φιλολόγους μας, τον αείμνηστο Γυμνασιάρχη Δημήτριο Γουδή, από τά χέρια 
νθϋ οποίου ^πέρασαν γενεες ολόκληρες καί δ όποιος άφησε διά διαθήκης του στο 
Λήμο  ̂Γριπολεως 10 εκατομμύρια προπολεμικών δραχμών γιά τήν άνέγερσι προτύ
πων εκπαιδευτηρίων, νά κλαίη γιά τό κατάντημα τών τότε διδασκάλων καί των 
μαθητών.

—υγκεκριμενα είχαν τοποθετηθή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο ’Αθηνών δ ’Αλέ
ξανδρος Δελμοΰζος, στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία δ Δημ. Γλυνός, δ δποϊος ήταν 
άκό το 1922 μέλος τής κομμουνιστικής Διεθνούς 'Εργατικής Παιδείας καί στό άνώ- 
.aup τμήμα τοΰ διδασκαλείου νηπιαγωγών Καλλιθέας δ Δ. Νικητάκης.

Ο Δελμοΰζος σε μια του ομιλία προς τούς έργάτας Βόλου έλεγε τότε τά έξής: 
«Δεν υπάρχει Θεός  ̂ Ή  θρησκεία είναι μαστρωπός καί ή ρίζα τοΰ κακοΰ. Ή  

οικογένεια, ή μάλλον αξιοθρήνητη τών τυραννιών. Δέν υπάρχει πατρίδα, ούτε όφεί- 
λ^.αι προς αυτή στρατιωτική υπηρεσία. Κάτω τά σύνορα. Ινακά έκαναν εκείνοι 
που μάς λευτέρωσαν. Δεν ενδιαφέρει αν ή Μακεδονία είναι ελληνική, τουρκική ή 
οουλγαρική. Τό κράτος είναι δ εχθρός καί γ ι’ αυτό πρέπει νά πολεμηθή».

Ο ίδιος, ως διευθυντής τοΰ Μαρασλείου Διδασκαλείου ’Αθηνών διεκήρυσσε δτι 
- ο καθένας μας μπορεί καί αναρχικός νά είναι καί σέ σύλλογο άναρχικών νά άνήκη 
και θεωρητικά στην εξωσχολική του δράσι νά γράφη ακόμη υπέρ τοΰ αναρχισμού».

■̂γ)ίΑ· Γλυνός, ώς διευθυντής τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, κατά 
τον έναρκτήριο λόγο του, στις 3 Νοεμβρίου 1924, έλεγε τά έξής: «Ό Θεός είναι 
σκληρός. Δεν νοιάζεται για τα ατομα. Σκοτώνει, γεννάει καί ξανασκοτώνει. 'Ο 
Θεός είναι ανδρας καί γυναίκα, θνητός καί αθάνατος, κοπριά καί πνεύμα, έρωτας 
μαςι καί θάνατος. Ό Θεός δέν είναι πάνσοφος. Τά μυαλό του είναι ένα κουφάρι 
σκοτεινό. Αγωνίζεται, ψαχουλεύει. Μιά καινούργια πίστη πνέει πάνω στή γή, πού 
καμμια σχέση δέν έχει ̂ μέ τις αναγνωρισμένες θρησκείες. Καμιά αμοιβή μεταθανά
τια δεν ξεγελάει τους εργάτες. ’Εδώ είναι δ παράδεισος καί εδώ είναι ή κόλαση. 
Η πατρίδα οεν είναι πιά ή γλυκυτάτη γωνιά τής γής. Οί μάρτυρες τής χριστιανι- 

''•·3ιεως^ είναι ψεύτικοι. Η εκκλησία διεγράφη ώς παράγων αγωγής από τήν 
μεταπολεμική παιδαγωγική».

ΓΓ ΑΑλος καθηγητής τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, δ Κων. Βάρναλης, έγραφε 
τα £ζΥ]ζ·

«Η  μεν πατρίδα είναι φόνισσα, ή δέ σημαία κουρελόπανο». Ό ’ίδιος κατά τή 
οιαμονη του στό Παρίσι έδημοσίευσε μέ τό ψευδώνυμο Δήμος Τανάλειας δύο βιβλία 
υπο τους τίτλους « Ο λαός τών μουνούχων» (έννοών τον ελληνικό λαό) καί τό «Φώ- 
που καίει». *

Τό περιεχόμενο τοΰ μέν πρώτου βιβλίου αποτελεί ύμνο πρός τον ελεύθερο 
έρωτα καί τό λεσβιασμό, τοΰ δέ δευτέρου βιβλίου λίβελλο κατά τής θρησκείας, τής 
πατρ'όος occcc χου ασχιχοΰ xccBsgtώχος εν γενει.

Τυρίσουμε πάλι στή θεωρία τοΰ ιστορικού ύλισμοϋ, κατά τήχ. οποίο 
ολα τα ιστορικά γεγονότα, όλες οί κοινωνικές εκδηλώσεις καί μεταβολές αυτών 
έχουν ως αίτια τις οικονομικές καί υλικές μόνον μεταβολές καί όχι τά ιδανικά καί 
τις ήθικες άξιες.

„ Έρωτάται: Ή  θεωρία αυτή είναι ακριβής; Μποροΰμε δηλαδή νά παραδεχθού
με οτι οι ηθικές και πνευματικές δυνάμεις δέν έπαιξαν καί δέν παίζουν σπουδαιό-
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τατο καί πολλές φορές μοναδικό ρόλο στα περισσότερα ιστορικά γεγονότα καί στις 
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις;

Θά μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε σειρά δλόκληρη από παρόμοια ιστορικά γεγο
νότα καί κοινωνικές εκδηλώσεις οπού ώς αίτια παρουσιάζονται μόνον ηθικές αςίες, 
μόνον ιδανικά. (Κυπριακός αγών, αγών Δωδεκάνησου κλπ.) .

Βέβαια δέν μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε δτι τά οικονομικά γεγονότα έχουν μεγάλη 
σχέσι καί επηρεάζουν πολύ την κοινωνική ζωή των άνθρώπιον. Επίσης δεν μπορεί 
νά έχη κανείς άντίρρησι ότι ή ιστορία πρέπει νά εξετάζεται καί άπο την οικονομική 
πλευρά πού έπαιξε κάθε ο ορά σπουδαίο καί πολλές φοοές πρωτεύοντα ρόλο στα 
διάφορα ιστορικά γεγονότα. ’Αλλά από τοΰ σημείου αυτού μέχρι τού σημείου^ να 
παραδεχώμαστε ότι τήν αιτία γιά  όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις αποτελεί η οικο
νομική έξέλιξις καί μόνον, υπάρχει μεγάλη άπόστασις.

Τό σφάλμα άλλωστε αυτό τής άκαμπτης θεωρίας τού ιστορικού υλισμού, κατά 
τήν οποία τά πάντα έξαρτώνται καί επηρεάζονται από τήν υλιστική αποψι, το αντε- 
λήφθησαν ot μεταγενέστεροι τοΰ Μάρξ κομμουνισταί, άκόμα οε και ο συνεργάτης 
του ’Έγκελς καί θέλησαν νά τό μετριάσουν κάπως, υποστηρίζοντας ότι τό οικονο
μικό φαινόμενο είναι δ σκελετός κάθε κοινωνίας καί ότι τα αλλα φαινόμενα είναι 
ο ύπερσκελετός: ότι δηλαδή τό οικονομικό φαινόμενο ενεργεί ώς αιτία καί καθο
ρίζει τή μορφή των άλλιον κοινωνικών φαινομένων, στά όποια δέν άρνοΰνται την
άξια πού έχουν. _ _ _

Ή  θεωρία λοιπόν τού ιστορικού υλισμού δέν στηρίζεται πάνω στήν αλήθεια 
καί επομένως δέν αντέχει σέ αυστηρή κριτική.

Δέν μπορούμε νά παραδεχθούμε ποτέ, ότι τά οικονομικά γεγονότα αποτελούν 
τις μοναδικές αιτίες γ ιά  όλα τά άλλα κοινωνικά καί ιστορικά γεγονότα καί ότι επο
μένως τά ήθη, τό δίκαιο, ή θρησκεία, ή ηθική, ή έννομος τάξις καί κάθε άλλη 
Ικοήλωσις τής κοινωνικής ζωής ρυθμίζεται αποκλειστικά καί μόνον από τήν έςέ- 
λιξι των μέσων παραγωγής καί κυκλοφορίας των διαφόρων πραγμάτων.

"Οταν λοιπόν μάς έρωτήση κανείς άν πιστεύουμε στή θεωρία τοΰ ιστορικού 
υλισμού, πρέπει νά απαντήσουμε ότι δέν πιστεύουμε. Αλλα τότε ενδεχεται νά μάς 
πούνε: «Μά καλά, δέν βλέπετε λοιπόν τήν οικονομική έξέλιξι πού μεταβάλλει κάθε 
μέρα τή ζωή μας; Δέν βλέπετε ότι εδώ καί 80 χρόνια ταξιδεύαμε μέ αμάξι ενώ 
τώρα ταξιδεύομε μέ αυτοκίνητο, μέ ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ή μέ αεροπλάνο; Αυτό 
δέν τό παραδέχεσθε;».

Έδώ ακριβώς βρίσκεται τό λεπτό σημείο, τό όποιο παρεςηγοΰν. Λέγοντας οτι 
δέν πιστεύουμε στή θεωρία τοΰ ιστορικού υλισμού πού δίδαξε δ Μάρξ, ̂  εννοούμε ότι 
δέν παραδεχόμεθα ότι τά οικονομικά γεγονότα αποτελούν τις ^μοναδικές αιτίες γιά 
όλα τά κοινωνικά καί ιστορικά γεγονότα καί ότι τό δίκαιο, ή ηθική, ή θρησκεία, 
ή τάξις .καί κάθε έκδήλωσις τής κοινωνικής ζωής έχουν σχέσι καί ρυθμίζονται 
μονάχα από τήν έξέλιξι τού οικονομικού παράγοντος, όπως τονίσαμε προηγουμένως.

Δέν σκεφθήκαμε δηλαδή ποτέ ν’ άρνηθοΰμε ότι υπάρχει έξέλιξις στόν  ̂οικονο
μικό παράγοντα. ’Απεναντίας υποστηρίζουμε ότι δ οικονομικός παράγων αποτελεί 
μιά εκδήλωσι τής κοινωνίας παράλληλα προς όλες τις άλλες έκδηλώσεις της, δη
λαδή προς τή θρησκεία, τό δίκαιο κλπ.

"Ολες αυτές οί εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής, οικονομικές καί πνευματικές, 
είναι δυνατόν νά μεταβάλλωνται καί νά ύφίστανται αλληλοεπιδράσεις. "Ετσι, όταν 
τά μέσα παραγωγής ή μεταφοράς τελειοποιούνται, αυτό μπορεί νά έχη έπίορασι σε 
ώρ'σμένες σχέσεις τοΰ ανθρώπου γ ιά  τις όποιες θά είναι ανάγκη νά γίνη κατάλληλη 
προσαρμογή, όπως π .χ . γ ιά  τό δίκαιο, πού θά πρέπει νά θέσπιση νέους νόμους κλπ. 
Μπορεί όμως γ ιά  άλλες κοινωνικές σχέσεις νά μήν έχη καμμιά αξία, όπως π.χ. η 
έπανάστασις τήν όποια έφερε ό ηλεκτρισμός στήν οικονομική ζωή, δέν είχε καμμια
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επίδρασι, στο θρησκευτικό αίσθημα. Κατά τόν ’ίδιο τρόπο μιά μεταβολή πού μπορεί 
να γινη στή θρησκεία ή στο δίκαιο ή στην ηθική άντίληψι μπορεί νά έχη ανάλογη 
επιορασι στην οικονομική έκδήλωσι τής κοινωνίας.

Το συλλογισμό αυτό μέ τόν όποιο καθορίζεται κατά τήν ορθή κρίσι ή θέσις τοϋ 
οικονομικού παράγοντος, πρέπει νά τήν κατανοήσουμε πολύ καλά. Καί γ ι’ αυτό 
αρκεί να παραστησουμε σέ σχέδιο τή θεωρία τού Μάρξ περί ιστορικού υλισμού καί 
σέ σχέδιο επίσης τήν ορθή άποψι σύμφωνα μέ τήν πραγματικότητα.

l*TOFIkOt YaUIIO* O ro u  Α ποψ ι*

Το συμπέρασμα λοιπον είναι δτι τήν κοινωνική ζωή δεν τήν ρυθμίζει άπο- 
κλειστικώς και μονον ο οικονομικός παρ'άγων, δπως έδίδαξε ό Μάρξ αέ τήν θεωρία 
τού ιστορικού υλισμού, αλλά καί ή πρόοδος των άλλων κοινωνικών έκδηλώσειυν.

Σάν συνέπεια τής θεωρίας τού ιστορικού υλισμού ό Μάρξ κατέληξε στο συμπέ
ρασμα οτι οι ιδεες καί οι θεσμοί πού επικρατούν κάθε εποχή, είναι πάντοτε Ιδέες 
τής κρατουσης ταξεως καί εξυπηρετούν μόνο τό συμφέρον αυτής.

Πάνω σ αυτό δεν πρόκειται νά ασχοληθούμε γιατί οποιοσδήποτε μπορεί νά 
κάνη κριτική καί νά διαπιστώση τήν πλάνη.

Αρκεΐ^ νά σκεφθοϋμε τή χριστιανική θρησκεία, αρκεί νά θυμηθούμε τή φιλο
σοφία των αρχαίων  ̂Ελλήνων, άρκεϊ νά ρίξουμε μιά ματιά στις σημερινές ιδέες γιά 
νά πεισθοΰμε οτι τά ^δανικά, ό ιδεαλισμός γενικώς, ξεπερνούν πάντοτε τά έγωϊ- 
σ.ικα αισθήματα τού ανθρώπου καί απλώνονται πάνω από τό κοινωνικό σύνολο, τού 
οποίου τά μέλη καθοδηγούν απολύτως, εμποτίζουν καί ευεργετούν χωρίς καμμιά 
οιάκρισι.

® Γνωσι·°ζ Γάλλος φιλόσοφος Ζάν Ζωρές στο έργο του «Ιστορία τής Γαλλική' 
Κπαναστάσεως», πού έγραψε κατά τό 1894, άπαντά στις ιδεολογικές άντιλήψεις 

τού Μαρς ως έξής: *
«Όποιαδήποτε καί άν είναι ή σχέσις τής ανθρώπινης ψυχής εις τά τολμηρό- 

.cpa και λεπτότερα ονειροποληματά της, μέ τό οικονομικό καί κοινωνικό σύστημα, 
αυιη, προχω^ρεΐ  ̂πέραν από τό περιβάλλον της, εις τό άπειρον περιβάλλον τού σύμ- 
παντος. Η οε επαφή της αυτή μέ τό σύμπαν τής δονεί μυστηριώδεις καί βαθεΐες 
ουναμεις, ^δυνάμεις τής αιώνιας ζωής, πού προύπήρξαν τής κοινωνίας καί πού περ- 
νουν και επανω^ άπ αυτήν. Οσο λοιπόν θά ήταν μάταιο καί σφαλερό ν’ άρνηθούμε 
την οςαρτησι τής σκέψεως καί τού ονειροπολήματος από τό οικονομικό σύστημα καί
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τις μορφές της παραγωγής του, τόσο θά ήταν παιδαριώδες καί χονδροειδές νά εξη
γήσουμε μέ δυο λόγια τήν κίνησι τής άνθρωπίνης σκέψεως μέ μόνη την έξέλιξι των 
οικονομικών μορφών. Συχνότατα τό άνθρώπινο πνεύμα στηρίζεται στο κοινωνικό 
σύστημα για νά τό προσπέραση καί νά τοΰ άντισταθή. Θά ήθέλαμε, μέσα στη μισό- 
μηχανιστική έξέλιξι τών οικονομικών καί κοινωνικών μορφών νά αίσθανώμεθα πάντα 
τήν ανώτερη αυτή άξια τοΰ πνεύματος, πού υψώνεται ύπεράνω καί πέραν άπο τήν 
ανθρωπότητα. Καί οί όρθοδοξότεροι μαρξισταί θά μάς τό αναγνωρίσουν».

Πά.ντως, ή μαρξιστική θεωρία τοϋ ιστορικού ύλισμοϋ γρήγορα πήρε μορφή 
κοσμοθεωρίας, γιατί εξαφανίζοντας τά ιδανικά, καταργώντας δηλαδή τήν ίδεα τής 
πατρίδος, καταργεί τόν εθνισμό καί δεν αποβλέπει παρά στή δημιουργία μιας κοι
νωνίας διεθνοΰς.

Ό κομμουνισμός δέν έχει πατρίδα, γιατί υποστηρίζει δτι τό παν πρεπει να 
άνήκη στό σύνολο τών άνθρώπων.

