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Η Π Υ Γ ΜΗ
Του κ. Ν . Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤ Ο Υ

Την πυγμή διάλεξαν για σύμβολό τους καί γιά χαιρετισμό οί κομμουνισταί όλου τού κόσμου. Καί γ ι’ αυτό κατά τις παράνομες και άντίνομες συγκεντρώσεις τους σηκώνουν όλοι τό δεξί τους χέρι σφιγμένο σέ
γροθιά, θέλοντας έτσι νά φανερώσουν σέ κείνους που άντιτίθενται στίς
εγκληματικές τους ενέργειες δτι θά τούς συντρίψουν.
’Αλλά ό Θεός δεν έδωσε χέρια πού σφίγγονται σέ γροθιές, μόνον
στους κομμουνιστάς. Έφωδίασε με τό ϊδιο όργανο όλους τούς άνθρώπους. Επομένως είναι φυσικό στην κόκκινη κομμουνιστική γροθιά νά
άντιτάσσεται μιά άλλη γαλάζια εθνικιστική. Αύτή ή γαλάζια Ελληνι
κή .γροθιά στις 21 'Απριλίου τού 1967 κατεφέρθη μέ όρμή κατά τής κομ
μουνιστικής, πού άπειλοΰσε νά αίματοκυλήση τήν Ελλάδα, καί τήν
ανάγκασε νά πέση παράλυτη προς τά κάτω. Καί μαζί της έπεσε σέ
συντρίμμια καί ό κομμουνιστικός ’Οργανισμός, παρασύροντας στήν
πτώσι του καί τήν φαυλοκρατία πού εϊτε συνοδοιποροΰσε μέ αύτόν,
είτε τον ήνείχετο, εϊτε εϊχεν εσφαλμένην άντίληψι γιά τούς σκοπούς
αυτού, πού χρόνια τώρα παραμένουν άμετακίνητοι. ’Ήτοι : νά υπο
δουλώσουν τήν γαλάζια μας Ελλάδα, στή χιονισμένη στέππα τού
Βορρά καί ν’ άντικαταστήσουν τον πανάρχαιο καί αιώνιο Ελληνικό
Πολιτισμό μέ τίς υλιστικές θεωρίες ενός άθέου καί άντιχριστιανικού κό
σμου. Τό δυναμικό αύτό χέρι μέ τή σιδερένια πυγμή είναι τό χέρι τού
Ελληνικού Λαού, που στήν προκειμένη περίπτωσι τό άντιπροσωπεύουν τά στρατευμένα παιδιά του, τά όποια βρίσκονται στο Στρατό,
στο Ναυτικό, στήν ’Αεροπορία καί στά Σώματα ’Ασφαλείας, μέ οδη
γούς ήγέτες τολμηρούς, μέ εθνική ψυχή, μέ σώφρονα σκέψη μέ θρησκευ
τική πίστι, μέ ιδανικά τέλος καί μέ άπέραντο άνθρωπισμό.
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου : Ή πυγμή

’Αλλά ή σιδερένια πυγμή, έπέπρωτο νά χτυπήση γιά δεύτερη
φορά μέσα στο 1967 στις 13 τού Δεκεμβρίου, μιά νέα συνομωσία κατά
τής Ελλάδος, πού την έπεχείρησαν τά ύπολλείμματα τής φαυλοκρατίας ή οποία έξέπεσε, άνθρωποι δηλαδή πού δεν μπορούσαν νά αρθούν
στό ύψος των ’Εθνικών περιστάσεων καί ν’ αναγνωρίσουν, δτι στις
κρίσιμες γιά τό ’Έθνος μας στιγμές, πάντοτε βρέθηκαν οί άνδρες εκείνοι,
τούς οποίους ή μοίρα, προώρισε νά εκπληρώσουν τό ιστορικό τους
καθήκον απέναντι στον Ελληνικό Λαό, απέναντι στην Πατρίδα.
Καί όταν ύστερα από τό ακαριαίο καί συγκλονιστικό χτύπημα, έπανήλθον ή ήρεμία καί ή γαλήνη, τό ίδιο χέρι τής ’Επαναστάσεπ^ς με
την σφιγμένη πυγμή παρουσιάσθη κρατώντας μιά σημαία μέ τον
Σταυρό, τή Σημαία τής ’Αγάπης καί τού ’Ανθρωπισμού.
’Α μ ν η σ τ ί α , ’Α γ ά π η , ' Ο μ ό ν ο ι α .
Πιασμένοι χέρι - χέρι, όλοι οί "Ελληνες άς βαδίσουμε μπροστά, στη
πρόοδο, στη δουλειά, στη χαρά.
Οί ενοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας φρουρούν άγρυ
πνα, ώστε νά μη πλησιάσουν πλέον στό χώρο τής Ελληνικής Πατρίδος
λύκοι άπό τά βόρεια σύνορά μας, οί αρκούδες άπό τή στέππα καί οί
δράκοντες άπό τήν ’Ανατολή
Ν. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 0 ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
________

^
τ0'-> Δρ°ξ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Π . Γ ΙΩ Τ Η , πρώην Έ φέτου καί Δικηγόρου
παρ Αρείω Π άγω, πρώην Γεν. Γραμματέως του 'Τπουργ. Δικαιοσύνης*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αι υπό τοϋ « Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών» συσταθεΐσαι Έπιτροπαί πρός σύνιαςιν Σχεδίων Κώδικος «διεθνών εγκλημάτων» καί συστάσεως «Διαρκούς Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου», αφοΰ κατήρτισαν προσχέδιά τινα, εύρεθεϊσαι πρό δυσχε
ρείων, άνεβαλον (1962) έπ’ αόριστον τάς εργασίας των.
Εν τώ μεταξύ, ανεκυψεν από άλλης πλευράς ζήτημα παραγραφής των κατά
τό στάόιον τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου τελεσθέντων υπό των Ναζί «διεθνών
εγκλημάτων». Και ναι μεν η εκδικάζουσα τα εγκλήματα ταΰτα Δυτική Γερμανία
παρέτεινε, διά νόμου, εγκαίρως την εικοσαετή παραγραφήν τοΰ έσωτερικοΰ αυτής
νόμου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1969, άλλ’ ή χρονολογία αΰτη κρίνεται ανεπαρκής,
διότι ^κατ’ αύθεντικάς πληροφορίας μέγας άριθμός έγκληματιών Ναζί κρύπτεται εις
διαφόρους χωράς, ίδια εις Νότιόν Αμερικήν καί άλλας ούδετέρας χώρας. Άνέκυψεν όμως και το θέμα τοΰ «απαραγράπτου» τών «διεθνών έγκλημάτων» έν τώ «διεθνεΐ ποινικώ δικαίω» καί ή «κατίσχυσις» αύτοΰ έναντι τών εσωτερικών δικαίων τών
κρατών.
V πΡ°ε^Ρ°ς τής «Διεθνοΰς Εταιρείας Ηοινικοΰ Δικαίου», προκειμένου νά σύν
ταξη προσχεδιον οιεθνών συμβάσεων, ινα υποβληθή τοΰτο εις τήν παροΰσαν σύνοδον
τής Γενικής Συνελεύσεως τοΰ ΟΗΕ, πρός κύρωσιν, άπέστειλεν ειδικόν Έρωτηματολόγιον, σύν άλλους, καί εις τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής διεθνοΰς ταύτης
Εταιρείας, έν οίς καί εις τον γράψαντα τήν παροΰσαν μελέτην. Αυτή έδημοσιεύθη
ώς άπάντησιν, όμοΰ μετά τών άλλων απαντήσεων, επί τοΰ ρηθέντος Ερωτηματο
λογίου, εις ειδικόν τόμον τοΰ έν Παρισίοις έκδιδομένου διεθνοΰς περιοδικού Revue
InCernationale de droit penal (3rae— 4me Lrimestre 1966, Nos 3— 4, page 581
— 592) , τόμον περιλαμβάνοντα καί τό έκπονηθέν προσχέδιον διεθνοΰς συμβάσεως
«περί τοΰ απαραγράπτου τών έγκλημάτων πολέμου καί τών έγκλημάτων κατά τής
άνθρωπότητος», τό όποιον πρόκειται νά συζητηθή εις τήν παροΰσαν σύνοδον τής Γε
νικής Συνελεύσεως τοΰ ΟΗΕ.
Τό ένταΰθα δημοσιευόμενον κείμενον τής ανωτέρω μελέτης είναι ταυτόσημον
πρός τό δημοσιευθέν εις τό προαναφερθέν διεθνές περιοδικόν, ύπέστη δέ μόνον τάς
απαραιτήτους, έλαχίστας, διαρρυθμίσεις προσαρμογής.
ΗΡΟΟΙΜΙΟΝ
1.
’Από τήν χαραυγήν τοΰ πολιτισμοΰ πού μάς διέπει, ήσθάνθη ό άνθρωπος
τήν ανάγκην συνεννοήσεως μεταξύ τών συγκεκροτημένων κοινοτήτων, διά νά έπιλύωνται αί διαφοραί τουν, προλαμβάνωνται αί έριδες, οί πόλεμοι καί αί άμοιβαΐαι
καταστροφαί. Πολλούς αιώνας ήδη πρό τής σημερινής εποχής αί έλληνικαί φυλαί
ίδρυσαν τάς «’Αμφικτιονίας», συνελεύσεις, όπου οί άντιπρόσωποι τών διαφόρων
«εθνών» (κοινοτήτων αύτοδιοικουμένων) τής αρχαίας Ελλάδος, συνήρχοντο πρός
(*) Ό γράφων διετέλεσεν επίσης: Καθηγητής είς τό σεμινάριον Άνωτέρων Ποινικών
Σπουδών, -Πράκτωρ τής Κυβερνήοεως είς τά εν Παρισίοις «Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια» καί
εις τήν έν Άθήναις ελληνο - βουλγαρικήν Διαιτησίαν (A. WrAPIN) , μέλος των Ε πίτρο
πων συντάξεως τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Διατελεΐ δέ: Μέλος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής έν Παρισίοις εδρευούσης «Διεθνοΰς Εταιρείας τοΰ ΙΙοινικοϋ Δικαίου» καί Πρόε
δρος τοΰ Ελληνικού Έθνικοΰ 'Ομίλου τής Διεθνοΰς ταύτης Ε ταιρείας.
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Χρίστου Γιώτή

φιλειρηνικούς σκοπούς. Μεταξύ των ’Αμφικτιονιών τούτων αρχαιότερα μεν γνωστή
ήτο ή των Θερμοπυλών, ή δέ πλέον διάσημος ύπήρξεν ή τών Δελφών, ή όποια κατέ
στη εν είδος Διαιτητικού Δικαστηρίου, μεταξύ τών συμβεβλημένων πόλεων.
Αί προσπάθειαι αδται προς έγκατάστασιν διαρκούς ειρήνης μεταξύ κρατών έν
«μικροκοσμία», ούτως είπεΐν, τά πρωτόλεια ταΰτα τής παγκοσμίου ειρήνης, τά συλλεγέντα ύπύ τού ανθρώπου κατά τήν σχετικώς άπομεμακρυσμένην έκείνην εποχήν,
δέν έβράδυναν έν τούτοις νά συντριβοΰν, οί δέ πόλεμοι έπανήρχισαν τότε έκ νέου (ή .
2. Εις τήν εποχήν μας, μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, 'ίδρυσαν τήν
«Κοινωνίαν τών Εθνών», πρύς σκοπούς παρομοίους, άλλα δέν έβράδυνε καί αυτή
νά καταρρεύση' έξερράγη ακολούθως, έν μέσω τού πεπολιτισμένου κόσμου, ό δεύ
τερος παγκόσμιος πόλεμος, κατά πολύ φονικώτερος τού προηγουμένου.
3. Βραδύτερον, κατά τάς ήμέρας μας, εις τό τέλος τής παγκοσμίου ταύτης
συρράξεως, έν νέον ίδρυμα έγκατεστάθη, ό «’Οργανισμός τών Ηνωμένων Εθνών».
Ή Γενική Συνέλευσις τού ιδρύματος τούτου έπεκύρωσε (1946) τάς άρχάς
τού «Διεθνούς Ποινικού Δικαίου» ,τάς άναγνωρισθείσας ύπό τών Συμμάχων Δυνά
μεων καί τών Διεθνών Στρατιωτικών Δικαστηρίων, τών [δρυθέντων ύπό τών νικη
τριών Δυνάμεων. Μετέπειτα ή αυτή Γενική Συνέλευσις, διά νά πραγματοποιήση
προθέσεις πλέον προοδευτικάς καί πλέον άποτελεσματικάς, άνέθεσεν είς Έπιτροπάς νά καταρτίσουν Σχέδια Κωδίκων επί τώ σκοπώ ίδρύσεως ένός Διαρκούς Διε
θνούς Δικαστηρίου, αρμοδίου δπως έφαρμόζη τό ταύτοχρόνως ύπό κατάρτισιν έν
τώ σχετικώ Κώδικι τελούν «Διεθνές Ποινικόν Δίκαιον», μέ τελικόν σκοπόν νά έξασφαλισθή κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή διατήρησις τής ειρήνης έν τώ Κόσμω.
Τώ δντι, τά Σχέδια τών έν λόγω Κωδίκων κατηρτίσθησαν ύπό τών έπί τούτω
συσταθεισών ’Επιτροπών καί έδημοσιεύθησαν. Ά λλ’ αίφνης, κατά τό στάδιον νέων
συζητήσεων, μία δυσχέρεια, έμφανισθεΐσα έξ άφορμής τής διατυπώσεως τού ορισμού
τού «έπιθετικοΰ πολέμου», ένεφάνισε δισταγμούς τινας (1957) , καί τελικώς τό
δλον θέμα παρεπέμφθη (1962) ... είς τάς «Έλληνικάς Καλένδας».
I. ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
1. ’Από αρκετών έτών, οί διάφοροι διεθνείς ’Οργανισμοί, μεταξύ τών οποίων
καί ή «Διεθνής Εταιρεία Ποινικού Δικαίου», ώς καί έξέχουσαι διεθνείς προσωπικότη
τες, ήσκησαν άξιόλογον συμβολήν είς τήν προώθησιν τής άναπτύξεως τού «διεθνούς ποι
νικού δικαίου», ύφ’ ήν μορφήν έρευνάται κατά τήν σύγχρονον έποχήν (2) , ώς έπίσης καί τής ιδέας ίδρύσεως ένός Διαρκούς Ποινικού Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιο
σύνης, έπί τώ σκοπώ διατηρήσεως τής ειρήνης έν τώ κόσμω διά τού ποινικού
δικαίου.
Τό θέμα τούτο περιήλθεν αυτομάτους είς χεΐρας τού «’Οργανισμού τών Η νω 
μένων Εθνών» άμέσως μετά τήν ίδρυσίν του, δταν ή Γενική Συνέλευσις τού ΟΠΕ
διά τής άποφάσεως αυτής τής 11 Δεκεμβρίου 1946 έκρινεν, δτι συνιστώσιν «έγκλήματα τού διεθνούς δικαίου» αί πράξεις αί προβλεπόμεναι ύπό τής Συμφωνίας τού
Λονδίνου τής 8 Αύγούστου 1945, τής ύπογραφείσης συνεπεία τής Δηλώσεως τής
Μόσχας τής 30 ’Οκτωβρίου 1943.
II. ΠΕΡΙΛΗΠΤΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΓΜΒΑΣΙΝ
Προκειμένου νά καταρτισθή Σχέδιον διεθνούς συμβάσεως, περιλαμβανούιιης τήν
(1) G RA N D LA RO Y SSE EN G Y C LO PE D IQ U E , τομ. 1, σελ. 361, ώς καί βιβλιογρα
φίαν έν τελείς τοϋ χύτου τόμου, σελ. IX. “Ορα επίσης Έγκυκλοπ. έλληνικά Λεξικά Έλευθερουδάκη, 'Ηλιου, Πάπυρος - Λαροΰς είς τήν λέξιν ’Αμφικτιονία.
(2) Δηλαδή ύπό τήν μορφήν παγκοσμίου ποινικού δικαίου των έθνδν (D ro it Criminel
Universe!).