’Έτσι, μέ τόν κομμουνισμό, θέλησε ό Μάρξ νά γκρεμίση τα έθνικα φρούρια, να 
έξαφανίση τά διάφορα κράτη καί νά ένώση δλο τόν κόσμο σε μια κοινωνία, σ ενα 
κράτος.

Υπέροχη ιδέα πραγματικά, θαυμασία όνειροπόλησις καί δέν είναι ό πρώτος 
πού τήν έφαντάσθη. Καί άλλοι πριν απ’ αυτόν θέλησαν με τη βια, όπως και ο Μαρξ, 
νά δημιουργήσουν διεθνή κοινωνία ή γιά  τό ποΰμε πιο καλα, θέλησαν να ενωσουν 
τά ’Έθνη υπό τήν ήγεσία τους σ’ ένα μονάχα έθνος, νά γίνουν δηλαδή κοσμοκρά
τορες. "Ολοι αυτοί άπέτυχαν.

Ό Μάρξ, δμως, ακολουθώντας τή θεωρία τοΰ ιστορικού ύλισμοϋ, δέν συμβου
λεύει ταυτόχρονη γενική έπανάστασι, σ’ δλα τά κράτη τοΰ κόσμου, άλλά έχει με
λετημένο πρόγραμμα καί διδάσκει δτι, γιά τήν εφαρμογή τοΰ κομμουνισμού διεθνώς, 
πρέπει ό κομμουνισμός νά επικράτηση σέ κάθε κράτος χωριστά καί νά πάρη τήν 
εξουσία μέ μιά έθνική, δήθεν εργατική, έπανάστασι. Πώς δμως θά τό  ̂κατορθώση 
αυτό; Δέν μάς τό λέει. Καί έδώ ακριβώς βρίσκεται τό ενδιαφέρον τών διδασκαλιών 
τοΰ Μάρξ, δτι δηλαδή έδωσε τις γενικές κατευθύνσεις γιά τήν κομμουνιστική ιδέα 
κάΐ γιά τήν έφαρμογή στήν πράξι, χωρίς νά. έπιβάλη ωρισμενους περιοριστικούς κα
νόνες, πού θά μπορούσε καμμιά φορά νά δυσκολέψουν τήν επιτυχία τοΰ κομμουνι
σμού σέ μιά όποια,δήποτε χώρα.

’Έτσι, δταν σέ κάθε κράτος χωριστά έπικρατήση δ κομμουνισμός, θά ενωθοΰν 
κατόπιν αναγκαστικά τά κράτη, αφού θά έχουν τήν ίδια μορφή καί θά συγκροτήσουν 
ένα διεθνές κράτος, ύπό τήν ήγεσία φυσικά τοΰ ίσχυροτέρου.

Μ’ αυτόν τόν τρόπο δ κομμουνισμός έγινε μιά κοσμοθεωρία καί τό κομμουνι
στικά κόμμα πήρε μορφή διεθνιστική, πού ύπόσχεται δτι έτσι μονάχα θά βάψουν 
οί πόλεμοι, καί θά έχωμε διαρκή ειρήνη. Τό όνειρό αυτό είναι πραγματικά ωραίο 
καί δ καθ,ένας θά ηυχετο τήν πραγματοποίησί του, άλλά δυστυχώς θά μείνη όνειρο 
καί τά μόνο τό δποΐο θά έξακολουθή νά παραμένη αλήθεια είναι τό μίσος καί ή 
διαρκής έπανάστασις, δώρα άπαίσια, πού χάρισε στον κοσμο δ Μαρς και τα δποϊα 
αγωνίζονται σήμερα νά έξαφανίσουν οί πολιτισμένοι άνθρωποι δλων τών κρατών. 
Δέν πρέπει δμως νά λησμονούμε δτι τήν ιδέα αυτή γ ιά  τήν ένωσι δλου τοΰ̂  κόσμου, 
θέλησαν νά τήν πραγματοποιήσουν δχι δμως μέ τήν έπανάστασι καί τη οία, αλλά 
μέ τήν πνευματική άνάπτυξι καί τήν αρετή, μέ τήν έπικράτησι δηλαδή τοΰ ηθικού 
νόμου, α) οί άρχαίοι "Ελληνες καί β) δ Χριστιανισμός πού άκολουθεΐ τήν προφη
τεία τοΰ «γενήσεται μία ποίμνη καί εις ποιμήν».

Τό συμπέρασμα είναι δτι δ ιδεαλισμός, τό πνεύμα, βρίσκεται πάντοτε ύπεράνω 
τοΰ ύλισμοϋ. Καί πρέπει νά είμαστε υπερήφανοι δτι τό έλληνικόν πνεύμα, ύπό τήν 
έννοια τής έλληνικής πατρίδος, άκτινοβόλησε άπό _ δυόμισυ  ̂χιλιάδες χρόνια καί 
έδωσε τά ύψηλότερα ιδανικά τής Ηθικής, τού Δικαίου, τοΰ Ωραίου, τής Αρετής,
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της Ανδρείας, της Τέχνης, της ’Αλήθειας καί της Ελευθερίας, μέ τά όποια άνε- 
πιύχθησαν καί άνεδείχθησαν όχι μόνον οί "Ελληνες, άλλα καί κάθε νέα κοινωνία, 
πού έδημιουργεΐτο κατά τό πέρασμα των αιώνων.

Το ελληνικό πνεύμα υψιοθη τόσο πολύ, πού εφθασε τό τέλειο, εφθασε τό άκρά- 
.ζτο  σημείο της οόξης του, ώστε δέν εχει να φοβηθή ότι θά μπορέση νά τό ξεπε- 
ράση κανείς ποτέ.

Ει,σι, και όταν ακοιχη όενετ con)?- fcr/.nftr/nm τμ„ rr/nvMu v I ..,, > -/
τρίδα

της
εύματος. Jia i όταν κάποτε αναγκάσθηκαν 

οι κατακτηταί αυτοί να έγκαταλείψουν τη γωνά τούτη της ελληνικής γης, πήραν 
μαζί τους άπειρα διδάγματα, πού τούς άνοιξαν τό δρόμο προς τον πολιτισμό.

θέλει

ει με ιή θεωρία του περί ιστορικού υλισμού.
ΤΙ άγαπη, λοιπον, πρός την ελληνική πατρίδα καί μόνον, καί προς τά ιδανικά 

ι.ης, ιοδήγησε καί τόν Εθνικό Στρατό μας στην Έπανάστασι τής 21ης ’Απριλίου 
1967, ενάντιον εκείνων πού επιζητούσαν νά καταργήσουν την έλληνική πατρίδα 
καί νά τήν ενταξουν σαν μια επαρχία μέσα στην ανώνυμο Έ νωσι Σοβιετικών Δικτα
τοριών.

IV. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗΣ

Λ Η Α Κ Ο Ι Ν Ω Ι Ι Σ

Οί ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι έ κ  των κ .κ . σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  μας, δ ιά  τ η ν  β ιβ λ ιο 

δ ε σ ία ν  τω ν τ ε υ χ ώ ν  τοϋ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », δ ΰ να ν - 

τα ι ν ά  ά π ε υ θ υ ν ω ν τ α ι ε ις  τό ε π ί τής ό δ ο υ  Χ α ρ ιλά ο υ  Τ ρ ικ ο ΰ π η , ά ρ ιθ μ ό ς  

53 (τ η λέφ ιο νο ν  6 1 5 .1 9 1 ) β ιβ λ ιο δ ε τ ε ΐο ν  τοϋ κ. Σ. Γ ια τρ ό . Τ ιμ ά  κα τά  

τ ό μ ο ν , κ α τ ό π ιν  σ υ μ φ ω ν ία ς  τής Υ π η ρ ε σ ία ς  η μ ώ ν  μ ε τ ά  τοϋ  β ιβ λ ιο δ ε 

τε ίο υ , δ ρ α χ μ α ί (2 0 ) ε ίκ ο σ ι δ ιά  τ ό ν  π α ν ό δ ε τ ο ν  κ α ί δ ρ α χ μ α ι (3 0 ) τρ ι

ά κ ο ν τ α  δ ιά  τό ν  δ ε ρ μ α τ ό δ ε τ ο ν .
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Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
--------------------------*Υπδ τού Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------- -—------- '■

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο )

Γεννήθηκε, όμως, ευθύς άμέσως, ένα πρόβλημα μέ τό ζήτημα των χρημάτων. 
Μήπως ό έργολάβος, ό οποίος έπρεπε νά είχε έπάνιο του 227.000 δραχμές τό βράδυ 
τής Πριοτοχρονιάς τά έχασε χαρτοπαίζοντας, ή μέγα μέρος αυτών για νά αναγκα- 
σθή στ'ις 3 Ίανουαρίου νά άποσύρη από την Τράπεζαν των Αθηνών άλλες 40.000 
δραχμές; Ή  ’Ασφάλεια εξακρίβωσε δτι την νύκτα τής παραμονής τής Πρωτοχρο- 
νιάς ό Άθανασόπουλος δέν έμεινε εις τό ξενοδοχεΐον «Μπριστόλ», αλλά στό σπίτι 
του, παρ’ δλο τόν τσακωμό μέ την γυναίκα του καί τήν πεθερά του. Είχε κάνει 
μιά διακοπή σ’ αυτή τή διάστασι γιά  νά βρεθή, χρονιάρα μέρα, μέ τά παιδιά του 
καί νά τούς δώση τά δώρα πού τούς είχε αγοράσει. Εξ άλλου δεν έξακριβωθηκε 
άν ό Άθανασόπουλος, ό όποιος έπαιζε πάντα χονδρό πόκερ, είχε παίςει μέ τίποτε 
φίλους του. Οί φίλοι του καί οί άνθρωποι πού έκαναν παρέα μαζί του έξετασθέντες, 
δέν ήξεραν τίποτε. Πάντως από αυτήν τήν έρευνα εξακριβώθηκε ακόμα δτι δ μακα
ρίτης δ Άθανασόπουλος έπαιζε καί σέ μ,υστικές λέσχες καί δτι μάλιστα πριν από 
δυο χρόνια από τόν φόνο του, τόν είχαν πιάσει από τήν Ασφάλεια μαζί μέ άλλους 
σέ μιά τέτοια μυστική λέσχη πού χαρτόπαιζε καί είχε καταδικασθή σέ φυλάκισι 
λίγων ημερών από τό Πλημμελειοδικείο.

Πάντως, λοιπόν, κατά τούς υπολογισμούς τής Γενικής Ασφαλείας, δ εργολάβος 
δταν σκοτώθηκε έπρεπε νά είχε επάνω του περί τις 160.000 δραχμές. Επομένως 
ήταν ενδεχόμενον αφορμή τοΰ εγκλήματος νά ήταν ή ληστεία καί δ Άθανασόπουλος 
υπό τό πρόσχημα χαρτοπαιγνίου νά είχε παρασυρθή έντέχνως από τούς κακοποι
ούς σέ καμιά τέτοια λέσχη καί εκεί νά είχε δολοφονηθή καί ληστευθή. Καί ή Α 
σφάλεια έπρεπε νά φροντίση νά άνακαλύψη αυτήν τήν κρυφή λέσχη, άν υπήρχε 
φυσικά.

’Εκείνο, δμως, πού απασχολούσε επίσης σοβαρά τήν άνάκρισι ήταν τό πότε 
ακριβώς εξαφανίσθηκε δ εργολάβος καί πινς πέρασε τις τελευταίες ήμερες του.

Άπό τά μέχρι τής στιγμής εκείνης στοιχεία προέκυψε, δπως είπαμε καί πάρα 
πάνω, δτι τό θύμα άν καί σέ διάστασι μέ τήν οίκογένειά του, επετιώτανε στό σπίτι 
του πότε πότε γιατί λάτρευε τά παιδιά του καί ήθελε νά τά δή. ’Έτσι λοιπόν είχε 
πάει καί τήν παραμονή τής Πριοτοχρονιάς.

Προχωρώντας σιγά σιγά, αλλά έκ τοΰ ασφαλούς, ή Γενική Ασφάλεια, καί βα- 
δίζουσα επάνω σέ στερεές βάσεις, έξακρίβωσε δτι δ Άθανασόπουλος έπαιρνε μαθή
ματα γιά νά μάθη νά δδηγή αυτοκίνητο άπό τόν αδελφό τοΰ συνεταίρου του Σπΰρο 
Γυφτέα. Μέ αυτόν λοιπόν τό πρωί τοΰ Σαββάτου 3 Ιανουάριου, επήραν το 16.159 
αύτοκίνητον καί έπήγαν εις τόν Σκαραμαγκάν, άπό δπου έγύρισαν τό μεσημέρι.

Τό ίδιο έκεϊνο απόγευμα δ συνεταίρος του Τάσος Γυφτέας έφευγε μέ αυτοκί
νητο γ ιά  τήν Τρίπολι, γιά νά παραστή στούς γάμους στενού συγγενούς^ του καί είχε 
προτείνει στον Άθανασόπουλο νά πάνε μαζί γιά νά γλεντήσουν. Α λλά εκείνος δεν 
ήθελε καί έπροφασίσθη δτι είχε δουλειά.

’Εκείνο τό ίδιο άπόγευμα τοΰ Σαββάτου 3 Ίανουαρίου, συναντήθηκε μέ τόν 
έξάδελφό του, γιατρό, Απόστολο Καρτσώνη καί άφοΰ έπήγαν στό σπίτι του, στού 
Χαροκόπου, έπήραν μέ ένα αυτοκίνητο τα παιδια του και τα πήγαν περίπατο στο
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Φάληρο. Οταν εγύρισαν, δ Καρτσώνης έμπασε στο σπίτι, τά παιδιά, ενώ δ Άθα 
νασόίΐ,ουλος εμεινε μέσα στό αυτοκίνητο. Ή  Φούλα έδωσε τότε στό νιατηό  τηλινιιένηοκίνητο. Ή  Φούλα έδωσε τότε στό γιατρό τυλιγμένα

χΐυι,ον, στην πλατεία Ομονοίας. Μετά δέν τόν εϊδε πιά παρά κομματιασμένο πτώμα 
στό Νεκροτομείο της οδοΰ Σωκράτους, δπου καί τό αναγνώρισε.

ι ^ αι  ̂1' Γενική Ασφάλεια εξακολούθησε νά ψάχνη. Καί βρήκε καί νέα ίχνη, 
<αθώς και ενα νέο πρόσωπο, μιά χαριτωμένη καί αβρά ΰπαρξι, πού έμπλεκε πιά στην
ύπόθεσι.

Η Ασφαλεία, λοιπόν, διεπιστωσε δτι δ Άθανασόπουλος, στην πλατεία τής 'Ο
μόνοιας μπήκε στο καφενεΐον «Νέον» καί έκεΐ, άφοΰ έπλήρωσε τόν έπιστάτη του καί 
εδωσε ^ρος φυλαξιν και 75 χιλιάρικά στόν διευθυντή τοΰ καφενείου, συναντή
θηκε με τόν αδελφό τοΰ συνεταίρου του Σπΰρο Γυφτέα. Μέ τόν Σπϋρο Γυφτέα έφυ
γαν, πάντοτε Σάοοατο 3 Ιανουάριου, καί κατά τις 10 τό βράδυ έπήγαν εις τόν στα- 
Ημο Σ.Π.Α.Π. και κάθησαν εις το έκεΐ, τότε, ξενοδοχεΐον «Κόκκινος Κρίνος»·-, 
οπού έμειναν διασκεοάζοντες. Από έκεΐ έφυγαν καί οι δυό τους, Άθανασόπουλος καί 
•^ήϋρος Γυφτεας, και πήγαν στόν οδόν Θησέως 28, καί από έκεΐ έπήραν τήν Δανάη, 
μια πολύ ομορφη καί νεα κοπέλα, πού είχε φιλικό δεσμό καί μέ τόν εργολάβο καί 
μέ τόν Γυφτέα.

Μά ί] Δαναη δεν εννοούσε να βγή τήν νύκτα μαζί τους χωρίς συνοδεία καί έπή- 
ρε μαςί^της καί την μαμα της καί τόν δωδεκάχρονο αδελφό της για συνοδεία. “Γ- 
σ.ερα, ολοι̂  μαζί, κατέβηκαν μέ αυτοκίνητο στό Παλαιό Φάληρο, δπου κατέληξαν 
σιό έκεΐ, τότε, κέντρον Γεμενακη, δπου έμειναν γλεντώντας έως τή 1 τό πρωί τήε 
Κυριακής 4 Ιανουάριου πια. Ο Αθανασόπουλος ήταν πλέον σέ κατάστασι ευθυμίας. 
Γό,ε απεφασισαν να γυρίσουν και δ Αθανασόπουλος, λόγω τής έλαφράς μέθης του. 
ιούς ^παρεκαλεσε στην επιστροφή να σταθούν στοΰ Χαροκόπου, στό σπίτι του καί νά 
Αν άφήσουν γιά νά κοιμηθή έκεΐ. Πράγματι, έπέρασαν μέ τό αυτοκίνητο καί τόν 
άφησαν. Τάή είδαν να ανοίγη με τό κλειοί του τήν πόρτα τού διαμερίσματος του καί 
νά μπαινη μέσα. Μετά, δ Γυφτέας, ή Δανάη καί ή συνοδεία της έφυγαν μέ τό αυτο
κίνητό τους.

Η Γενική Ασφάλεια διεπιστωσε οτι από τό Σαββατόβραδο καί μετά δ Άθανα- 
σοπουλος δεν ενεφανισθη καθόλου εις τό ξενοδοχεΐον «Μπριστόλ», δπου διέμενε.

Για τελευταία φορά λοιπον ο Αθανασοπουλος θεάται νά ανοίγη τήν έξώπορτα 
τού σ;ιΐαοΰ^ του, στοΰ Χαροκοπου, και νά μπαίνη έκεΐ. ’Από τού σημείου αύτοΰ 
χάνονται πια τα ίχνη τού Αθανασοπουλου ζωντανού. Δέν ξαναβρίσκεται πιά δ δυστυ
χισμένος εργολάβος παρα νεκρός. Σκοτωμένος, κομματιασμένος, καμμένος καί πακετ- 
ταρισμένος εις τό ρεύμα τού Κηφισού.

II Γενική Ασφάλεια, υπο τόν κ. Αριστοτέλην Κουτσουμάρην, είχεν έπιτελέ- 
σει κολοσσιαίας προόδους έπάνω εις τό μυστηριώδες έγκλημα. Είχε διαπιστώσει δτι 
ό εργολάβος Δημήτριος Αθανασόπουλος είχε θεαθή γιά τελευταία φορά νά μπαίνη 
ςωΆανός εις τό σπίτι του, τήν 1η πρωινή τής Κυριακής 4 ’Ιανουάριου, στοΰ Χαρο
κοπου καί μετά νά χάνεται. Κανείς δέν τόν βλέπει ζωντανό, άλλά σκοτωμένο καί 
πακετταρισμένο. Ά ρα δ Άθανασόπουλος μπήκε ζωντανός εις τό σπίτι του, άλλά 
καί δέν βγήκε καθόλου πιά.

Αναγκαϊον συμπέρασμα πλέον: Ο,τι είχε γίνει πιά, είχε γίνει στό σπίτι του.
’Ηταν φως φανάρι πιά δτι δ^Άθανασόπουλος είχε σκοτωθή μέσα στό σπίτι του. Τό 
έγκλημα είχε γίνει εις τού Χαροκόπου. Ποιος τόν σκότωσε; Πώς; Καί γ ιατί; Αυτό 
ή Γενική Ασφάλεια πιά θά προσπαθούσε νά έξακριβώση.

Καί στις εφημερίδες γράψαμε σέ έκτάκτους εκδόσεις:



Ό  φόνος τοϋ έργολάφου Δημ. Άθανασοπούλου 31

„«Άπό τοΰ άπογεύματος τής Τετάρτης, 7 Ιανουάριου, ή έρευνα καί ή άνάκρισις 
της Γενικής ’Ασφαλείας ώδήγησεν εις την ενέργειαν συλλήψεων διαφόρων προσώ
πων μέ σοβαράς ύπονοίας. ΤΗσαν πρόσωπα συνδεόμενα μετά τοΰ θύματος κατά τας 
τελευταίας ημέρας τοΰ βίου του καί σχέσιν έχοντα μέ την κοινωνικήν καί τήν εμπο
ρικήν αύτοΰ ζωήν.

» Ούτω, πρώτος έκρατήθη ό άναγνωρίσας τό πτώμα, έξάδελφος τοΰ θύματος, 
χειρουργός ιατρός Καρτσώνης, ώς συνδεόμενος στενώτατα μέ τόν Άθανασόπουλον. 
Ή  σύλληψίς του κατέστη επιβεβλημένη, έφ’ δσον δ καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής 
— μακαρίτης Γιάννης Γεωργιάδης, επιστήμων παγκοσμίου, τότε, φήμης εις τόν 
τομέα καί τής ιατροδικαστικής καί τής τοξικολογίας — ελεγεν οτι «η απεςάρθρω- 
σις καί ό τεμαχισμός ήτο τόσον αριστοτεχνικός, ώστε μόνον ιατρός, καί μάλιστα 
άνατόμος, μποροΰσε νά κάνη».

Ό  Καρτσώνης, σημειωτέον, τήν νύκτα τής Κυριακής, έρωτηθείς υπό φίλων 
του καί φίλων τοΰ ’Αθανασοπούλου εις τό καφενεΐον «Κέον» διά τήν μή προσέλευσιν 
τοΰ εργολάβου, είπεν εις αυτούς οτι «ό Μίμης ήταν ασθενής καί έμεινεν εις τό ςε-τοΰ εργολάβου, ειπεν εις αυτους οτι «ο ινιιμης ήταν ασοενης και εμεινεν εις to 
νοδοχεϊον», ενώ αυτός «έβασανίζετο από τούς κακούργους καί έδολοφονεΐτο τήν ώραν 
εκείνην», δπως έπέμενεν δ καθηγητής Γεωργιάδης.

’Αμέσως μετά τήν σύλληψιν τοΰ ίατροΰ Ά π. Καρτσώνη, έγενετο ερευνά από 
τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν εις τήν επί τής διασταυρώσεως των οδών Πειραιώς καί 
Γερανιού κλινικήν του, πού μόλις είχε συσταθή εκείνες τις ημέρες. Δεν ευοέθη 
όμως τίποτε τό αποκαλυπτικόν, εκτός από ένα περίστροφο «Μπράουνιγκ», μικρού 
διαμετρήματος, εχον δμως προσφάτως χρησιμοποιηθή, αλλ εν πάση περιπτωσει, 
ή κλινική έκλείσθη καί έσφραγίσθη διά νά γίνη λεπτομερεστέρα έρευνα άπό ειδι
κούς άνιχνευτάς τής Ασφαλείας καί τής Σημάνσεως.

Έν τώ μεταξύ, μία νοσοκόμος, ή μοναδική, καί μία υπηρέτρια, αί όποΐαι εύ- 
,,τλ c lr  τΊινι vcni-Soiiftrfnav κλινικών, συνελτίίοθησαν καί ώδητήθησαν εις τήν
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ρόλον εις τό τόσον στυγερόν, δπως έκ πρώτης δψεως έφαίνετο, έγκλημα τοΰ Χαρο
κόπου, διότι ή Γενική Ασφάλεια είχε πλέον σχηματίσει γνώμην οτι δ Άθανασό- 
πουλος έδολοφονήθη μέσα στο ίδιο τό σπίτι του καί άπό τούς δικούς του.

’Επίσης, συνελήφθησαν ώς ύποπτοι, δ αδελφός τοΰ συνεταίρου του έργολάβου 
Σ. Γυφτέα, καθώς καί ή νέα, ή οποία ήτο μαζί μέ τόν αδελφόν Γυφτέα, τόν Ά θα
νασόπουλον, τήν μητέρα της καί τόν αδελφόν της καί έπήγαν τήν νύκτα τοΰ Σαβ
βάτου 3 ’Ιανουάριου εις τό Παλαιόν Φάληρον καί εις τό κέντρον Γεμενάκη, δπου 
διεσκέδασαν καί ύστερα, φεύγοντας, άφήκαν τό θΰμα καί τό είδαν νά άνοίγη 
τήν πόρτα καί νά μπαίνη εις τό σπίτι του. Μαζί μέ τήν νέαν συνελήφθησαν καί ή 
μητέρα της καί δ δωδεκάχρονος άδελφός της. ’Ακόμη συνελήφθη καί ̂ έκρατήθη 
πρός άνάκρισιν εις τήν Ασφάλειαν καί δ λογιστής τής εταιρείας Γυφτέα - Αθα
νασοπούλου. , π

Έ ξ άλλου κατεσχέθη τό αύτοκίνητον τοΰ Γυφτέα -— μια «Στουντεμπακερ»
αέ τό δποΐον δ Γυφτέας καί δ Άθανασόπουλος μέ τήν όμορφη κοπέλα, τή μάνα της 
καί τόν άδελφόν της, είχαν πάει εις τό Π. Φάληρον. Τό αύτοκίνητον έξητάσθη Αμέ
σως άπό πραγματογνώμονας, μήπως είχε τίποτε ίχνη αίματος. Η έξετασις^ εγενετο 
διά νά άποκλεισθή τό οτι δ Άθανασόπουλος είχε δολοφονηθή μέσα εις αυτό το αυ- 
τοκίνητον άφοΰ είχεν έπιβιβασθή αυτοΰ τήν τελευταίαν νύκτα, τής ζωής του. Επί
σης έποεπε νά άποκλεισθή καί τό δτι ή «Στουντεμπακερ» τοΰ συνεταίρου του είχε 
τυχόν χρησιμοποιηθή διά τήν μεταφοράν τοΰ πτώματος ή των πακέττων που περιει-
yov τά κομμάτια τοϋ διαμελισθέντος. " ,

Ταυτόχρονα, όργανα τής Α σφαλείας, τά οποία, όπως είπαμε, άπο τη.ν πρώτη 
στιγμή πού ανακαλύφθηκε ή ταυτότης τοΰ δολοφονηθέντος έπολιορκοΰσαν τό σπίτι
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του Παπαδάκη, στοΰ Χαροκόπου, στό ισόγειο του όποιου έμενε ή οικογένεια τοΰ ερ
γολάβου, μπήκαν μέσα συνοδευόμενα από άστυνόμον καί ύπαστυνόμους καί έκαναν 
μια πρώτη, πρόχειρη, έρευνα εκεί μέσα, ή οποία δέν άπέφερε τίποτε. Την έρευνα 
παρηκολούθησαν στυγνές, καί αδιαμαρτύρητες, ή πεθερά, ή γυναίκα καί ή ύπηρέ 
τρία, πριν μεταφερθοΰν, η πρώτη καί ή τελευταία εις την Γενική ’Ασφάλεια. Δεν 
ερώτησαν ούτε τό γιατί είχε χαθή ό Άθανασόπουλος ή τί είχε απογίνει, γιατί είχε 
ερθει  ̂καί γιατί έψαχνε ή αστυνομία εις τό σπίτι μέσα, καί δέν ζήτησαν καμμιά 
απολύτως εξήγησι. Σάν νά ήταν απόλυτα ξένες προς τά συμβαίνοντα σέ ξένο άπο- 
Λυτως gtcixt.

Η Φούλα σηκωνότανε από τό διπλό κρεββάτι της, πού ήταν μισοξαπλωμένη, 
καί βογγοΰσε για νά σταθή για δυο στιγμές όρθια καί νά συρθή καί νά ξαναπέση 
ποτέ στόν καναπέ και πότε σ’ ένα ντιβάνι. Φαινότανε δτι ύπέφεοε σωματικά καί στον 
επικεφαλής αστυνομικό πού έκανε έρευνα έδήλωσε δτι παρακαλοΰσε νά τήν έξετάση 
γιατρός,^γιατί είχε μιά ακατάσχετη αιμορραγία. Καί παρακαλώ τον αναγνώστη νά 
λαβή υπ οψιν του καί νά θυμηθή πολύ καλά αυτή τή λεπτομέρεια πού θυμάμαι καί 
πού δέν^εγράφη τότε στις έφημερίδες, γιατί αυτή ή αιμορραγία τής Φούλας θά έξη- 
γήση πάρα πολλά πράγματα, πού γιά πρώτη φορά θά άποκαλυφθοϋν στά απομνημο
νεύματά μου αυτά.

Ενώ  ̂ εξακολουθούσε ή ερευνά, εις τό σπίτι κατέφθασε, γιά νά διευθύνη τις 
σχετικές αστυνομικές ερευνες, ο ύποδιοικητής, μακαρίτης, Θόδωρος Λιονταρίτης, 5 
ανεκτίμητος^ φίλος μου καί μετέπειτα ’Αρχηγός τοΰ Σώματος. Εις δλη αυτήν τήν 
φασαρία πού γινότανε ήτανε στή μέση τά παιδιά τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανασόπουλου 
καί ό μακαρίτης ο Λιονταρίτης είπε να τά άπομακρύνουν προσωρινά καί νά τά οδη
γήσουν στό απάνω πάτωμα, πού έμενε ή οικογένεια τοΰ σπιτονοικοκύρη δικηγόρου 
ΙΙαπαδάκη καί νά τά παραδώσουν προσωρινώς.

Εκείνη »ην στιγμή, επι τέλους, ή Κάστρου πρώτη ρώτησε τον Λιονταρίτη 
γιατί γίνεται ή̂  φασαρία αυτή καί ή έρευνα εις τό σπίτι. Στήν αρχή ό Λιονταρίτης 
τούς είπε οτι είχε γίνει μιά σοβαρή κλοπή καί δτι έκανε έρευνα γ ι’ αυτή ή Γενική 
Ασφάλεια. Μόλις είχε αρχίσει αυτή ή έξέτασις κατέφθασε καί ό διοικητής τής 

I ενικής ’Ασφαλείας κ. Άρ. Κουτσουμάρης, ό όποιος έμεινε στήν αρχή αμέτοχος 
εις την ερευνάν, παρατηρών καί ψυχολογών τήν στυγνήν καί άτάραχον πεθεράν 
Αρτέμιδα Κάστρου, τήν υπηρέτρια, ή οποία είχε ένα ύφος άγριο καί παγερό καί 

την. μισοςαπλωμένη στό ντιβάνι, έκείνη τή στιγμή, Φούλα, ή οποία άνάστέναζε 
και βογγοΰσε.

Καί εκεί άρχισε μιά πρώτη, πρόχειρη, έξέτασι.
— Εδώ είναι ό κ. Άθανασόπουλος; τήν ρώτησε.

Οχι, δέν είναι, έσπευσε νά άπαντήση ή Κάστρου.
—Ποΰ είναι;

„ Εςω. Δεν ξέρω... Σέρετε, είχε ένα μικροκαυγαδάκι μέ τή γυναίκα του καί
εφυγε και μενει σέ ξενοδοχείο. ' ’

— Ετσι είναι, επιβεβαίωσε ή Φούλα.
—Καί από πότε έχετε νά τον δήτε;

- ~ ’£ π° τ^ν π“Ραμ°νή τής Πρωτοχρονιάς, πού ήλθε νά φέρη παιχνίδια στά 
παιόια. Εφυγε και δεν τον ξαναείδαμε πιά.

—Καί δέν ανησυχήσατε καθόλου;
, Τ Μπδ ’ Καί Μπορεί καί νά έχη πάει σέ καμμιά επαρχία. Έ χει δου-Λ£ί£ζ '

='n3l’£s:^£tiC τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς δέν φάνηκε στό σπίτι.
■ Οχι, δεν ήλθε, δέν τον είδαμε πιά.

Πρώτη καταπληκτική άντίφασις. Ή  Κάστρου καί ή Φούλα ήρνοΰντο κατηγο
ρηματικά αυτό πού ήταν βεβαιωμένο απόλυτα: δτι ό αδελφός τοΰ συνεταίρου τοΰ
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Άθανασοπούλου Γυφτέας, ή νεαρά δεσποινίς, ή μητέρα της καί δ 12χρονος άοελ- 
φός της είχαν άφήσει τη νύχτα τού Σαββάτου 3 "Ιανουάριου καί μετά την διασκέ- 
δασί τους εις τήν μπυραρία του Γεμενάκη, στό Φάληρο, τον μακαρίτη τον Άθανα- 
σόπουλο έξω από τό σπίτι του καί τον είδαν νά άνοίγη μέ τό κλειδί του καί νά 
μπαινη μέσα. Μετά δεν φάνηκε πουθενά ζωντανός δ εργολάβος καί επομένως καί 
από τήν άντίφασι αυτή τής Φούλας καί τής Κάστρου έβγαινε δλοκάθαρα δτι δ Ά 
θανασόπουλος είχε σκοτωθή μέσα στό σπίτι του.

Μετά τήν άντίφασι αυτή δ κ. Κουτσουμάρης καί δ μακαρίτης ό Λιονταρίτης 
έδήλωσαν στήν Κάστρου δτι ήταν από εκείνη τή στιγμή κρατούμενη καί τήν έπή- 
ραν μαζί τους εις τήν Γενική ’Ασφάλεια. Επίσης συνέλαβαν τήν υπηρέτρια Γιαννούλα 
Πέρου καί τήν έπήραν μαζί τους. Συνέλαβον ακόμη καί τον καταφθάσαντα εκείνην 
τήν στιγμήν 18χρονον ανεψιόν τής Κάστρου καί πρώτον έξάδελφον τής Φούλας Δη- 
μήτριον Μοσκιόν, δ οποίος έπρόκειτο νά φύγη γιά τήν ’Αμερική καί επειδή παρου- 
σιάσθησαν διάφορα εμπόδια στά χαρτιά του έμενε φιλοξενούμενος από τήν Κάστρου 
καί τήν Φούλα στό σπίτι τοϋ Άθανασοπούλου. Γιά τήν ακρίβεια, δ Μοσκιός είχεν 
έλθει στήν ’Αθήνα από τήν Κεφαλλωνιά μαζί μέ τήν μητέρα του γιά νά φύγουν γιά 
τήν ’Αμερική. Έφιλοξενήθησαν καί οι δύο στήν Κάστρου ή μάλλον στοΰ Άθανασό- 
πουλου. Ή  μάνα τοϋ Μοσκιοΰ είχε γύγει προ ήμερων μέ τό «Σατούρνια». ’Αλλά τοϋ 
Δημητράκη Μοσκιοΰ δέν είχε έλθει ή άδεια καί δέν μπόρεσε νά φύγη. Γιά δυό-τρεΐς 
ήμέρες αύτός έμεινε στό σπίτι μιας άλλης έξαδέλφης του στον Πειραιά καί ύστερα 
έφιλοξενήθη στήν Κάστρου.