Τά διεθνή έγκλήματα καί 6 θεσμός τής παραγραφής
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άναγνώρισιν των επί μέρους διεθνών εγκλημάτων, μέσω τοϋ ΟΗΕ, άνέκυψε τό ζή
τημα αν θά πρέπει νά περιληφθοΰν εις την διεθνή ταύτην σύμβασιν κ α ί
α ί
τ ρ ε ι ς κατηγορίαι των επί μέρους εγκλημάτων, αί άναγνωρισθεΐσαι κατά τά ανω
τέρω είρημένα, ύπό των Συμμάχων Δυνάμεων καί των ύπ’ αυτών ίδρυθέντων Διε
θνών Δικαστηρίων, ως άποτελοΰσαι «διεθνή έγκλήματα», έπικυρωθεϊσαι δέ ύπό
τής Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ έν ετει 1946, ήτοι: α) Τά έγκλήματα πολέμου
(αί παραβιάσεις τών νόμων καί έθίμων τοϋ πολέμου κλπ.) κατά την στενήν αυτών
έννοιαν, β) Τά έκγλήματα κατά τής ειρήνης (έπιθετικός πόλεμος κλπ.) καί γ) Τά
έγκλήματα κατά τής άνθρωπότητος (φόνοι, έξορίαι κλπ.) , περιλαμβανομένης τής
γενοκτονίας, ή μήπως θά έπρεπε νά έξαιρεθοϋν τά υπό στοιχ. β ', ήτοι «τά έγκλή
ματα κατά τής ειρήνης», πρός τό παρόν, μέχρις ότου δηλ. έξευρεθή διατύπωσις τοϋ
όρισμοΰ τοΰ «έπιθετικοΰ πολέμου» τυγχάνουσα τής γενικής έγκρίσεως, θέμα δηλ.
διά τό όποιον — ως έλέχθη ανωτέρω — λόγω τής δυσχερείας του, έδωκεν άφορμήν
εις άναβολήν «Ιπ’ αόριστον» τών έργασιών τής άρμοδίας ’Επιτροπής συντάξεως
Σχεδίων διεθνών Κωδίκων, δεδομένου δτι ό «έπιθετικός πόλεμος» αποτελεί τό σπουδαιότερον τών κατά τής ειρήνης έγκλημάτων.
Κατά τήν ήμετέραν γνώμην, θά ήτο δυνατόν καί αί τρεις άνωτέρω μνημονευόμεναι κατηγορίαι διεθνών έγκλημάτων νά περιληφθοΰν εις τήν παρασκευαζομένην
διεθνή σύμβασιν, άτε, μή συντρέχοντας σπουδαίου λόγου, νά έξαιρεθοϋν τά «κατά
τής ειρήνης έγκλήματα» μέχρις οτου έξευρεθή δρισμός τοΰ «έπιθετικοΰ πολέμου»,
ίκανοποιών πάσαν γνώμην (3) . Τοΰτο διά τούς άκολούθους λόγους (4) .
3. Ό ρ ι σ μ ό ς
τής
« έ π ι θ έ σ ε ω ς». Ή πρακτική τών δικα
στηρίων καί άλλων άναλόγων δργανώσεων μιάς διδάσκει, δτι είναι πολλάκις δυσχερές νά είσέλθη τις μέχρι τής πλήρους άληθοΰς έννοιας «δρισμοΰ» τινός. ’Άλλοτε μέν φαίνεται δτι έχει ύπερβή τήν δικαιολογητικήν βάσιν χάριν
τής δποίας διετυπώθη, άλλοτε πάλιν, άντιθέτως, φαίνεται δτι υστερεί αυτής. Πολλαί αίτίαι συμβάλλουν είς τοΰτο, ένδεχομένη άτέλεια τής γλώσσης είς ήν έκφράζεται δ δρισμός ή τό νεοφανές φαινομένου τινός, ή φύσις τών περιστάσεων, αί δποίαι
έδωσαν άφορμήν είς τήν διατύπωσιν τοΰ όρισμοΰ, μεταγενέστεραι πρόοδοι τών έπιστημών καί τών τεχνών, μεταβολή τών σχέσεων μεταξύ τών άνθρωπίνων κοινοτή
των καί τά νέα ύλικά μέσα τά έντεΰθεν προκύπτοντα, ως καί άλλαι ακόμη αίτίαι.
Ουτω, μία διατύπωσις, ή δποία φαίνεται σήμερον πλήρης καί ακριβής, καταδείκνυται αύριον ατελής καί αόριστος. Ή παράδοσις μάς έπιβεβαιοί τήν αλήθειαν ταύτην.
Οί Ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι έδίδασκον έκτοτε «OMNIS D EFIN ITIO PER1C1JLOSA EST» (Πάς όρισμός είναι παρακεκινδυνευμένος) .
Παρά ταΰτα, δμως, τό έν λόγω έμπόδιον δέν έσχεν ώς άποτέλεσμα,
έφ’ δσον γνωρίζομεν, νά σταματήση έργον άναληφθέν ένώπιον τής δυσχερείας διατυπώσεως όρισμοΰ τίνος. ’Από δύο ήδη αιώνων τά πεπολιτισμένα έθνη έκδίδουν είς
τήν έσωτερικήν αυτών νομοθεσίαν ποινικούς καί άλλους νόμους, διαφόρους κώδικας,
(3) Είς τό δποβληθέν είς τόν ΟΗΕ προσχέδιου διεθνοΰς συμβάσεως έπί τοϋ προκειμένου θέματος, περιελήφθησαν μόνον τά «έγκλήματα πολέμου» καί τά «έγκλήματα κατά τής
άνθρωπότητος» (δπό στοιχ. α ' καί γ ' έν τώ κειμένω) , παραλειψθέντων τών «έγκλημάτων κατά
τής ειρήνης» (δπό στοιχ. β' έν τώ κειμένω). Τοΰτο έγένετο κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν,
λόγω σκοπιμότητος, διότι εάν περιελαμβάνοντο καί τά «κατά τής ειρήνης έγκλήματα» δπήρχε τό ένδόσιμον νά μή ύπογραφή ή μέλλουσα σύμβασις δπό τινων Κρατών" καί οδτω θά έματαιοΰτο ή 8λη προσπάθεια. Όρθώς έπομένως έγένετο τοΰτο. Σημειωτέου, δτι καθ’ ήν στι
γμήν γράφομεν, δέν είσήχθη είσέτι τό προσχέδιον συμβάσεως είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ
ΟΗΕ πρός συζήτησιν.
(4) Ή παρούσα μελέτη άποτελεϊ ταύτοχρόνως άπάντησιν είς τόν άπευθυνθέν υπό τοϋ
προέδρου τής A.I.D.P. κ. GRAVEN έρωτηματολόγιον είς ήμας, δπό τήν ιδιότητά μας ώς
μέλους τοΰ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου
τής έν Παρισίοις έδρευοϋσης A.I.D.P. καί ώς Προέδρου
τοΰ έλληνικοΰ έθνικοΰ δμίλου τής A.I.D.P. Περιλαμβάνει δέ ή μελέτη αδτη άποκλειστικώς
τάς γνώμας τοΰ γράφοντος,
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τούς μεταρρυθμίζουν, τούς βελτιώνουν βραδύτερον, τούς άντικαθιστώσι κατόπιν δΓ
άλλων, μάλλον ακριβέστερων καί νεωτέρων, προσηρμοσμένων εις τάς νεωτέρας απαι
τήσεις της ανάγκης. Δεν έσκέφθη ποτέ νομοθέτης νά εγκατάλειψη δλοσχερώς εργον
τι ενώπιον έμφανισθείσης δυσχερείας διατυπώσεως ορισμού τίνος. Έξ άλλου, πας
τις αντιλαμβάνεται, δτι καί αν ακόμη κατέληγε νά εύρεθή τώρα ή έπιζητουμένη διατυπωσις α κ ρ ι β ο ύ ς ορισμού τού «επιθετικού πολέμου», δεν είναι, κατά πάσαν
πιθανότητα, μακράν ή ημέρα, κατά την οποίαν θά έπικριθη δ ορισμός οδτος ώς ελ
λιπής' αυτή αυτή ή έξέλιξις τής ζωής θά άπαγγείλη την κατηγορίαν ταύτην. “Οθεν,
μία κατάλληλος γενική ρήτρα, προστιθεμένη ένδεχομένως εις τό σχετικόν άρθρον
τού Σχεδίου, θά ήδύνατο νά θεραπεύση, εν μέρει τουλάχιστον έν προκειμένω, τό τυ
χόν άποκαλυφθησόμενον κενόν κατά τήν άπαρίθμησιν των «επιθετικών» πράξεων.
Οπωσδήποτε, άλλωστε, παραλλήλως πρός τάς ύπαρχούσας προπαρασκευαστικάς εργασίας, χάριν τής προόδου τής νομοθετικής τεχνικής καί τής σαφήνειας των
εννοιών — έν αναμονή τών αποκαλύψεων τού μέλλοντος— , δεν δύναταί τις νά άρνηθή, δτι θά ήτο επωφελές διά τούς κώδικας καί τάς υπό έκπόνησιν συμβάσεις νά
επιδιωχθή ή συνεργασία τών καταλλήλων ’Οργανισμών καί τών αρμοδίων προσω
πικοτήτων, διά τήν εξεύρεσιν καλλιτέρων καί πληρεστέρων ορισμών.
4.
Ο κ ό μ β ο ς τ ο ύ δ λ ου π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς .
Έν πάση
περιπτώσει, φαίνεται δτι, τό παρεμβληθέν έμπόδιον, έξ άφορμής τής διατυπωσεως τού ορισμού τού «έπιθετικοΰ πολέμου», είναι δυνατόν νά παρακαμφθή
κατά τον ενα ή τον άλλον τρόπον. ’Αλλά δ κόμβος τού δλου προβλήματος, πάντοτε
κατά την ταπεινήν προσωπικήν ημών γνώμην, εύρίσκεται αλλαχού. Εύρίσκεται
κατά πρώτον λόγον εις τήν σύνθεσιν τού σχεδιαζομένου Διεθνούς Ποινικού Δικαστη
ρίου, το οποίον, ως έκ τών μελλουσών νά περίληφθοΰν εις τά καθήκοντα του λειτουρ
γιών καί αρμοδιοτήτων, θά καταστή έν τή πραγματικότητι «ύ π έ ρ κ ρ α τ ι κ ό ν»'
κατα δεύτερον δε λόγον, δ κόμβος τού προβλήματος εύρίσκεται εις τήν φύσιν καί
τον τρόπον τής στρατολογήσεως τής ενόπλου δυνάμεως, ή δποία, έν δεδομένη περιπτωσει, θά τεθή υπό τας διαταγάς τού έν λόγω Δικαστηρίου ή εις τά άλλα μέσα, τά
οποία θα τεθούν εις την διάθεσιν αυτού πρός έκτέλεσιν τών άποφάσεών του. Διότι ή
Δικαιοσύνη, άνευ τής παραστάσεως Εκτελεστικής Δυνάμεως, δύναται νά παραβληθή
πρός ένα «πουλί χωρίς φτερά». Είναι απαραίτητον ή Δικαιοσύνη νά συνοδεύηται από
εκτελεστικήν Δυναμιν, έστω καί αν δέν ήθελε παραστή ανάγκη χρήσεως αυτής.
Εις τό εσωτερικόν τών κρατών, ή ’Αστυνομική Δύναμις άσφαλίζει τήν έκτέλεσιν
τών αποφάσεων τών ποινικών Δικαστηρίων πρός τήρησιν τής δημοσίας τάξεως.
Είναι οθεν απαραίτητος μια ανάλογος Δύναμις πρός τήρησιν τής διεθνούς τάξεως
διά τής εκτελεσεως τών αποφάσεων τού Διεθνούς Δικαστηρίου, έστω καί άν δέν
ήθελε παρουσιασθή περίπτωσις απαιτούσα τήν χρήσιν αυτής. Έάν ήθελεν έπιτευχθή
συμφωνία πρός επιλυσιν τών ουο ανωτέρω έν τή παραγράφω ταύτη έκτιθεμένων ση
μείων, οι έτεροι λόγοι δισταγμών προς έπίλυσιν τού δλου προβλήματος, παρά τήν
ομολογουμενην σπουβαιοτητα τινών έξ αυτών, θά άνεύρουν πολύ εύκολώτερον τήν
έπίλυσίν των.
II. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
_1· Γ ε ν ι κ ό τ η τ ε ς . Ή παραγραφή έν τώ ποινικώ δικαίω (5) , άν καί
θτο ήδη γνωστή παρά Ρωμαίοις, δέν ήτο έν χρήσει εις τάς νομοθεσίας τών πεπολιτισμένων κρατών πατά τούς πλησιεστέρους πρός τήν σημερινήν εποχήν αιώνας. Τό
αρχαΐον γαλλικόν δίκαιον δέν έγνώριζε τήν παραγραφήν τών β α ρ υ τ έ'“ρ ω ν
^γκλί]μαιών, ομοίως εν Γερμανία, Αυστρία' εν Ελβετία, ομοίως, δπου τά διάφορα
(5) J. Graven, Les Crimes contre, L ’H um an ite P e n u e n t-Ils Beneficier de la P res
cription? έν Revue Penale Suisse, τόμ. 81, 1965, σελ. 132. G arraud, D roit Penal Francais,
τομ. II, εκδ. 1914, άριθμ. 723-725. Ferrini, D iritto Rom ano, σ. 354 έπ.
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καντόνια τήν είσήγαγον βραδύτερον υπό διαφόρους μορφάς, άποκλείοντα επίσης τά
βαρύτερα εγκλήματα, μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ νέου ελβετικού Ποινικού
Κωδικός έν έτει 1942, δστις τήν παραγραφήν τής ποινικής αγωγής ώρισεν επί μέν
πράξεων τιμωρουμένων δΓ ισοβίου καθείρξεως εις είκοσιν έτη (μή ούσης νομοθετη
μένης τής θανατικής ποινής) , Ιπ'ι δέ πράξεων τιμωρουμένων δι’ απλής καθείρξεως
εις δέκα έτη, εις πάσαν δέ άλλην περίπτωσιν εις πέντε έτη. Αί εύρωπαϊκαί νομοθεσίαι έν γένει, είσήγαγον τήν παραγραφήν έν τώ ποινικώ δικαίω άπό τής 18ης
καί 19ης έκατονταετηρίδος κατά μίμησιν τής γαλλικής νομοθεσίας των έτών 1791
καί 1808.
'Οπωσδήποτε, δμως, διά τά έγκλήματα τά συνεπαγόμενα τήν ποινήν τοΰ θα
νάτου ή τής ισοβίου καθείρξεως άπεκλείσθη ή παραγραφή υπό τοΰ αυστριακού κωδικός
τοΰ 1852, έν δέ τή Ιτα λία , μετά τον τελευταΐον παγκόσμιον πόλεμον τά έγκλήματα τά
συνεπαγόμενα τήν ποινήν ERGASTOLO ( = ισοβίου καθείρξεως, μή νενομοθετημένης τής θανατικής ποινής) είναι απαράγραπτα, κατά συνδ. άρθρα 17 καί 157 τοΰ
έν ίσχύϊ ιταλικού ποινικού κωδικός. Τέλος, αί άγγλο - άμερικανικαί νομοθεσιαι, τής
σήμερον ακόμη, ήγνόουν εντελώς τόν θεσμόν τής παραγραφής έν τώ ποινικώ
δικαίω.
2.
Ή π α ρ α γ ρ α φ ή έν τώ έ σ ω τ ε ρ ι κ ώ τ ώ ν κρατών
δ ι κ α ί ω . Τά έπιχειρήματα, έπί τών όποιων έστηρίχθη ή πρώτη έμφάνισις τής
παραγραφής έν τώ έσωτερικώ ποινικώ δικαίω τών ευρωπαϊκών νομοθεσιών κατά τάς
άρχάς τοΰ 19ου αίώνος, κατ’ άπομίμησιν τής Γαλλίας, δηλαδή άφ’ ενός μέν αί τύ
ψεις τής συνειδήσεως καί αί παρατεταμέναι στενοχωρίαι τοΰ οιαπράξαντος εν μέγα
έγκλημα, έξ άλλου δέ ή έπερχομένη σύν τώ χρόνω λήθη, παραλλήλως προς τήν
έξασθένισιν τών αποδείξεων τού εγκλήματος, έπιχειρήματα πολεμηθέντα μέν τότε (ι!) ,
άλλ’ άνευ αποτελέσματος, δέν μοί φαίνεται νά έχουν κατά τάς ημέρας μας βάσιν
τινά, έστω καί έπιφανειακήν.
Είναι γενικώς γνωστόν τήν σήμερον, δτι ή μέση διάρκεια τής ζωής τοΰ αν
θρώπου εις τάς πεπολιτισμένας χώρας, κατόπιν τών έπιτευχθεισών προόδιον τών
έ.πιστημών καί τής τεχνικής, έχει διπλασιασθή περίπου άπό τής έποχής (τέλος τοΰ
18ου — άρχάς τοΰ 19ου αίώνος) , καθ’ ήν ώρίσθη εις είκοσιν έτη ή παραγραφή τών
βαρέων εγκλημάτων. ’Αρκεί έν βλέμμα εις τάς έπισήμους στατιστικάς τών κρατών
διά νά διαπιστωθή ή άλήθεια τοΰ φαινομένου τούτου. ’Επί πλέον, τά μέσα επικοινω
νιών πάσης φύσεως, τών μεταφορών καί τής συντηρήσειος πληροφοριών παντός εί
δους, ό κινηματογράφος, τό τηλέφωνον, ή τηλεφιοτογραφία, ή τηλεόρασις, τό μαγνητόφωνον καί άλλα άκόμη άνάλογα μέσα, έχουν επίσης συντελέσει, ώστε ηύξήθησαν σήμερον αί δυνατότητες τής παρατάσεως καί τής διατηρήσεως εις τήν μνή
μην τών άνθρώπων καί τών ανθρωπίνων κοινωνιών, τά άνοσιουργήματα τών μεγά
λων έγκληματιών καί αί συνέπειαι τών άνοσιουργημάτων των. Κατόπιν τούτων, ή
λήθη καί ή έξασθένισις τών άποδείξεων εντός μιας εικοσαετίας — κύριον άποτελοΰντα στήριγμα τοΰ θεσμοΰ τής παραγραφής — ποΰ θά ευρουν τήν σήμερον έδα
φος θεμελιώσεως;
"Ας έξετάσωμεν ήδη τά έτερον έρεισμα τής παραγραφής, τό τών στενοχώριών
δηλ. καί τών άξιουμένων τύψεων συνειδήσεως — υπάρχουν άραγε πάντοτε τοιαΰται; — τοΰ έγκληματίου, ό όποιος φεύγει τήν δίωξιν κρυπτόμενος ή άλλως πως.
Εις τάς άρχάς τοΰ προηγουμένου αίώνος, δταν δ θεσμός τής παραγραφής περιελήφθη εις τούς Ποινικούς Κώδικας τών ευρωπαϊκών κρατών, τό ποινικόν δίκαιον έστηρίζετο έπί τοΰ εξαγνισμού τοΰ έγκλήματος. Επομένως, ό δράστης, φεύγων τήν Δι
καιοσύνην, άπέφευγε νά ύποστή τήν άνταπόδοσιν, ήτοι έν κακόν, άληθές κακόν τήν
έποχήν έκείνην. ’Από τής έποχής δμως έκείνης μέχρι τής σημερινής τό παν εις
(6) GARRAUD ενθ. άνωτ. άριθ. 723, σελ. 542 σημ. 2.
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τον κύκλον τούτον ήλλαξε κατά βάσιν, τόσον εις τήν ποινικήν επιστήμην, όσον καί
εις τάς νομοθεσίας των πεπολιτισμένων κρατών. Τά κράτη έφαρμόζουν σήμερον
προσπάθειας πρός όιόρθωσιν τοΰ έγκληματίου καί επιδιώκουν, διά μεθόδων πλήρων
φιλανθρωπίας, νά αναμορφώσουν αυτόν εις αγαθόν πολίτην, ΐνα καταστή κατάλλη
λος καί έπανέλθη εις τήν κοινωνίαν καί ζήση ήσύχως έν αυτή εκείνη τή κοινωνία,
τήν όποιαν αύτός οδτος εκακοποίησεν. Έρωτάται όθεν: Εκείνος, δ όποιος διά τής
φυγής ή τής άπατης έπιχειρεΐ νά άποφύγη μίαν τοιαύτην προοπτικήν βελτιώσεώς
του, άποδεικνύων οΰτω ότι δεν Ιπιθυμεΐ νά μεταμορφωθή είς άγαθόν πολίτην καί νά
έπανέλθη έκ νέου ζών ήσύχως έν τή κοινωνία, είναι άξιος εις ανταμοιβήν νά λάβη
λήθην τοΰ έγκλήματός του, δυνάμει τοΰ νόμου αυτής ταύτης τής κοινωνίας, τήν
όποιαν έθεσεν έν κινδύνω; Ερώτημα τοΰτο παραμένον άνευ άπαντήσεως. Καί έρωτάται περαιτέρω: Μία τοιαύτη έννομος λήθη, θά ήτο άραγε προς τό συμφέρον τοΰ
έγκληματήσαντος ατόμου ή τής κοινωνίας, ή πρός ζημίαν άμφοτέρων; Ερώτημα καί
τοΰτο άναπάντητον.
Επιτυχώς, όθεν, είπεν δ. Καθηγητής Graven, ότι ή παραγραφή δέν άποτελεΐ
απαίτησιν τής Δικαιοσύνης, αλλά μίαν «πρακτικήν σκοπιμότητος» (ή .
Αφοΰ άπαξ μετεβλήθησαν οΐ όροι, οί όποιοι έπέβαλον τον κανόνα τής παρα
γραφής έν τώ έσωτερικώ ποινικώ δικαίω, πρέπει καί αύτός οδτος δ νόμος νά μεταβληθή, ί'να προσαρμοσθή είς τούς νέους όρους. Κατ’ έμήν γνώμην, λαμβανομένου ύπ’
οψει, ότι ή έκ βάθρων άνατροπή μιας «πρακτικής σκοπιμότητος» τόσον μακράς διάρ
κειας όσον ή περί ής ό λόγος, ήθελεν όξέως προσκρούσει είς βαθέως έρριζωμένας
αντιλήψεις έν ταΐς χώραις, ένθα έχει είσαχθή, μία μεταρρύθμισις στρεφομένη είς
έπαύξησιν τοΰ χρόνου τής παραγραφής θά ήτο ένδεδειγμένη, έπί τοΰ παρόντος του
λάχιστον' ουτω, ή προθεσμία τής παραγραφής έπί των βαρέων εγκλημάτων θά επρεπεν ίσως νά έπαυξηθή μέχρι τοΰ διπλάσιου, άναλόγως πρός τήν, κατά τά ανωτέρω
είρημένα, έπελθοΰσαν κατά τήν σύγχρονον έποχήν φυσικήν έπαύξησιν τοΰ μέσου
όρου τής ζωής τοΰ άνθρώπου.
Οσον αφορά τάς παραγραφάς μικροτέρας διάρκειας διά παρανόμους πράξεις
ελαφροτέρας, έφ όσων εκ τής χώρας μου γνωρίζω, αδται, έκτος τοΰ γενικωτέρου
κοινωνικού σκοποΰ τοΰ να απαλλάσσουν τάς διωκτικάς Ά ρχάς άπό ανωφελούς φόρτου παλαιών δευτερευουσης σημασίας υποθέσεων, χρησιμοποιούνται ενίοτε έν τή
πρακτική καί διά λόγους καθαράς σκοπιμότητος, π.χ. διά νά αμβλύνουν τάς συνέπειας
;όμου τινός αυστηροΰ, ή διά νά έλαφρώσουν τυχούσης περιπτώσεως τάς φυλακάς
άπό καταδίκους εις έλαφράς ποινάς, καθώς καί δι’ άλλας άναλόγους κοινωφελείς
αίτιας, ως ^επι παραδειγματι δια νά καλύψουν μέτρον τι έπιεικείας, παροχήν άμνηστιαζ,^ μή Επιτρεπόμενης υπό τοΰ Συντάγματος. Δέν συντρέχει όθεν περίπτωσις νά
θ'.γη^ο κύκλος τής ειδικής αυτών σκοπιμότητος. Αλλως τε, οί ανωτέρω προεκτεθέντες όικαιολογητικοί λόγοι τής παραγραφής τών «έγκλημάτων», δέν είναι, ως έκ τοΰ
περιεχομένου των, προσαρμόσιμοι είς τήν παραγραφήν τών έλαφροτέρας σημασίας
ποινικών παραβάσεων.
^ Κ
^
ο. Τ ό ά π α ρ ά γ ρ α π τ ο ν έ ν τ ώ δ ι ε θ ν ε ΐ π ο ι ν ι κ ώ δ ι κ α ι ω ^ κ α ί ή έ πι ρ ροή α υ τ ο ΰ έ π ί τ ο ΰ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ποιν ι κ ο υ ^ ι κ α ί ο υ. Έ φ ’ όσον ήθέλομεν δεχθή ότι τό «διεθνές ποινικόν δί
καιον», υφ ην μορφήν τό έρευνώμεν είς τήν παροΰσαν μελέτην (s) , είναι νέα επι
στήμη, ευρισκομένη είς τό στάδιον τής δημιουργίας της — καί είναι όντως τοιαύί >
δυναμεθα νά^δεχθώμεν, ότι περιλαμβάνει ήδη κανόνας μή προκύπςεοντας
κατα τροπον σαφή καί ώρισμένον έκ τοΰ (γενικοΰ) διεθνοΰς δικαίου, τοΰ οποίου αΕ
πηγαι είναι ενίοτε άμφιβόλου έννοιας.
(7) "Ορα ανωτέρω οημ. 5.
(8) “Ορα ανωτέρω σημ. 2.
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Τά κείμενα τά περιέχοντα τάς θεμελιώδεις άρχάς τής νέας ταύτης έπιστήμης
(Δήλωσις τής Μόσχας έτ. 1943, Κανονισμός τοϋ Λονδίνου έτ. 1945, Άπόφασις τοΰ
Δ. Δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης ετ. 1946, Δήλωσις τής Γενικής Συνελεύσεως του
ΟΗΕ τής 11 Δεκεμβρίου 1946) δέν περιέχουν ούδεμίαν νΰξιν περί «παραγραφής»,
ένώ ταύτοχρόνως έκδηλοΰν τήν άκλόνητον αυτών θέλησιν περί τιμωρίας των έγκληματιών πολέμου. Έ άν ήθελέ τις προσθέσει εις τάς παρατηρήσεις ταύτας εκείνο τό
όποιον άνεφέραμεν ανωτέρω ύπό στοιχ. 2 τής παρούσης παραγράφου, περί των
αιτιολογιών καί τοϋ χαρακτήρος τοΰ θεσμού τής παραγραφής, ως άποτελοϋντος
«πρακτικήν σκοπιμότητος», αιτιολογιών τών οποίων αί προϋποθέσεις, ώς εΐπομεν,
δέν υπάρχουν πλέον τήν σήμερον διά τά «έγκλήματα» οΰτε έν αύτώ τώ έσωτερικώ
ποινικώ δικαίω τών κρατών, ήθέλομεν δμαλώς καταλήξει εις τό συμπέρασμα, δτι
κατά μείζονα λόγον, δ κανών τής παραγραφής, άγνοεΐται παντελώς εις τδ ύπό δη
μιουργίαν «διεθνές ποινικόν δίκαιον». Τό «άπαράγραπτον» αποτελεί έννοιαν αρνητι
κήν, συνισταμένην εις τήν άνυπαρξίαν κανόνος (περί παραγραφής) ρητοΰ — ή
έστω καί έθιμικοΰ. Κατά συνέπειαν τούτων, τό άπαράγραπτον τών «διεθνών έγκλημάτων» έν τώ διεθνεΐ δικαίω, άπορρέει δλως άβιάστως (DE PLANO) . Καί έτι
μάλλον άν ήθελε λάβει τις ύπ’ δψει, δτι αί νομοθεσίαι μέρους τινός τών κρατών, τά
δποΐα καθώρισαν, ώς άνωτέρω διά τών Δηλώσεων των τάς βασικάς άρχάς τοΰ «διε
θνούς ποινικού δικαίου», άγνοοΰσι παντελώς τήν παραγραφήν. Εϊμεθα επομένως
υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν, δτι έν τώ διεθνεΐ δικαίω ύφίσταται σήμερον «άπαρά
γραπτον» τών «διεθνών έγκλημάτων» μέχρι τής ήμέρας, κατά τήν δποίαν τό θέμα
τοΰτο ήθελε ρυθμισθή ούτως ή άλλως δυνάμει ρητής διατάξεως.
"Οσον άφορά, έν τούτοις, τό έφαρμόσιμον τοΰ «άπαραγράπτου» τών «διεθνών
έγκλημάτων» ύπό τών έσωτερικών δικαστηρίων τών κρατών, δυνάμει τής άρχής
τής «προτεραιότητος» ή «κατισχύσεως» τοΰ διεθνούς δικαίου έναντι τοΰ έσωτερικοΰ,
αί έξής δύο παρατηρήσεις ένδείκνυνται: Ή πρώτη συνίσταται εις τό δτι, ή λεκτική
διατύπωσις τών κειμένων (Σύμφωνον τοΰ Λονδίνου ετ. 1945 κλπ. προαναφερθέντα) ,
δυνάμει τών δποίιον ή τιμωρία τών έγκλημάτων τούτων ύπήχθη εις τάς νομοθεσίας
τών ένδιαφερομένων άρμοδίων κρατών, δέν μάς έπιτρέπει νά έξαιρέσωμεν οίονδήπδτε έσωτερικόν νόμον τών κρατών τούτων, άρα καί τόν τυχόν υπάρχοντα είς τά
κράτη ταΰτα περί παραγραφής νόμον. Είς τά κείμενα τών διεθνών τούτων πράξεων
αναγράφεται «... ί'να δικασθοΰν συμφώνως προς τούς νόμους τών άπελευθερωθεισών
τούτων χωρών». Φρονώ έπομένως δτι είς τά κράτη, τών όποιων ή νομοθεσία περι
λαμβάνει παραγραφήν τών έγκλημάτων, αδτη είναι έφαρμοστέα καί έπί τών διε
θνών έγκλημάτων τών ύπαχθέντων είς τήν άρμοδιότητά των, καί δτι είς περίπτωσιν,
καθ’ ήν έπιγενομένη τυχόν παράτασις τής προθεσμίας τής παραγραφής, άν μεν
αυτή λάβη χώραν μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ υφισταμένου έν τώ νόμω χρόνου παρα
γραφής, κωλύει τήν δίωξιν, διότι πρόκειται περί κεκτημένου δικαιώματος' άν δμως
ή παράτασις λάβη χώραν διαρκούσης τής διαδρομής τοΰ τής παραγραφής ώρισμένου χρόνου, αδτη είναι ισχυρά ώσεί έξ ύπαρχής τοιαύτη, διότι δέν υπήρξε δικαίωμα
κεκτημένον, άλλ’ απλή έλπίς κατά τήν εκδοσιν τοΰ παρατείναντος νόμου. Ή δευτέρα παρατήρησις συνίσταται είς τό δτι, ϊνα ή άρχή τής «κατισχύσεως» τοΰ διε
θνούς δικαίου έναντι τοΰ έσωτερικοΰ καταστή ύποχρεωτική είς τό έσωτερικόν τών
κρατών, είναι άπαραίτητον, δπως τό κείμενον έκάστης διατάξεως τοΰ διεθνοΰς δι
καίου κοινοποιήται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής έσωτερικής νομοθεσίας, άναγνωριζούσης τήν κατίσχυσιν αύτοΰ έναντι τοΰ έσωτερικοΰ (°)' άλλως ούδ’ αυτή ή
αύθεντικότης τοΰ σχετικοΰ διεθνοΰς κειμένου θά είναι έξησφαλισμένη.
(9)
Εϋκταϊον ήθελεν εΐσθαι είς τό δπό κατάρτισιν νέον Σύνταγμα παρ’ ήμϊν νά έλαμβάνετο πρόνοια, ώστε νά κατοχυρωθώ ή κατίσχυσις τού διεθνοΰς ποινικοΰ δικαίου έναντι τοΰ
έσωτερικοΰ, έφ’ δσον μάλιστα φαίνεται πιθανή προσεχής Οπό τήν αιγίδα τοΰ ΟΗΕ υπογραφή
σχετικών διεθνών συμβάσεων, ιδία έπί τοϋ θέματος τοΰ «άπαραγράπτου» των έγκλημάτων πο-
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"Ενεκα τοΰ τελευταίου τούτου λόγου, νομίζω ότι θά ήτο επωφελές είς τήν πρώτην Σύμβασιν, ή οποία θά έπιληφθή τοΰ προκειμένου θέματος νά λυθή κατ’ άρχάς
τό ζήτημα τοΰ «άπαραγραπτού» εν τώ διεθνεΐ ποινικώ δικαίω των ήδη άνεγνωρισμένων κατηγοριών διεθνών εγκλημάτων, καθώς καί τό τής κατισχύσεως των διε
θνών κανόνων έναντι τοΰ εσωτερικού δικαίου' μετά τούτο δέ, ή άποφασισθεΐσα λύσις νά αναγραφή είς τάς διαφόρους σχετικάς Συμβάσεις καί άλλας διεθνείς Πράξεις,
λόγου τοΰ σχετικώς επείγοντος αυτής χαοακτήρος.
Τέλος, είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελε καθιερωθή διά ρητής διατάξεως τό «άπαοάγραπτον» έν τώ διεθνεΐ ποινικώ δικαίω, φρονώ ότι ό όρος ούτος πρέπει νά θεωρήται έκτείνων τήν ίσχύν αύτοΰ επί χρονικόν διάστημα μή ύπερβαΐνον κατ’ άνώτατον
όριον τό MAXIMUM τής ανθρώπινης ζωής, ήτοι ένα αιώνα, ή πρακτικώς 80 έτη
από τής τελέσεως τής εγκληματικής πράξεως. Ή καθιέρωσις «άπαραγράπτου» απε
ριορίστους, θά ήτο δυνατόν, εις τινας περιπτώσεις ή περιστάσεις, νά ανανέωση μεταςύ λαών πάθη ήδη σιγάσαντα.. Ή αγγελία αίφνης τής παρουσίας — έστω καί
απιθάνου — είς τινα χώραν τοΰ κόσμου, διεθνούς τίνος έγκληματίου, ψευδώς σημειωθεΐσα έκ πλάνης ή έκ κακοβουλίας, θά ήτο δυνατόν, άν έπακολουθήση αυτής
ποινική δίωξις, νά διαταράξη τάς άποκατεστημένας μεταξύ κρατών καλάς σχέσεις.
III.