Στό σπίτι έμεινε μονάχα ή Φούλα, λόγο) τής αιμορραγίας της, υπό τήν επί- 
βλεψιν τής σπιτονοικοκυράς κυρίας Παπαδάκη, ενώ ή Κάστρου, ή υπηρέτρια καί δ 
νεαρός Μοσκιός μετεφέροντο κρατούμενοι εις τήν Γενική ’Ασφάλεια.

Οί περίοικοι έμαθαν κατάπληκτοι τάς γενομένας συλλήψεις, τήν ίδια δέ έντύ- 
πωσιν έπροκάλεσε τό γεγονός καί στήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά, πού έγνώσθη ή εϊ- 
δησις αμέσως μετά τά έκδοθέντα σέ λίγη ώρα έκτακτα ολοσέλιδα παραρτήματα τών 
εφημερίδων, τά δποΐα, μέ τεράστιους τίτλους, άνήγγελλαν τήν σύλληψιν ώς υπόπτων 
τής ,πεθεράς, τής γυναικός τοϋ έργολάβου καί ακόμα τοϋ νεαρού έξαδέλφου καί τής 
πιστής υπηρέτριας τής Κάστρου.

Ή  Γενική ’Ασφάλεια, πριν προβή εις τάς συλλήψεις αύτάς, ώς «υπόπτων», 
ακόμη καί τής συζύγου, τής πεθεράς, τοϋ έξαδέλφου αυτής καί τής υπηρέτριας, 
είχε σταθμήσει πολύ καλά τά πράγματα. Δύο πράγματα ήτο δυνατόν νά συνέβησαν. 
"Η δ Γυφτέας, ή όμορφη κοπέλα, ή Δανάη, ή μητέρα της καί δ 12χρονος άοελφός 
της έλεγαν αλήθεια δτι άφησαν τον Άθανασόπουλο τή νύχτα εκείνη έξω άπό τό 
σπίτι του, δταν έγύρισαν μέ τό αυτοκίνητο άπό τοϋ Γενενάκη τήν μπυραρία καί τον 
είδαν νά μπαίνη μέσα, δπότε άναμφισβήτητα δ έργολάβος έσκοτώθη μέσα στό σπίτι 
του, ή έλεγαν ψέμματα, δπότε κάπου άλλοΰ είχαν δδηγήσει τον Άθανασόπουλο, 
δπότε δράστης έπρεπε νά είναι πιά δ Γυφτέας καί άνθρωποι τοϋ περιβάλλοντος του. 
’Αλλά τήν τελευταία εκδοχή τήν άπέρριπτε κατηγορηματικά δ κ. Κουτσουμάρης. 
Μεταξύ τών καταθέσεων Γυφτέα, Δανάης, μητέρας της καί άδελφοΰ της δέν υπήρξεν 
ούτε ή παραμικρά, ούτε ή ελάχιστη άντίφασις. ’Ά λλως τε μήπως ή Φούλα μετά τό 
νέον έτος, δταν τήν έπεσκέφθη δ ιατρός Ιναρτσώνης δέν τον παρεκάλεσε νά μεσολα- 
βήση καί νά παρακάλεση τον άνδρα της γ ιά  νά συμφιλιωθούν; Δέν ήτο λοιπόν πολύ 
φυσικόν δ Άθανασόπουλος, δ όποιος δέν θά ήθελε νά γνωσθή καί πιό έξω ή διάστα- 
σις νά γύρισε εκείνο τό βράδυ στό σπίτι του, έστω καί γ ιά  νά μή φανή ατούς πιό 
έξω, στον άδελφό τοϋ συνεταίρου του καί στήν Δανάη μέ τή μητέρα της, δτι δέν τά 
είχε καλά μέ τήν γυναίκα του καί δτι ξενοκοιμότανε; Ά ρ α  δ Άθανασόπουλος σκο
τώθηκε στό σπίτι του καί εκεί κομματιάστηκε τό πτώμα του καί βγήκε σέ πακέττα 
γιά νά φορτωθή σέ αυτοκίνητο ή σέ κάρρο καί νά πεταχθή άπό τό γεφυράκι τοϋ 
Κηφισού.

(  Συνεχίζεται )



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α
---------------- 'Τπό του δικηγόρου κ. ΞΕΝ . ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ ---------------

Ό μέγας παράγων τοΰ άφθάστου καί αιωνίου ελληνικού μεγαλείου, είναι άναμ- 
φιβόλως ή ελληνική οικογένεια. ’Αποτελεί τόν κρίκον, τόν άδιάλυτον, δ όποιος 
ένώνει άρρήκτως τά μέλη τής κοινωνίας αυτής, ή οποία διά νά είναι συμπαγής 
καί άδιάσπαστος, έπέζησε κατόπιν τόσων δεινών καί τόσων συμφορών τοΰ εγγύς 
καί απώτατου παρελθόντος.

Ή  ιστορία ή οποία μένει κατάπληκτος προ τοΰ φωτός τοΰ έκπορευομένου από 
τήν μικράν αυτήν γωνίαν τής γής εις τήν ελληνικήν οικογένειαν, θά. άναζητήση 
καί θά άνευρη τά αίτια τόσης εκθαμβωτικής φωτοβολίας. Ό Έ λλην δεν είναι 
νομάς. ’Αγαπά τόν τόπον του τόν ίδιον όπως αγαπά καί τό σπίτι του. ’Από τοΰ 
πλουσίου κεφαλαιούχου, μέχρι τοΰ πτωχοΰ άγροτου, παντού, εις τό μέγαρον τοΰ 
μεγαλοβιομηχάνου, όπως καί εις τήν ταπεινήν καλύβην τής ερημικής υπαίθρου, ή 
ιδέα τής οικογένειας κυριαρχεί καί ολοκληρώνει τήν ευτυχίαν. Πάντοτε ενα καλο
στρωμένο τραπέζι, γύρω από τό όποιον συγκεντρώνεται ή σιωπηλή στοργή τής 
συζύγου, ή τιτιβίζουσα φαιδρότης τών παιδιών, αποτελεί τήν θετικήν ευδαιμονίαν 
τοΰ ανθρώπου. Ό άνθρωπος αυτός, ό όποιος θά προσφέρη εις τήν γην τούς ατίμη
τους άδάμαντας τοΰ ίδρώτος του διά νά είσπραξη εις άντίτιμον τά πλούσια αγαθά 
της, αισθάνεται άγαλλίασιν όταν σπρώξη τήν εξώθυραν τής οικίας του. Πίσω από τήν 
έξώθυραν αυτήν τόν αναμένει ή ευδαιμονία. Τόν αναμένει ή ήρεμος ατμόσφαιρα τής 
σπιτικής χαράς, τόν αναμένει τό γέλιο, ή φροντίς, ή μέριμνα, τόν αναμένει τό γα- 
λήνιον ξεκούρασμα. ’Από τό ξεκούρασμα αυτό θά έκπηδήση ή νέα του δύναμις, γιά 
τό καινούργιο ξεκίνημα. Μέσα στήν ξύλινη χοντροκομμένη καρέκλα τοΰ πτωχικού 
του, μπροστά στά καλοαναμμένα κούτσουρα τοΰ τζακιού του πού σπινθοβολοΰν 
χαρωπά, μέ τό ποτήρι του γεμισμένο κρασί από τήν στοργικήν μέριμναν τής συζύ
γου ή τής κόρης, δ άνθρωπος ανανεώνει τόν οργανισμόν του, χαλυβδώνει τήν ψυχήν 
του καί γιγαντώνει τήν θέλησίν του, γίνεται βράχος δ όποιος είναι ικανός νά άνθέξη 
εις τά κύματα όλων τών καταιγίδων τής ζωής.

Ή  ιδέα τοΰ κοινωνικού συνόλου, ή όποια στερεώνει τά θεμέλια τών λαών, εις 
τήν οικογένειαν στηρίζεται. Ή  οικογένεια αποτελεί τόν άκρογωνιαΐον λίθον τοΰ κοι
νωνικού οικοδομήματος, τό όποιον ύψώνεται στερεόν καί μεγαλοπρεπές, διά νά ολο
κλήρωσή επί βάσεων αδιάσειστων τήν Πατρίδα. 'Η οικογένεια είναι μία μικρά 
πατρίς, όπως καί ή πατρίς είναι μία μεγάλη οικογένεια. ’Άνθρωποι, πού δεν π ι
στεύουν είς την οικογένειαν, είναι άνθρινποι πού δέν πιστεύουν καί εις τήν Πατρί
δα. Είναι εκείνοι, οί όποιοι αποτελούν τούς σαθρούς οργανισμούς, τούς έτοίυ,ους νά 
γκρεμισθοΰν εις τό πρώτον φύσημα τής κοινωνικής ανατροπής. Αυτοί άποτελοΰν τήν 
εύαλωτον λείαν πασης αναρχικής ίοέας. Αυτοί δημιουργούν τόν κίνδυνον διά μίαν 
εύνομουμένην κοινωνίαν. Ευτυχώς όμως ή Ελλάς δέν συγκαταλέγει είς τούς κόλπους 
-ης στοιχεία τοΰ ειοους αυτοΰ. Οι τύποι τών νομάοων αποτελούν εξαιρέσεις είς τόν 
τόπον αυτόν. Ή  γενικότης, ό κανών, είναι ή Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α .

Παντού απο τής Ηπείρου μέχρι τής Ταινάρου, από τοΰ Ίονίου πελάγους μέ
χρι τών παραλίων τής Μικράς Ασιας, ή Ελλάς είναι μία οικογένεια, μέ διακλαδώ
σεις τάς οικογένειας τών πολιτών της. Ή  ιδέα τής αλληλεγγύης είς τήν ιδέαν τής 
οικογένειας οφείλει νά άναζητηθή. Αυτή είναι πού συνδέει τούς “Ελληνας μέ τούς 
Ελληνας, αυτή που σφυρηλατεί τα δεσμα τής ενοτητος, αυτή πού δημιουργεί τήν 

συγκινητικήν αλληλεγγύην, πού κυριαρχεί άπ’ άκρου είς άκρον είς τήν μικράν αύ-
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— ΑΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΝ καί παραποίησαν σφραγίδας, συνελήφθη δ Ν. 
Λύτρας ή Μαρκόπουλος, διότι, μέ σκοπόν νά εξαπάτηση τον Γ. Βλάχον, κατήρτισε 
πλαστόν έγγραφον, μέ την ύπογραφήν τοϋ Γενικού Γραμματέώς τοϋ 'Υπουργείου 
Συγκοινωνιών, ώς καί πλαστήν σφραγίδα τοϋ Υπουργείου.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ II. Σταματόπουλος, συνελήφθη γιατί άφήρεσε τρία δακτυ
λίδια χρυσά από τό σπίτι τοϋ Σ. Φίλιππα, στον “Αγιον Δημήτριον ’Αττικής.

— ΤΡΕΙΣ ΚΛΕΠΤΑΙ ανήλικοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, γιατί 
άφήρεσαν από τούς ναούς 'Αγίου Κωνσταντίνου καί 'Αγίας Παρασκευής χρημα
τικά ποσά.

— 0  ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτου, 18 ετών, Ν. Γεωργακόπουλος συνελήφθη άπό 
την ’Αστυνομία Προαστίων, στο Αιγάλεω. Αυτός μέ δύο φίλους του έκλεψαν τό 
Ι.Χ. 99286 άπό την περιοχή τής 'Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω καί μετά καταδίωξιν 
άπό περιπολικόν συνελήφθησαν.

— ΔΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ εις πορνείαν συνελήφθη ή Κ. Καλατζοπσύλου, άπό 
τήν 'Υπηρεσίαν Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.

— ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ έτοποθέτησαν βόμβαν στήν ταράτσα κτιρίου στή διασταύ- 
ρωσι των οδών Πειραιώς — Σωκράτους — Ζήνωνος, ή δποία έξερράγη καί άπό τήν 
πτωσιν τεμαχίου μαρμάρου έφονεύθη ή διερχομένη 23ετής Αικατερίνη Μυλωνά.

Ή  κηδεία τοϋ θύματος έγένετο δημοσία δαπάνη καί παρέστησαν οί κ.κ. 'I - 
πουργοί επί τών Εσωτερικών καί Δημοσίας Τάξεως. Οί δράσται επεσημάνθησαν 
άπό τήν ’Αστυνομίαν καί είναι οί κομμουνισταί: α) Δαρειώτης ή Δαρειωτάκης Δη- 
μήτριος τοϋ Βασιλείου, ετών 24, φοιτητής, 2) Νίκας Θεόδωρος ή ’Ιωάννης τοϋ 
Ελευθερίου, έτών 31, στιλβωτής έπίπλων καί γ) Άναστασιάδης Σωτήριος τοϋ 
Κωνσταντίνου, έτών 27, σκηνοθέτης, δλοι γνωστοί κομμουνισταί μέ δράσιν, συλλη- 
φθέντες κατά τό πρόσφατον παρελθόν, διά ρίψεις αυτοσχεδίων βομβών εις τό κέν
τρου τών ’Αθηνών. ’Ήδη άπαντες έπεκηρύχθησαν καί καταζητούνται.

— ΑΠΑΓΩΓΗ νέας καί βιασμός έγιναν ύπό συνθήκας απεχθείς. Ό  βιαστής 
Άχμέτ Όγλοΰ Μεμέτ, έτών 31, καί ή σύζυγός του Σαμπρί μετέβησαν στό χωριό 
’Αμφιών Σαππών Κομοτηνής καί άπήγαγον τήν 18ετή ώραίαν άνεψιάν των Μακ- 
μπουλέ Όγλοΰ ’Ισμαήλ. Στό δρόμο δ δράστης μέ τή γυναίκα του άκινητοποίησαν 
τή νέα καί δ θείος τήν έβίασε, παρουσία τής γυναικός του. Μετά τό βιασμό τό θΰμα 
έγκατελείφθη σέ άθλια κατάστασι καί δταν συνήλθεν άνέφερε τό έγκλημα στήν 
Αστυνομία. Οί δράσται συνελήφθησαν καί ώμολόγησαν τό έγκλημα.

τήν γωνίαν τοϋ πλανήτου.
Μέ τήν οικογένειαν σεβαστήν καί αδιάσπαστου, μέ τό κοινωνικόν σύνολον συμ

παγές, μέ τήν Ιδέαν τής ανατροπής άπομακρυσμένην, ή Ελληνική Πατρίς βαδίζει 
τον μέγαυ δρόμον της πρός τά αιώνια πεπρωμένα τής ειρήνης καί τής ευτυχίας.

Ξ. ΧΑΤΖΙ-ΙΣΑΡΑΝΤΟΣ
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~  ΑίίίΛΗΛΟΕΞΩΝΤΩΘΗΣΑΝ, στο χωριό Παλαιόκηπος Λέσβου, δ Παν. Κα
ραγκιόζης^, ετών 42 καί ή σύζυγός του Γεωργία, κατόπιν άγριας πάλης μέ τσεκούρι 
καί μαχαίρι. Αμφότεροι έφεραν πολλαπλά τραύματα καί έπλεαν σέ λίμνη α'ίμα- 
τος μέσα στό σπίτι τους. Ο Καραγκιόζης έπασχεν έκ νευρασθενείας καί θέλησε νά 
αύτοκτονήση καί νά σκοτώση καί τή γυναίκα του, άλλα εκείνη άντιστάθηκε καί τον 
χτύπησε μέ τό τσεκούρι, μέ τό όποιον προσπάθησε νά άμυνθή.

~  ΕΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι τόν ΤΙλ. ’Αλεβΐζον, ετών 35, δ συνεταίρος του 
Αντ. Ορλωφ, ετών 47, στην οδόν Άριστοτέλους 4. Ό δράστης συνελήφθη.

- ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι τόν Γ. Σκαρλάτον, στό σπίτι τής όδοΰ Καλλι- 
φορνά 52, δ Μαροκινός φοιτητής Άμπντελκαντέρ Μπεντάχου, ετών 20, εξ αιτίας 
διεκδικησεως εκείνου, δΓ εαυτόν, της ιδίας γυναίκας.