ΕΙΔΙΚΑΙ Τ1ΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Π ο ι ν ι κ ή δ ί ω ξ ι ς κ α ί δ ι κ α σ τ ι κ ή ά ρ ω γ ή. Παρά τώ
Διεθνεΐ Ποινικώ Δικαστήρια) πρέπει νά έγκατασταθή Εισαγγελία, επιφορτισμένη
μέ τήν ποινικήν δίωξιν τών διεθνών εγκληματιών, ώς καί μέ τάς λοιπάς άρμοδιάτητας, τάς ανηκούσας είς τήν αποστολήν αυτής. Ή INTERPOL θά ήδύνατο νά παράσχη τάς υπηρεσίας αυτής, εάν ήθελε γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτόν τοΰτο, καθώς καί
αι Δικαστικαί καί Διοικητικαί Άρχαί τών κρατών, όσον αφορά τήν έκδοσιν τών εγ
κληματιών καί τάς άλλας άνακριτικάς πράξεις καί γενικώς τής δικαστικής αρωγής,
αναλόγο>ς τών συντρεχουσών περιπτώσεων.
β) Ε κ δ ο σ ι ς ε γ κ λ η μ α τ ι ώ ν ε ί ς τ ά α ρ μ ό δ ι α κ ρ ά τ η
κλπ. Εις ήν περίπτωσιν ή τοπική άρμοδιότης ή ή προσο)πική άρμοδιότης δεν δύναται να προσδιορισθή, ανακύπτει ή άρμοδιότης τοΰ Διαρκούς Διεθνούς Ποινικ,οΰ
Δικαστηρίου. Εν τοιαύτη περιπτώσει αί Ά ρχαί τής έδρας τοΰ Διεθνοΰς τούτου Δι
καστηρίου πρεπει να καθίστανται αυτοδικαίως άρμόδιαι είς παν ό,τι αφορά τάς άπαιιουμενας προπαρασκευαστικας πράξεις διά τήν έξασφάλισιν τής προσηκούσης λει
τουργίας τής δίκης, περιλαμβανόμενης τής τηρήσεως τοΰ κατηγορουμένου έν προ
φυλακίσει, καθώς καί πάσης πράξεως άναγκαιούσης διά τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως
τοΰ Διεθνοΰς Δικαστηρίου, συμφώνιος προς τούς κανόνας, οίτινες ήθελον δρισθή
ίΐρός τον σκοπόν τούτον υπό τών διεθνών συμβάσεων. Ώ ς προς τάς χώρας, αί όποΐαι
είναι άρμόδιαι προς έκδίκασιν διεθνοΰς τίνος έγκληματίου, λόγω τόπου διαπράξεως,
εφαρμογήν έν προκειμένω θά έχουν αί ύφιστάμεναι διεθνείς συμβάσεις, τροποποιούμεναι συντρεχουσών περιπτώσεων.
, Δ) γΔ π ό φ α σ ι ς κ α ί ε κ τ έ λ ε σ ι ς α υ τ ή ς . Ή εκτέλεσις τών απο
φάσεων ανήκει είς jo κράτος, τοΰ οποίου αί δικαστικαί άρχαί έξέδοσαν τήν άπόφασιν. ^Ως πρός την εκτέλεσιν τών αποφάσεων τοΰ Διαρκούς Διεθνοΰς ποινικού Δικα
στηρίου, φαίνεται ότι^ αυτή θά πρέπει νά άναληφθή υπό τών κρατών, τών έχόντων
τας αναγκαίας δυνατότητας από πάσης άπόψεως καί κατόπιν προηγουμένης συγκαταθεσεως αυτών. Έν ανάγκη, έκαστον έκ τών έχόντων τάς δυνατότητας ταύτας κρα
τών θα ηουνατο νά άναλάβη τήν πλήρη έκτέλεσιν τών καταδικών τών άπαγγελθησολέμου, τό όποιον έχει επίκαιρό ι,ητα, λόγω της διώξεως τών εις διαφόρους Χώρας κρυπτομενων εγκληματιών ναζί. ’Ά λλα Κράτη έχουν λάβει ήδη επί τοδ προκειμένου άνάλογον πρόνοιαν.
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Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
-------------- 'Τ πό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ ---------------------------(Συνέχεια άττ6 τ6 προηγούμενο)

Ξημέρωσε πια καί ή Τετάρτη 7 ’Ιανουάριου, μετεφέρθησαν στην ’Ασφάλεια καί
έκρατήθησαν ώς μάρτυρες, ή Κάστρου, ό Μοσκιός καί ή ύπηρέτρια' ένω ή Φούλα σαν
άρρωστη έμεινε σπίτι. Κατά τό μεσημέρι παρουσιάσθηκε στη Γενική ’Ασφάλεια υστέ
ρα απο τα γραφόμενα των εφημερίδων άπό μας ότι όποιος έχει κανένα στοιχείο για
τό έγκλημα θά πρέπει νά προσέλθη καί να τό καταθέση παρουσιάσθηκε ένας κύριος
Βλαχάκης ό όποιος ήτανε μηχανικός καί καθώτανε στα Γλυκά Νερά τοϋ Μοσχάτου,
στην έπί τής όδοΰ Προμηθέως 419 οικίαν του Α. Ραγκαβοπούλου καί παρέδωσε ένα
δέμα. Μέσα σ’ αυτό ήταν τά ρούχα τοϋ μακαρίτη τοϋ Άθανασόπουλου τά όποια είχαν
αφήσει έκεϊ κρυφά οι δολοφόνοι τοϋ εργολάβου εύθύς μετά τό έγκλημα.
Έξηκριβώθη ότι ό ιδιοκτήτης τοϋ σπιτιοΰ εκείνου Ραγκαβόπουλος εΐχεν ανα
θέσει σέ ένα Πόντιον εργάτην, όνόματι Παύλον, νά σκεπάση κάπως τό άπό μπετόν
λούκι πού έτρεχε άπό τά νερά τής βροχής. Ό εργάτης αύτός άπό τό πρωί τής Δευτέ
ρας 5 ’Ιανουάριου έβλεπε μέσα στην αύλή ένα μεγάλο δέμα τυλιγμένο μέ ά.σπρο πανί.
Στην αρχή δεν έδωσε κάμμιά σημασία. Μετά όμως καί άφοΰ είχε διαβάσει τις εφη
μερίδες καί είδε τό όσα γράφανε γιά τό έγκλημα ύπονοιάσθηκε καί άνοιξε τό δέμα.
Καί μέσα σ’ αύτό βρέθηκε μιά ρεμπούμπλικα βελουτέ, « χάμπικ », άπό αύτές πού
ήταν τότε τής μόδας καφέ χρώματος καί μέ τό εσωτερικό τό μονόγραμμα Δ.Α. ( Δη
λαδή Δημήτριος Άθανασόπουλος ), ένα σακκάκι άπό ύφασμα καρρέ, ένα πανταλόνι
άπό τό ίδιο ύφασμα, ένα πουλόβερ στή μιά τσέπη τοϋ οποίου υπήρχε ένα ζευγάρι
καλτσοδέτες άνδρικές, ένα ζευγάρι τιράντες καί ένα άνδρικό ζουνάρι μέ άσημένια
αγκράφα ( κούμπωμα ), ένα πουκάμισο μπλέ ριγέ ποπλίνα, μιά γραβάττα, ένα ζευ
γάρι άνδρικά παπούτσια χρώματος καφέ σκούρα, καί μιά καμπαρντίνα χρώματος κα
φέ προς τό κοκκινωπό. "Ολα αύτά άνήκαν εις τον μακαρίτη τον ’Αθανασόπουλο.
’Από τήν άνεύρεσιν των ρούχων αύτών τά όποια δέν έφεραν κανένα άπολυτως
ίχνος αίματος καί δέν είχαν κοπή όπως είχε κοπή τό πτώμα τοϋ Άθανασόπουλου
άποδεικνυότανε ότι ό εργολάβος δέν σκοτώθηκε ντυμένος άλλά γδυτός. ενώ προφανώς
κοιμώτανε μέσα στο σπίτι του καί ότι μετά τό έγκλημα οί δρασται οί ή συνεργοί πού
πετάξαν τά πακέττα μέ τό πτώμα του στον Κηφισσό επέταξαν καί τά ροΰχα του σέ
άλλο δέμα συσκευασμένα στά Γλυκά Νερά τοϋ Μοσχάτου στο σπίτι τοϋ Βλαχάκη.
Μία έπί πλέον τρανή άπόδειξι ότι τό έγκλημα είχε γίνει στο σπίτι καί ένω ό Άθανανασόπουλος έκοιμάτο γιατί βέβαια άν είχε γίνει άλλου τό έγκλημα και απο ξένους,
υ,ένων υπό τοϋ Διεθνοΰς Δικαστηρίου εντός ενός ολοκλήρου έτους, (ορισμένου έκ των

προτέρων διαδοχικώς, διά κλήρου ή κατά τινα άλλον τρόπον.
δ) Η Γ σ ύ ν θ ε σ ι ς τ ή ς δ ι ε θ ν ο ΰ ς π ο ι ν ι κ ή ς 5 ι x α ί ο δ ο α ί α ς δι ά τ ά μ ε γ ά λ α δ ι ε θ ν ή ε γ κ λ ή μ α τ α , των ο π ο ί ω ν
ό τ ό π ο ς τ ε λ έ σ ε ι ο ς ε ί ν α ι ά π ρ ο σ δ ι ό ρ ι σ τ ο ς . Έ πί τής περιπτώσεως ταύτης, τό μόνον πού θά ήτο δυνατόν νά λεχθή άπό τοΰδε είναι, ότι νομομα
θείς άνεγνωρισμένου διεθνοΰς κύρους, πεπροικισμένοι δΓ άκεραιότητος χαρακτήρος,
θά εΰρουν πλησίον τοΰ Διεθνοΰς τούτου Ποινικού Δικαστηρίου τήν άνήκουσαν αύτοίς θέσιν.
~
Α. Γ Ι Ω Τ Η Σ
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αύτοί δεν θά διέτασσαν τό θΰμα τους νά βγάλη τά ρούχα του πρώτα για νά μήν ματωθοΰν καί ύστερα νά τον σκότωναν.
Τό πρωί τής Παρασκευής 11 ’Ιανουάριου 1931 εις την « Καθημερινήν » έ'διδα
μιαν συνοπτικήν εικόνα έκείνων πού είχαν προκόψει μέχρις εκείνης τής στιγμής διά
το « έγκλημα του Χαροκόπου », δπως τό είχαμε βγάλει τότε οί άστυνομικοί συντακται την δολοφονίαν τού Μίμη Άθανασόπουλου. Καί νά ακριβώς τί είχα γράψει :
« Ο Δημήτριος Άθανασόπουλος έκ Καρυταίνης, έργολάβος διαφόρων έπιχειρησεων, είναι τό θΰμα του εγκλήματος. ’Αναλαμβάνει διάφορες « μεγάλες δου
λείες » καί έχει συνήθως επάνω του μεγάλα χρηματικά ποσά διότι καταβάλλει εγ
γυήσεις, πληρώνει έργάτας καί έξοφλεΐ μεγάλους καί μικρούς λογαριασμούς. Είναι
σαραντα περίπου έτών, μάλλον εύμορφος καί σωματώδης. Προ ήμερων, τήν 31 Δε
κεμβρίου, εϊχεν είσπράξει άπό τήν Τράπεζαν δι’ εντάλματος έξοφλοΰντος έργολαβικάς εργασίας του :
Δραχμάς ..............................................................................................
Έ ξ αυτών κατέθεσεν εις τήν Τράπεζαν τών ’Αθηνών δραχμάς
Συνεπώς του έ'μειναν δραχμαί........................................................
Ες αυτών έδωσεν εις τον επιστάτην του 50.000 καί είς τον διευ
θυντήν του καφενείου «Νέον» δρχ. 25.000, ήτοι έν ό λ ω ........
Συνεπώς ύποτίθεται δτι ε ί χ ε ..........................................................
Εις αυτα δέον νά προστεθούν άλλες 40.000 τάς όποίαε άπέσειρεν
απο την Τράπεζαν τών ’Αθηνών καί νά άφαιρεθοΰν άλλες
20.000 τάς όποιας κατέθεσεν χάριν άλλης δημοπρασίας συ
νεπώς προστίθενται άλλες ......................................................
Ωστε υποτίθεται δτι είχε μαζύ του .............................................

977.000
750.000
227.000
75.000
152.000

20.000
172.000

,
” Ο Αθανασοπουλος είναι γνωστός ώς « κουβαρντάς ». Διασκεδάζει συχνά
με φίλους, χαρτοπαίζει κάποτε καί άπό καιρού εις καιρόν θύει εις τον Βάκχον. Είναι
νυμφευμένος και εχει πενθεραν, ένα έξάδελφον ιατρόν μέ τον όποιον συνδέεται στε
νώ .α ,α, ο οποίος είναι και κουμπάρος του, ενα συνεταίρον εις τάς επιχειρήσεις ό όποιος
=.χει και αδελφόν και γνωστήν φιλικήν οικογένειαν εις τήν όποιαν υποτίθεται δτι συ
χνάζει μόνος και χωρίς την συζυγον. Ή οικογένεια αύτή άποτελεϊται άπό μητέρα
και κόρην δακτυλογράφον ώραιοτάτην καί 12ετή άδελφόν. Ό Άθανασόπουλος είναι
νυμφευμένος αλλ η συζυγική του ζωή δεν είναι ομαλή είτε λόγω τοΰ χαρακτήρος τής
συζυγου ι.ου, είτε λογω τής πεθεράς του είτε διότι αύτός « εχει έρωμένην ».
Φουλα Αθανασοπουλου. Είναι νέα 30 έτών. Είναι πολύ ωραία καί έχει άπο~
κτησει τρία τέκνα μέ τον Άθανασόπουλον. "Εχει φήμην καλήν είς τήν συνοικίαν
κα, συν εεται και με τον κουμπαρον καί έξάδελφον τοΰ θύματος ώστε νά δύναντα1,
.σως να βασισθοϋν υπονοιαι ότι αι σχεσεις των νά έχουν προχωρήσει πιθανόν καί πέΡ7-ν ιΎ}ζ φιλίας.^ Τελικώς απεδειχθη ότι δεν υπήρξε καμμία ένοχος σχέσις μεταξύ
κουμπάρου καί κουμπάρας καί δτι ή σύζυγος όπήρξεν άμεμπτος, ένώ ό Άθανασόπουλος οχι καί τόσον.
^Δια ^ςν Φουλαν παλιν διεδιδετο τότε δτι συνεδέετο καί ένας τρίτος χαρτοπαίκτης ο νομα ,ι Σπΰρος. Αλλ αυτά εκ τών υστέρων άπεδείχθησαν κουτσομπολιά στε
ρούμενα οιασδηποτε βάσεως.^ Πάντως φαίνεται δτι ή Φούλα ήγάπα τόν άνδρα της
Τ ^ . 0 LY°jv ,LP° ιήζ εςαφανισεως τοΰ τελευταίου παρακαλοΰσε τόν κουμπάρον καί
y ° 'J ιατΡ°ή Καρτσωνην να μεσολαβήση είς τόν άνδρα της διά νά συμφιλιωθή
μαςι ιου γιατί ο Αθανασοπουλος είπαμε είχε πλέον έγκαταλείψει τήν συζυγικήν
στέγην και εμενε είς ξενοδοχείον.
/
^
Κάστρου. Η μητέρα τής Φούλας. Είναι μία μέσης ήλικίας γυ
ναίκα, πενήντα περίπου έτών. Είς αύτήν ώς προχείρως άποδεικνύεται οφείλεται ή διά-
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στάσις των συζύγων. Είναι κάτοχος σημαντικής περιουσίας καί ό σύζυγός της καί
πατέρας τής Φούλας άποστέλλει άπό τον Καναδάν άφθονα χρήματα. ’Από όσα λέ
γονται εις τάς ’Αθήνας ό σύζυγος τής Κάστρου φαίνεται πολύ πλούσιος.
Σπΰρος Γυφτέας. Εύπορος κύριος ήλικίας 35 περίπου ετών. Εύρίσκεται εις
καθημερινήν σχέσιν μέ τον Άθανασόπουλον. 'Ο Γυφτέας είναι ό χρηματοδότης των
έπιχειρήσεων Άθανασοπούλου. ’Έ χει άδελφόν ό όποιος έχει αύτοκινητόν. Μίαν
« Στουντεμπάκερ » σπόρ.
Μία φιλική οικογένεια του Άθανασοπούλου καί τοϋ Γυφτέα άπαρτίζεται άπό
τήν :
Ίσμήνην Χατζηπαναγιώτου, μίαν χήραν 40 - 45 έτών άνευ ένδιαφέροντος επί
τοϋ παρόντος. Ά π ό τήν κόρην της Δανάην μίαν κοπέλαν πραγματικώς έκπάγλου
καλλονής, ή οποία τήν εποχήν εκείνην εΐργάζετο εις ένα δικηγορικόν γραφείον καί
όταν δεν εΐργάζετο έκεΐ έκαμε τακτικά παρέαν καί μέ τον Άθανασόπουλον καί μέ τον
Γυφτέαν καί μέ τήν « Στουντεμπάκερ » συνοδευομένη πάντοτε άπό τήν « μαμάν )>
καί τον μικρόν άδελφόν της διά νά τηρούνται τά προσχήματα.
Τελευταίος καί σημαντικώτερος όλων έμφανίζεται, φυσικά μετά τις περίφη
μες δηλώσεις τοϋ τότε καθηγητοΰ τής ιατροδικαστικής I. Γεωργιάδη προς τούς δη
μοσιογράφους περί τής ΐδιότητος τοϋ ένεργήσαντος τον τεμαχισμόν ώς « ΐατροΰ καί
μάλιστα » άνατόμου, εμφανίζεται ό ιατρός κουμπάρος καί έξάδελφος :
’Απόστολος Καρτσώνης έτών 36 άπό τό Λεοντάριον τής Καρυταίνης, πού χω 
ρίς τήν οξυδέρκειαν καί τήν διορατικότητα τοϋ διοικητοΰ τής Γενικής Ασφαλείας
μέ τά φληναφήματα τοϋ Γεωργιάδη περί άναμίξεως ΐατροΰ καί μάλλον άνατόμου,
θά καθίστατο εις χείρας άδαών άστυνομικών καί άνικάνων ’ίσως δικαστικών θΰμα
άθώον, αλλά καί τραγικόν δικαστικής πλάνης.
Ό Καρτσώνης δέν είναι μονάχα συγγενής, έξάδελφος, άλλά καί άδελφικός φί
λος καί κουμπάρος τοϋ θύματος. 'Υπήρξεν άλλοτε στρατιωτικός ιατρός, άλλά προσεβλήθη άπό φυματίωσιν τοϋ λάρυγγος καί άπεστρατεύθη, λαβών σύνταξιν. « Προσελήφθη ώς ιατρός τοϋ « Εύαγγελισμοΰ » κατ’ άρχάς, μετά ήνοιξε κλινικήν εΐςΤρίπολιν
τήν όποιαν έκλεισε διά νά άνοιξη άλλην ένταΰθα, εις τήν διασταύρωσιν τών οδών Πει
ραιώς καί Γερανιού, ή όποια δέν είχε προλάβει ακόμη νά λειτουργήση. Έφέρετο τότε
ώς έχων οΐκονομικάς στενοχώριας καί ώς ρέπων προς τήν χαρτοπαιξίαν. Διεσκέδαζε
συχνά μέ τον Άθανασόπουλον καί ώς κουμπάρος πού ήτο έκτος τών άλλων ιδιοτήτων
του, κακώς ώς άπεδείχθη, έθεωρήθη τότε ώς ό άπαραίτητος « Τρίτος » τής οικίας
Άθανασοπούλου εις τήν όποιαν έσύχναζε καί συνέτρωγε καί κατά τό διάστημα άκόμη έκεΐνο κατά τό όποιον ό σύζυγος εύρίσκετο εις διάστασιν μέ τήν Φούλαν.
Τήν έσπέραν 3 ’Ιανουάριου, ήμέραν Σάββατον, καί κατά τις 4 περίπου τό άπόγευμα, ό Άθανασόπουλος μέ τον έξάδελφόν του καί κουμπάρον του Καρτσώνην, έπιβαίνοντες αυτοκινήτου κατεβαίνουν άπό τήν Αθήνα στοΰ Χαροκόπου, πηγαίνουν στο
σπίτι τοϋ Άθανασοπούλου καί σταματούν μπροστά στήν πόρτα τοϋ σπιτιού του. 'Ο
Άθανασόπουλος είναι τσακωμένος μέ τήν γυναίκα του καί δέν θέλει νά κατέβη. άφοΰ
μένει μόνος στο ξενοδοχείο « Μπριστόλ » στήν οδόν Έμμαν. Μπενάκη. ’Ανεβαίνει
λοιπόν στο σπίτι του μόνος ό ιατρός Καρτσιώνης, ό όποιος άφ’ ενός μέν παραλαμβά.ει
ένα δέμα μέ άσπρόρουχα γιά τον Άθανασόπουλο γιά νά άλλάξη στο ξενοδοχείο καί
έξ άλλου τά παιδιά του γιά νά τούς κάνη μία βόλτα ό πατέρας τους νά πάρουν καθαρό
αέρα. Τά παιδιά, ό πατέρας τους καί ό Καρτσώνης έπήγαν πράγματι περίπατο μέ
τό αυτοκίνητο καί άφοΰ έκάθησαν σ’ ένα κέντρο στο Φάληρο έξω καί γύρισαν στοΰ
Χαροκόπου όπου τά παιδιά κατέβηκαν καί άνέβηκαν στο σπίτι τους μαζί μέ τον Καρτσώνη, ένώ δ Άθανασόπουλος έμεινε κάμποση ώρα καί περίμενε τό γιατρό - κου
μπάρο του ό όποιος έμεινε μαζύ μέ τή Φούλα πού τον παρακαλοΰσε καί τον ικέτευε
νά πή στον Άθανασόπουλο νά τά φτιάξη μαζί της. ’Εκείνος όμως ήταν άνένδοτος.
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Ή ταν περασμένες πια εξ τό απόγευμα όταν κατέβηκε ό Καρτσώνης καί μέ τό αυτο
κίνητο κατέβηκαν μέ τον Άθανασόπουλο στη καφενεΐον « Νέον )) τής Όμονοίας
όπου ό Άθανασόπουλος έ'καμε τις παραπάνω δοσοληψίες του καί έμεινε καθώς είδαμε
νά έχη επάνω του τις 172 χιλιάδες δραχμές.
Περνούν λίγες ώρες καί μετά συναντούμε τον Άθανασόπουλο στο σταθμό τής
Πελοπόννησου κοντά, νά κάθεται στο εκεί καί επί τής όδοΰ Θεοδώρου Δεληγιάννη
ζύθε στιατόριον « Κόκκινος Κρίνος » μαζί μέ τον άδελφόν του συνεταίρου του Σπύ
ρου Γυφτέα καί μέ την σπόρ « Στουντεμπάκερ » του φεύγουν καί κατευθύνονται εις
τό Μεταξουργεΐον καί εις τήν επί τής όδοΰ Όδυσσέως 22 οικίαν όπου μένει ή ’Ισμήνη
Χατζηπαναγιώτου μέ τήν ωραία Δανάη. Θέλουν τή Δανάη γιά νυκτερινή παρέα γιά
« γλεντι » άλλα ή Δανάη δέν βγαίνει μόνη χωρίς τή μαμά καί τον αδελφό καί έ'τσι
γιά νά εξασφαλίσουν έστω καί μερικά ελαφρά χαϊδολογήματα καί (( μισόκρυφες έπαφες » με τη μικρή όμορφούλα, παραλαμβάνουν μαζί καί ώς άπαραιτήτους κερβέρους
τής μικρής Δανάης πού μπορούσε νά κολάση καί « διάβολο » άκόμη καί φεύγουν γιά
το Παλαιό Φάληρο. Σταματούν εκεί στο κέντρον Γεμενάκη. Τρώνε, πίνουν καί γλεν
τούν καί γυρίζουν τήν Ιην πρωινήν. Γυρίζουν. Γιά ποΰ ;
Ί όσον ό Σπΰρος όσον καί ή Δανάη, ή μητέρα της καί ό αδελφός της καί χωριστά
και κατ άντιπαράστασιν έξετασθέντες στή Γενική ’Ασφάλεια, βεβαιώνουν ομόφωνα
και χωρίς τή παραμικρά άντίφασι ότι γυρίζοντας έφτασαν στοΰ Χαροκόπου, στο
σπίτι τοΰ Αθανασόπουλου. ’Εκεί τό αυτοκίνητο έσταμάτησε καί αυτοί τον άφησαν
μπροστά στην πόρτα τοΰ σπιτικού του. Δέν είδαν αν έβγαλε τά κλειδιά του καί αν
άνοιίςε ή άν κτύπησε τό κουδούνι γιά νά τοΰ ανοίξουν, γιατί αύτοί μέ τήν « Στουντεμπακερ » ανέπτυξαν ταχύτητα καί έφυγαν.
Και εγεννήθη πλέον τό ερώτημα. Διατί ό Άθανασόπουλος ό όποιος τό άπόγευμα
είχε περάσει να παρη τα παιδιά του μέ τον Καρτσώνη καί υστέρα τά ξανάφερε δέν
ανεβηκε καθολου στο σπίτι του καί εξακολουθούσε νά είναι τσακωμένος μέ τή Φούλα
στα καλα καθούμενα, γυρίζοντας « τραβανταριμένος )> άπό κρασί καί ύστερα από τό
γλεντι στο κέντρον Γεμενάκη στο Παληό Φάληρο άντί νά γυρίση στήν ’Αθήνα, στο
ξενοδοχείο του, γύρισε στο σπίτι του στοΰ Χαροκόπου.
Μήπως κατέβηκε στο σπίτι του γιά νά δά>ση στο Σπΰρο τον Γυφτέα καί στήν
οικογένεια Χατζηπαναγιώτη νά καταλάβουν ότι ήταν τσακωμένος μέ τή γυναίκα του
και να βανη βούκινο τά οικογενειακά του στον αδελφό τοΰ συνεταίρου του καί στήν
οικογένεια Χατζηπαναγιώτη ; Μία εκδοχή.
Μα μπήκε πραγματικά στο σπίτι του ή προσεποιήθηκε ότι στάθηκε στήν πόρτα