_ ΑΙ ΑΣΕΛΓΕΙΣ πράξεις επί δέτιδος μαθήτριας συνελήφθη στή Λάρισα δ 
Γ. Κομπογιαννόπουλος, ετών 70.

—- ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ νά φονεύση τήν σύζυγόν του Διονυσίαν, δ Θ. Γαργαλιανος, 
πυροβολησας^απο το παράθυρο τής οικίας, όπου εύρίσκετο αυτή μέ τόν εραστήν της.

Ο ΚΑΕΠΓΗ-j αυτοκίνητων Ν. Θεοδώρογλου, ετών 18, συνελήφθη άπό τήν 
’Αστυνομία, στήν δδόν Ευφρονίου, στό Παγκράτι, μέσα στό Ι.Χ. 111713, ενώ προσ
παθούσε νά τό θέση εις κίνησιν. 'Ωμολόγησεν δτι είχε κλέψει τό Ι.Χ. 18122, τό 
Ι.Χ. 13420, τό Ι.Χ. 42042, τά όποια, άφοΰ έχρησιμοποιοΰσε, εγκατέλειπε σέ δια
φόρους δρόμους.

— ΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Εύστ. Νάκος, ’Αντώνιος ή ’Απόστολος Γερακόπουλος 
και Μαρία συζ. Αναστ. Κολιακου, παρεπέμφθησαν στον εισαγγελέα γιατί, έναντι 
αμοιβής, ενήργησαν ως μεσάζοντες επί προηγούμενης Κυβερνήσεως νά χορηγηθή 
παράνομη άοεια φορτηγού στήν Άθηνά Σπυριδάκη.

ΔΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ χασίς συνελήφθη δ Γ. Πλούμπης ή Μπαλής, κά
τοικος τού χωρίου Σιάδα τής Αχαιας. Ινατεσχέθησαν 5 σάκκοι χασίς. Καταζητεί
ται καί συνεργός.

“7 , 0  ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗΣ Κ. ΙΙαπανικολαου συνελήφθη, γιατί έπρομηθεύετο μέ 
πλάστη ιατρική συνταγή απο τα φαρμακεία λάβδανον.

ΕΤΡΑΓΜΑΓΙΣΕ τον Π. Βαφειάδη μέ γλάστρα πού εξεσφενδόνισε στό κε
φάλι του, ο ξενοδόχος Κ. Στέφανου, στην δδό Πιτάκη καί μέσα στό ξενοδοχείο «Ν. 
Ήπειρος».

“7  ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ άρχαΐα νομίσματα ευρεθησαν χωμένα στή Ραφήνα, έν συνό- 
λω 950 καί συνελήφθη ή Αλεξάνδρα Βαρλάμπα, σύζυγος καταδικασθέντος άρ- 
χαιοκαπήλου.

, Κ ΜΑΣΤΡΟΠΟξ ^ταυρουλα Μανουσου, ετών 18, έξέδιδε τάς ανηλίκους
ετών 15 καί Χ.Μ., ετών 17, τις όποιες εΐχεν έγκαταστήσει σέ σπίτι στήν Κη- 

φισια. Συνελήφθη άπό τήν ’Αστυνομία Προαστίων, καθώς καί δ Β. Κάντζος, δ όποιος 
οιεσκέδαζε μέ τήν μίαν άνήλικον.

— ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ κατακράτησιν διέπραξεν δ Σταύρος Χαϊρατίδης, ξυλουργός,
στον Κορυδαλλό, δ ^όποιος έκλεισε στό ξυλουργείο του τόν Ν. Στέφη καί τόν ύπάλλη- 
λο του Ν. Άθανασάκο, οι όποιοι πήγαν στό κατάστημά του νά παραλάβουν ιδιόκτητο 
μηχάνημά τους. 1

■ Ε1ΡΟΝΘΟΚΟΠΗΣΑΝ τόν ιατρόν II. Θεοφανόπουλον, μέσα στό ίατρεΐον 
του’, στον Πειραιά, οι άδελφοί Δημήτριος καί Σπυρίδων Μπαουτάση. Καταζητούν
ται απο τήν Αστυνομία. ι
, ~  °  ΑΙΑΡΙΉΚΤΗΣ II. Σουβλιώτης, ετών 22, συνελήφθη άπό τήν Άσφά-1
λεία Προαστίων. _ Ωμολογησεν 15 διαρρήξεις οικιών τής Φιλοθέης, τού Ψυχικού 
και τού Χαλανδρίου. Στό σπίτι του, στήν δδόν Άλκαμένους Ίλισ ίων, βρέθηκαν δύο 
βαλίτσες με τιμαλφή καί ρούχα, δλα κλοπιμαία. 1 '



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΝ ΑθΗΝΟΝ

Ύ πύ τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. I ■ ΡΑ'ΐ'ΚΟΎ
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'

Τ οπω νυμ ικά  τ ω ν  οδών ’Α θη νώ ν κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή ν  σε ιράν.

Τ ίρυνθος.

Πάροδος τής δδοΰ Χαλκίδος, σχό τέρμα Πατησίων (Αλυσίδα) .
Πρόκειται για τήν αρχαιότατη πόλι της Άργολίδος — ένα των σημαντικω- 

τέρων μυκηναϊκών κέντρων — , ή οποία ήκμασεν ιδιαίτερα κατά τον ΙΔ —ΙΓ π.Χ. 
αιώνα καί κατέστη περιώνυμη για τά αξιοθαύμαστα «κυκλώπεια» τείχη της (περί
μετρος 700 μ. καί εκτασις 20 χίλ. τετρ. μέτρων) . 'Π Τίρυνθα είχε καί οχυρή άκρό- 
πολιν, ή οποία ώνομάζετο Λίκυμνα. Επώνυμος ήρωας τής Τίρυνθος έθεωρειτο 6 
γυιός τοΰ "Αργού Τίρυνς, ώς σημαντικώτεροι δέ βασιλείς της άναφέρονται δ Περ- 
σεύς, δ Άμφιτρύων κ.ά. Τδ 1957 έγιναν στην Τίρυνθα άνασκαφές, υπό τήν διεύ- 
θυνσι τοΰ εφόρου Ν. Βερδελή, καί άνεκαλύφθησαν αξιόλογα αρχαιολογικά ευρή
ματα. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στην Ήλιούπολι καί τό Π. Φάληρον) .

Τ ιτά νω ν .
Πάροδος της  δδοΰ Κέρκυρας 30, κοντά στο 27ον Δημοτικόν Σχολεΐον τής 

Κυψέλης.
Οι Τιτάνες, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήσαν παιδιά τοΰ Ουρανού καί τής 

Γής. “Ενα" άπό αυτά, δ Κρόνος, έξεθρόνισε, κατόπιν προτροπής τής μητέρας του, 
τον Ουρανόν, αλλά αργότερα δ γυιός του Ζευς ένίκησε τον Κρόνον καί τούς άλλους 
Τιτάνες καί τούς έκρήμνισεν, εκτός άπό τόν ’Ωκεανόν, στον Τάρταρο, βοηθούμενος 
υπό των Έκατογχείρων καί των Κυκλώπων. Σύμφωνα μέ τήν επικρατέστερη παρά- 
δοσιν, οί Τιτάνες ήσαν εξ, ήτοι: δ Ωκεανός, δ Κοΐος, δ Κριός, δ Ύπερίων, δ Ία- 
πετός καί δ Κρόνος. Οί Τιτάνες, ενίοτε, ταυτίζονται μέ τούς Γίγαντες.

Τ ιφ ύο ς.
Πάροδος τής δδοΰ Δράμας 69, κοντά στό παλαιό τέρμα τών λεωφορείων 

«Σκούζε».
Κατά τήν μυθολογίαν, δ Τϊφυς, Βοιωτός ήρωας, ήταν δ κυβερνήτης τής « Αρ-
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γοϋς» των Αργοναυτών καί έπενόησεν, ώς παραδίδεται, την τέχνην τοϋ κυβερνήτου 
πλοίου.

Τμώλου .

Hάροδος τής όδοΰ Δράμας, έναντι τοϋ αριθμού 76, κοντά στό παλαιό τέρμα 
των λεωφορείων «Σκουζέ».

Ο Ιμώλος, δρος τής ΝΔ. Τουρκίας, κοντά στά σύνορα των νομών Σμύρνης 
καί Μαγνησίας, έχει ύψος 2157 μ. Στους βόρειους πρόποδές του εύρίσκοντο οι Σάρ- 
δεις. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην Ν. Σμύρνη καί Ζωοδόχο Πηγή) .

Τομπάζη.

Πάροδος τής όδοΰ Κριεζή 9, κοντά στην ’Αρμένική Εκκλησία (πλατεία Κου- 
μουνδούρου) .

Οφείλει την ονομασία στην συνώνυμη ναυτική οικογένεια, τής “Χδρας, τής 
οποίας δύο κυρίως μέλη διεκρίθησαν στήν Έπανάστασι τού 1821. Έ ξ αυτών 6 
Ιάκωβος ή Γιακουμακης (1782—1829), ναύαρχος τοϋ ύδραϊκοϋ στόλου στις αρ

χές του Αγώνος, παρεχώρησε αργότερα τήν θέσι του στον Άνδρέα Μιαούλη καί 
υπηρετησεν έκτοτε πολιτικώς τό νησί του. Έ ξ άλλου, ό Μανώλης, αδελφός τοϋ 
προηγουμένου (1784— 1831) , ναύαρχος κατά τό διάστημα τοϋ 1821, ήγήθη τής 
εκστρατείας εις τήν Αλεξάνδρεια καί διετέλεσεν επίσης αρμοστής στήν Κρήτη καί 
πληρ^,ςουσιος τής I δρας σε Εθνοσυνελεύσεις. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια 
τών ’Αθηνών) .

Τοσίτσα.

Πάροδος τής οδοΰ Πατησίων, έναντι τοϋ αριθμού 49.
Οφείλει την ονομασία στους αδελφούς Μιχαήλ καί Θεόδωρο Τοσίτσα. Έξ 

αύτών ό Μιχαήλ, ό γνωστός έθνικός ευεργέτης από τό Μέτσοβο, γεννήθηκε τό 1787. 
Στήν Αίγυπτο έγνωρίσθη μέ τον αντιβασιλέα Μωχαμέτ ’Ά λη , κοντά στον όποιο 
παρέμεινε μέχρι τοϋ 1854 καί παρά τοϋ όποιου ετυχε πολλών ενισχύσεων. "Ιδρυσε 
στήν Αίγυπτο ελληνικά νοσοκομεία καί σχολεία, έδαπάνησε μεγάλα χρηματικά ποσά 
γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς στό Μέτσοβο, Θεσσαλονίκη καί ’Αθήνα καί έπροικο- 
οοτησε τό υπό τοϋ άνεψιοΰ του Στουρνάρα ίόρυθέν Πολυτεχνεΐον, τό Πανεπιστήμιον 
το Αρσάκειον κ.ά. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1856.

Ο αδελφός του Θεόδωρος, αντίθετα μέ τον αδελφόν του Μιχαήλ, έμυήθη εις 
την Φιλική Εταιρία καί χάρις στις γνωριμίες του μέ τον Μωχάμετ" ’Ά λη , έδημιούο- 
ι'ησε σημαντική περιουσία και εβοηθησε πολλαπλώς τό μαχόμενον ’Έθνος. "Οταν 
αργότερα κατήλθε στήν Ελλάδα, διέθεσε τεράστια ποσά γιά κοινωφελείς καί φιλαν
θρωπικούς σκοπούς. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

(  Συνεχίζεται)



Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο

Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ !

’Υπό τοΟ κ. Ν. Α.

—ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Ν. Ταγιώδου, ή οποί α παρεσύρθη από αυτοκίνητο στή
Μύκονο.  ̂ ,

—ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μπροΰνο, δ όποιος παρεσύρθη από αυτοκίνητο, στην ακτή
Ναυπακτίας. _ t 5 _ .

—ΝΕΚΡΑ ή Χριστίνα Ούντράκη καί τραυματισμένος ό σύζυγος αυτής, οδηγος 
Φορτηγού, καί τά δύο ανήλικα παιδιά της, όταν το φορτηγό επεσε μέσα σ̂  χαντακι.

—ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 11 επιβάτες, δταν συνεκρούσθησαν δύο τρόλλεΰ στην 
δδό Πατησίων, εξω από τό Μουσείο. Οί τραυματισμένοι είναι: Λαμπρ. 1 εωργακό 
πουλος, Εύφρ. Γκαλή, Άναστ. Πλοίου, Άφρ. Πρεβέτζα, Άνδρ. Ψημίτης, Μ. Σου- 
ρίδης, Δ. Καραγκούνης, Άναστ. Ζαφειρόπουλος, Σοφ. Τσαγκαράκη, Τασ. 1 ιαλε- 
ζου, Εύαγ. Άνδρισάκου.

τό οοΐ ί υ  φορτηγο, με οοηγο τον ιι. ι  εωργακοπουκυ.
—ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΤ πέντε, δ Κ. Μπαϊρακτάρης, δδηγός τοΰ ϋ.Χ. 135037, 

δ Θ. Λουκάκης, ή σύζυγός του Κλεάνθη καί το παιδί τους Χρονης, ετών 4, καί δ 
Ν. Παπαπολίτης, δδηγός τής ύπ’ άριθ. 5 αμαξοστοιχίας Αθηνών Θεσσαλονίκης,

'α-
,ταν τό I.X., στην ισόπεδο ' διάβασι τοΰ 22 χλμ. τής δδοϋ ^Αθηνών—Πάρνηθος 

τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύτητα, παρεβίασε τάς δοκούς ασφαλείας τής διαβά 
σεως καί επεσε σάν βολίδα στην διερχομενη αμαξοστοιχία. Καιτοι συνετριβη το 
όχημα, οι επιβάτες έτραυματίσθησαν μόνον. Έτραυματίσθη όμως καί ή φύλας 
τής διαβάσεως Α γγελ ική  Τόμπρου.

κινητό 
γός.

,οασεως Λ,γγεΑίκν; ιομπρου.
-ΝΕΚΡΑ ή Ε λένη Καλαμά, τήν οποία παρέσυρε στην δδό Πειραιώς αυτο
άγνωστο, τό όποιο ανέπτυξε ταχύτητα καί εξηφανίσθη. Αναζητεΐται ο δδη-

__ΝΕΚΡΟΣ δ Ά λ . Λιάπης, πεζός, τόν όποιον παρέσυρε αυτοκίνητο, μέ οδηγό
τον Π. Αλεξίου, εξω από τό Λιανοκλάδι. Ό  δδηγός συνελήφθη.

__ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Γ. Πάσλας, δδηγός μοτοποδηλάτου, το
όποιον παρέσυρε στην εθνική δδό Αθηνών—Λαμίας επιβατικόν αυτοκινητον, με 
οδηγό  τήν Πολυξένη Κάρμπουλα.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Άνδρικόπουλος, τόν όποιον παρέσυρε, στό δρόμο προς τήν 
Χασιά, τό Ι.Χ . 11345, μέ οδηγό τόν Α. Παπαδόπουλο.

__ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ . Μπακούτσιος, δδηγός έλκυστήρος, δταν ουτος άνετράπη
σέ αύλακα τοΰ Ά ξιου, παρά τό χωρίον Νέα Μάρμαρα Θεσσαλονίκης.

__ΝΕΚΡΑ ή Εύαγ. Στόϊκου, ετών 15, έπιβάτις γεωργικού έλκυστήρος, τόν
όποιον ώδηγοΰσεν δ 18ετής Ν. Γκαντσίδης καί άνετράπη παρά τήν θέσιν «Νταβέλι» 
Γιαννιτσών.

__ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Περιστερέας, δδηγός φορτηγού, τό οποίον προσεκρουσε επι
δένδρου στην άρχή τής δδοΰ Λαρίσης—Βόλου.

__ΝΕΒίΡΟΣ δ Ά ν . Ζαμπαθάς, δδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο συνεκρουσθη,
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^ι,ην όδόν Τριπόλεως Πύργου, μέ άλλο μοτοποδήλατο, τό όποιον ώδηγούσεν ό Π. 
Νατσης καί ό όποιος έξηφανίσθη.

, NEKPCK ° Ε. Κουβανής, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, δταν ούτος άνε- 
τραπη, στηνοδον Οίτης—Φθιώτιδος.

ΝΕΚΕΓ)-" ° ®· Παπαδοπουλος, ετών 4, τον όποιον παρέσυρε, στον Πύργο, 
φορτηγο, με οδηγό τον Χρ. Στεφανόπουλο.

° Ν· Καίδάκης, οδηγός έλκυστήρος, όταν ούτος άνετράπη, στο 
χωρίο Χέρσο Κιλκίς.

, —ΝΕΚΡΟΣ ο Αθ. Αλεξανδρής, οδηγός έλκυστήρος, όταν ούτος άνετράπη. 
στην οοο προς Μηλεαν Ελασσόνος.
, „ ΝΕΚΡΑ η̂  Δημητρα Λαδά, ή οποία, στο χωριό Στέρνα ’’Αργους, επεσεν
απο όχημα πού εύρίσκετο έν κινήσει.