θέση κάνεις ότι ο Άθανασόπουλος στάθηκε μπροστά στήν πόρτα εκανε οτι ερ
τα κλειδιά του για να την άνοιξη καί άφοΰ άφησε νά φύγη ή « Στουντεμπάκερ » μέ
τους ά?\λους τότε να εφυγε καί αύτός κρυφά γιά νά πάη άλλοΰ σέ άγνωστο μέρος νά
συνάντηση άγνωστους προφανώς χαρτοπαίκτας οί όποιοι νά ήξεραν ότι έσερνε τό
/ιολυ μεγάλο για την εποχή εκείνη ποσό τών 172.000 δραχμών γιά νά τον δολοφονή
σουν, να τον ληστευσουν καί ύστερα νά τον κομματιάσουν καί νά πακεττάρουν τό
πτώμα του.
, ψ αυτο καθώς είπαμε τό άπέρριπτε οριστικά ή Γενική ’Ασφάλεια καί πρ^,πά
παν.ων ο οξυδερκέστατος διευθυντής της πού διηύθυνε τήν προανάκρισι καί τήν έρευνα
έρευ
α^ανω στο έγκλημα κ. Κουτσουμάρης γιά ένα καί τόν άπλούστατο λόγο, κάθως ει~
ε
πάμε παραπανω, και ιδία άφοΰ βρέθηκαν τά ροΰχα τοΰ μακαρίτη τοΰ ’Αθανασόπουλου
και ακέραια και χωρίς αίματα, ότι δέν μπορούσαν οΐ δολοφόνοι νά λέγαν στον Ά θα5/
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νασοπουλο — Κάθησε ήσυχα καί βγάλε μέ προσοχή τά ρούχα σου γιά νά σέ σκοτώ
σουμε. . . Οχι. ’Αναμφισβήτητα οχι. 'Ο Άθανασόπουλος είχε σκοτωθή μέσα στο
σπίτι του, φορώντας τά νυχτικά του ή τις πιτζάμες του. ’Ίσως ένώ κοιμώτανε απάνω
στο κρεββάτι του πάντως καί συνεπώς τά δσα ύπεστήριζε ό τότε καθηγητής τής ια
τροδικαστικής μακαρίτης Γεωργιάδης μέ τήν άσύγγνωστη επιπολαιότητα, του επάνω
σ αυτό το έγκλημα δτι είχαν στήσει δρθιο τό θΰμα του οί δοί^οφόνοι του, δτι τον έβασανιζαν και τον τρυποΰσο-.ν καί τον έκαιαν γιά νά μαρτυρήση κάτι καί δτι υστέρα τον
εξετέλεσαν δεν ήταν παρά φληναφήματα. Καί ό κ. Κουτσουμάρης άποφάσισε νά προχωρήση μόνος του στήν περαιτέρω διερεύνησι του εγκλήματος μέ μία καί μόνον βάσι
δτι ό Άθανασόπουλος εκείνη τή νύχτα μπήκε στο σπίτι του καί σκοτώθηκε άπό τούς
δικούς του.
Μά ά?Λως τε άν ύποτεθή δτι ό μακαρίτης είχε προσποιηθή δτι μπαίνει στο
σπίτι χωρίς νά μπή εκείνη τή νύχτα τότε θά έπρεπε νά κάνη νά είχε φύγη άπό τοϋ
Χαροκόπου. Μέ κανένα ταξί προφανώς. Καί ή Γενική Ασφάλεια έρ*ώτησε τούς οδη
γούς όλων τών ολίγων νυκτερινών ταξί πού έκαναν τότε πιάτσα έκεΐ, στοΰ Χαροκόπου
και στην Καλλιθέα καί διεπίστωσε δτι κανένας άπό αύτούς δέν είχε παραλάβει κανένα
μεσοκοπο και εύσωμο, δπως ήταν ό Άθανασόπουλος γιά νά τον μεταφέρη πουθενά.
Τίποτε τό σκοτεινό καί τό μυστηριώδες δέν εννοούσε νά τό άφήση άνεξερεύνητο ό
Κουτσουμάρης.
Γιά μένα ό Άθανασόπουλος μετά τό γλεντάκι πού είχε μέ τή Δανάη καί μέ τό
κρασί πού ήπιε είχε άνάψει καί κορώσει. Καί ώς μόνη διέξοδο γιά νά ίκανοποιήση τις
σεξουαλικές του ορμές δέν βρήκε άλλη παρά νά άνεβή στό σπίτι του καί νά συμφιλιωθή μέ τή γυναίκα του. Καί ή επιθυμία του νά έπαναλάβη αύτές τις σεξουαλικές
σχέσεις ένώ ή γυναίκα του είχε τό συνηθισμένο εμπόδιο του μηνός καί παράλογοι,
άνώμαλοι καί άφύσικοι άπαιτήσεις τοϋ συζύγου υπήρξε καθώς προσο^πικώς νομίζω, ή
άφορμή ενός άνευ προηγουμένου συζυγικοΰ καυγά πού κατάληξε στό φόνο.
Τήν άλλη μέρα όταν ό κ. Κουτσουμάρης ξαναπήγε εις τό σπίτι τοΰ Άθανασόπουλου έκάλεσε έναν άπό τούς ιατρούς τοΰ Αστυνομικού Σώματος νά έξετάση τήν
Φούλαν καί νά άποφανθή άν αυτή πλέον ήδύνατο άκινδύνως νά μεταφερθή εις τήν Γε
νικήν Ασφάλειαν καί νά ύποβληθή εις έξέτασιν καί αυτός άπεφάνθη δτι ή Φούλα δέν
παρουσίαζε ττλέον παρά ύπολείμματα άπό τήν συνήθη καταμηνιαίαν φυσιολογικήν
αιμορραγίαν έντονωτέραν ίσως άπό τήν ταλαιπωρίαν καί άπό τάς συγκινήσεις τάς
οποίας ύπέστη καί δτι συνεπώς δέν συνέτρεχε πλέον λόγος παραμονής της εις τήν οι
κίαν της. Κατόπιν τούτου καί ή Φούλα μετήχθη εις τήν Γενικήν Ασφάλειαν ένώ τά
παιδιά της έξηκο?ωύθουν νά παραμένουν εις τήν οικογένειαν τοΰ οικοδεσπότου Παπαδάκη άνίδεα τής τραγο^δίας πού τά είχε πλήξει. Καί εις τήν Γενικήν Ασφάλειαν ήρχισαν νά λαμβάνωνται λεπτομερείς καταθέσεις όλων τών κρατουμένων ώς ύποπτων,
καθώς επίσης καί κατ’ άντιπαράστασιν έξετάσεις. Καί είς αύτάς ήρχισαν αί άντιφάσεις νά προστίθενται ή μία είς τήν άλλην.
Τήν άλλη μέρα δλες οί πρωινές έφημερίδες οχι βέβαια άπό έπίσημες άνακοινώσεις, άλλά άπό πληροφορίες πού ήθελημένα ή άθέλητα είχαν διαρρεύσει άπό γνωστούς
καί φίλους άστυνομικούς μέσα άπό τή Γενική Ασφάλεια παρ’ δλες τις διαταγές τοΰ
τότε διοικητοΰ κ. Κουτσουμάρη, οί όποιες ή σαν αυστηρότερες άπό κάθε άλλη φορά,
δημοσιεύαμε μιά έκτενή σύνοψι όλων τών όσων είχαν προκύψει μέχρι τής στιγμής.
Καί άφήναμε καλά νά ύπονοηθή δτι ό μακαρίτης ό Άθανασόπουλος είχε σκοτωθή άπό
τούς δικούς του. Μερικές έφημερίδες όμως συνδυάζανε τις πληροφορίες πού είχαν
μάθει μέ τά θέσφατα τοΰ μακαρίτη τοΰ Γεωργιάδη καί γράφανε ολοκάθαρα δτι μέσα
στήν όλη-εκείνη ύπόθεσι τοΰ έγκλήματος ήταν άνακατεμένος καί ό γιατρός Καρτσώνης,
άφοΰ σώνει καί καλά ό καθηγητής τής ιατροδικαστικής έπέμενε δτι ό τεμαχισμός
ήταν έργο γιατρού καί μάλιστα άνατόμου. . .
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Σπύρου Λεωτσάκου

’Έ τσι λοιπόν καθώς είδαμε το πρωί τής Τρίτης 6 Ίανουαρίου βρέθηκαν μέσα
στήν κοίτη του Κηφισσοΰ τά δυο δέματα μέ τα μέλη, τον κορμό καί τδ κεφάλι του
Άθανασόπουλου καί είδαμε τά πρώτα συμπεράσματα τής νεκροψίας. Μά στη νεκρο
τομή άπό μία οπή εισόδου φάνηκαν μέσα στο κρανίο δύο σφαίρες « μπράουνιγκ »
έπινικελωμένες πού είχαν περάσει τον εγκέφαλο καί βρέθηκαν μέσα στο έσωτερικό
του κρανίου καί άπέναντι άκριβώς άπό τό στόμιο εισόδου. Καί κατά μια σατανική
σύμπτωση νά είναι καί οί δύο σφαίρες πού είχαν ριχθή άπό ένα καί μόνο πυροβολι
σμό, είχαν ξεφύγει δηλαδή, άπό περίστροφο τής ίδιας μάρκας καί του ίδιου διαμετρή
ματος μέ εκείνο του όπλου πού βρέθηκε στήν κλινική τού γιατρού Καρτσώνη, στήν
οδόν Γερανιού. Μέ μιά διαφορά όμως ότι ό κ. Κουτσουμάρης, μέ τήν πρώτη ματιά
πού έρριξε στο όπλο τού γιατρού, πού σώνει καί καλά ήθελε έ'νοχο ό κ. καθηγητής τής
ιατροδικαστικής, διεπίστωσεν ότι αύτό είχε νά χρησιμοποιηθή άπό πάρα πολύ καιρό.
"Οπως είδαμε στήν αρχή δέν άναγνωρίσθηκε τό πτώμα τήν πρώτη μέρα. Μά
τό άλλο πρωί, 7 ’Ιανουαρίου, παρουσιάστηκε τό πρώτο ό συνεταίρος τού Άθανασό-

ταΐρος τού μακαρίτη Γυφτέας.
—· Τήν Τετάρτη τό πρωί συνήντησα τό γιατρό Καρτσώνη στο καφενείο « Νέον »
καί επειδή είχα γυρίσει τήν προηγουμένη άπό τήν Τρίπολι καί είχα μάθει γιά την
έξαφάνισι τού συνεταίρου μου φοβήθηκα μήπως τού είχε συμβή τίποτε μέ τά συνε
ταιρικά χρήματα πού είχε εΐσπράξει άπό τήν ’Αγροτική καί πού τά έσερνε άπάνω του
καί τδν ρώτησα μήπως εΐχε κανένα νέο γιά τον Άθανασόπουλο.
— Μά είναι άρρωστος μοΰ είπε ό Καρτσώνης, μοΰ άπάντησε ό Γυφτέας.
—-’Ό χ ι δέν είναι, τού άπάντησα. Γιατί πήγα τό πρωί. Μόλις γύρισε άπό τήν
Τρίπολι καί τον ζήτησα στο σπίτι του καί ρώτησα καί δέν ξέρανε.
— Μήπως τότε ήλθε κάτω στήν Τρίπολι νά σέ δή ; καί δέν σέ βρήκε ; έκανε
ό Καρτσώνης.
— Ούτε στήν Τρίπολι ήλθε.
— Τότε θά άρρώστησε ξαφνικά καί θά είναι σέ κάποιο ξενοδοχείο.
—’Άρχισα νά άνησυχώ. Ξέρω καί έγώ ; Συνάντησα τον κοινό φίλο άνθυπομοίραρχο Ταμπακόπουλο γιά νά πή τήν έξαφάνισι του στήν ’Αστυνομία. Γύρισα πάλι
στδ καφενείο « Νέον », άλλά, στο δρόμο πού πηγαίναμε, θυμήθηκα αυτά πού διάβασα
τό πρωί στις εφημερίδες γιά τό κομματιασμένο πτώμα καί είπα στον Καρτσώνη :
— Γιατρός δέν είσαι ; Δέν τραβάς στο νεκροτομείο νά δής τό πτώμα ;
Μέ πήρε καί πήγαμε μαζί. ΤΗταν πραγματικά ό Άθανασόπουλος. Μετά τά δυο
μακάβρια δέματα πού βρέθηκαν στον ’Ιλισό καί τό άλλο μέ τό πακέττο τά ρούχα τού
μακαρίτη τού Άθανασόπουλου πού ήταν στο Μοσχάτο νά πού βρέθηκε έκείνη τήν
ημέρα εις τό καφενείον « Νέον » καί τρίτον δεματάκι. ΤΗταν τό μικρό πακέττο μέ τά
καθαρά έσώρρουχα τά όποια μέσω τού Καρτσώνη εΐχε παραλάβει ό Άθανασόπουλος
άπό τό σπίτι του γιά νά άλλάξη καί τού όποιου δέν έπρόλαβε νά κάνη χρήσι γιατί μετά
δέν θά πήγε στο άναμεταξύ στο ξενοδοχείο « Μπριστόλ », πού έμενε προσωρινά καί
διαρκούσης τής διαστάσεως μέ τή γυναίκα του.
Στο άναμεταξύ οί περισσότερες εφημερίδες θεωρούσαν τό γιατρό Καρτσώνη
σαν βέβαιο σχεδόν δράστη τού έγκλήματος καί αύτό τό έστήριζαν στά περίφημα συμμπεράσματα τού καθηγητοΰ Γεωργιάδη γιά τό ότι ό δολοφόνος ή τούλάχιστβν ένας
άπό αύτούς ήταν γιατρός καί μάλιστα άνατόμος, όπως ήταν ό Καρτσώνης πού εΐχε
δουλέψει στο χειρουργικό τμήμα τού « Ευαγγελισμού ». Μά έκτος αύτοΰ, ήξερε, ότι
ό Άθανασόπουλος έσερνε έκεΐνο τό βράδυ ένα πολύ μεγάλο ποσόν εις βάρος του, άκόμα
ότι σέ μιά συνομιλία πού εΐχε ό γιατρός αύτός μέ τό Γυφτέα άκριβώς τήν προηγού-
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μενη ημέρα τής άνευρέσεως τοΰ πτώματος καί εις άνησυχίες αύτοΰ γιατί δεν είχε
δή το συνεταίρο του, τον διεβεβαίωνε ότι ήξερε πολύ καλά ότι 6 Άθανασόπουλος ήταν
πουντιασμένος, είχε γερή γρίππη καί ότι είχε ξαναγυρίσει εις τό σπίτι του για να γιατροσοφιστή, πράγμα πού ήταν ψέμα. ’Ακόμα σάν άφορμή τοΰ έγκλήματος έθεωρήθη
ότι ό γιατρός είχε τό πάθος τής χαρτοπαιξίας καί ίσως χρώσταγε λεπτά άπό τά χαρ
τιά καί έ'κανε τό έγκλημα γιά νά τόν ληστέψη καί νά ξελασπώση. Καί παρωράτο τό
ότι τη νύχτα τής έξαφανίσεως τοΰ Άθανασόπουλου καί στό γλεντάκι μέ τή Δανάη,
ό Γυφτέας καί όχι 6 Καρτσώνης είχε λάβει μέρος σ’ αύτό καί στό ότι ό Καρτσώνης μό
νος και μέ άποδείξεις τά παληά τραύματα καί κατάγματα τοΰ Άθανασόπουλου είχε
αναγνώριση στα πακέττα μέ τις σάρκες τό πτώμα του ενώ αν ήταν αύτός ό δράστης
θά μποροΰσε άπλούστατα νά προσποιηθή ότι δέν άναγνωρίζη καί νά άφήση νά ταφή
το πτώμα ως άγνωστο, δεδομένου ότι τότε δέν ύπήρχε ψυγείο στό Νεκροτομείο, καί
τότε άντε γύρευε ταυτότητα καί δολοφόνους. ’Ό χι. Χίλιες φορές όχι. Ό Καρτσώνης
δέν ήταν ούτε ένοχος ούτε συνένοχος. Ό Άθανασόπουλος είχε σκοτωθή μέσα στό σπί
τι του άπό τούς δικούς του.
Α πτόητη άπό αυτές τις διαδόσεις καί τά ιατροδικαστικά φληναφήματα ή υπό
τόν κ. Κουτσουμάρην Γενική Ασφάλεια συνέχιζε απρόσκοπτα τό έργον της καί καθώς
είδαμε έψαχνε καί ξανάψαχνε καί άναστάτωνε τό σπίτι γιατί ήταν βεβαία ότι κάτι
θά ευρισκε. Δέν θά μποροΰσε βέβαια νά βρή ίχνη αίματος ή ματωμένα εσώρουχα,
πιτζάμες καί σεντόνια άφοΰ αύτά όλα θά είχαν πλυθή καί καθαρισθή ένα σωρό φορές
άπό πεθερά, γυναίκα καί υπηρέτρια, άλλά ίσως νά ύπήρχε κάτι πού νά είχε διαφύγει τήν προσοχή τών ενόχων. Καί πραγματικά ή επιμονή καί ή υπομονή τοΰ κ. Κουτσουμάρη έδικαιώθησαν πληρέστατα γιατί ή Ασφάλεια, βρήκε τά μυστικά τών δύο
δεμάτων μέ τις κομματιασμένες σάρκες. Βρήκε :
1) Κομματάκια καί άποκόμματα άπό ένα λεπτό καί παράξενο σπάγγο πού
ήταν άκριβώς ίδιος καί άπαράλλακτος μέ εκείνον πού είχαν δεθή οί πακετταρισμένες
σάρκες τοΰ Άθανασόπουλου. Καί ό σπάγγος αύτός δέν ήταν καθόλου κοινός καί δέν
έμοιαζε μέ έκείνον πού ευρισκε κανείς στά χαρτοπωλεία, στά περίπτερα ή στά συνοι
κιακά έμποράκια.
2) Μικρά κομμάτια άπό μπλέ καί άσπρη κλωστή ίδια άκριβώς μέ εκείνη μέ
τήν οποίαν είχε συμπληρωθή τό ράψιμο σέ ένα πακέττο μέ τις σάρκες γιατί δέν είχε
φθάσει ή άλλη.
3) Μιά άλλη κόκκινη κλωστή πού γενικά είχε χρησιμοποιηθή γιά τό ράψιμο
τών ίδιων πακέττων.
4)
Κό?Λες χονδρό άδιάβροχο χαρτί πολύ διαφορετικές άπό τό συνηθισμένο άδιάβροχο περιτυλίγματος πού έχουν τά μαγαζιά. Καί μέ τό ίδιο χονδρό άδιάβροχο χαρτί
είχαν περιτυλιχθή εσωτερικά τά πακέττα μέ τις σάρκες.
( Συνεχίζεται)

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο -Ε Θ Ν ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
- ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΟΣ
'Υπό τοϋ κ. Ν . Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤ Ο Υ , ’Αρχή-__________________
γοΰ ’Αστυνομίας Πόλεως έ. ά. — Δικηγόρου
Ό Γερμανικός λαός άπέκτησε πικροτάτην πείραν κατά τό πρόσφατον παρελ
θόν. Βρέθηκε αιχμάλωτος ολοκληρωτικών άντιδημοκρατικών κομμάτων, και αρριβιστών ηγετών, πού ήσκησαν την προσωπολατρείαν εις βαθμόν, ώστε να τον παρασύρουν
σ’ ένα πόλεμο πού έστοίχησε στην άνθρωπότητα αφάνταστη συμφορά σέ άνθρωπινα
θύματα καί σέ υλικές ζημίες. Πρόκειται γιά τό έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα τοϋ Χίτλερ
καί γιά τό κομμουνιστικό κόμμα της Γερμανίας.
Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν όχι μόνον νά συντριβή ή Γερμανία, άλλα και ύστερα
άπό τον τερματισμό τοϋ πολέμου, νά διαιρεθή στα δύο, στην ’Ανατολική καί στη Δυ
τική Γερμανία.
Στήν ’Ανατολική Γερμανία μέ τή βοήθεια τού Σοβιετικού Κράτους κατέλαβε
τήν άρχή καί σχημάτισε κυβέρνησι τό κομμουνιστικό κόμμα, ένώ στή Δυτική Γερ
μανία έπεκράτησαν τά κόμματα τής άληθινής Δημοκρατίας δυτικού τύπου καί έδημιούργησαν τή νεαρή Γερμανική Δημοκρατία.
'Η Συντακτική Συνέλευσις, ή οποία συνήλθε στήν πόλι Herrenchiem see,
συνέταξε τον Καταστατικό Νόμο ( τό Σύνταγμα ) καί μέ τό άρθρο 21 αύτοΰ, ή
νεαρά Δημοκρατία έπεφύλαξε κάθε δικαίωμα, όπως ήμπορεΐ νά κρίνη άντισυνταγματικό καί νά παρεμποδίζη τήν έκπλήρωσι τών επιδιώξεων οίουδήποτε κόμματος, το
όποιο θά είχε σκοπό νά χτυπήση τή Δημοκρατία στήν καρδιά, άδιαφόρως αν τα
μέσα πού θά χρησιμοποιούσε προς πραγματοποίησιν τών σκοπών αύτών είναι νό
μιμα ή όχι. Καί κατά τήν επιγραμματικήν γνώμην διακεκριμένου συνταγματολογου δέν υπάρχουν « νόμιμες » ή « μή νόμιμες » καταλύσεις τής Δημοκρατίας.
’Έ τσ ι μέ τό σύνταγμα τής Δυτικής Γερμανίας προλαμβάνεται πασα κατάχρησις τής Δημοκρατίας καί τού κοινοβουλευτισμού.
1. — Β α σ ι κ έ ς ά ρ χ έ ς τ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . ’Ε λ ε ύ θ ε ρ α ί δ ρ υ σ ι ς
κ ο μ μ ά τ ω ν , έ σ ω τ ε ρ ι κ ή τ ά ξ ι τ ο ύ τ ω ν κ α τ ά τάς δημοκ ρ α τ ι κ ά ς ά ρ χ ά ς καί λ ο γ ο δ ό τ η σ ι ς περί τής προελευσε ως τών μέ σ ων τά ό π ο ι α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν .
"Ας έξετάσουμε λοιπόν τις βασικές αύτές αρχές τής νεαράς Γερμανικής Δημο
κρατίας, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 καί 2, καί μέ τις οποίες
όχι μόνο διασφαλίζεται ή λειτουργία τού δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά, το και
σπουδαιότερον, προλαμβάνεται κάθε άπόπειρα καταλύσεως τούτου.
Κατ’ αρχήν μέ τήν παράγραφο 1 τού άρθρου 21 τού Καταστατικού Νόμου καθο
ρίζεται ή θέσις τών κομμάτων στή λειτουργία τού πολιτεύματος.
« Τά κόμματα, λέγει, συνεργοΰσιν εις τον σχηματισμόν τής πολιτικής τού λαού
βουλήσεως. Ή ίδρυσις αύτών είναι έλευθέρα. Ή έσωτερική αύτών τάξις δέον νά
συνάδη πρός τάς δημοκρατικάς άρχάς. ’Οφείλουν νά δίδουν δημοσία λόγον περί τής
προελεύσεως τών μέσων άτινα χρησιμοποιούν ».
« ’Από τήν διάταξιν αύτήν άπορρέει τό καθήκον τών κομμάτων νά υποστηρί
ζουν τό Κράτος, μέ τό νά συνεργάζωνται εις τον σχηματισμόν τής πολιτικής βουλή
σεως τού λαού. Κόμμα παραμελούν τό καθήκον τούτο καί άντιτιθέμενον λ.χ. εις τήν
βουλευτικήν έκλογήν, έπιδιώκον δέ πραγμάτωσιν τών σκοπών αύτοΰ οχι διά τής
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υπο τοϋ Συντάγματος προβλεπομένης διαμορφώσεως της πολιτικής βουλήσεως του
λαού, αλλα δι’ άλλων, μέσων έμπίπτει εις την παράγραφον 2 του άρθρου 21 καί δύναται να χάση τδ προνόμιο τής συνταγματικότητας αύτοΰ ».
Εν τούτοις, τό καθήκον τούτο των κομμάτων δεν εξαντλείται εις τήν βουλευ
τικήν εκλογήν, γιατί ή έννοια αύτοΰ είναι εύρυτέρα : 'Υ π’ αύτό νοείται ή όλη πολί
τικη δραστηριότης ενός κόμματος. Τό κόμμα είναι ύποχρεωμένον εις συνεργασίαν
μετά τής εκλεγείσης άντιπροσωπείας τοϋ λαοΰ. Καθαρώς παρακωλυτική δράσις,
άρνησις προς συνεργασίαν έν τή Βουλή άπάδει εις τό καθήκον προς σχηματισμόν πολι
τικής βου?ιησεως? ή έκπλήρωσις τοϋ οποίου αποτελεί τήν ούσίαν τοϋ κόμματος t 1).
Προκύπτει άπό αύτά, καθήκον νομιμοφροσύνης των κομμάτων απέναντι του
λαοΰ. Ενα κόμμα πού παραμελεί κατ’ αρχήν τά καθήκοντα ταΰτα καί εξυπηρετεί
λ.χ. αλλοδαπά συμφέροντα ή άποκλειστικώς τά συμφέροντα μιας τάξεως, δηλαδή
τμήματος μόνον τοΰ λαοΰ, δέν αναγνωρίζει δέ δικαίωμα ύπάρξεως εις τό άλλο τμήμα
τοΰ λαοΰ καί επιδιώκει τήν έκμηδένισιν αύτοΰ, πρέπει νά θεωρήται κατά τό άρθρον
21 ώς αντισυνταγματικόν.
’Έ τσι, μέ τήν τοποθέτησιν των πολιτικών κομμάτοον ώς νομίμων πολιτικών
οργανισμών στον κρατικό μηχανισμό αναγνωρίζεται ώς συνταγματικό, έκεΐνο πού
άποτελοΰσε προηγουμένως άπλή πραγματικότητα.
Ά πό τη λογική ερμηνεία τών διατάξεων τοΰ Καταστατικού Νόμου προκύπτει
ή δυνατότης τής ύπάρξεως πολλών κομμάτων ( πολυκομματικόν σύστημα ) καί
όχι ενός μόνον κόμματος.
Τό μονοκομματικόν σύστημα πού επιβάλλεται νομικώς ή κατά όποιονδήποτε
άλλο τρόπο, πρέπει νά θεωρήται αντισυνταγματικόν. Έ κτος τούτων ή όλη όργάνωσις
κάθε κόμματος πρέπει νά είναι σύμφωνος μέ τάς δημοκρατικάς άρχάς, διά δέ τήν
προέλευσι τών μέσων τά όποια χρησιμοποιεί πρέπει νά λογοδοτή.
2. Ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς τ ώ ν κ ο μ μ ά τ ω ν
π ώ ν κ α ί τ ή ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς των.

λόγω

τών

σκο

'Η παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 21 τοΰ Καταστατικοΰ Χάρτου καθορίζει τά
εξής : « Κόμματα άτινα ώς έκ τών σκοπών των ή τής συμ,περιφοράς τών οπαδών
αύτών καταλήγουν εις τό νά παραβλάπτουν ή νά θέτουν εκποδών τήν έλευθέραν δημο
κρατικήν τάξιν ή νά θέτουν έν κινδύνω τήν ύπόστασιν τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας, είναι άντισυνταγματικά. Περί τής άντισυνταγματικότητος άποφαίνεται τό
'Ομοσπονδιακόν Συνταγματικόν Δικαστήριον ».
Γιά τή διατύπωσι τής βασικής αύτής διατάξεως περί άντισυνταγματικότητος
τών κομμάτων, έγιναν πολλές καί διεξοδικές συζητήσεις στή Συντακτική Συνέλευσι,
όπου τελικά έγένετο παραδεκτόν ότι προς παράβλαψιν τής έλευθέρας δημοκρατικής
τάζεως ύφ’ ενός κόμματος έπαρκεΐ ή διακρίβωσις τής βουλήσεως αύτοΰ, δι’ άποδειξίμων βεβαίως γεγονότων καί δέν χρειάζεται πέραν τής απλής βουλήσεως ή ύλοποίησις τ<ών προθέσεων τοΰ κόμματος εις πράξεις αί όποΐαι παραβλάπτουν τήν έλευθέρα
δημοκρατική τάξη.
Κατά τήν συνεδρίαν τής οργανωτικής επιτροπής διεπιστοόθησαν τά επόμενα :
« Έπισήμως ύπάρχουν πάντοτε νομιμόφρονα καί συνταγματικά κόμματα. 'Ό λα τά
κόμματα τονίζουν τό γεγονός ότι κινούνται εντός τών πλαισίων τής νομιμότητος.
Γνωρίζομ,εν όμως ότι τοΰτο δέν συμβαίνει πάντοτε. Τινά έκ τών κομμάτων ένδύονται
λεοντήν καί ή διακρίβωσις τής δραστηριοτητός των καθίσταται δυσχερής. 'Ως έκ
τούτου είναι άναγκαΐον όπως άποφαίνεται τό 'Ομοσπονδιακόν Συνταγματικόν Δικα1. ’Ίδε « Ή δίκη τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας», τόμος Α ', έκδοσις 'Υπουρ
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως (1960).
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στήριον κατά πόσον ή δράσις των τοιούτων κομμάτων συμφωνεί προς τάς ρητάς
αυτών διομολογήσεις ».
Κατά την άποψιν τοϋ πληρεξουσίου ΚΑΤΖ τό κυριώτερον τεκμήριον διακριβώσεως τής άντισυνταγματικότητος ένός κόμματος είναι ό τρόπος τής δραστηριό
τητας τούτου καθ’ όσον ούδέν κόμμα θά παραδεχθή προφανώς δτι επιδιώκει παράβλαψιν τής δημοκρατικής τάξεως. Επομένως δέν θά έξετάζωνται μόνον τό περιε
χόμενον τοϋ προγράμματος του ή αΐ επίσημοι εκδηλώσεις ένός κόμματος, άλλά τό
σύνολον τής δραστηριότητος αύτοΰ. Ούτω τό κόμμα θά κρίνεται κατά τάς πράξεις
καί ούχί κατά τάς λέξεις αύτοΰ. Προς τούτο δέον νά άφεθώσιν εις τό Συνταγματικόν
Δικαστήριον τά μέγιστα δυνατά όρια κινήσεως αύτοΰ καί ώς έκ τούτου αΐ λέξεις
<( ώς έκ τοΰ τρόπου δραστηριότητος αύτών » ενέχουν ύψίστην σημασίαν.
’Έ τσ ι μέ τό άρθρον 21 τοΰ Συντάγματος τής νέας Γερμανικής Δημοκρατίας
( Δυτικής ) προλαμβάνεται στο στάδιο τής άναπτύξεως άφ’ ένός μέν ή επιστροφή
στο Έθνικοσοσιαλιστικό σύστημα ( Ναζισμό ), άφ’ έτέρου δέ πάσα προσπάθεια
προς κατάληψιν τής έξουσίας καί εφαρμογήν ολοκληρωτικής κυβερνήσεως. Τό οτι
δέ ό Νομοθέτης δέν στρέφεται μόνον κατά δικτατορικών κινημάτων τής Δεξιάς, άλλά
καί κατά τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Γερμανίας, γίνεται αντιληπτό άπό
τις συζητήσεις τής Συντακτικής Συνελευσεως που αναφεραμε.
Ενδιαφέροντα είναι καί τά λεχθέντα στήν 6ην Συνεδρία τής ’Οργανωτικής
’Επιτροπής ύπό τοΰ Δρος Suhr, ό όποιος έτόνισεν ότι : « Έ ν δψει τών συμβάντων
εις τήν ’Ανατολικήν Ζώνην καί τών τάσεων αΐ όποΐαι επικρατούν έν Βερολίνω, νο
μίζω οτι δέν πρέπει ν’ άποστώμεν ούδεμιάς προσπάθειας, όπως προλάβωμεν πάσαν
κατάχρησιν τής Δημοκρατίας καί τοΰ Κοινοβουλευτισμού ».
Έ ξ άλλου, έχει τονισθή καί άπό τό 'Ομοσπονδιακόν Συνταγματικό Δικαστήριο,
ότι δυνάμει τής πείρας τοΰ προσφάτου παρελθόντος « ή άπόλυτος έλευθερία σχηματι
σμού κομμάτων έπί τή βάσει οΐωνδήποτε πολιτικών ιδεών δέον νά εύρίσκη τά δρια
αύτής έν τή άναγνωρίσει τών βασικών νόμων τής Δημοκρατίας καί δτι κόμματα τά
όποια διά τών τυπικών τής Δημοκρατίας μέσων προσπαθούν νά καταλύσουν ταύτην,
δέον νά άποβάλλωνται τής πολιτικής ζωής ».
Πάντως ό καταστατικός Νόμος ( τό Σύνταγμα ) τής Δυτικής Γερμανίας έπιθυμεΐ δπως αΐ άρχαί τής δημοκρατικής τάξεως ισχύουν έσαεί. 'Ως έκ τούτου έχει
ένστερνισθή τήν έξής αρχήν : Θά προλαμβάνωμεν τήν άνάπτυξιν παντός, ό όποιος
άντιτίθεται εις τάς έν λόγω άρχάς, είτε φανερά είτε συγκεκαλυμένα ( άρκεϊ τοΰτο
νά άποδεικνύεται ), ίνα μή ουτος άργότερον καθ’ όν χρόνον ημείς δέν θά έχωμεν πλέον
ΐσχύν, προβαίνη εις πράξεις τάς όποιας ημείς δέν έπιθυμοΰμεν, άδιακρίτως τοΰ γεγο
νότος εϊς ποιον χρονικόν σημεΐον θέλει ούτος νά πραγματοποιήση τάς έν λόγω πρά3. ’Έ ν ν ο ι α κ α ί π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ ή ς Έ λ ε υ θ έ ρ α ς Δ η μ ο κ ρ α τ ι 
κής τάξεως.
Ά λλά ποια είναι ή δημοκρατική τάξις τής οποίας ή παράβλαψις ή ή κατάλυσις
άποτελεΐ τό περιεχόμενον τοΰ σκοποΰ τών ατόμων ή κομμάτων τά όποια θά χαρακτηρισθοΰν ώς άντισυνταγματικά ; Ά π ό τήν άπόφασι τοΰ 'Ομοσπονδιακού Συνταγματι
κού Δικαστηρίου τής Δυτικής Γερμανίας γιά τήν καταδίκη τοΰ Σοσιαλιστικού κόμ
ματος τής Δεξιάς, ώς άντισυνταγματικοΰ καί άπό τή νομολογία τοΰ δικαστηρίου τού
του, προκύπτει δτι στήν έννοια τής δημοκρατικής τάξεως περιλαμβάνονται ο'ι_θεμελιώδεις αρχές, οί όποιες βασίζονται στο δτι δ άνθρωπος κατέχει στήν τάξι τής δη
μιουργίας ιδίαν αύτοδύναμον άξίαν καί δτι ή έλευθερία καί ή ΐσότης άποτελοΰν μονί
μους θεσμούς δικαίου τοΰ κυριάρχου Κράτους καί άποκλεισμοΰ τών πράξεων βίας
καί αύθαιρεσίας.
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Μέ βάσι τίς άρχές αυτές ήμποροϋν νά άναφερθοΰν οί ακόλουθοι θεσμοί, ώς
περιλαμβανόμενοι στήν έννοια της έλευθέρας δημοκρατικής τάξεως.
1) Τό αξίωμα της λαϊκής κυριαρχίας, τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως του
λαοϋ κατά τή βούλησι τής πλειονότητος, χωρίς νά καταλύωνται οί θεμελιώδεις άρχές
τής ελευθερίας καί ΐσότητος καί ή ευθύνη τής κυβερνήσεως έναντι τοΰ λαοϋ καί τής
λαϊκής άντιπροσωπείο.ς.
Επομένως κάθε σύστημα ολοκληρωτικής διακυβερνήσεως, κάθε είδος δικτα
τορίας, όπως είναι καί ή κοινοβουλευτική δικτατορία τής πλειοψηφίας, πού άφαιρεΐ
το δικαίωμα καί τή δύναμι τής μειοψηφίας, νά έκφράζη τή λαϊκή βούλησι ώς θεμε
λιώδη παράγοντα γιά το σχηματισμό τής κρατικής βουλήσεως, πρέπει νά θεωοήται
αντισυνταγματικό καί νά καταδικάζεται άπό τό Συνταγματικό Δικαστήριο.
2) Τό δικαίωμα των πολιτών προς εκλογήν τής αντιπροσωπείας του, δ’ έλεύθερηζ) γενικής, ΐσης καί μυστικής ψηφοφορίας.
Επομένως πρέπει νά θεωρήται αντισυνταγματική κάθε προσπάθεια ή οποία
θά νοθεύη ή θά παρεμποδίζη τή δυνατότητα γνήσιας εκλογής, όπως π.χ. τρομοκρα
τία όθενδήποτε προερχομένη, άσκησις ψυχολογικής βίας κ.λπ.
3) ’Ελεύθερος σχηματισμός κομμάτων υπό όμοιας συνθήκας, καί δικαίωμα
σχηματισμού καί έξασκήσεως άντιπολιτεύσεως. Επομένως είναι αντισυνταγματική
κάθε προσπάθεια επιβολής, μονοκομματικού συστήματος ή ένός συστήματος συνα
σπισμού εις τον όποιον θά κυρίαρχη εν προνομιούχου κόμμα καί θά υπάρχουν καθοδη
γούμενες μαζικές οργανώσεις.
4) Σεβασμός τής άξιοπρεπείας τοΰ άτόμου καί άναγνώρισις των βασικών δι
καιωμάτων άτομικής ελευθερίας, καί μάλιστα τοΰ δικαιώματος ζωής, άναπτύξεως
τής προσωπικότητος καί έλευθέρας έκφράσεως τής σκέψεως.
Επομένως υπάρχει άντισυνταγματικότης όταν τά βασικά αύτά δικαιοόματα
τοΰ πολίτου παύουν ύφιστάμενα καί παύουν υφιστάμενα οσάκις ή έλευθέρα συλλογική
ζωή καταπνίγεται άπό τίς καθοδηγούμενες μαζικές όργανοόσεις.
5) Ίσότης όλων τών πολιτών ενώπιον τοΰ Νόμου. Επομένως ή μετά διακρίσεως μεταχείρισις τών πολιτών άναλόγως τοΰ γένους, τής φυλής, τής καταγωγής,
τής πίστεως, τών πολιτικών πεποιθήσεων, τής προελεύσεως καί τής τάξεως, είναι
άντισυνταγματικά καί πρέπει νά καταδικάζωνται.
6) Τάξις δικαίου τοΰ κυριάρχου κράτους, έπιφέρουσα ύποταγήν τής κρατικής
ισχύος εις τούς νόμους, τοΰ νομοθέτου εις τήν συνταγματικήν τάξιν, τοΰ εκτελεστικού
καί δικαστικού σώματος εις τούς νόμους καί τό δίκαιον, καί καθιεροΰσα τήν αρχήν
τής νομιμότητος τής διοίκήσεως.
Επομένως άποτε?νεϊ προϋπόθεσιν άπαραίτητον προς άποκλεισμον πασης βίας
καί αύθαιρεσίας καί παύει ύφισταμένη εύθύς ώς κρατικά όργανα έπεμβαίνουν εις την
ζωήν καί τήν ελευθερίαν τοΰ πολίτου διά πράξεων μή έλεγχομένων καί μή στηριζομένων εις τούς νόμους καί τό δίκαιον.
7 ) Καταμερισμός τών εξουσιών τοΰ κρατικού μηχανισμού κατά τρόπον άποκλείκλείοντα τον σχηματισμόν δυνάμεως άπαπειλούσης τήν έλευθέραν τάξιν καί δή :
α) Συνταγματική άνεξαρτησία τοΰ έκτελεστικοΰ καί νομοθετικού σώματος.
β) ’Ανεξάρτητος δικαιοσύνη.
Επομένως καταμερισμός εξουσιών δέν υπάρχει εκεί όπου τό κοινοβούλϊον έχει
καταστή κυρίαρχον σώμα ή εκεί όπου μία κυβέρνησις ή ένας δικτάτωρ, έχοντες κατα
δικάσει τό κοινοβούλϊον εις άδυναμίαν, έξουσιάζουν τήν δικαιοσύνην.
Έ ν συμπεράσματι ή αυστηρά συνταγματική προστασία τής δημοκρατικής τά
ξεως θά άναστείλη τήν δραστηριότητα εκείνων τών κομμάτων τά όποια αποσκοποΰν
νά εισαγάγουν έν άπό τής ελεύθερης δημοκρατικής παραδόσεως όλως άφιστάμενον
σύστημα ολοκληρωτικής διακυβερνήσεως.
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4. 'Η κ α τ ά σ τ α σ ι ς ε ι ς τ η ν Ε λ λ ά δ α π ρ ο τ η ς 2 1 η ς ’Α π ρ ι λ ί ο υ
1967. Κ α τ ά λ υ σ ι ς α π ό τ ά κ ό μ μ α τ α τ ω ν δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν
α ρ χ ώ ν κ α ί τ ή ς δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς τ ά ξ ε ω ς. Ή ά μ ε σ ο ς α
πειλή
του κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ . 'Η έ π α ν ά σ τ α σ ι ς και ο ί
σ κ ο π ο ί τ η ς.
Ά λ λ ’ άς δούμε τί συνέβαινε στην 'Ελλάδα.
Στην Ελλάδα ισχύει ώς πολίτευμα ή βασιλευομένη Δημοκρατία. Μέ τον Κατα
στατικό Χάρτη ( τό Σύνταγμα ) του 1952 καθιερώνονται οί άρχές καί οί θεσμοί
τής έλευθέρας δημοκρατικής τάξεως.
Έ ν τέλει μέ τό άρθρον 114 έπαφίεται ή τήρησις τών διατάξεων του Συντάγμα
τος τούτου « εις τον πατριωτισμόν τών Ελλήνων ».
Δυστυχώς δμως άφ’ δτου ό πατριωτισμός αύτός έξέλιπεν άπό ώρισμένους 'Έ λ
ληνας, οί όποιοι έπίστεψαν τά διάφορα μαρξιστικά κηρύγματα περί ενός διεθνιστικοΰ
κομμουνισμού, παρέσυραν δέ καί τούς αφελείς συνοδοιπόρους, Ιδημιουργήθη μία
κατάστασις επικίνδυνος, ή οποία παρημπόδιζε τήν έλευθέραν λειτουργίαν τών δημο
κρατικών θεσμών καί τής δημοκρατικής τάξεο^.
'Η χώρα έβασανίζετο άπό μία βαθειά έσωτερική κρίσι, τά δέ πολιτικά κόμ
ματα μέ πάθη καί οξύτητες έφεραν τό λαό στον αλληλοσπαραγμό, ένώ τό κομμουνιστιστικό κόμμα μέ τή μορφή τής Ε.Δ.Α. καί τήν όργάνωσι τών « Λαμπράκηδων )> έγίνοντο ρυθμισταί τής (.οργανωμένης αναρχίας. Καί ή (οργανωμένη αναρχία έστρέφετο
αδιακρίτως κατά προσώπων, άξιών, καί θεσμών. Έπεκράτει παντού ή μισαλλαδοξία, τό ψεύδος καί ή διαφθορά.
Μέ τον τρόπον αύτόν είχεν καταλυθή ή δημοκρατική τάξις καί κανείς δέν έφαίνετο ικανός νά τήν προστατεύση. ’Αλλά τό άρθρον 114 τού Ελληνικού Συντάγματος
έλειτούργησεν τήν τελευταίαν στιγμήν κατά τρόπον άστραπιαϊον. 'Ο πατριωτισμός
τών Ελλήνων, τών γνησίων Ελλήνων, άνέλαβε νά έκκαθαρίση τήν κατάστασιν. ’Έ τσι
άναγκαίως καί μέσα στον κύκλο τών καθηκόντων του καί τού Συντάγματος, πήρε
τήν πρωτοβουλία νά προασπισθή τήν Δημοκρατία, τήν αληθινή Δημοκρατία, ό Στρα
τός, ό όποιος αποτελεί τό σημαντικότερο τμήμα τού Έληνικοΰ λσ.οϋ.
Καί μέ άστραπιαίαν ταχύτητα άνέλαβε μέσα στά πλαίσια τού ίσχύοντος Συντά
γματος νά προστατεύση τούς δημοκρατικούς θεσμούς, τούς όποιους ειχον καταλύσει
εκείνοι άκριβώς, οί όποιοι ώφειλον νά τούς προστατεύσουν, οί πολιτικοί μας. Γιατί
οφείλουμε νά ομολογήσουμε δτι οί δημοκρατικοί θεσμοί δέν έλειτούργησαν ή μάλλον
ετέθησαν έκποδών καί ολα. τά κόμματα εΐργάζοντο για τον κομμουνισμό, ε’ίτε εμμέ
σους είτε άμέσως.
Βεβαίως δπως σε κάθε έπανάστασι τήν πρωτοβουλία είχαν ώρισμένα πρόσο^πα,
τά όποια κατενόησαν τον πόθο τών έθνικοφρόνων καί σωφρόνων Ελλήνων καί τον
έκαναν πραγματικότητα. Γ ι’ αύτό άκριβώς, έκτος ώρισμένων ατόμων, είτε υψηλά
είτε χαμηλά ίσταμένων, τών όποιων έθίγησαν τό άτομικά συμφέροντα, τό σύνολον
επεκρότησε καί έχειροκρότησε τήν πρωτοβουλίαν τού Στρατού, καί τού ένεπιστεύθη
τήν διακυβέρνησιν τής χώρας, διά νά ληφθοΰν, σε δλους τούς τομείς, ήτοι τον νομοθε
τικόν, τον οικονομικόν, τού δικαίου, καί τού έκτελεστικοΰ, τά μέτρα εκείνα, μέ τά
οποία θά κατοχυρωθούν οί θεσμοί τής δημοκρατικής τάξεως, άπό πάσης μελλοντικής
άποπείρας καταλόσεως τούτων κατά οίονδήποτε τρόπον καί άπό όποιονδήποτε πολί
την τής Ελλάδος.
Τήν έγγύησιν θά τήν δίδουν τά μέτρα τά όποια θά ληφθοΰν μέ τό νέον Σύνταγμα,
εις τρόπον ώστε, δχι μόνον νά έξασφαλάζεται κατά τρόπον αυτόματον ή είσοδος τής
χώρας σε μιά υγιέστερη, σταθερότερη καί άσφαλέστερη πολιτική ζωή, άλλα καί ή
πρόληψις τής εκτροπής τών πολιτικών κομμάτων, ώς καί παντός διαχειριζομένου κρα
τικήν έξουσίαν προς τήν κατεύθυνσιν παραβλάψεως ή καταλύσεως τής δημοκρατικής
τάξεως.
ΛΓ. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ Κ Α ΤΑ Τ Η Σ ΕΛ Λ Α ΔΟ Σ Ε Π ΙΘ Ε Σ ΙΝ

ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
(1946

-

1949)

Σειρά άρθρων τοϋ 'Υπαστυνόμου Α
κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜ ΑΤΗ

' _______________

Η'
Η ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο Σ ΕΚ ΔΗ Λ Ω ΣΙΣ Τ ΙΙΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤ Ε Λ Ε 
ΧΩΝ Τ Η Σ ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ Η ΓΕΣ ΙΑ Σ — Κ Α Θ Α ΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ
« Α Ρ Χ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ » ΚΑΙ « Π ΡΩ Θ Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Υ » ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΓΙ ΚΑΙ Α Ν Α Λ Η Ψ ΙΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ( ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Υ ) ΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. — Α Π ΟΦ Α ΣΙΖΕΤΑ Ι
ΕΝ ΤΑ ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΛΑΒΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΕ Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι
ΚΗΝ Τ Η Ν Π Α ΣΗ ΘΥΣΙΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΝ Ε Π ΙΚ ΡΑ Τ Η ΣΙΝ ΕΝ
ΤΟΣ ΤΟΥ 1949. - Η Ο ΙΚΤΡΑ Δ ΙΑ Ψ ΕΥ ΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΘΡΙΑΜ ΒΟΣ Τ Η Σ ΝΕΑΣ ΤΑ Κ ΤΙΚ Η Σ ΤΩΝ ΕΘ Ν Ι
ΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ Τ Η Ν Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η Σ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΓΙΤΟΣ ΜΑ
ΧΗΝ Τ Η Σ ΦΛΩ ΡΙΝΗ Σ.
Π ΙΣ Η Μ Ο Σ ΕΚ ΔΗ Λ Ω ΣΙΣ της διαμάχης μεταξύ των στελεχών τής κομ
Η Εμουνιστικής
ήγεσίας έγένετο την 30ήν ’Ιανουάριου 1949, ημέραν κατα την

όποιαν συνήλθεν έκτάκτως εις τον Γράμμον ή λεγομένη 5η 'Ολομέλεια τής
Κ.Ε. τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κατ’ αύτήν, ό « άρχιστρατηγος »
καί « πρωθυπουργός » τής άνευ έδρας ψευδοκυβερνήσεως των κομμουνιστοσυμμοριτών Μάρκος Βαφειάδης καί ώρισμένοι συνεργάται του κατηγορήθησαν διά πολ
λά, κυρίως όμως ότι δέν εΐχον εξασφαλίσει εφεδρείας εις άπαντα τά συμμοριακά συγ
κροτήματα, ότι άπέτυχον εις τον τομέα τής στρατιωτικής τακτικής και ότι δεν ηδυνήθησαν νά κυριαρχήσουν ούδενός αστικού κέντρου. Είδικώς ο Μάρκος Βαφειαδης
να
ιήν
ραε
φτιαχθή ένας τακτικός λαϊκός
Ελλάδα, καί οτι έ'πρεπε νά περιορισθή ό αγώνας σέ μικρά ανταρτικα κινήματα,
περιμένοντας την απελευθέρωση μόνο άπό την ένοπλη εξωτερική βοήθεια ». Αποτέ
λεσμα των κατηγοριών αυτών καί τής έν γένει « αυτοκριτικής » τών ηγετών τής
κομμουνιστοσυμμοριακής ήγεσίας ύπήρξεν ή καθαίρεσις τού Μάρκου Βαφειαδη και
ή « απαλλαγή » τής περιβοήτου Χρύσας Χατζηβασιλειου, οι οποίοι ανεφερθησαν ως
« βαρειά άρρωστοι » κατά τά σταλινικά πρότυπα, άντ’ αυτών δέ προσετέθησαν οος
μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ Κ.Κ.Ε. οι Μ. Παρτσαλιδης και Μ. Βλαντας. ^
Τό ούσιαστικώτερον όμως τών μεταβολών αυτών υπήρξεν, οτι ο Ν. Ζαχαριαδης άνέλαβε προσωπικώς πλέον την γενικήν διεύθυνσιν τού ένοπλου αγώνος, μεταβλη
θείς έκτος τού πολιτικού αρχηγού τού Κ.Κ.Ε. και εις είδος « αρχιστρατήγου » τού
κομμουνιστοσυμμοριακοΰ στρατού. Ούτω ο Ζαχαριαδης ηδυνηθη να επιβαλ/) την

μενικους
νατόν συντομωτέρου χρόνου. Οί σκοποί αυτοί ήσαν :
^
ν
1) Ή μεταβολή τού κομμουνιστοσυμμοριακοΰ στρατού εις «τακτικό λαϊκό
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επαναστατικό στρατό », ικανόν νά έπιτύχη αποφασιστικά πλήγματα έναντίον του
’Εθνικού Στρατού τής Ελλάδος.
- ) Η οργανωσις του στρατού αύτοϋ κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε άναλαμβάνων επιδρομας ενάντιον ελληνικών αστικών κέντρων νά δύναται, όχι μόνον νά εισέρ
χεται εις αυτά, άλλά καί νά τά κράτη έν συνεχεία.
3) Η δημιουργία σαφούς άπειλής έναντίον τής Θεσσαλονίκης, διά την οποίαν
καθωριζετο ότι η 6η και η 7η συμμοριακαί μεραρχίαι « έχουν γιά κύρια άποστολή
τους να δυναμώνουν συνεχώς τά κτυπήματά τους ένάντια στη Θεσσαλονίκη ».
4) Να επιτευχθή οπωσδήποτε καί έναντι πάσης θυσίας ή « οριστική νίκη »
ιθΰ κομμουν ιστό συμμοριτισμού εντός τού έτους 1949, τό όποιον έπρεπε νά είναι
« ο χρονος τής απελευθέρωσης τής Ελλάδας άπό τό μοναρχοφασισμό ».
*
* *
ΓΤ1 Ο « ΙΣΤΟ ΡΙΚ ΟΝ » κείμενον τής άνακοινώσεως τού Κ .Κ .Ε., έν σχέσει μέ τά
-L αποφασισθεντα εις την 5ην 'Ολομέλειαν τού Γράμμου, μετεδόθη διά τού κομμουνιστοσυμμοριακοΰ ραδιοσταθμού την νύκτα τής 4ης Φεβρουάριου 1949 καί έχει
ώς έξής :
« 4-2-1949, ώρα 8. — Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος.
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
» Στις 30^-31 τού Γενάρη 1949 συνήλθε στο Γράμμο ή πέμπτη 'Ολομέλεια

μπη. Εισηγητής ό σύντροφος Ζαχαριάδης.