, ' ΝΕΚΡίΚ ο Αν. Παπαοόπουλος, δδηγός μοτοσυκλέττας, όταν συνεκρούσθη
παρα τήν δδον Π. Ρράλλη καί Νίκαιας, μέ τό Δ.Χ 238501 αύτοκίνητον, τό όποιον 
ωοηγοϋσεν ο Γ. Λριστοδουλόπουλος.
. ΝΕΚΡΑ ή Ανθή Καρασοπουλου, τήν όποιαν παρέσυρε, στήν οδόν Βασιλ.

λ τ ρ τ τ υ ν  τ° μοτοποδήλατον, μέ οδηγόν τον Χρ. Τακτικόν.
Τ '  ΝΕΚ10Σ ό Ά θ. Μπαλακός, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, όταν ούτος 

άνετράπη παρα το χωρίον Νέα Μάλγαρα.
, ΝΕΚΡΑ ή Εύαγγ. Στόϊκου καί τραυματισμένα 5 άτομα, ήτοι ή Σοο. Χαν- 

σελιδου, η Κυριακή Γκατζίδου, ή Τριαντ. Σημιούδη, ή Μ. Σηαιούδη καί ό Αβραάμ 
Πασιλας, ολοι επιβαινοντες γεωργικού έλκυστήρος, ό όποιος, μέ οδηγό τον Ν. Γον- 
τΐ-.ιοη, άνετράπη στη θεσι «Ταβάνι» τού χωρίου Παλαιά Πέλλα.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Νικολόπουλος, οδηγός τού 173105 φορτηγού καί τραυαα- 
τισμενοι 5 οι Β. Κουρδής, Ν. Νταβέλης, Στ. Λαγουδάκης, Προκ. Γραμμενικός,' I. 
Ιΐα^αγιωτόπουλος, Γ. Αδαμοπουλος, όλοι σμηνΐται, Ιπιβάται τού φορτηγού τής 116 
_j1M, °ταν ,α δύο οχήματα συνεκρούσθησαν κοντά στό αεροδρόμιο τού Αράξου.
, R j , ΚΙ Α ή Κατίνα Γερασίμου, επιβάτις αυτοκινήτου καί τραυματισμένος ό 
οόηγος αυτου Ηλιας Δηνάλης, όταν τό αυτοκίνητο στήν ισόπεδο σιδηροδρομική διά- 
βασι του JN. Μοναστηριού ̂ συνεκρούσθη μέ αμαξοστοιχία των ΣΕΚ.

, ΝΕΚΡΟΣ ο Αθ. Αθανασιάδης, τόν όποιον παρέσυρε στή λεωφόρο Κηφισίας, 
κοντά στη στασι. «Παράδεισος», τό 2073 αύτοκίνητον, μέ οδηγόν τόν Βαλτέρ Μπριάν.

— A ΙΕ WANE στό νοσοκομείο Ν. ’Ιωνίας, ό τραυματισθείς σέ τροχαίο δυστύ
χημα Μιχ. Παπαγιαννάκος.

ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. Τόλος, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο άνετράπη στήν

, . ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό χωροφύλαξ Α. Καραντώνης, τόν οποίον παρέσυρε 
σι,α Λεχαινα πούλμαν, με οδηγό τόν Θ. Ζαφειρόπουλον.

, Τ7 ΝΠΕΚΡΟΣ ό Α. Βάγγερ, οδηγός τού Ι.Χ. 140629, όταν τούτο συνεκρούσθη 
στην έθνίκη οοο Αθηνών — Λαμίας μέ τό 160346 φορτηγό, οδηγούμενο ύπό τού 
1ν. ζ^επιτναου. M r

- ΝΕΚΡΑ η Ειρήνη Τουρντόγλου καί τραυματισμένη σοβαρά ή Ζωή Χατζη- 
παναγιωτου επιβατιδες τού Ι.Χ. 9935, μέ οδηγόν τόν Κ. Γκούντα, όταν τούτο άνε- 
τραπη στο 35 χλμ. οοου Κοζάνης—Φλωρίνης.
, „ Τ  ΝΕΚΡΟΣ ο Αργ Παυλίδης, τόν όποιον παρέσυρε παρά τό 104 χλμ. ιόδού 
Α θ η ^ ν—-Λαμίας τό Ι.Χ. 206184 αύτοκίνητο, μέ οδηγό τόν Κ. Πετρόπουλον
> <?ο , ‘  Jo .  ° ‘Α · Εκαλεσας, οδηγός έλκυστήρος, όταν ούτος άνετράπη παρά

to by εθνί/ί^ς οοου Παιρων—ΙΙυργου.
— ΤΡΑ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οΐ χωροφύλακες Έμ. Φουντικάκης καί Κων. Κλε- 

φτοσπυρος, τους οποίους, οιατελοΰντας εις υπηρεσίαν, παρέσυρε στήν Πετρούπολι τό
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Ι.Χ. 107754, μέ οδηγό τόν Ά ντ. Βάσο, δ όποιος ώδηγοϋσε μεθυσμένος καί σέ κα- 
τάστασι υπνηλίας. Συνελήφθη καί παρεπέμφθη εις τόν εισαγγελέα.

— ΝΕΚΡΑ ή Δήμητρα Παπαδάτου, την οποία παρέσυρε, κοντά στην Ανδρα
βίδα, Ι.Χ. Κ.Μ. 88, μέ οδηγό τόν Ά γ γ . Κονταλήν.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ δδηγός τοΰ Ι.Χ. 239527 ήμιφορτηγοΰ, δταν 
συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ. 245006 φορτηγό, στους 'Αγίους ’Αναργύρους. Ο δδηγός 
τοΰ φορτηγού Ά β. Χατζηγιάννης ούδέν έπαθεν.

— ΝΕΚΡΑ ή Δέσποινα Φιλίππου, την δποία παρέσυρε, στο Εύοσμο Θεσσαλο
νίκης, φορτηγό κινούμενο άντικανονικώς.

— ΝΕΚΡΑ ή Άργυρώ Συφαλάκη, τήν δποία παρέσυρε τό 89050 λεωφορεΐον, 
μέ οδηγό τόν Α. Νικολούδη, στο 17 χλμ. τής δδοΰ Παλλήνης—Σπάτων.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Γραμανίδης, τόν δποΐον παρέσυρε, στην όδό Μοναστηριού 
Θεσσαλονίκης, αύτοκίνητον υπό ξένα στοιχεία, μέ όόηγό τόν Γερμανό δημοσιογράφο 
Κλάους Φράνκ.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μουσκίτης, δδηγός τοΰ Ι.Χ. 251754, δταν, στην πλατεία 
Α γίου Νικολάου Κοκκινιάς, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έξετινάχθη εις τό 
πεζοδρόμιον.

— ΝΕΚΡΑ ή Ευτέρπη Νικολάου, τήν δποία παρέσυρε τό 1108 τρόλλεϋ, μέ 
δδηγό τον Γ. Γερολύμου, στην δδόν Κυψέλης.

— ΝΕΚΡΑ ή Καλλιόπη Κουρεμπέλη, τήν δποία παρέσυρε Ι.Χ., μέ δδηγό τόν 
ναύτη τοΰ Λιμενικού Σώματος Γ. Πολυζώη. Τό δυστύχημα εγινε στη διασταύρωσι 
των οδών Π. Ράλλη καί Φωκίωνος Κορυδαλλοΰ.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Παπαγιαννόπουλος, δδηγός φορτηγού, δταν τοΰτο ντερα- 
πάρησε, χτύπησε σέ βράχο, άνετράπη καί πήρε φωτιά στην δδόν ’Αθηνών—Χαλκί- 
δος. Τό θΰμα άπηνθρακώθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ 14ετής μαθητής Γ. Πατηνιώτης καί τραυματισμένες βαρειά οϊ 
’Αντιγόνη Μπαμπανιτάκη καί Ααμπρινή Περόνη, πού παρεσύρθησαν στην οδό Φι
λαδέλφειας από τό Ι.Χ . 34267, μέ δδηγό τήν Στέλλα Μ. Μανίκα. Βαρύτατα έτραυ- 
ματίσθη καί ή δδηγός τοΰ αυτοκινήτου, τό δποΐον «έκόλλησε» τελείως στον τοίχο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Άδαμόπουλος, σμηνίτης, δ δποϊος παρεσύρθη στήν ισόπεδο 
σιδηροδρομική διάβασι προ τοΰ αεροδρομίου Μεσσήνης.

— ΝΕΚΡΑ ή Α. Μουστακοπούλου, ετών 72, τήν δποία παρέσυρε μοτοποδή
λατο'/, μέ δδηγό τόν Α. Γκουσέτην, έτών 25, στή διασταύρωσι των δδών Κόρινθου 
καί Κιλκίς Πατρών.

_  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δέκα, δ Φλ. Πλιάτσικας, οδηγός τάξιμο Σ. Καρα- 
κάσης, δδηγός κρατικού τζιπ, καί οϊ επιβάτες Γ. Καραΐσκος, ή σύζυγός του Πανα
γιώτα, δ Κ. Έλιμαδάκης, δ Α. Μάρκου, δ Β. Νταλέπης, δ I. Λεβίτης, δ Κ. Κρι- 
κώνης καί ,ή Εύφρ. Σομπόλα.

__ΝΕΚΡΟΣ δ Ι ίε τή ς  Γιανναιμάν Ν. Ίμπλακιάν, τόν δποΐον παρέσυρε τό Ι.Χ.
100408, μέ δδηγό τόν Κ. Κινικλή, στή διασταύρωσι τών δδών Ιλισού καί Φραντζή.

__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ή δέτις Ρεβέκκα Ζηλεμένου, δταν στά Σπάτα ή 13έ-
τις ’Αλεξάνδρα Ξηντάρα έπεβιβάσθη τοΰ Ι.Χ. 244333 φορτηγού τοΰ πατρός της 
καί τό εθεσεν εις κίνησιν. Συνελήφθη ώς υπεύθυνος δ πατέρας τής Ξηντάρα.

__ΝΕΚΡΟΣ δ Σπ. Στουπάκης σέ τροχαίο δυστύχημα, πού συνέβη στή διασταύ-
ρωσι τών δδών Χαροκόπου καί ’Ανδρομάχης, ώς έξής : ’Ενώ περνοΰσε δ Στουπάκης, 
τό Ι.Χ. 116641, μέ δδηγό τόν Άνδρέαν Τορδάνην, τόν έχτύπησε μέ τό καθρεφτάκι 
τοΰ αυτοκινήτου καί τόν ερριξε κάτω. Τότε, τό αντίθετα, ερχόμενό Ι.Χ. 186878, με 
δδηγό τόν Ευθύμιο Βλάχου, τόν παρέσυρε. Συνελήφθησαν καί οί δύο δδηγοί.

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Άθαν. Μόκος, τόν δποΐον παρέσυρε, στήν 'Ιερά Όδό καί προ
τοΰ εργοστασίου «Έλαιουργικής», τό 52449 Δ.Χ. λεωφορείο τής γραμμής Πειραιώς 
— Έλευσΐνος, μέ δδηγό τόν I. Μπιζίμην.
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— ΝΕΚΡΑ ή 'Αθήνα Μαλακίδη, ετών 3, όταν τό τρίκυκλο, τό όποιον ώδη- 
γοϋσε ο πατέρας της Κωνσταντίνος, τήν παρέσυρε στο χωριό Θύρεα Διδυμοτείχου.

— ΝΕΚΡΑ ή Θεοδοσία Φωτιάδη καί τραυματισμένος ο σύζυγός της Μιλτ. 
Φωτιάδης, οδηγός τρακτέρ, δταν τοϋτο άνετράπη στό χωριό Νιγρίτης Σοχοΰ.

-  ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗ από χειραμάξιο, στην οδόν ’Αθήνας καί Σοφοκλέους ή 
’Άννα Παίδα.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οι Α. Τσούκας, οδηγός τοΰ Ι.Χ. 94520 καί ο 
Α. Γυνεφας, δταν στό Π. Φάληρο τά Ι.Χ. 94500, 260885 καί 40257 συνεκρούσθη- 
σαν καί τό τελευταϊον έπεσε στή θάλασσα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Στ. Φυλακτός, τόν όποιον παρέσυρε στην έθνική οδόν ’Αθηνών— 
Κόρινθου, κοντά στή διασταύρωσι μέ τήν οδόν Άσπροπύργου, τό αναπηρικό αυτο
κίνητο 1993, μέ δδηγό τόν ανάπηρο πολέμου Κ. Τσαγκάρη.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο, δ Κλεάνθης Ιίαράτσης καί ή σύζυγός του Ελένη, τραυμα- 
τισμενοι θανασιμα δυο, ο Αρ. Γαλακης και ο Απόστολος Μπτσόλας, δταν τό Ι.Χ. 
ιοΰ οποίου έπεβαινον στο 70 χλμ. τής οοοΰ Νιγρίτης Σερρών παρεξέκλινε τής πορεί
ας του καί έπεσε μέ ταχύτητα πάνω σέ δέντρο.

ΝΕΚΡΟΙ δυο, ό Κ. Κασαπιδης καί 6 Γ. Άχοιρίδης, επιβάτες φορτηγού, 
μ.ε οδηγό τον Ο. Ααζαρίοη, όταν τοΰτο, κοντά στό χωριό Ελληνικόν τοΰ Κλικίς, 
άνετράπη.

ΝΕΚΡΟΣ ο Χαρ. Τονικίδης, Ιτών 3, τόν όποιον παρέσυρε τό Δ.Χ. 227295, 
με οδηγο τον Ορ. Κωνσταντινίδη, στό χωριό Κάτω Βροντά τής Δράμας.

~  ΝΕΚΡΟΙ ο Α. Γιαννόπουλος καί ή Μαρία Χαλυβδοπούλου καί τραυματι
σμένοι δ Σ. Χαλυβδοπουλος, ο γυιος του Θωμάς, ετών 3 καί τό ηλικίας 10 μηνών 
αβαπτιστον ορεφος, η Δήμητρα Χαλυβδοπούλου, δ Σ. Βολτίζος καί ή σύζυγός του 
φυλαμπια, δταν το Ι.Χ. 120139, το οποίον ωδήγει δ Γιαννόπουλος, συνεκρούσθη μέ 
το Δ.Χ. 4459 3φορτηγο, με οοηγο τόν Γ. ΙΙροφη, στήν δδό Κορωπίου—Βάρης.

ΝΕΚΡΟΣ ο J 1. Αλευράς, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη μέ τό 
7710 ιρικυκλο, με οδηγό τον Κ. Χαραλαμπόπουλο, στή στάσι «Λαδοπούλου», στό 
Αιγάλεω.

ΝΕΚΡΟΣ νέος, αγνώστων στοιχείων, τόν όποιον παρέσυρε στή διασταύρωσι 
τών οδών Κύπρου καί Φλέμιγκ φορτηγό, μέ δδηγό τόν Γ. Καταρούχα, δ δποίος καί 
συνελήφθη.

_ ΝΕΚΙ O+j b Α. Ινωνσταντινιδης, τον όποιον παρέσυρε ή ύπ ’ άριθ. 1452 
αμαξοστοιχία της γραμμής Θεσσαλονίκης—Γευγελής, στήν άφύλακτο ισόπεδο σι
δηροδρομική διάβασι, πλησίον τής κοινότητος Αγίου ’Αθανασίου.

— ΝΕΚΙ Ô j δ Κ. Ουζούνης, εργάτης, τόν όποιον παρέσυρε, στό 20 χλμ. τής
σιοηροορομικής γραμμής, ή ύπ’ άριθ. 8 ύπερταχεία αμαξοστοιχία γραμμής" Θεσσα
λονίκης— Αθηνών. ‘ ‘

NEKPO-j δ Εμμ. Μελάς, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη μ̂  
φορτηγο, στον οδόν Ηρακλείου—Λασηθίου.

. — ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Κοζανίτης, τόν όποιον παρέσυρε στό 6 χλμ. τής δδοΰ Ά- 
θηνών Λαμίας τό 113235 λεωφορείο, μέ οδηγό τόν Γ. Τσάπρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Παναγιώτου, οδηγός τοΰ 25737 φορτηγού καί τραυματισμέ
νοι τρεις, οι: Ε. Καραΐσκος, δδηγός τοΰ 261148 φορτηγοΰ, Γ. Γκαρανάτης, καί Δ 
Βλάχος, όταν τα οχήματα συνεκρούσθησαν στό 45 χλμ. τής δδοΰ ’Τωαννίνων 
— Αρτης.

, ΝΕΚΡΟΣ ό ’Αβραάμ Μαυρίδης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο α σ 
τραπή στήν Καβάλα.