» 2) Ή δεξιά όππορτουνιστική παρέκκλιση στο Κ.Κ.Ε. Εισηγητής ο σύν
τροφος Βλαντάς.
» 3) ’Αλλαγές στή σύνθεση τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.
» 4) Εκλογές Π.Γ. τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.
^ » Οι αποφάσεις τής Ολομέλειας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. πάρθηκαν ομόφωνα
καί δημοσιεύονται παρακάτω.
» Παίρνοντας ύπ’ όψει τις άνάγκες τού κινήματος, ή πέμπτη 'Ολομέλεια τής
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. έπέφερε ώρισμένες αλλαγές στις συνθέσεις τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.
Στο τέλος ή 'Ολομέλεια έβγαλε παμψηφεί Πολιτικό Γραφείο τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.
από τά παρακάτω μέλη :
» α ' ) Τ α χτικά: Ν. Ζαχαριάδης, Γ. Ίωαννίδης, Μ. Παρτσαλίδης, Β. Μπαρτζιώτας, Μ. Βλαντάς.
” β ' ) ’Αναπληρωματικά: Λ. Στρϊγκος, Π. Ροΰσσος, Γ. Βοντίσιος ( Γούσιας)
> ν " Η πέμπτη Ολομέλεια τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. παίρνοντας ύπ’ οψει της, ότι
άπό πολλούς μήνες οί σύντροφοι Χρύσα Χατζηβασιλείου καί Μάρκος Βαφειάδης είναι
βαρειά^άρρωστοι καί δέν μπορούσαν πιά ν’ άνταποκριθούν στά σοβαρά καθήκοντα
που τους είχε αναθεσει η Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε., αποφάσισε ομόφωνα νά τούς άπαλλάξει
απο κάθε κομματική δουλειά.
» Λεύτερη Ελλάδα — Γράμμος, 31 τού Γενάρη 1949.
»'Η Κεντρική ’Επιτροπή τού Κ.Κ.Ε. )).
■
—
Τά βαθύτερα αίτια τής αποπομπής τού Μ. Βαφειάδη — τά καλυπτόμενα όπισθεν^τής σταλινικής τακτικής περί « βαρείας άρρώστειας )) — είναι πολλά, μεταξύ
των οποίων καί τό ότι ό πρώην πανίσχυρος « αρχιστράτηγος » καί « πρωθυπουργός »

Συ μμορ ιτοπόλεμος
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δέν εθεώρει έπαρχή την ύπδ της Σοβιετικής Ρωσίας καί των κομμουνιστικών βαλ
κανικών χωρών παρεχομένην βοήθειαν προς τον « Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ».
’ Αλλα αίτια είναι καί τό δτι έθεωρήθη ώς άποκλίνων υπέρ τής κινήσεως του Στραταρχου Τίτο τής Γιουγκοσλαβίας, ώς επίσης καί τό δτι έζήτησε νά δοθή εις τον « Δη
μοκρατικό Στρατό Ελλάδας » περισσότερος οπλισμός άπό εκείνον ό όποιος έδίδετο
εις την « Ν.Ο.Φ. », διότι κατά την άντίληψίν του ή Ν.Ο.Φ. ήγωνίζετο « μόνο για την
απόσπαση τής Μακεδονίας άπό την Ελλάδα καί άδιαφοροΰσε για τό δλο ζήτημα τής
απελευθέρωσης τής Ελλάδας άπό τό μοναρχοφασισμό ». 'Οπωσδήποτε, δμως, ό
κυριώτερος λόγος άποπομπής του Μάρκου Βαφειάδη, έκπορευθείς άπό τήν Κόμινφορμ, υπήρξεν δτι έθεωρήθη ώς άποτυχών εις τούς αντικειμενικούς σκοπούς καί έδειξε
παρέκκλισιν προς τον Τίτο, πράγμα τό όποιον ώδήγησε τήν Μόσχαν εις τό νά τον
καθαίρεση καί ν’ άναθέση ολόκληρον τον άγώνα — πολιτικόν καί στρατιωτικόν —
εις τον έμπιστον ( έως τότε. . . ) καί « σκληροτράχηλον » Ν. Ζαχαριάδην.
'Η κρίσις εις τήν ήγεσίαν του Κ.Κ.Ε. είχε, έκδηλωθή άπό του Σεπτεμβρίου
1948, ώς προείπομεν, ό « αρχιστράτηγος » δέ καί « πρωθυπουργός » Μ. Βαφειάδης
είχεν άντικατασταθή ούσιαστικώς άπό τών αρχών του Δεκεμβρίου. Ή άντικατάστασις αυτή άπεδεικνύετο έξ εγκύρων πληροφοριών προερχόμενων άπό συμμοριακά
αρχεία, τά όποια περιήλθον εις χεΐρας τοΰ Εθνικού Στρατού κατά Δεκέμβριον 1948
καί εις τά όποια ένεφανίζετο, διά διαταγών καί έντολών, ώς αρχηγός τοΰ γενικού αρ
χηγείου τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί μάλιστα μέ τον βαθμόν τοΰ « άντιστρατήγου » ό Γ. Βοντίσιος, πρώην ύποδηματεργάτης καί έργάτης τυπογραφείου τών
’Αθηνών, φέρων τό ψευδώνυμον « Γούσιας ».
*

* *
ΕΚ ΤΕΛ ΕΣΙΝ τών « μεγάλων » άποφάσεων
Ε ΙΣστικώς
τής Κόμινφορμ ) κατά τήν σύνοδον τής

τοΰ Ν. Ζαχαριάδη ( ούσια
Ε' 'Ολομέλειας τού Κ.Κ.Ε.
εις τον Γράμμον, διενηργήθη όλίγας ήμέρας βραδύτερου ή μεγαλυτέρα έξ όλων τών
κομμουνιστοσυμμοριτικών έπιθέσεων κατά αστικών κέντρων : κατά τής πόλεως τής
Φλωρίνης. Σύμφωνα μέ τά σχέδια τής νέας κομμουνιστικής ηγεσίας, τά όποια περιέ
πεσαν αργότερου είς χεΐρας τού ’Εθνικού Στρατού, ή έπίθεσις αΰτη άπετέλει τήν
πρώτην καί κυρίαν έκδήλωσιν τής νέας μεγάλης έπιθετικής έξορμήσεως τού « Δημο
κρατικού Στρατού » προς έπίτευξιν « τελικής νίκης » έντός τού 1949, άπέβΐ^επε δέ
πλήν τών άλλων καί εις δύο σαφείς άντικειμενικούς σκοπούς : Ά φ ’ ενός είς την επειγομένην κύκλωσιν καί άπομόνιυσιν τού Τίτο, διά τής καταλήψεως τής Δυτικής Μα
κεδονίας, άφ’ ετέρου δέ είς τήν « πανηγυρικήν έγκατάστασιν » τοΰ Ν. Ζαχαριάδη
μετά, τής κομμουνιστοσυμμοριακής νέας ψευδοκυβερνήσεως είς τό μακεδονικόν κεντρον τής Φλωρίνης. Διά νά τονισθή ή βαρύτης τού κατά τής Φλωρίνης έγχειρήματος,
ό ίδιος ό νέος « αρχιστράτηγος » καί « πρωθυπουργός » Ν. Ζαχαριάδης μετέβη μετά
τών Β. Μπαρτζιώτα, Μ. Βλαντά καί « άντιστρατήγου » Γούσια ( Γ. Βοντίσιου )
είς τήν προπαρασκευαστικήν συγκέντρωσιν τής X' κομμουνιστοσυμμοριακής μεραρ
χίας, όπου καί άνέπτυξε τούς άντικειμενικούς σκοπούς τής έπιθέσεως καί έζήτησε
άπό τούς κομμουνιστοσυμμορίτας νά δημιουργήσουν δι’ δλων τών δυνάμεών των τας
προϋποθέσεις διά τήν « οριστικήν νίκην ». Καί δχι μόνον τούτο, άλλάκαί παρηκολουθησε καί διηύθυνε προσωπικώς ό Ν. Ζαχαριάδης μετά τού Γ. Ίωαννίδη τήν δλην
έκβασιν τής έπιχειρήσεως ( μεγίστης τραγωδίας διά τούς κομμουνιστοσυμμορίτας ),
ύποΐωγίζων νά έγκατασταθή μετά πάσης έπισημότητος είς τήν Φλώριναν τήν με
σημβρίαν τής ιδίας ήμέρας τής έπιθέσεως, 12 Φεβρουάριου 1949, καί νά παρακολουθήση παρέλασιν τών κομμουνιστοσυμμοριακών συγκροτημάτο^ν είς τάς οδούς τής πό
λεως. ’Επίσης δέ, δι’ ένός έσπευσμένως έγκαθισταμένου ραδιοσταθμού, ό Ν. Ζαχα-
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ριάδης θά άνήγγελε κατά την « ιστορικήν » εκείνην ήμέραν την έγκατάστασιν τής
νέας « κυβέρνησης τοϋ βουνοϋ » εις την πόλιν τής Φλωρίνης. 'Η τραγωδία, εις την
οποίαν κατέληξε διά τούς σλαβοκομμουνιστοσυμμορίτας ή μεγαλυτέρα αυτή επιχείρησις τοΰ εναντίον τής Ελλάδος συμμοριτοπολέμου, διέψευσεν οΐκτρώς τά κομ
μουνιστικά σχέδια καί έπεβεβαίωσεν άπολύτως τήν αισιοδοξίαν, τήν οποίαν έδημιούργησεν εις τον ’Εθνικόν Στρατόν ή άπό τής άναλήφεως τής ’Αρχιστρατηγίας ύπό τοΰ
Στρατάρχου ’Αλεξάνδρου Παπάγου έφαρμοσθεϊσα νέα τακτική, δεδομένου δτι ό Ε 
θνικός Στρατός έφήρμοσε κατά τήν εναντίον τής Φλωρίνης έπίθεσιν δχι άπλώς αμυν
τικήν, αλλά σαφώς επιθετικήν τακτικήν, κατορθώσας νά παρασύρη τάς έπιτιθεμενας
συμμοριακάς μεραρχίας εις άληθείς παγίδας, δπου καί τάς συνέτριψε κυριολεκτικώς.
***
Ε ΣΙΣ κατά τής Φλωρίνης — έν συνεχεία εκείνων κατά τής Καρδίτσης,
Η ΕτήςΠ ΙΘΝαούσης
καί τοΰ Καρπενησιού κ.λ. — ήρχισε τήν 3ην πρωινήν ώραν τής

12ης Φεβρουάριου 1949 διά των IX καί X συμμοριακών μεραρχιών, δυνάμεως άνω
τών 4.000 μαχητών καί ενώ προητοιμάζοντο δι’ άνάλογον έπίθεσιν κατά τών Σερ
ρών αί VI καί VII συμμοριακαί μεοαρχίαι. Ή μέθοδος τής κατά τής πόλεως ταύτης
έπιθέσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών — αιφνιδιαστική κατά κύριον λόγον — υπήρξε
παρομοία μέ τήν έφαρμοσθεϊσαν εις Καρδίτσαν, εις Νάουσαν, Καρπενήσιον, ’Έδεσσαν
καί ά.λλας πόλεις, άλλά τά αποτελέσματα υπήρξαν τελείως διάφορα. Δεν έπρόκειτο
άπλώς περί μιας μάχης, άλλά περί σειράς σκληρών αγώνων, οί όποιοι έ'λαβον χώραν
από 1 2 - 1 5 Φεβρουάριου καί κατά τό πλεϊστον εις χιονοσκεπές έ'δαφος καί ύπό δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας. 'Η έδαφική περιοχή, εις τήν όποιαν έξειλίχθη ή σειρά
αυτή τών μαχών χαρακτηρίζεται άπό τά έξης :
'Η πόλις Φλώρινα εύρίσκεται εις τήν άνατολικήν εξοδον τής στενωπού Πισσοδερίου προς τό ύψίπεδον Φλωρίνης καί δεσπόζεται άπό βορρά μέν ύπό άντερίδος μέ
υψοδείκτην 1033, άπό νότου δέ ύπό τής άντερίδος Γκούσπα. Αυτή αυτή ή πόλις δέν
προσφέρεται δι’ άμυναν εις τάς παρυφάς της, διότι τό πέριξ έδαφος άνυψοΰται συ
νεχώς προς δυσμάς μέχρι τής κυρίας κορυφογραμμής τοΰ Βίτσι. 'Η κορυφογραμμή τοΰ
Βίτσι άρχίζει άπό τών γιουγκοσλαβικών συνόρων, μέ κατεύθυνσιν άπό βορρά προς
νότον καί διά τών κορυφών Τούμπα ( 2.147 ), ύψωμάτων 1903, 1966, Κλοΐτσατα
( 2.110 ), Πλάκα ( 1.816 ), Βίγλα ( 1982 ), Δερβέν ( 1.675 ), Πλατύ ( 1759 ),
Γκλαβάτα ( 1882 ), κορυφής τοΰ Βίτσι ( 2.128 ), Γκολίνα ( 1886 ), Βερμπίστα
( 1685 ), καταλήγει εις τό στενόν τής Κλεισούρας. Νοτιώτερον τής Κλεισούρας άπλοΰται τό Σινιάτσικον. 'Η κορυφογραμμή αυτή παρουσιάζει μόνον μίαν διάβασιν, τήν
διάβασιν Πισσοδερίου, ΰψους 1550 μέτρων.
’Από τήν κορυφήν Γκαλίνα έκσπάται μέ κατεύθυνσιν σχεδόν άπό δυσμών προς
άνατολάς ή κορυφογραμμή τής Μαλαρέκας, ή όποια ενώνει τό Βίτσι μέ τό Καϊμακτσαλαν. Καί ή κορυφογραμμή αΰτη δέν παρουσιάζει παρά μόνον δύο διαβάσεις, τήν
τοΰ Κιρλί Δερβέν ( Βεύης ) άπό βορρά προς νότον καί τήν τοΰ Γκορνιτσόβου ( Κέλλης ) άπό δυσμών προς άνατολάς·. Ά πασαι αί άνωτέρω διαβάσεις δεσπόζονται εκα
τέρωθεν άπό φύσει οχυρά ύψοόματα. Διά τών διαβάσεων τούτων διέρχονται καί αί
άμαξιταί οδοί : Φλώρινα— Πισσοδέριον — Βατοχώρι — Κρουσταλλοπηγή, Φλώρινα
— Βεύη — Άμύνταιον — Κοζάνη, Φλώρινα — Βεύη — Κέλλη — Έδεσσαν. Ε π ο μ έ
νως, όστις καταλάβει ίσχυρώς τάς διαβάσεις ταύτας άποκλείει πλήρως πάσαν επι
κοινωνίαν τοΰ υψιπέδου Φλωρίνης μετά τής υπολοίπου χώρας.
Σημειωτέου ότι εις τά στενά τοΰ Κλειδιού, τοΰ « Κιρλή Ντερβέν » όπως έλέγοντο επί τουρκοκρατίας, τά όποια εύρίσκονται μετά τό Άμύνταιον εις τήν δημοσίαν
οδόν προς τήν Φλώριναν, άπό τόν καιρόν τοΰ Βουλγαροκτόνου καί μέχρι τής είσβο-

Συ μμορ ιτοπόλεμος

75

λής των Γερμανών ( 1941 ) έδόθησαν πλεΐσται καί ύψίστης σπουδαιότητος διά τό
’Έθνος μάχαι κατά των έκάστοτε επιδρομέων.
"Οσον άφορα εις τάς συμμοριακάς δυνάμεις, αί όποΐαι ένήργησαν κατά τής
Φλωρίνης, προέκυψαν τά κάτωθι :
Μετά τήν αποπομπήν τοΰ Μάρκου Βαφειάδη από την ψευδοκυβέρνησιν καί την
« ’Αρχηγίαν » τοΰ κομμουνιστοσυμμοριακοΰ στρατού, ό Ζαχαριάδης, έγκαινιάζων
τήν « σκληράν » νέαν πολιτικήν καί στρατιωτικήν γραμμήν τοΰ Κ.Κ.Ε. ήθέλησε να
εξασφάλιση, διά τούς προαναφερθέντας λόγους, μίαν εντυπωσιακήν επιτυχίαν. Προς
τοΰτο εξέλεξε τάς καλυτέρας κομμουνιστικάς δυνάμεις, τάς όποιας συνεπλήρωσεν εις
έμψυχον υλικόν μέ τά μαχητικώτερα στελέχη καί άνδρας των εις τήν περιοχήν Βί
τσι δυνάμεων καί διά τοιούτων είδικώς άφιχθέντων έξ ’Αλβανίας. Τάς μονάδας ταυτας συνεπλήρωσε καί ένίσχυσε δι’ άφθονου καί άρίστου ύλικοΰ.
Ό λίγας ημέρας προ τής έπιθέσεως, ό Ν. Ζαχαριάδης μετέβη προσωπικώς μετά
των συνεργατών του Μπαρτζιώτα, Βλαντά καί Γούσια καί έπεσκέφθη τάς μονάδας
τής έπιθέσεως, εις τάς οποίας ώμίλησε καί έτόνισε τήν σημασίαν τής έπιχειρήσεως,
ζητήσας νά δημιουργηθοΰν διά τής μάχης τής Φλουρίνης αί προϋποθέσεις προς « ορι
στικήν νίκην » τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ. Εις συμβούλια τών άνωτέρω ήγετικών στελεχών καί άλλων κατηρτίσθησαν τά σχέδια τής έπιθέσεως κατά τής Φλόγινης
έν πάση λεπτομερεία.
Διά τήν έπίθεσιν ταύτην διετέθησαν τά 5/6 τής δυνάμεως τοΰ Βίτσι, ήτοι ϋ
ταξιαρχίαι καί 15 πυροβόλα τών 15 καί τών 105 χλμ. Εις τήν πρώτην γραμμήν διετέθησαν : αί 14η καί 18η ταξιαρχίαι από βορρά, ή 103η ταξιαρχία άπό δυσμών καί
ή 108η ταξιαρχία άπό νότου. Ή 107η ταξιαρχία έτηρήθη εις δευτέραν γραμμήν, ως
έφεδρεία, εις περιοχήν διαβάσεως Πισσοδερίου.
Τό σχέδιον προέβλεπε κατάληψιν τής Φλωρίνης μέχρι τής 8ης π.μ. ώρας τής
12-2-1949 καί πανηγυρικήν έγκατάστασιν εις αυτήν ενός κλιμακίου τής ψευδοκυβερνήσεως ύπό τον Ν. Ζαχαριάδην, .ότε καί θά έπηκολούθει μεγάλη παρέλασις έμπροσθεν
τών « έπισήμων » περί τάς μεσημβρινάς ούρας. Διά τήν παρεμπόδισιν τής άποστολής„ ένισχύσεων έκ τής λοιπής περιοχής είχε προβλεφθή ένέργεια έτέρο^ν συμμοριακών
δυνάμεων, διά τήν κατάληψιν τών στενωπών Κιρλί Δερβέν καί Γκορνιτσόβου, και η
εύρεΐα καταστροφή καί ναρκοθέτησις τών δι’ αυτών διερχομένων οδών. Διά τόν εφο
διασμόν τών μονάδων έπιθέσεως διά πολεμικοΰ ύλικοΰ, άπό πολλών ημερών έφθανον εις
Βίτσι, έξ ’Αλβανίας, αύτοκίνητα πλήρη πυρομαχικών, ίματισμοΰ καί τροφίμουν.
'Η άμυνα τής πόλεως Φλωρίνης έστηρίζετο κυρίως έπί ώχυρωμένων σημείων
Β.Δ. καί νοτίους τής πόλέως. ’Εντός τής πόλεως ήδοευεν ή XI Μεραρχία.
Αί κομμουνιστοσυμμοριακαί δυνάμεις έκινήθησαν άπό τής νυκτός τής 10ης προς
Π ην Φεβρουάριου 1949 καί έφθασαν μέχρι πρωίας όπισθεν τής κυρίας κορυφογραμμής τοΰ Βίτσι, ένθα διημέρευσαν. Κατά τήν ιδίαν νύκτα άλλαι κομμουνιστοσυμμοριακαί δυνάμεις έπετέθησαν κατά τμημάτων τοΰ ’Εθνικού Στρατού εις στενωπόν Κιρλι
Δερβέν, διά νά γίνουν κύριοι αύτής. Άπέτυχον μέν εις τοΰτο, άλλά κατέστρεψαν την
οδόν Κέλλης — ’Εδέσσης καί έναρκοθέτησαν τήν οδόν Βεύης — ’Αμυνταίου.
*
* *
κατά τής Φλωρίνης — κατόπιν κινήσεως τών άνωτέρω δυνάμεων
Η ΕάπόΠ ΙΘτώνΕ Σ ΙΣεσπερινών
ωρών τής 11-2-1949 — ήρχισεν τήν 3ην πρωινήν ώραν

τής 12ης Φεβρουάριου, ημέραν Σάββατον, καί έξεδηλώθη αιφνιδιαστικούς διά σφο
δρών πυρών όλων τών όπλων καί ιδίως άντιαρματικών έκτοξευτών κατά τών αμυν
τικών στηριγμάτων τής πόλεως. Κατ’ άρχάς τά κύματα τής επιθεσεως έπεσαν εις
τά νακροπέδια των στηριγμάτων, ενω αι μικραι φρουραι το^ν εφηρμοσαν το προπαρα-
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σκευασμενον σχέδιον άμύνης των. Οί κομμουνιστοσυμμορΐται δεν έφείσθησαν άπωλειών και τά πρώτα κύματα διεδέχθησαν άλλα κ.λ., ένώ οί ’Αξιωματικοί καί όπλϊται
ήγωνίζοντο μέ αύτοπεποίθησιν καί υπομονήν. 'Ο άγων έλαβε δραματικήν μορφήν άπό
4ης - 6ης ώρας, δτε έξειλίχθη εις σώμα προς σώμα τοιοΰτον. Τό πυροβολικόν των
κομμουνιστοσυμμοριτών έβαλε καί κατά τής πόλεως συνεχώς. Τρία στηρίγματα άπό
βορρά καί δύο άπό νότου έκάμφθησαν μέχρι τής 7ης ώρας.
Συγχρόνως άλλαι κομμουνιστοσυμμοριακαί δυνάμεις έξεχύθησαν μεταξύ τών
χωρων σταθμεύσεως τών έκτος τής Φλωρίνης Εθνικών Δυνάμεων, τάς οποίας διά
σφοδρών πυρών καί έπιθέσεων προσεπάθησαν νά άπασχολήσουν έπιφέρουσαι καί
συγχυσιν. 'Η 108η κομμουνιστοσυμμοριακή ταξιαρχία διεισέδυσε άπό νότου μεταξύ
τών έςωθι τής Φλωρίνης Εθνικών Δυνάμεων καί, άφοΰ κατέλαβε δεσπόζοντα σημεία
επεχειρησε νά προσβάλη ταύτας. Ούτω μέχρι τής 7ης ώρας ή πρωτοβουλία άνήκεν εις
τους κομμουνιστοσυμμορίτας, μέχρι δέ τής 8ης έπέτυχον οΰτοι την μεγαλυτέραν προσεγγισιν προς τά έξωτερικά φυλάκια τής πόλεως. Τό έγγύτερον σημεΐον προς την
πολιν, εις τό όποιον έφθασαν οί κομμουνιστοσυμμορΐται, άπεΐχε περί τά 1.000 μέτρα
έξ αύτής.
*

* *
Τ Τ ΑΠΟΚΡΟΥΣΙΣ τής μεγάλης αύτής κομμουνιστοσυμμοριακής έπιθέσεως ήρχισεν ευθύς άμέσως άπό τής έκδηλώσεώς της. Ά πό τής νυκτός, κατόπιν έκτιμήσεως τής καταστάσεως ύπό τών Διοικήσεων Στρατού, έκινήθησαν τμήματα τού ’Εθνι
κού Στρατού διά τήν ένίσχυσιν τών άμυνομένων, ένώ προς βορράν ήρχισαν σφοδράν
αντεπιθεσιν προς άνακοπήν τής έπιθέσεως. Τήν 7ην ώραν περίπου ή ισορροπία έπετευχθη. Ά πό έκείνης τής στιγμής, ή Διοίκησις τού Στρατού Φλωρίνης άνέλαβε τήν
κυρίως αντεπιθεσιν. Δυνάμεις στρατού έτέθησαν εις κίνησιν έξ δλων τών χώρων σταθμευσεως των καί κατέλαβον έν τάχει τάς καθοριζομένας βάσεις έξορμήσεώς των, παρά
τα δριμυτατα πυρά πυροβολικού τών κομμουνιστοσυμμοριτών. Ούτω άπό τής 8ης
ώρας ήρξατο η έξόρμησις τών τμημάτων τού Εθνικού Στρατού συγχρόνως καί έξ
δλων τών σημείων.
Εντός τών πρωινών ωρών έξεκαθαρίσθησαν τά νοτίως τής πόλεως Φλωρίνης
και Σκοπιάς διεισδύσαντα τμήματα τής 108ης κομμουνιστοσυμμοριακής ταξιαρ
χίας. Ο αριθμός τών πτωμάτων καί τών αιχμαλώτων ηυξανε συνεχώς. Προς
βορράν σκληροί αγώνες διεξήχθησαν κατά τών 14ης, 18ης καί 103ης ταξιαρχιών καί
δια συνεχών προσπαθειών κατελήφθη μέχρι τής εσπέρας ή σειρά τών άντερεισμάτων
τής Μπασδροβιτσας. Η άεροπορία, άπό τής πρωίας μέχρι τής νυκτός έδρασεν άνευ
διακοπής και οι πολυβολισμοί, οί ρουκεττοβολισμοί καί οί βομβαρδισμοί ήσαν συνε
χείς. Ούτω έληξεν η πρώτη ήμέρα, τάς πρώτας δέ μεταμεσονυκτίους ώρας τής 13ης
Φεβρουάριου εξεδιδετο τό άκόλουθον πρώτον άνακοινωθέν τού Γ.Ε.Σ. :
« Απο τών πρωτων πρωινών ωρών τής χθες, 12-2-1949, ίσχυρόταται δυνάμεις
κομμουνιστοσυμμοριτών επετέθησαν κατά τής Φλωρίνης. Αί εις τήν πόλιν εύρισκόμεναι Εθνικαι Δυνάμεις προέβαλον έρρωμένην άντίστασιν καί κατώρθωσαν μετά
πολυωρον μάχην, διαρκέσασαν μέχρι τών μεσονυκτίων ωρών τής χθές, δχι μόνον νά
αποκρουσουν τον ισχυροτατον συμμοριακόν δγκον, άλλά καί νά θέσουν αύτόν ύπό
καταδίωξιν, άφοΰ τού έπροξένησαν σοβαρωτάτας άπωλείας ».
t
Νεωτερον ανακοινωθέν τού Γ.Ε.Σ., περί τήν 8ην εσπερινήν τής 13ης Φεβρουά
ριου 1949, επληροφόρει τό ελληνικόν κοινόν διά τών εξής :
,
(<( Απο τής 3ης ώρας τής 12 Φεβρουάριου 1949, ΐσχυραί δυνάμεις συμμοριτών
ανερχομεναι εις 4.000 μαχητάς ύπό τούς Σκοτίδαν καί Σάββαν έπετέθησαν ύποστηριζομεναι υπο πυροβολικού απο δυσμών καί βορειοδυσμών καταλαβοΰσαι άρχικώς ση
μεία τινα δεσπόζοντα τής περιοχής Φλωρίνης. Αντεπιθέσεις ήμετέρων έκτοξευθεΐσαι
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επικαιρως κατά τών ώς άνω σημείων, εϊχον ώς αποτέλεσμα τήν ανατροπήν καί άπόρριψιν τών εκεί δυνάμεων τών συμμορι :ών προς βορειοδυσμάς μετά πολλών άπωλειών.
Οί συμμορϊται άπορριφθέντες
...
. έν άτα μα έκ των ισχυρών τούτων θέσεων προς χαρά
δρας καί αντερείσματα διελύθησαν, ύποστάντες τρομεράς απώλειας. Τμήματα, έξ
άλλου, των συμμοριτών έπιχειρήσαντα νά διεισδύσουν εις τό έσωτερικόν τής τοποθε
σίας αμυνης περιοχής Φλωρίνης, άπεκόπησαν δι’ έσωτερικών ελιγμών τών ήμετέρων
τμημάτων, αναγκασθέντα νά παραδοθώσι. Άναφέρεται δτι μέχρι στιγμής 200 συμμορΐται συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Τό ήθικόν ώς καί τό πείσμα εις τον άγώνα έξαίρονται εις τας αναφοράς τών επί τόπου διοικητών τών ήμετέρων δυνάμεων ».
*

* *
ΚΙΝ Δ1Ν Ο Σ διά τήν ιστορικήν πόλιν τής Φλωρίνης άπεμακρύνθη άπό τής
πρώτης ημέρας, άλλά τό πυροβολικόν τών κομμουνιστοσυμμοριτών εβαλλεν
ακόμη καί καθ’ ολόκληρον τήν διάρκειαν τής νυκτός εναντίον τής πόλεως. 'Η κομμουνιστοσυμμοριακή ηγεσία, πεισθεϊσα δτι άπέτυχε κατέβαλεν ύπερανθρώπους προσπά
θειας πλέον δπως περισώση τά ράκη τών ταξιαρχιών της. Προς τούτο ένέπλεξε τήν
107ην ( εφεδρικήν ) ταξιαρχίαν διά νά συγκρατήση τάς Έθνικάς Δυνάμεις. Κατέ
λαβε δι’ αύτής τήν μοναδικήν διάβασιν τού Πισσοδερίου ( Βίγλας )καί τήν έναρκοθέτησεν, άλλά ταχέως έξεδιώχθη έκ τού σημείου αύτοΰ.
Ά πό τής πρωίας τής 13ης Φεβρουάριου ήρχισεν ό κυρίως αγών καταδιώξεως,
άγων όμως ό όποιος προσέκρουεν σοβαρώς εις ένα άλλον « εχθρόν » : τήν χιόνα, ή
οποία δσον αί Έθνικαί Δυνάμεις έπροχώρουν βορειώτερον ύπερέβαινε τό εν μέτρον
πανταχοϋ. Τό άπόγευμα τής επομένης, 14ης Φεβρουάριου, διεφαίνετο σαφώς ή πλή
ρης αποτυχία τής κατά τής Φλωρίνης έπιθέσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών, δτε
καί έξεδίδετο τό άκόλουθον άνακοινωθέν Γ.Ε.Σ. :
α Συνεχίζεται έπιτυχώς ή άναληφθεΐσα γενική άντεπίθεσις τών ’Εθνικών Δυ
νάμεων εις τον τομέα τής Φλωρίνης. Αί μέχρι τής μεσημβρίας τής 13ης τρέχοντος καταμετρηθεισαι άπώλειαι τού έχθρου ανέρχονται εις 618 φονευθέντας καί 325 συλληφθέντας καί παραδοθέντας εις τό πεδίον τών μαχών. Ά πώλειαι ήμετέρων : Νεκροί 25,
τραυματίαι 135 ».
Ταυτοχρόνους μέ τον κυρίως τούτον άγώνα καταδιώξεως, τά τμήματα τής X
Μεραρχίας τού Εθνικού Στρατού ένήργησαν ίσχυράς επιθέσεις άντιπερισπασμοΰ είς
περιοχήν κορυφής Βίτσι καί δυτικώτερον, διά νά μή επιτρέψουν εις τούς κομμουνιστοσυμμορίτας νά αποσύρουν έκεΐθεν δυνάμεις. Οί αγώνες αύτοί άπό δυσμών καί άπό
νότου, ύπό δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας, συνεχίσθησαν μέχρις έσπέρας τής 15ης
Φεβρουάριου, δτε καί έθεωρήθη λήξασα ή μεγάλη κινητοποίησις διά τήν πόλιν τής
Φλωρίνης.
Κατ’ αύτόν τον τρόπον έληξεν ή μεγαλυτέρα μέχρι τής εποχής εκείνης μάχη
τού Συμμοριτοπολέμου. Ή ήρωϊκή ά,μυνα τής φρουράς τής Φλουρίνης, ή ταχεία κινητοποίησις τών άλλουν δυνάμεων τού ’Εθνικού Στρατού διά σειράς συντριπτικών επι
θέσεων, ή άνηλεής καταδίωξις καί τό ά.νευ διακοπής σφυροκόπημα τού ερυθρού έπιδρομέως ύπό τής άεροπορίας, έσωσαν τήν ιστορικήν πόλιν τής Φλωρίνης άπό τάς
σφαγάς, τάς λεηλασίας, τούς έμπρησμούς καί τάς παντοειδείς καταστροφάς, ώς καί
τήν βιαίαν στρατολογίαν τών ξενοκινήτων σλαβοκομμουνιστών. Προσέτι διέψευσαν
καί έγελοιοποίησαν τον Ν. Ζαχαριάδην μετά τής νέας κομμουνιστικής ήγεσίας κατά
τον οίκτρότερον τρόπον. 'Η κυρίως μάχη διά τήν πόλιν τής Φλωρίνης έκρίθη περί τάς
μεσημβρινάς ώρας τής ιδίας ημέρας τής έπιθέσεως ( 12 Φεβρουάριου ), δτε άντί
« παρελάσεως η έμπροσθεν τού Ζαχαριάδη καί τών άλλων ήγετουν, οί κομμουνιστο-
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συμμορΐται έτρέποντο πανικόβλητοι εις φυγήν. Οΐ ερυθροί εισβολείς εΐχον ύποστή
άπό τής πρώτης ημέρας νέαν, την πλέον τραγικήν συμφοράν.
*

*. *
Λ Τ ΤΡΙΗ Μ ΕΡΟ Ι μάχαι τής Φλωρίνης ( 12 - 15 Φεβρουάριου 1949 ) χαρακτηρί2 i- I - ζονται ώς μία άπό τάς λαμπροτέρας σελίδας έποποιΐας τοϋ Ελληνικού Στρατού
κατά την άπό τοϋ 1912 περίοδον. Μέ ευψυχίαν, σταθερότητα καί αύταπάρνησιν, ’Αξιω
ματικοί καί όπλΐται έστάθησαν άκλόνητοι ύπερασπισταί τής Ελληνικής Σημαίας καί
άπηνεΐς διώκται τοϋ έρυθροϋ έπιδρομέως, θρυματίσαντες τάς κεφαλάς των προδοτών οί
όποιοι, την νύκτα τής 12ης Φεβρουάριου 1949 έσύρθησαν ώς δφεις, διά νά ζώσουν καί
καταπνίξουν την ώραίαν πόλιν τής Φλωρίνης. Αυτή όμως ή άγια γή τής Μακεδονίας,
τής όποιας ή αρπαγή είναι τό προαιώνιον καί βέβηλον όνειρον τοϋ Σλαβισμού, μετεβλήθη εις τάφον θανάτου των ερυθρών προδοτών. Έ κ εΐ ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός
έπλήρωσε άκριβά τά έγκλήματά του καί έκεΐ ή Εθνική Νέμεσις έξεδηλώθη εις όλην
τήν άμείλικτον καί τιμωρόν αύστηρότητά της. Αί άπώλειαι τών έρυθρών έπιδρομέων
εις τάς χαράδρας τής Φλωρίνης άνήλθον εις 783 καταμετρηθέντας νεκρούς — μεταξύ
τών οποίων καί ό άρχισυμμορίτης « Λευτεριάς » καί πολλοί σημαίνοντες άλλοι άρχισυμμορΐται — καί εις 450 συλληφθέντας ή παραδοθέντας, χωρίς νά ύπολογίζωνται οί
υπό τών ιδίων παραληφθέντες νεκροί, οί τραυματίαι καί οί κρυοπαγημένοι. Τά κυριευθέντα λάφυρα άνήλθον εις 14 όλμους, 3 πολυβόλα, 440 άντιαρματικούς γρόνθους,
93 οπλοπολυβόλα, 120 άτομικά αύτόματα, 505 τυφέκια, 156 νάρκας καί εις πλήθος
άλλων υλικών καί πυρομαχικών. Έ κ τών ’Εθνικών Δυνάμεων έπεσαν επί τών επάλ
ξεων τής τιμής καί τοϋ καθήκοντος 4 ’Αξιωματικοί καί 40 όπλΐται, έτραυματίσθησαν
δέ 220 έν συνόλω.
’Αλλά τά άποτελέσματα τής εποποιίας τής Φλωρίνης υπήρξαν πολύ σημαντικώτερα. 'Υπήρξαν ήθικά, κατά τής νέας ηγεσίας του Ν. Ζαχαριάδη, καί πολιτικά κατά
τοϋ Κ.Κ.Ε. Ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός, εις τήν Φλώριναν έδωσε τήν μεγαλυτέραν
του μάχην καί εις τήν Φλώριναν ύπέστη — χάρις εις τήν έφαρμοσθεΐσαν νέαν τακτι
κήν τών Εθνικών Δυνάμεων — τήν μεγαλυτέραν του ήτταν. Τό ώμολόγησεν αύτό
ή ιδία ή κομμουνιστοσυμμοριακή ήγεσία καί πρώτος ό « άντιστράτηγος » Γούσιας,
ό όποιος έγραψε τότε εις τον « Δημοκρατικόν Στρατόν» ( τεύχος 4, σελίς 229 ) :
« Στή μάχη τής Φλώρινας οί δυνάμεις μας πηγαίνανε μέ μεγάλη φόρα. "Οταν
βρέθηκαν μπροστά σέ άπρόβλεπτες δυσκολίες, ξαφνιάστηκαν, ζαλίστηκαν, έχασαν τήν
αυτοκυριαρχία τους, έκαναν σπασμωδικές κινήσεις καί τά δίπλο^σαν χά,τω άπό τά
εχθρικά ( τοϋ Ελληνικού Στρατού ) πυρά. . . ».
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜ ΑΤΆΣ
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ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
• ΑΥΟ ΛΟΓΙΑ, ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
• ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΟΡΥΒΗ ΑΛΛΑΓΗ... ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ... ΚΙ* Η
ΦΥΣΗ
• Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΥΛΑΙΑ
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ, ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
• Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
• ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Β α ΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΠΑΛΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ
• Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ "ΑΜΠΑΣΑΝΤΕΡ,,
• ΚΑΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
• ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ... ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
• ΚΑΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
------------------------ 'Τ πά του ’Ύπαστυνόμου Ά . χ. ΣΠ Υ ΡΟ Υ ΠΗΛΟΥ _______________

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο ΣΑΛΟΣ των έορτών έκόπασε. 'Η ζωή ξαναπήρε τον πρώτο της ρυθμό.
Μέ καινούργιες δυνάμεις ξαναγύρισα.ν οί άνθρωποι στις δουλειές τους, υστέρα, άπό
την χα.ρμόσυνη άνάπαυλα δυο περίπου έβδομάδων.
'Όλα. ξανάγιναν σάν πρώτα. Καί μονάχα τό καινούργιο Καλαντάρι, άνοιχτό
στις πρώτες πεντακάθαρες σελίδες του, ύπογραμμίζει την άλλαγή : 1 9 6 8 . . .
Στέκει, λοιπόν, ή στήλη έτούτη, μέ την είσοδο του Νέου Χρόνου, να μνημονεύση τις γιορτινές έπικαιρότητες του δεκαπενθημέρου, αφού εύχηθή στούς φίλους
άναγνώστας της πολλή χαρά, υγεία, άμ.έτρητη εύτυχία και πρόοδο για το 1968.
Καί τώρα, επί τό εργον. . .
’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά. . . Να σας τά πούμε ;
ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΟΡΥΒΗ Α Λ Λ Α Γ Η ... ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ
Κ Ο ΡΙΤΣΙΑ . . ΚΓ Η ΦΥΣΗ
ΤΑ Π Ε Π ΡΑ ΓΜ ΕΝ Α αρχίζουν νά καταγράφονται άπό τά Μεσάνυχτα εκείνα,
καθώς έ'κλεινε ό ένας κύκλος κι’ ά.νοιγε ό άλλος. . . ’Αλλαγή φρουράς. . . Παρουσίαση
όπλων. . . Φωνές. . . φώτα. . . εύχές. . . χαρτιά. . . ανεμοζάλη χαράς. . . Κι’ υστέρα
ό παληός φρουρός έ'σκυψε μελαγχολικά τό κεφάλι καί χάθηκε στή στροφή τού Χ τές. . .
Τότε ό άλλος, ό καινούργιος, ό κύριος χίλια εννιακόσια εξήντα οκτώ, άνέβηκε στο
θρόνο του κι’ έδωσε τό σύνθημα τού πανηγυριού. . , ’Από έκείνη άκριβώς τήν ώρα,
άρχίζει ό απολογισμός. . . Καί πρώτο άνακοινωθέν, λίγα μόλις λεπτά μετά τήν αλ
λαγή. . . Τά πρώτα παιδιά τού 1968 ήταν κορίτσια καί στήν ’Αθήνα καί στήν Θεσ
σαλονίκη. Στο πρώτο λεπτό της Νέας Χρονιάς, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα, Μαιευτήριο
Μαρίκας Ή λιάδη, τό κοριτσάκι τού ζεύγους Ε. Κωνσταντινίδου (’Αρκαδίας 20—
Χαλάνδρι). Τήν ίδια ώρα γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό πρώτο παιδί στο Μαιευτήριον ’Ασύλου. ’Ηταν μιά χαριτωμένη μπουμπού, πού ανήκει στο ζεύγος Γ. Γεμενή
άπό τήν Πολίχνη.
Οί πρώτες Έλληνίδες τού 1968. . ,

. . .'Η άλλη μέρα ήταν ήλιόλουστη, χαρούμενη, ζεστή. . .Σαν καλοκαιριάτικη.
Αύτδ είχε σαν άποτέλεσμα νά πλημμυρίσουν οί δρόμοι καί οί πλατείες από χιλιάδες
’Αθηναίους. . . 'Η άπίθανη Γεναριάτικη λιακάδα τράβηξε στούς δρόμους ένα σωρό
κόσμο. . . Κι’ έ'γραψε γνωστός ’Αθηναίος χρονογράφος :
« . . . Ζάππειο, Σύνταγμα, Κολωνάκι, άρχαιολογικοί χώροι, Άκρόπολις,
Στήλες ’Ολυμπίου Διός, φιλοξένησαν χιλιάδες περιπατητών. Καφενεία καί ζαχαρο
πλαστεία, γέμισαν τις καρέκλες τους. Καφέδες, γιά νά ξυπνήσουν οί νυσταλέοι καί
ούζα γιά νά πεινάσουν περισσότερο οί πειναλέοι ξενύχτηδες, έσερβίροντο έως άργα
τό μεσηαέρι. . . Πολλοί, πού χόρευαν στά κοσμικά ’Αθηναϊκά κέντρα ώς τις οκτώ
τό πρωΐ( !) συνεδύασαν τό όμορφο πρωινό μέ εξορμήσεις—γιά γάλα καί τσουρέκι—
ώς τά βορεινά προάστια. . . »
. . . Μά, σέ λίγο ή σκηνοθεσία άλλαξε. . . ’Άλλαξε ξαφνικά καί άναπάντεχα.
Τό φόντο, μέσα στο όποιο γράφτηκε ή χαρούμενη φιέστα τών διακοπών, ήταν εφέτος
πλούσιο σέ καιρικές έκπλήξεις. Ό χειμώνας έδοκίμασε, άπό τις πρώτες μέρες τοϋ
Καινούργιου Χρόνου, όλα του τά κοστούμια, άλλάζοντας χρώματα, ήχους, σκιές,
ύποκρούσεις, σκηνικά. . . Καί τί δέν μάς έδειξε!!! Χιόνι, βροχές, άνεμο, λιακάδες,
άστραπόβροντα, θύελλες, καταιγίδες κι’ 6,τι άλλο υπάρχει μέσα στή χειμωνιάτικη
γκαρνταρόμπα του ! ! ! Τί έπίδειξη ! ! ! . . . Κι’ αύτό τό παιχνίδισμα τής μέρας μέ τή
συννεφιά, τοΰ ήλιου μέ τό γκρίζο σούρουπο, τής λιακάδας μέ τό ξεροβόρι, έδημιούργησε ένα άσυνήθιστο πλαίσιο, γραφικό, πού είχε, όμως, καί την άσχημή του πλευρά
μέ τό κρεββάτωμα αρκετών άνθρώπων. Μέσα στά λεωφορεία καί τά τρόλλεϋ, μόνιμα
άντηχοΰσε ή υπόκρουση τοΰ φταρνίσματος καί τοΰ βήχα.
'Ολόκληρη ή Εύρώπη γνώρισε ένα άπό τούς δριμύτερους χειμώνες τών τελευταίων
εκατό ετών καί χιονοθύελλες έσάρωσαν ορεινές καί πεδινές περιοχές, ένώ οί περισσό
τεροι ποταμοί τής βορείου Εύρώπης έπάγωσαν. Αιφνίδια κακοκαιρία καί στην Ε λ 
λάδα, όπου σημειώθηκαν καί θάνατοι άπό ψΰχος καί πτώσεις έπί τοΰ έδάφους.
Ν α ι! Άγρίεψεν έφέτος ό χειμοόνας. Μά, ό,τι καί άν κάνη, λίγα είναι τά παγω
μένα καρβέλια του. Θά περάση κι’ αύτός, όπως τόσοι άλλοι. Θά μείνη άνάμνηση. . .
’Ίσως μάλιστα, καθώς ό φίλος άναγνώστης διαβάζει αυτές τις γραμμές, ό Ελληνικός
Ουρανός νά έχη ξαναβρή καί πάλι τό πρώτο του φωτεινό, ζεστό καί εύεργετικό χα
μόγελο . . .
Αύτά γιά τον καιρό. . . "Ας έλθουμε τώρα σέ μάς αυτούς. . .
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΥΛΑΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΜΠΗΚΕ στο γιορτινό κύκλο ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς,
λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, μέ μιά επιτυχημένη καί συγκινητική τελετή, πού ώργάνωσε καί παρουσίασε στο κινηματοθέατρο «ΤΕΡΨΙΘΕΑ» τοΰ Πειραιώς, τήν Τε
τάρτη 27 Δεκεμβρίου 1967. Παιδική ήταν ή γιορτή καί συνωδεύετο άπό πλούσιο καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα, κατά τή διάρκειά της δέ ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς
κ. Κο^νσταντΐνος Τσιοΰγκος διένειμε δώρα καί παιχνίδια σέ 200 παιδιά ’Αστυνομικών
υπαλλήλων τής γείτονος.
Στή γιορτή αύτή παρέστησαν : 'Ο'Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Ναύαρχος
κ. ’Αθανασίου, ό Νομάρχης Πειραιώς κ. Καλογερόπουλος, ό δήμαρχος Πειραιώς
κ. Σκυλίτσης, ό ’Αρχηγός τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος Ναύαρχος κ. Χανίδης, 6 λιμενάρ
χης Πειραιώς κ. Γράβαρης, έκπρόσωποι τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών
τοΰ Πειραιώς καί όλοι οί Διευθυνταί καί Διοικηταί 'Υπηρεσιών καί Τμημάτων τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Στή γιορτή αύτή, ό δήμαρχος Πειραιώς κ. Ά ρ. Σκυλίτσης, προσέφερε καί ό
ίδιος, άπό τό ιδιαίτερο ταμείον του, διάφορα παιχνίδια καί δώρα σημαντικής άξίας,
γιά τά παιδιά τών ’Αστυνομικών.