Ν. Α.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Διά, Β.Δ., έκδοθέντος εν Άθήναις τήν 11.12.1967 καί δημοσιευθέντος εις 
τό ύπ’ άριθ. 449 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') της 13.12.1967, προάγονται έκ των έν ισχύϊ π ι
νάκων προακτέων τοΰ έτους 1967, προς πλήρωσιν ύφισταμένων κενών οργανικών 
θέσεων, οί κάτωθι αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς ακολούθως :

Α) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ Α' τάξεως, οΕ ’Αστυνομικοί Διευ- 
θυνταί Β ' τάξεως :

α) Κ α τ’ έ κ λ ο γ  ή V
1) Μπούρας Παύλος τού Δημητρίου, 2) Τσάδαρης Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, 

3) Στόκας Κων) νος τού Βασιλείου, 4) Νικολουλέας Χρηστός τοΰ Παναγιωτου, 5) 
Τσατούχας Γεώργιος τού Βασιλείου, 6) ’Αρβανίτης Βασίλειος τού Ευσταθίου, 7) 
Λυμπέρης Γεώργιος τού Δημητρίου, 8) Ινάκκος Σπυρίδων τού Ιωάννου, 9) Σταθό- 
πουλος Κων) νος τού Ευαγγέλου, 10) Τσιοΰγκος Κων) νος τού Γεωργίου, 11) Δη- 
μητρόπουλος Κων) νος τοΰ ’Αθανασίου, 12) Παπασπυρόπουλος Κων) νος τοΰ Σπυρί
δωνος.

β) Κ α τ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α
1) Άγγελόπουλος Γεώργιος τοΰ Δημητρίου.
Β) Εις τον βαθμόν τοΰ Υγειονομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως, δ Υγειονομικός 

Διευθυντής Β ' τάξεως Κουτσούρης Γεώργιος τοΰ Στεφάνου, κατ’ εκλογήν.
Γ) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β ' τάξεως, οι ’Αστυνόμοι Α 

τάξεως :
α) Κ α τ’ ε κ λ ο γ ή ν

1) Άλεξανδρής Γεώργιος τοΰ Χρήστου, 2) Μανωλέας Κυριάκος τοΰ Κωνσταν
τίνου, 3) Γιαννακόπουλος ’Ελευθέριος τοΰ Βασιλείου, 4) Σαγρόπουλος^ Δημήτριος 
τοΰ Άνδρέου, 5) ΙΙαπαποστόλου ’Αλκιβιάδης τοΰ Χρήστου, 6) Άντωνόπουλος Η- 
λίας τοΰ Μιχαήλ, 7) Πλατίτσας Γεώργιος τοΰ Άνδρέου, 8) Σπανός^ Κων) νος τοΰ 
’Ιωάννου, 9) Πατσιλίβας Βασίλειος τοΰ Παναγιώτου, 10) Καγιάς Αντώνιος τοΰ 
Δημητρίου, 11) Ζυγοκώστας ’Ιωάννης τοΰ Δημητρίου, 12) Παπαρρηγόπουλος Πα
ναγιώτης τοΰ ’Αγησιλάου, Ί 3) Καστανάς Μιχαήλ τοΰ Γεινργίου, 14) Δρουζας Πα
ναγιώτης τοΰ ’Αργυρίου, 15) Κρύος Βασίλειος τοΰ Γεωργίου, 16) Γιαννούλης Κων
σταντίνος τοΰ Βασιλείου, 17) Σκουληκάρης Γεώργιος τοΰ Ιωάννου, 18) Παπαθα
νασίου Λεωνίδας τοΰ Γεωργίου, 19) Πετόσογλου Γεώργιος τοΰ Σαραντου, 29) Ντου- 
φεξής ’Αναστάσιος τοΰ Σταύρου, 21) Πυργακης Παναγιώτης τοΰ Δημητρίου, 2?) 
Καλτσάς Γεώργιος τοΰ Κων) νου, 23) Μαντούβαλος ’Απόστολος τοΰ Γεωργίου, 24) 
Παναγόπουλος ’Επαμεινώνδας τοΰ ’Ιωάννου, 25) Γεωργίου ’Αθανάσιος τοΰ Γεωρ
γίου, 26) Δημακόπουλος Χρηστός τοΰ Παναγιώτου, 27) Ντιρογιάννης Παντελής 
τοΰ Χρήστου, 28) Δασκαλόπουλος Νικόλαος τοΰ Άριστείδου.

β) Κ α τ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α
1) Παπαϊωάννου Κων) νος τοΰ Γεωργίου, 2) Μαραβελάκης Άνδρέας τοΰ Μι

χαήλ, 3) Μαυροζούμης Παναγιώτης τοΰ Γεωργίου, 4) Ρουμελιώτης Γεώργιος τοΰ
Δημητρίου. , „

Δ) Εις τον βαθμόν τοΰ Υγειονομικού Διευθυντοΰ Β τάξεως, οι Χγειονομικοί
’Αστυνόμοι Α ' τάξεως :

α) Κ α τ’ έ κ λ ο γ ή ν
1) Κάππος Δημήτριος τοΰ Γεωργίου, 2) Ιναρύοης Νικόλαος τοΰ Ροδόλφου, 

3) Ρίγγας Δημήτριος τοΰ Αθανασίου, 4) Μαρτάκος ’Ιωάννης τοΰ ’Ιωάννου.
6) Κ α τ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α

Κατσάνης ’Ιωάννης τοΰ Νικολάου.
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Ε)̂  Εις τον βαθμόν τοΰ Αστυκτηνιάτρου Διευθυντοΰ Β ’ τάξεως, οί Άστυκτη- 
νίατροι "Αστυνόμοι Α ' τάξεως :

α) Κ α τ’ έ κ λ ο γ ή ν 
Δουμένης Χρηστός τοΰ Ίωάννου.

β) Κ α τ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α  
Δημοτάκης Ιωάννης τοΰ Νικολάου.
—Τ.) Εις τάν βαθμόν τοΰ Αστυνόμου Α ’ τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Β τάξεως :

α) Κ α τ’ έ κ λ ο γ  ή ν
) Αγγουράκης Σπυρίοων τοΰ Κων) νου, 2) Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος 

.^ΰ _;.ήλιου, 3) Ί  σοπελας Βασίλειος τοΰ Λεωνίδου, 4) Παπαφιλιππόπουλος Δημή- 
ρ̂ιος̂  .οΟ Νικολάου, 5) Αγγελόπουλος Νικόλαος τοΰ Ευαγγέλου, 6) Μπεχράκης 

Καλόποθος τοΰ Ευστρατίου, 7) Γεωργακόπουλος Γεώργιος τοΰ Γεωργίου, 8) Άνα- 
σιασοπουλος Αλέξανδρος^ τοΰ Κων) νου, 9) Καραβασίλης Γεώργιος τοΰ Εύαγγέ- 
ου’, 10) Παπαβασιλειου Εμμανουήλ τοΰ Δημητρίου, 11) Ά γγελής Ευάγγελος τοΰ 
Ιωάννου, 12) Λατουσάκης Βασίλειος τοΰ Ίωάννου, 13) Κουτάκης Άνδρέας τοΰ 

Χρήστου, 14) Δεβοΰρος Νικόλαος τοΰ Δημητρίου, 15) Ζερμπΐνος Γεώργιος τοΰ 
ωα^νου,  ̂ 10) Τσαντζαλος Θωμάς τοΰ Νικολάου, 17) Παπανδρέου ’Αντώνιος τοΰ 

Αναστασίου, 18) Καλτσάς Παναγιώτης τοΰ Βασιλείου, 19) Σιαδήμας Φωκίων τοΰ 
οτ̂ °υ’ “ ) Σπυρίδων τοΰ Ελεήμ,ονος, 21) Παπαϊσίδο!)ρου Ίο^άννης

του Επαμεινωνδου, 22) Γιαννακόπουλος ΊΓλίας τοΰ Δημητρίου, 23) Σαρλής Άθα- 
νασιος τοΰ Γεωργίου, 24) Λάμπρου Βασίλειος τοΰ Κων) νου, 25) Λαμπρόπουλος

Σ Γ  Γ  Τ ' ς  * J-ΐαπαγεωργιου Λαράλαμπος τοΰ Άριστοτέλους,
Κωτσοπουλος Δημητριος τοΰ Παναγιώτου, 32) Λαδιάς Κων) νος τοΰ Άντω- 

νιου, 33) Ηαπαχριστου^ Ιωάννης τοΰ Χρήστου, 34) Καρακίτσος ’Αναστάσιος τοΰ 
Χρήστου, 35) Γιαννημαρας Κων) νος τοΰ Δημητρίου, 36) Ντόντος ’Άγγελος τοΰ 
1 εωργιου, 3 1 ) Αθανασουλης Ιωάννης τοΰ Παναγιώτου, 38) Μπαλόπουλος ’Ιωάν
νης του Θεμιστοκλέους, 39) Ζιάννης Διονύσιος τοΰ Διονυσίου, 40) Πιπερύπουλος 
Νικόλαός του Πλουτάρχου, 41) Βέρρας Άνδρέας τοΰ Σπυρίδωνος, 42) Φασούλκαε 

εωργιος του Σωτήριου, 43) Άλεβιζάκος Μιχαήλ τοΰ Νικολάου, 44) Θεοχαρόπου- 
λος Παύλος τοΰ Παναγιώτου, 45) Οίκονομόπουλος Νικόλαος τοΰ Παναγιώτου 46) 
Καρανικας Αθανάσιος τοΰ Γεωργίου, 47) ’Αναστασίου ’Αναστάσιος τοΰ Βασιλείου, 
48) Α γ γ ε λ ο  υ λ ο ς  Γεώργιος τοΰ Φωκίωνος, 49) Καραθανάσης Χρηστός τοΰ Ίω-
?είουυ , 52? Τ°° ΚωΛν) V&"’ 51) Πετούσης' Μιχαήλ τοΰ Βασι-
Κωνσ^5ντίνου  ̂ Ρηζ Παναγΐωτ^ς το° Αντωνίου, 53) Τσιπρούδης Άχιλλεύς τοΰ

β ) Κ α

- % — u; ^ιασοπουλος Λυυυμιος τοΰ Ιωάννου, 7 Παπα-
κωστας Σεραφείμ τοΰ Δημητρίου, 8) Άρβανιτάκης Ήλιος τοΰ Νικολάου, 9) Διο- 
νΆλης Σταματιος του Καλιστράτους, 10) Κατσέλης Χαράλαμπος τοΰ Στυλιανού.
1 1 ) Παναγοπουλος Γεώργιος τοΰ Λυσσάνδρου.

" °  V r * » * » *  ‘t o m i j m  Α' '««»£. οί Υγειονομικοί

1 )  ’Ανδρεέπουλος^ ’Ιωάννης t o o  λνδρέοιι) 2)  Ρόζος ’Ιω ά ννη  τοΰ Γεωργίου. 
Δια υης υπ αριθμόν 3014)25)9 άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας
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Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις τήν 8.12.1967 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ άριθ. 
449 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) της 13.12.1967, προάγονται έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προα
κτέων τοΰ έτους 1967, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών δργανικών θέσεων, οι 
κάτιοθι αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, ως ακολούθως :

Α) Εις τον βαθμό'1 τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, οι Γπαστυνόμοι Α τάξεως :

α) Κ α τ’ ε κ λ ο γ ή ν
1) Λακαφώσης Δημήτριος τοΰ Χαραλάμπους, 2) Κουρής ’Αντώνιος τοΰ Βλα

σίου, 3) Παπατριανταφύλλου Χρηστός τοΰ ’Ιωάννου, 4) Ραφτόπουλος Παναγιώτης 
τοΰ Δημητρίου, 5) Κεχρής Ήλίας τοΰ Σταύρου, 5) Μαργαρώνης Κων) νος τοΰ Γε
ωργίου, 7) Πάτσιος Χριστόφορος τοΰ ’Εμμανουήλ, 8) Σακκέτος Γεώργιος τοΰ Κων
σταντίνου, 9) Μάτσικας ’Ιωάννης τοΰ Θεοδώρου, 10) Χαρλαύτης Θεόδωρος τοΰ Νι
κολάου, 11) Κωστόπουλος Κων) νος τοΰ Γεωργίου, 12) Γιαννούλης Ιωάννης τοΰ 
Δημητρίου, 13) Ράγκος ’Αλκιβιάδης τοΰ Γεωργίου, 14) ΓΙιέρρος Ιωάννης τοΰ Κων
σταντίνου, 15) Χατζάκος Δημήτριος τοΰ Παναγιώτου, 16) Γεωργίου Ιωάννης τοΰ 
Κων) νου, 17) Στριχάς Χρηστός τοΰ Δημητρίου, 18) Καστάνης Νικόλαος τοΰ I ε- 
ωργίου, 19) Ρΐζος Δημήτριος τοΰ Κων) νου, 20) Μπουκουβάλας Δημήτριος τοΰ 
’Ιωάννου, 21) Μακρυνιώτης Παναγιώτης τοΰ ’Αθανασίου, 22) Παπαθεοοώρου Α
θανάσιος τοΰ ’Ιωάννου, 23) Άλεξόπουλος Φώτιος τοΰ Αλέξιου, 24) Μπακής Πα
ναγιώτης τοΰ Κων) νου, 25) Δέρκας Παναγιώτης τοΰ Νικολάου, 2ό) Άγγελόπου- 
λος Σωτήριος τοΰ Γεωργίου, 27) Φρύδας Κων) νος τοΰ Αποστολου, 28) Παπα- 
δημητρίου Νικόλαος τοΰ Βασιλείου, 29) Καφίρης ’Απόστολος τοΰ Σπυρίδωνος, 30) 
Κυριακόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Παναγιώτου, 31) Γεωργάκης Κων) νος τοΰ Βασιλείου, 
32) Σηφάκης Εμμανουήλ τοΰ Φραγκίσκου, 33) Μπουρδάκος Νικόλαός τοΰ Θεόδω
ρου, 34) Κϊτσος Βασίλειος τοΰ Θεοδώρου, 35) Φαραντούρης Δημήτριος τοΰ Νικο
λάου, 36) Μιχολουδάκης Κυριάκος τοΰ Κων) νου, 37) Παπαμιχαήλ Αναστάσιος 
τοΰ Σωτηρίου, 38) Γκαβέρας Παναγιώτης τοΰ Κων) νου, 39) Κάσσης Ήλίας τοΰ 
Κυριάκου, 40) Γεωργίου Γεώργιος τοΰ Γεωργίου, 41) Λάππας Γεώργιος τοΰ Πανα
γιώτου, 42) Σύφαντος ’Αναστάσιος τοΰ Σπυρίδωνος, 43) Παναγέας Αντώνιος τοΰ 
Γεωργίου, 44) Μελίδης Νικόλαος τοΰ ’Ιωάννου, 45) Λύγκας Γεώργιος τοΰ Σπυρί
δωνος, 46) Οικονόμου Ήλίας τοΰ Νικήτα, 47) Μάρας Γεώργιος τοΰ Διονυσίου, 
48) Τζελέπης Χρηστός τοΰ Άλκιβιάδου, 49) Ααμπαδιάρης ’Ιωάννης τοΰ Γεωργίου, 
50) Χαλβατζής ’Ιωάννης τοΰ Γεωργίου, 51) Σποΰλος ’Ιωάννης τον Κυριάκου, 52) 
Σταματόπουλος Άνδρέας τοΰ ’Αργυρίου, 53) Σκλαβοΰνος Σταματιος τοΰ Κυριαζή, 
54) Μπακογιάννης Γεώργιος τοΰ ’Αλεξίου, 55) Κοντογιάννης ’Ιωάννης τοΰ Ήλία, 
56) Δημητρίου Θεόδωρος τοΰ Άνδρέου, 57) Αγαθός Γεώργιος τοΰ Νικολάου, 58) 
Τριάντης ’Αθανάσιος τοΰ Στεφάνου, 59) Πρίμπας Επαμεινώνδας τοΰ_ Γεωργίου, 
60) Μάλλιος Ευάγγελος τοΰ ’Ιωάννου, 61) Αντωνοπουλος Αργυριος τοΰ Ευθυμίου, 
62) Ματσάγκας Άνδρέας τοΰ Παναγιώτου, 63) Λαβράνος Γεώργιος τοΰ Δημοσθέ
νους, 64) Γουρνιάς Νικόλαος τοΰ Γεωργίου, 65) Ινουρέτας Διονύσιος τοΰ̂  Δημη- 
τρίοΰ, 66) Φερέτος Ευστάθιος τοΰ Παναγιώτου, 67) Χριστιάς Σπυρίδων τοΰ Πανα
γιώτου, 68) Δρακόπουλος Γεώργιος τοΰ Φωτίου, 69) Μπάμπαλης Πέτρος ̂ τοΰ Γε
ωργίου, 70) Σκορδάς ’Αντώνιος τοΰ Γεωργίου, 71) Σαντάς Στυλιανός τοΰ Ιωάν·· 
νου, 72) Γιάνναρος Ευάγγελος τοΰ Χαριλάου, 73) Δημητρακόπουλος Γεώργιος 
τοΰ’ Παναγιώτου, 74) Μηλιώνης Σπυρίδων τοΰ Χαραλάμπους, 75) Δεληγιώργης 
’Ιωάννης τοΰ ’Αλεξάνδρου, 76) Δορλής ’Αναστάσιος τοΰ Κων) νου, 77) Ψυχογιός 
’Ιωάννης τοΰ Σπυρίδωνος, 78) Μΐχος Κων) νος τοΰ Χρήστου, 79) Κουρέλης Γεώρ
γιος τοΰ Κων) νου, 80) Σοΰλτος Νικόλαος τοΰ Βαΐου, 81) Μπούρας 1 εώργιος τοΰ 
Δημητρίου, 82) Καραπαναγιώτης Κων) νος τοΰ Γεωργίου, 83) Κουκουβίνος Ανα
στάσιος τοΰ ’Αθανασίου, 84) Ξανθάκος Βασίλειος τοΰ ’Ιωάννου, 85) Δανέλλης Κων
σταντίνος τοΰ Νικολάου.
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β) Κ α τ ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α
1) Παπασωτηριου Κων) νος τοΰ Δημητρίου, 2) ’Αρίδας Στυλιανός τοΰ Μι- 

Χαήλ, 3) Καρβουνακης Μιχαήλ τοΰ Γεωργίου, 4) Δαλιεράκης Γεώργιος τοΰ Εμ
μανουήλ, ο) Φραϊδακης Νικόλαος τοΰ Εμμανουήλ, 6) Θεοδώρου Χρηστός τοΰ ’Α
ποστόλου, 7) Φενάκης Δημήτριος τοΰ Σωκράτους, 8) Μαρνέρης Πέτρος τοΰ Ίω- 
άννου, 9) Παπακυμπουρόπουλος Γεώργιος τοΰ ’Ανδρέου, 10) Άνδριώτης Χρηστός 
ι.οΰ Θεοδώρου, 11) ΙΙαπανικολάου Κων) νος τοΰ Αθανασίου, 12) Σταμέλος ”Αλκι-

τουλος

18) Φωτόπουλος Σωτήριος τοΰ Βασιλείου.
Β) Εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Α ' τάξεως, οί 'Γπαστυνόμοι Β ' τάξεως :

a) Κ α τ’ έ ·/. λ ο γ  λ ν

- δημητρίου, 6) Πισπιρΐγκος Ξενοφών τοΰ ’Ανδρέου, 7)
Παπαθανασίου ’Ιωάννης τοΰ Μιχαήλ, 8) Λυσσάρης Ήλίας τοΰ Κων) νου, 9) Άο- 
γυρης Νικόλαος τοΰ Βλασίου, 10) ΙΙοθάκος Νικόλαος τοΰ Πουλίκου, 11) Ζιαννί- 
κας Χαράλαμπος τοΰ ’Ανδρέου, 12) Σιδέρης Γεώργιος τοΰ Χρήστου, 13) Μηχιώτης 
(Ιων) νος τοΰ ίωάννου, 14) Γεωργακόπουλος Νικόλαος τοΰ Δημητρίου, 15) Κα- 
ρασταθης Χρηστός τοΰ Δημητρίου, 16) Τζιαβέλλας Φώτιος τοΰ Παναγιώτου, 17» 
Ηαταργιας Χρηστός τοΰ Ίωάννου, 18) Ινώης Ίωάννηε τοΰ Χρήστου, 19) Σαμαράς 
Νικόλαος τοΰ Χριστόφορου, 20) Τζούβελης Ιωάννης τοΰ ’Ανδρέου, 21) Πα.ραράς 
Μάρκος τοΰ Σταματίου, 22) Γιαννικόπουλος Ευάγγελος τοΰ Πολυχρονίου, 23) Δα- 
μαλάς Φρίξος τοΰ Αναστασίου, 24) Δαλιάνης Παναγιώτης τοΰ Γεωονίου, 25  ̂
Κοτταριοης Ηλίας τοΰ ’Αντωνίου, 26) Δεφΐγκος Νικόλαος τοΰ ’Όθωνος, 27) 
Παπαοόπουλος Διονύσιος τοΰ Δημητρίου, 28) Παππάς Χρηστός τοΰ Γεωργίου, 29) 
Κοντογεωργάκος Κων) νος τοΰ_ Ευαγγέλου, 30) Τσιώτας Ιω άννης τοΰ Βασιλείου,

ρεντζατος Σπυρίδων του Ευαγγέλου, 39) Κακούνης Κων) νος τοΰ Δημητρίου. 
β) Κ α τ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α

1) Καραντωνης Αθανάσιος τοΰ Ιωάννου, 2) Άλεξανδρόπουλος Νικόλα< 
Διονυσίου, 3) Λαλάκος Γεώργιος τοΰ Σπυρίδωνος.

αος του

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

, ^ 1 “ποφάσεως τοΰ κ. Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι-
o/j εις τους κ.κ. Διευθυντήν Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τά- 
ςεως — ακελλαρίου Βασίλειον, Διοικητήν Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Ά - 
θηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως Παπασπυρόπουλον Κωνσταντίνον, ’Α
στυνόμον Α τάξεως Λάμπρου Βασίλειον, ’Αστυνόμον Β ' τάξεως Γεωργαντάν Θεό- 
οωρον, Γπαστυνόμον Α τάξεως Τζαφέρην Γεώργιον καί ’Αστυφύλακα Μπαλάσκαν 
υεοδόσιον, διότι υπο την επιδεςιαν καί αριστοτεχνικήν καθοδήγησιν τών δύο πρώ- 
ιων, έργασθεντες πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών έργασίας, αετ’ εξαιρετι
κού ζγ1λ°υ ’, εντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος, ίδιαζούσης έπιμελείας, μεθοοικό- 
τητος και επίμονης και ιδιαιτέρας άφοσιώσεως εις τό καθήκον, έπέτυχον τήν σύλ- 
ληψιν του επικίνδυνου κομμουνιστοΰ Φιλίνη Κωνσταντίνου.

-  Δι αποφάσεως τοΰ κ. Ύπουογοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
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ύλική αμοιβή εις τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Α' τάξεως Ντζουμάνην Γεώργιον, Ίπα - 
στυνόμον Α ' τάξεως Ααγουβάρδον Γεώργιον, Τπαστυνόμον Α' τάξεως Μανώλην 
Κωνσταντίνον, Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Στάμου Κωνσταντίνον, Άνθυπαστυνόμον 
ΙΙαπουτσήν Σπυρίδωνα, Τπαρχιφύλακα Πανουτσόπουλον Χαρίλαον, Ίπαρχιφύλακα 
Γεβρέκον Δημήτριον καί ’Αστυφύλακας Κηρύκον Βασίλειον, Μανιατάκον Κωνσταν
τίνον, Δέμην Σπυρίδωνα, Κοτσαύτην Ίωάννην καί ΙΙολυχρονόπουλον Πέτρον, διότι 
άπαντες οί ανωτέρω, μετά κοπιώδη προσπάθειαν, θαυμαστήν παρατηρητικότητα, βα- 
θεΐαν προσήλωσιν εις τό καθήκον καί εξαιρετικήν δραστηριότητα, εκτελεσαντες 
μετ’ ακρίβειας τάς διαταγάς τοΰ πρώτου των άναφερομένων Αστυνόμου, δντος 
Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών τής Ύποδιευθύνσεως I ε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί τελοϋντες έν αγαστή μεταξύ των συνεργασία, έργα- 
σΟέντες μετά ζήλου καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών, εργασίας, συνεβα- 
λον άποτελεσματικώς εις τήν σύλληψιν τοΰ επικινδύνου κακοποιού Διαμαντοπουλου 
Σπυρίδωνος καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτού διαπραχθέντων αδικημάτων έκμεταλ- 
λεύσεως πορνών, σωματεμπορίας κλπ., προκαλέσαντες ούτω, διά τής έπιτυχίας των 
ταύτης, τήν διατύπωσιν λίαν ευμενών σχολίων ύπέρ αυτών καί τού Αστυνομικού 
Σώματος, τοΰ ήμερησίου Τύπου.

— Διά διαταγής τοΰ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έξεφράσθη ή 
ευαρέσκεια εις τούς κ.κ, ’Αστυνόμον Α ’ τάξεως Κρύον Βασίλειον, Γπαστυνόμον 
Α ' τάξεως ΙΙιέρρον Ίωάννην, Δόκιμον 'Γπαστυνόμον Κατσιέρην Παναγιώτην, Ί π -  
αρχιφύλακα Σίλλην Βασίλειον καί ’Αστυφύλακας Άμπατζήν Αθανάσιον, Βουγιού- 
καν Νικόλαον, Μπιμπλήν Ζαχαρίαν, Μπιδέλην Γεώργιον, Χαραλαμπίδην X., Ά - 
κοκκαλίδην Χαράλαμπον, Λιακόπουλον Θεόδωρον, Άβραμίδην Κωνσταντίνον, Πά

τριον
διότι οδτοι, ώς μέλη τής αστυνομικής όμάδος Στίβου λαβόντες μέρος, κατά τούς έν 
Πάτραις, από 6— 8.10.1967 διεξαχθέντας αγώνας στίβου, διά τό πρωτάθλημα Ενό
πλων Δυνάμεων Ελλάδος καί Σωμάτων Ασφαλείας 1967, ο πρώτος, ώς αρχηγός 
αποστολής, ό δεύτερος ώς τεχνικόν μέλος και οι λοιποί ως αθληται, επιδειςανι-ες 
υπερτέραν διάθεσιν καί αγωνιστικήν προσπάθειαν, έπέτυχον σημαντικάς νικάς

τάξεως Ραφτόπουλον Παναγιώτην, Τπαστυνόμον Β ' τάξεως Δαλιάνην Παναγιώτην, 
Δόκιμον Τπαστυνόμον Κιτσάκην Δημοσθένην, Άρχιφύλακα Καλφακάκον Δημήτριον, 
Άρχιφύλακα Ρεντζήν Δημήτριον, Τπαρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλον Νικόλαον 
καί ’Αστυφύλακας Μπέλμπαν Κωνσταντίνον, Φωτόπουλον Γεώργιον, Σκαραφίγκαν

γελον και Τρούγκαν 
στυνομικής Σκοπευτι:ικής Όμάδος: α) Εις τό πρωτάθλημα σκοποβολής Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, τό όποιον διεξήχθη έν Άθήναις, από 6—8.7. 
1967 καί β) Εις τό Πανελλήνιον πρωτάθλημα σκοποβολής, τό όποιον διεξήχθη

άνεο
πρωταθλήτριαν
τρον τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. 

-ΔΓ άποφάσεως τοΰ Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
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παρατηρητικότητα, όξυδέρκειαν καί ευστροφίαν πνεύματος, τοΰ έπιδειχθέντος θάρ
ρους καί ψυχραιμίας, ώς καί της άναπτυχθείσης πρωτοβουλίας των καί δραστηριό- 
τητος, επετυχον, κατόπιν καταδιώξεως μέ καταφανή κίνδυνον της σωματικής τιον 
ακεραιοτητος, την σύλληψιν τοΰ σεσημασμένου κακοποιού Φερέτου Λυκούργου, φέ- 
ροντος μεθ έαυτοΰ σιόηροϋν μοχλόν καί διαρρήξαντος πρό ολίγου δύο κρεοπωλεία 
τήζ περιφερείας τοΰ ΙΑ ' Αστυνομικού Τμήματος, ώς καί την έν συνεχεία έξιχνία- 
σιν σωρείας διαπραχθεισών κλοπών, εις την περιοχήν ’Αθηνών καί Προαστίων, 
προκαλεσαντες, διά τής επιτυχίας των ταύτης, τά ευμενή σχόλια τοΰ Τύπου υπέρ 
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

t άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική αμοιοη εις τους κ.κ. Ιπαρχιφύλακα Τσελώνην Χρήστον, Τ’παρχιφύλακα 
Ιΐαπαγεωργίου Γεώργιον καί ’Αστυφύλακας Οικονόμου Παναγιώτην, Γαρουφαλήν 
Βασίλειον, Κοντογιαννην Ιωάννην, Τομαραν Κωνσταντίνον, Κωτσόβολον ’Άγγελον 
/.αί Φραγκολιάν Γεώργιον, διότι, απαντες, έν διατεταγμένη υπηρεσία ευρισκόμενοι, 
πρό τού θέατρου «ΠΕΡΟΚΕ», εις ο εΐχον συγκεντρωθή απεργοί οικοδόμοι καί δτε 
ούιοι, ι,ή ^υποδείξει τής κομμουνιστικής Ε.Δ.Α. επεχείρησαν πορείαν προς τό κέν- 
■ρον τών Αθηνών, επιδείξαντες θάρρος, αύταπάρνησιν καί εξαιρετικήν ψυχραιμίαν, 
θί,σαντες οε̂  εις κίνδυνον την ζωήν των, επετυχον τήν διάλυσιν τού κυρίου δγκου 
αυτών, μέ άποτέλεσμα νά τραποΰν εις διαφόρους κατευθύνσεις, άποτρέψαντες οΰτω 
-ήν δημιουργίαν συνθηκών καταλλήλων διά τήν επιτυχίαν εύρυτέρου σχεδίου των 
κομμουνιστών, ήτοι τής καταλύσεως πάσης έννοιας τοΰ Κράτους κλπ.

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική αμοιβή 
^ΡΧ^ύλακα^ κ. Παπαχρήστου Χρήστον, διά τάς προσφερθείσας προς τήν 

-ατρνόα νιολυτομους εθνιχας υπηρεσίας, επί θεμ,άτων έθνίχης ασφαλείας.
**

ΑΠ ΟΛΥΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

, Απηλλάγη έκ τών καθηκόντων του, ώς κριθείς ανίκανος, προς έκτέλεσιν
αστυνομικής υπηρεσίας καί άπολυτέος, διά λόγους υγείας, δ Άνθυπαστυνόμος κ 
Μιχαλολιάκος Αντώνιος τού ’Ηλία καί άπενεμήθη αύτώ δ βαθμός τοΰ Τπαστυνόμου 

ταςεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετούς 
Λίαυτης^εΐς τόν̂  βαθμόν τού Ανθυπαστυνόμου. Διά τήν μακ,ροχρόνιον έν τώ Άστυ- 
νομικώ ^ώματι υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν 
ευαρεσκειάν του.

__ ’Απηλλάγη έκ τών καθηκόντων του, άπό 9.10.1967, ό Άνθυπαστυνόμος 
κ. Μπαϊρακτάρης Πέτρος τού Δημητρίου, καταληφθείς ύπό τοΰ ορίου ηλικίας καί 
οιατηΡηθεις εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, έκτος οργανικής θέσεως, κατ’ έφαρμοκήν 
των διατάξεων τού νόμου 4331) 1963 καί Ν.Δ. 4371) 1964, καθ’ δσον συνεπλήρω- 
σε οδετή πραγματικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν, βάσει τοΰ νόμου 4448) 64 καί άπενε- 
μη_θη αύτώ ό βαθμός τοΰ 'Τπαστυνόμου Β ' τάξεως λόγω συμπληρώσεως τόν ύπό 
του άρθρου 122 του ΚΝ 2468) 53 «Περί Ο.Σ.Α.Π.» προβλεπόμενον χρόνον. Διά 
Λν μακροχρόνιον εν τώ Αστυνομικοί Σώματι ύπηρεσίαν του δ κ. Ά ργηγό ' τη- 
Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν εύαρέσκειάν του. *
- ~  Λπγίλ;ι·άΤΤ] των καθηκόντων του, διά λόγους ύγείας, ώς καταστάς σωματι-

κως ανίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής ύπηρεσίας, ό Ύπαρχιφύλαξ 
κ. Κωνσταντίνου Γεώργιος τοΰ Κωνσταντίνου. ί-  -

, ~  Παρητήθησαν έκ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Διπλα-
ρακος Ιωάννης του I ρηγορίου, Ζουγανέας Νικόλαος τοΰ Ίωάννου καί Νηστικάκης 
ΙΝικόλαοςτου Ιωαννου. '

, Απελυθησαν του Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Ύπα- 
στυνομος Α τάξεως κ. Τζιφας Παναγιώτης τοΰ Κωνσταντίνου καί δ Άστυφύλα? 
χ . ϋαπαοόπουλος -ο&οίλειος του U ocvccyuotou. z
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Π αρακολουθείτε τή ν  ’Ε κπομπή τη ς  ’ Α σ τ υ 

νομ ίας Π όλεων άπό τόν  Ρ α δ ιο φ ω ν ικ ό  Σ τα -  

θμό ’Ε νόπλω ν Δ υνά μ εω ν  Ε λ λ ά δ ο ς .

Ε ίνα ι π ά ντα  έπ ίκα ιρη  , δ ιδ α κ τ ικ ή  , έ ν δ ια φ έ -  

ρ ο υσ α .

Μία ’Ε κπομπή χρήσ ιμη  γ ιά  κάθε 'Ε λλη ν ικό  

σ π ίτ ι .