Άντίλαλοι^άπδ τή δραστηριότητα τοϋ δεκαπενθημέρου

8ί

Κατα τη διάρκεια τής ^όμορφης καί συγκινητικής αύτής έκδηλώσεως, ό ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Κωνσταντίνος Τσιοϋγκος, είπε τά έξής, κατα
χειροκροτηθείς :
«Κύριε Ίπουργε τής Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε
Ναύαρχε του Λιμενικού Σώματος, κύριοι έκπρόσωποι των Πολιτικών καί
στρατιωτικών Αρχών τού Πειραιώς, κυρίαι καί κύριοι,
,
Ευχαριστώ όλους υμάς, θερμότατα, διότι είχατε τήν εύγένειαν καί την καλωσυνην^να άνταποκριθήτε προς την πρόσκλησίν μας καί νά τιμήσητε διά τής παρουσίας
σας την σημερινήν έορτήν μας.
, „ Ιδιαίιερως ευχαριστώ τον Δήμαρχον Πειραιώς κ. Άριστείδην Σκυλίτσην, ό
οποίος παραλληλως προς την μέριμναν την όποιαν καταβάλλει καί την στοργήν την
οποίαν επιδεικνύει προς τους δημότας του γενικώς, ήθέλησε νά υπογράμμιση τό
ιδιαίτερον ενδιαφέρον του υπέρ τών τέκνιυν τών άστυνομικών μας,διά μιας χειρονο
μίας κατ εςοχην ευγενοΰς, αλλα καί συμβολικής. Έδώρησεν εις τά παιδιά μας άνά
εν βιβλιον, επισημαίνων ουτω τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον τού Δήμου υπέρ τής πνευμα
τικής αναπτυξεως τών δημοτών του. Έδώρησεν άκόμη καί άπό τό βαλάντιόν του
αναλογα παιχνίδια δι άπαντα τά συμμετέχοντα τής έορτής αγόρια καί κορίτσια τών
Αστυνομικών μας. Τον ευχαριστώ θερμώς.
, ^ Διευθυνσις τής ’Αστυνομίας Πειραιώς διά τής έορτής αύτής, πραγματοποι
ούμενης εις τα πλαίσια τών ωραίων Χριστιανικών παραδόσεων, έπεδίωξε κυρίως, νά
δωση ολιγην χαραν εις τα παιδιά τών ’Αστυνομικών μας τού Πειραιώς.
Ηθελησε ακόμη, δι αυτού τού τρόπου νά έκδηλώση έμπράκτως τά αίσθήματά
της προς τους^ γονείς ’Αστυνομικούς καί νά διατρανώση τήν εύγνωμοσύνην της προς
αυτους, δια^ τον μοχθον, τον οποίον καθημερινώς, καταβάλλουν τόσον εύσυνειδήτως
και τοσον αποδοτικώς, προς εκπληρωσιν τού καθήκοντος των καί τής ύψηλής ’Ε 
θνικής καί Κοινωνικής άποστολής των.
Πιστευομεν ότι, εκδηλώσεις, ως ή σημερινή, σφυρηλατούν ισχυρούς καί ωραίους
κοινωνικούς πέραν τών υπηρεσιακών— δεσμούς μεταξύ τών ’Αστυνομικών 'Υπαλλήρώλα και μεταξύ των οικογενειών των καί συμβάλλουν, άποφασιστικώς, εις τήν
δημιουργίαν ιδιαιτέρως θερμού ψυχικού κλίματος εντός τής μεγάλης ’Αστυνομικής
οικογένειας.
'
Το κλίμα δε τούτο επενεργεί λίαν εύεργετικώς επί τής 'Υπηρεσιακής δραστηpLO ν ητος τών αστυνομικών υπάλληλων, επ’ ωφελεία τής τάξεως, τής ασφαλείας καί τής
γαληνης του Κοινωνικού συνολου, και συνιστουν τά τρία αυτά αγαθά οχι μόνον αυτο
δύναμους άξίας, άλλά ταύτοχρόνως καί θεμελιώδεις προϋποθέσεις, διά τήν Κοινωνικήν
πρόοδον, τήν οικονομικήν άνάπτυξιν καί τήν πολιτιστικήν έξέλιξιν, αί όποίαι άποτελοΰν πάντοτε, πρωταρχικούς στόχους μιας πολιτείας εύνομουμένης καί ύπηρετούσης
ευσυνειδήτως τά ύγιή καί έννομα συμφέροντα τού Λαού.
Τύχη αγαθή, ή σημερινή Ελληνική Πολιτεία έχει ώς φορείς της, τά μέλη τήζ
’Εθνικής Κυβερνήσεως, ή οποία προέκυψεν έκ τής ’Εθνεγερσίας τής 21ης ’Απριλίου
καί ή οποία έχουσα επικεφαλής τον έμπνευσμένον, τον δυναμικόν καί ρηξικέλευθον
Πρωθυπουργόν της κ. Γ. Παπαδοπουλον οδηγεί τήν Ελληνικήν μας Πατρίδα, προς
μίαν άνευ προηγουμένου ’Εθνικήν άναγέννησιν καί τον Λαόν της προς τήν Ειρή
νην, την Ενότητα, τήν Εύημερίαν καί τήν Ίσχύν, μέ γνώμονα πορείας τά υψηλότερα
’Εθνικά μας ιδανικά, τό ύπερήφανον Ελληνικόν φρόνημα καί τήν Εθνικήν αξιο
πρέπειαν.
Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς, έν πλήρει έπιγνώσει τού χρέους της
προς τήν Πατρίδα, τήν Πολιτείαν καί τό Κοινωνικόν σύνολον, συμπαρίσταται καί θά
συμπαρίσταται, εις τήν τιτάνειον δημιουργικήν προσπάθειαν τής ’Εθνικής Κυβερνή
σεως, δι’ όλων της τών δυνάμεων, ψυχικών, πνευματικών καί σωματικών.
Είμεθα βέβαιοι ότι, ύπό τάς συνθήκας τάξεως, ασφαλείας καί γαλήνης τάς
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οποίας έχει δημιουργήσει, καί έμπεδοόσει ή ’Εθνική μας Κυβερνησις, θα ευρισκωμεν
εύκαιρίας εκδηλώσεων ώς ή σημερινή, καί επικοινωνίας μεθ όλων υμών,^ ίδια των
παιδιών τά όποια γαλουχημένα εις τά νάματα τής χριστιανικής πιστεως και ψυχικώς
έξωπλισμένα μέ τά εύγενέστερα ’Εθνικά ιδανικά, άποτελοΰν μιαν εκλεκτήν μερίδα τής
χρυσής νεολαίας μας, τής έλπίδος του ’Έθνους.
’Αγαπητά μου παιδιά, άκολουθήστε τον δρόμο πού τον φωτίζει τό λαμπρό
άστρο τής Βηθλεέμ. Θά σάς όδηγήση εις τον γλυκύτατον Ναζωραίο, τον Θεό τής
καλωσύνης, τής συγγνώμης καί τής άγάπης.
Έμπιστευθήτε τά βήματά σας εις τούς Εθνικούς μας ήγέτας. Θά σάς οδηγή
σουν εις την άρετήν, την μόρφωσιν καί την επιτυχίαν.
Κλείστε εις την ψυχήν σας την Ελλάδα. Καί θά νοιούσετε νά σκιρτά εντός σας
κάθε είδους μεγαλείο. "Οπως λέγει καί ό εθνικός μας ποιητής.
Καί τώρα σάς προσκαλώ ν’ άναφωνήσωμεν όλοι μαζί,
Ζήτω τό ’Έθνος !
Ζήτω ή Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις !
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων»!
ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Ε Π Ι ΤΠ πρώτη του Νέου ’Έτους, έτελέσθη εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν ’Α
θηνών επίσημη δοξολογία εις τήν όποιαν παρέστησαν ό Άντιβασιλεύς, ’Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Γεοόργιος Παπαδόπουλος, ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός, όλα τά μέλη
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, ή Άνωτάτη 'Η γεσία των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας, πρώην Πρωθυπουργοί, μέλη ξένων στρατιωτικών αποστολών,
εκπρόσωποι τών Άνωτάτων Πνευματικών 'Ιδρυμάτων καί άλλων οργανισμών,
πολλοί επίσημοι καί πλήθος κόσμ.ου.
Τόσον κατά τήν άφιξιν όσον καί κατά τήν άναχώρησιν τών επισήμων, τό
συγκεντρωμένον πλήθος εις τον προ τού Μητροπολιτικού Ναού χώρον καί εις τάς
γύρω οδούς, έπεφύλαξεν εγκάρδια υποδοχή καί έπευφήμησε μέ ενθουσιασμόν τον
’Αντιβασιλέα, τον Πρόεδρον, τον ’Αντιπρόεδρον καί τά λοιπά μέλη τής ’Εθνικής
μας Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 'Υπάλληλοι τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων
έκαναν μεταξύ τους έρανο, έμάζεψαν 86.595 δραχμάς καί τό προϊόν τού έράνου πα
ρέδωσαν εις τούς γονείς τής δολοφονηθείσης, άπό τούς άναρχοκομμουνιστάς, Αι
κατερίνης Μυλωνά.
Μια συγκινητική χειρονομία τής ’Αστυνομίας, πού τήν έσχολίασε ένθουσιωδώς
ό ήμερήσιος τύπος.
ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ έφημερίς έδημοσίευσε προσφάτως τό ακόλουθο σχόλιο,
άναφερόμενο εις τά έπιτυχή μέτρα τής Τροχαίας, κατά τήν διάρκειαν τών έορτών :
«ΕΠΙΤΥΧΗ ΤΑ Μ ΕΤΡΑ Τ Η Σ "ΤΡΟ Χ Α ΙΑ Σ,, Άπεφεύχθησαν τά "μπο
τιλιαρίσματα,,
'Η ύποδιεύθυνσις τής Τροχαίας ’Αθηνών αξίζει πολλών επαίνων, καθώς τάς
ημέρας αύτάς εφαρμόζει ρεαλιστικά μέτρα διά την διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας τών
τροχοφόρων εις τό κέντρον τής πρωτευούσης. Μεταξύ τών μέτρων αύτών—πού επι
βεβαιώνουν τον ισχυρισμόν ότι όλα μπορούν νά πάνε καλά αν ύπάρχουν πάντα στελέχη
μέ διακριτικόν ζήλον καί δημιουργικήν φαντασίαν—άσφαλώς τό πλέον έπιτυχές έγινε
αίσθητώς αντιληπτόν άπό τούς ’Αθηναίους οδηγούς, τούς διερχομένους τήν λεωφόρον
Βασιλίσσης Σοφίας. Συγκεκριμένως, όμάς τροχονόμων, μέ επικεφαλής τον ύπαρχιφύλακα κ. Άργύριον Μπισκίνην, κατήργησεν προσωρινώς τάς μεσημβρινάς ώρας
τής μεγάλης αιχμής, μία άπό τάς τρείς διαχωριστικάς λωρίδας τής καθόδου προς τό
κέντρον καί άποδίδουσαν ταύτην εις τήν έξοδον, διευκόλυνεν άποδεδειγμένως καί ά-
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φαντάστως τήν διακίνησιν. Τά "μποτιλιαρίσματα,, του παρελθόντος έξέλιπαν καί
οϋδ’ επί στιγμήν παρετηρήθη ή εικόνα του συνωστισμού των οχημάτων. Ή πολυσύ
χναστος λεωφόρος—μεταξύ άνθοπωλείων καί πλατείας Ρηγίλλης—ήτο πάντα ελεύθερη
καί άκίνδυνη. Εύγε.»
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 6 ’Ιανουάριου 1968, παρουσία τής Α.Ε. τού Άντιβασιλέως
’Αντιστράτηγου κ. Ζωϊτάκη, του Προέδρου τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου
Παπαδοπούλου, του ’Αντιπροέδρου κ. Στυλιανού Παττακοΰ καί των μελών τού 'Υ 
πουργικού Συμβουλίου, τής ήγεσίας των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Α
σφαλείας, έγινε μέ μεγάλη έπισημότητα, στις ένδεκα τό πρωί, στην αποβάθρα πού
βρίσκεται μπροστά τό παλαιό Δημ,αρχεΐο Πειραιώς, ό αγιασμός τών ύδάτων καί ή
τελετή καταδύσεως τού Τίμιου Σταυρού.
Παρέστησαν έπίσης, ό στρατιωτικός Διοικητής Πειραιώς, ό Νομάρχης Πει
ραιώς, ό Δήμαρχος Πειραιώς, άλλοι δήμαρχοι τής περιφέρειας Πειραιώς, άντιπροσωπεΐαι ομοσπονδιών, σωματείων, συλλόγων, σχολείων καί οργανώσεων καί πλήθος
λαού, πού είχε κατακλύσει τούς γύρω χώρους. ’Από τό πρωί όλα τά εμπορικά καί
πολεμικά σκάφη πού εύρίσκοντο στο λιμάνι είχαν σημαιοστολισθή.
Εύθύς μετά τήν άφιξη τού Άντιβασιλέως, τού Προέδρου καί τού ’Αντιπροέδρου
τής Κυβερνήσεως, προς τούς οποίους έπεφυλάχθη θερμή καί εγκάρδια υποδοχή,
έγινε ό Α γιασμός, χοροστατοΰντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς
κ. Χρυσοστόμου. Κατά τή στιγμή τής καταδύσεως τού Τίμιου Σταυρού ήχοΰσαν
οι καμπάνες τών εκκλησιών καί οί σειρήνες τών πλοίων, τά ένοπλα τμήματα παρου
σίαζαν όπλα καί άπό τό πυροβολείου τής ΝΔΝΑ έρρίπτοντο 21 κανονιοβολισμοί.
ΕΞ ΑΛΛΟΥ, τήν ’ίδια ώρα, έγινε στή Δεξαμενή ’Αθηνών, παρουσία τού Νο
μάρχου ’Αττικής κ. Κριτσέλη, τού Δημάρχου ’Αθηναίων κ. Ρίτσου, τού Προέδρου
καί τών μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου καί άλλων έπισήμων, ή τελετή τής κατα
δύσεως τού Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος τού ’Επισκόπου κ. Άνατολίου.
Τήν τελετήν παρηκολούθησαν χιλιάδες πιστών, οί όποιοι εΐχον προσέλθει
τόσον εις τον χώρον τής Δεξαμενής όσον καί εις τούς γύρω δρόμους, διά νά παρακο
λουθήσουν τήν θρησκευτικήν πομπήν.
ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΠΑΛΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ
ΑΥΤΟ ΤΟΝ μήνα γράφεται ό έπίλογος τών εορτών, μέ τό καθιερωμένο κό
ψιμο τής βασιλόπιττας καί μέ έορταστικές εκδηλώσεις. Εφέτος μάλιστα ξεπέρασαν
τό εκατομμύριο οί βασιλόπιττες πού κόπηκαν γιά τον καινούργιο χρόνο. Μιά πίττα
γιά κάθε σπίτι, γιά κάθε γραφείο, γιά κάθε υπηρεσία, γιά κάθε έπιχείρηση, γιά κάθε
σύλλογο. Κυριαρχεί ή βασιλόπιττα αυτές τις μέρες. Πατροπαράδοτο έθιμο, πού πάντα
τό τηρούσαν οί άνθρωποι μέ χαρά κι’ ελπίδες.
Μά, τό χαρακτηριστικό τού έφετεινοΰ εορτασμού είναι ό ενθουσιασμός πού
παρατηρεΐται σ’ αύτές τις όμορφες συγκεντρώσεις. Είναι ή διάθεση, ή καλοπροαίρετη
καί αισιόδοξη διάθεση, πού τήν υπαγορεύει ή χαρούμενη ελληνική πραγματικότητα
πού μάς περιβάλλει.
Ή βασιλόπιττα καί τό φλουρί ήταν πάντοτε μιά γραφική έκδήλωση. "Ομως,
εφέτος είναι καί κάτι άλλο, πού δίνει σ’ αύτές τις συγκεντρώσεις ουσιαστικό περιε
χόμενο. Τις κάνει μηνύματα ά λ η θ ι ν ή ς χ α ρ ά. ς καί πολλών έλπίδων. Τό βλέ
πει κανείς στά πρόσωπα τών συγκεντρωμένων, στις έκδηλώσεις τους, στους πανη
γυρισμούς τους. ’Εφέτος κυριαρχεί ένας παντοδύναμος Εθνικός παλμός, πού όμοιόν
του δέν έγνώρισεν άλλοτε ό τόπος μας.
Καί αύτό είναι έπακόλουθο καί ευεργετική συνέχεια τής Μ ε γ ά λ η ς καί
' Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ’Α λ λ α γ ή ς τής 21ης Απριλίου τού 1967.
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'Ο λαός μας γιορτάζει έφέτος μέ κέφι μεγαλύτερο άπό άλλοτε. Καί πιστεύει
στο μέλλον του, όσο δεν πίστεψε ποτέ άλλοτε σε περασμένα χρόνια.
Καί, μέσα στον γενικό έορτασμό, έχουν τή δική τους Θέση οί άνδρες τού ’Α 
στυνομικού Σώματος. Τηρώντας τό όμορφο αύτό έθιμο, έκοψαν την πίττα τους στις
διάφορες ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες.
"Ας ρίξουμε μια ματιά σέ 2 - 3 τέτοιες συγκεντρώσεις.
Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ « ΑΜΠΑΣΑΝΤΕΡ»
Π ΡΩ ΤΟ Ι ΑΠΟ όλους τούς ’Αστυνομικούς, οί συμπαθέστατοι «Τροχονόμοι»
έκοψαν την πίττα τους, άλλα καί μοίρασαν τα πλούσια δώρα πού τούς προσέφερεν
έφέτος τό κοινό. ’Έτσι, την Δευτέρα τό μεσημέρι, 8 ’Ιανουάριου, στό ξενοδοχείο
«ΑΜ ΠΑΣΑΝΤΕΡ» (Σωκράτους 65), ή διεύθυνση τού όποιου παρεχώρησεν άνιδιοτελώς μιά αΐθουσά του, έλαβε χώραν ή έπιτυχημένη αυτή τελετή.
Τήν ’Εθνικήν μας Κυβέρνηση έξεϊΐροσώπησεν ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεο^ς, γενναίος Συνταγματάρχης καί στοργικός προϊστάμενος
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, κ. ’Ιωάννης Λαδάς, ό όποιος έγινεν άντικείμενον θερμοτάτων καί ενθουσιωδών έκδηλώσεων έκ μέρους όλων τών παρισταμένων.
Παρέστησαν : 'Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Ρίτσος, ό Άντιδήμαρχος κ. Ά νέστης, ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Τασιγιώργος, ό ’Αρχηγός τού
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Καραχάλιος, ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πό
λεων 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Στρατής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πει
ραιώς κ. Τσιοΰγκος, ό άναπληρωτής ’Αστυνομικού Διευθυντού ’Αθηνών κ. Κάκος,
ό Διευθυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Γιαννόπουλος, ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών κ. Τσαλτάκης, ό Διευθυντής τής'Υπηρεσίας
’Αλλοδαπών κ. Γαλανόπουλος, ό Διευθυντής τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών κ. Σταυρόπουλος, ό Διευθυντής τής 'Υπηρεσίας Προστασίας ’Εθνικού
Νομίσματος κ. Άγγελόπουλος, ό Διευθυντής τής Μηχανοκινήτου ’Αστυνομικής
'Υποδιευθύνσεως κ. Μπιτούνης, ό Διοικητής Τροχαίας Προαστίων Άντισυνταγματάρχης κ. Άθανασάκος, ό Προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ’Αστυνόμος κ. Λάμπρου, ό 'Υπασπιστής τού
κ. ’Αστυνομικού Διευθυντού κ. Λεκάκος, ό ’Αστυνόμος κ. Θεοχαρόπουλος, ό Διοικη
τής τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως κ. Άγγελόπουλος, ό Προϊστάμενος Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ντόντος, ό Προϊστάμενος
τού Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών κ. Ράϊκος,
ό 'Υποδιοικητής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών κ. Καραμούζης, ό ’Αστυνόμος κ.
Άδαμόπουλος Διοικητής Δ' Τμήματος, ό Δ /τής Τροχαίας Πειραιώς ’Αστυνόμος
κ. Κωτσόπουλος κ.ά.
’Επίσης παρέστησαν οί διατελέσαντες Διοικηταί Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών
κ.κ. Καραμπέτσος, ’Αρχιμανδρίτης, Παπασταφίδας, Μαρκόπουλος καί Χατζηελευθερίου. Τον τύπον αντιπροσώπευσαν οί εκλεκτοί δημοσιογράφοι καί θερμοί φίλοι
τής Αστυνομίας κ.κ. Άρνέλλος, Μαράκης, Καρατζαφέρης, Δαβίδ, Χιόνης, Βούρβουλης, Μαθιόπουλος, Βαφειουδάκης κ.λ.π.
Ε πίσ ης προσήλθε καί κλιμάκιο τής 'Υπηρεσίας Ειδήσεων καί Ραδιοφωνικών
’Επικαίρων, μέ έπί κεφαλής τού μέν Ε.Ι.Ρ. τον κ. ’ Ηλίαν Μαλάτον, τού δέ Κ .Ρ.Σ.Ε.Δ .
τον κ. Σισμάνην. Τήν βασιλόπιττα έκοψε ό κ. Λαδάς. 'Η δέ λίρα έπεσε στήν 'Υπηρε
σία ’Αμέσου Δράσεως, ή όποια άνεδείχθη τυχερή τής χρονιάς.
Κατά τή διάρκεια τής έπιτυχημένης αύτής συγκεντρώσεως, ώμίλησεν ό Διοι
κητής τής Τροχαίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Σταυρόπουλος, ό
όποιος είπε τά έξής :
« Έ ξοχώτατε κ. Γενικέ, κ. ’Αρχηγέ, κ. Διευθυντά, Κύριοι,
Έ κ μέρους τών υπαλλήλων τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας ’Αθηνών έπιτρέ-
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ψατε μοι, νά έκφράσω πρός ύμας τάς πλέον ένθέρμους εύχαριστίας, διότι άνταπεκρίθητε εις την πρόσκλησίν μας καί έτιμήσατε διά τής παρουσίας σας εις την σημερινήν
τελετήν τοΰ κοψίματος τής πίττας καί τής διανομής των δώρων.
Είναι γνωστόν, οτι άπό μακροϋ χρόνου αί Άθήναι άντιμετωπίζουν οξύ συγ
κοινωνιακόν καί κυκλοφοριακόν πρόβλημα, τάς έπιπτώσεις τοΰ οποίου ύφίστανται
όλαι αί μορφαί τής άνθρωπίνης δραστηριότητος. Μεταπολεμικώς έγένοντο βελτιώ
σεις εις τό αρτηριακόν δίκτυον των ’Αθηνών. Νέαι άρτηρίαι κατεσκευάσθησαν, πολ
λών υφισταμενην οδών συνετελέσθη ή διεύρυνσις καί ή άνακατασευή τών οδοστρω
μάτων. Ή κυκλοφοριακή ίκανότης πολλών νευραλγικής σημασίας διασταυρώσεων
ηύξήθη διά καταλλήλου διαρρυθμίσεώς των μέ νησίδας καί φωτεινήν σηματοδότησιν.
Διά τοΰ συστήματος τών μονοδρόμων έπεκτεινομένου πέραν τοΰ κέντρου τής πόλεως
και τής συντονισμένης αυτομάτου φωτεινής σηματοδοτήσεως έδιπλασιάσθησαν κατ’
ουσίαν αι ταχύτητες κυκλοφορίας καί αί κυκλοφοριακαί ικανότητες τών άρτηριών
τοΰ κέντρου τής πόλεως. ’Απαραίτητον νά κατασκευασθώσι εκτεταμένα συγκοινω
νιακά έργα, επίγεια καί ύπόγεια (Μ Ε Τ Ρ Ο ) διά τήν άποτελεσματικήν χρησιμοποίησιν
λίαν ηυξημένου άριθμοΰ συγκοινωνιακών μέσων, άτινα θά καλύψωσιν τάς άνάγκας
μετακινήσεως τοΰ πληθυσμοΰ τών ’Αθηνών. Σήμερον υπάρχουν εν λειτουργία 78
σηματοδοτούμεναι συντονισμέναι διασταυρούσεις καί 65 μεμονωμέναι τοιαΰται προκαθωρισμένης χρονικής διάρκειας. Ή προοδευτική ρύθμισις τοΰ συντονισμένου συ
στήματος σηματοδοτήσεως επιτρέπει ώριαίαν ταχύτητα 40 χιλιομέτρων. Παρά τάς
βελτιώσεις ταύτας ή έπιταχυνομένη αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τών ιδιοκτητών αύτοκινήτων οχημάτων, εισερχομένων εις την κυκλοφορίαν 2 αυτοκινήτων τήν ώραν, έκόρεσαν τό βελτιωθέν καί συμπληρωθέν κυκλοφοριακόν δίκτυον, μέχρι σημείου ώστε
εις πολλούς κρίσιμους σημασίας διαδρόμους οί κυκλοφοριακοί φόρτοι υπερβαίνουν
ήδη τάς ικανότητας τοΰ δικτύου.
Ή κυκλοφορία τών πεζών εις τό κέντρον τών ’Αθηνών είναι έξαιρετικώς με
γάλη, όφειλομένη εις τήν ομαδικήν μετακίνησιν εργαζομένων εις τό κέντρον τής πό
λεως ένθα εύρίσκονται έμπορικά καταστήματα, Δημόσιαι Ύπηρεσίαι, άγοραί κατα
ναλωτικών άγαθών. ’Επιβάλλεται ή λελογισμένη άπομάκρυνσις 'Τπηρεσιών καί άλλων
ιδρυμάτων καί ή έτι περαιτέρω κλιμάκο^σις τών ωρών ένάρξεως καί λήξεως τής εργα
σίας τούτων. Σοβαράς δυσχερείας εις τήν κυκλοφορίαν τών πεζών προξενοΰσι τά
έπί τών πεζοδρομίων έμπόδια (περίπτερα, άδειαι μικροπωλητών, καταλήψεις διά
διαφόρους άλλους σκοπούς), άτινα επηρεάζουν συχνάκις δυσμενώς τήν χο^ρητικότητα
καί άποτελεσματικότητά των.
’Εάν προστεθή εις τάς έλλείψεις τοΰ όλου κυκλοφοριακοΰ προβλήματος καί ό
παράγων άνθρωπος, δστις διακρίνεται διά τό χαμηλόν επίπεδον τής κυκλοφοριακής
αγωγής, ιδιαιτέρως τοΰ έργατικοΰ δυναμικού τοΰ άπασχολουμένου εις τάς συγκοι
νωνίας, τότε παρουσιάζεται άνάγλυφον τό όλον δυσχερές κυκλοφοριακόν πρόβλημα.
Ή κυκλοφοριακή αγωγή επιβάλλεται εις τά παιδιά άπό τής σχολικής περιόδου καί
εις τούς μεγάλους διά τής έκπαιδεύσεώς των εις καταλλήλους Σχολάς ή διά τής συνε
χούς διαπαιδαγωγήσεο^ς εις θέματα κυκλοφορίας.
'Η Τροχαία ’Αθηνών έχουσα έπίγνωσιν τής αποστολής της, παρά τήν οξύτητα
πού παρουσιάζει τό ολον κυκλοφοριακόν πρόβλημ,α, καταβάλλει ιδιαιτέραν προσπά
θειαν διά μίαν ταχεΐαν καί άσφαλή κίνησιν τών οχημάτων διά τοΰ κέντρου τής πόλεως,
ύπό δυσμενείς ένίοτε καιρικάς συνθήκας καί άνθυγιεινάς περιστάσεις λόγω τής πνιγηράς καταστάσεως δημιουργουμένης εις τό κέντρον τής πόλεως έκ τής εκπομπής
άκαύστο:>ν άερίων ένεκεν άτελοΰς καύσεως.
Διά τήν επιτυχίαν τής άσφαλοΰς κινήσεως τών οχημάτων έστράφη διοικητικώς
καί ποινικώς με ιδιαιτέραν σκληρότητα κατά τών παραβατών, ίεραρχήσασα τάς παρα
βάσεις άναλόγως τής σοβαρότητος τούτων, ϊνα έπί τώ τέλει έπιτύχη μείωσιν τών
ατυχημάτων τών ά.πειλούντων τό ΰψιστον αγαθόν τοΰ άνθρώπου τήν ζωήν ή τήν σω-
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ματικήν του ακεραιότητα. Παρά τοϋ αύξανομένου καθ’ έκάστην άριθμοϋ των κυκλοφορούντων οχημάτων, έπετεύχθη μείωσις κατά 10,1% τοϋ άριθμοϋ των ατυχημάτων
καί κατά 10,8% τοϋ ά.ριθμοΰ των παθόντων προσώπων.
Διά την έπιτυχίαν της ταχείας διακινήσεως των οχημάτων ή Τροχαία ’Αθηνών,
έχουσα έπίγνωσιν τής αξίας τοϋ χρόνου άπό πλευράς οικονομικής ώφελείας ή αναγκας
έκ διαφόρων περιστατικών, καταβάλλει ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά την άρσιν παντός
έμποδίου, άνακόπτοντος την κίνησιν τών οχημάτων καί την άνάπτυξιν τοϋ επιτρεπομένου ορίου ταχύτητος, ιδία εις τα μέσα κοινής μεταφοράς διά την ταχεΐαν διακίνησιν τών εργαζομένων. Διά την έπιτυχίαν τής άσφαλοΰς καί ταχείας κινήσεως τών
οχημάτων χρησιμοποιεί έκτος τών ειδικευμένων τροχονόμων καί τεχνικά μέσα άτινα
έξασφαλίζουν άναλόγως τοϋ κυκλοφοριακοΰ φόρτου είσοδον ή^έξοδον έκ τής πόλεως
έλευθέραν καί σύντομον κίνησιν τών κυκλοφορούντων οχημάτων.

Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Συνταγματάρχης κ. ’Ιωάν
νης Λαδάς, κόπτει την βασιλόπιτταν της 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών.

Αί έσωτερικαί ΰπηρεσίαι τής Τροχαίας έχουσι όργανωθή κατά τοιοΰτον τρόπον
ώστε τά διάφορα ατυχήματα ή συμβάντα διερευνώνται έπιστημονικώς, τά δέ δεδόμενα
τής έρεύνης ταξινομούνται έπιμελώς ίνα άποτελέσωσι μελλοντικώς πηγήν πληροφο
ριών καί οδηγόν λήψεως μέτρων διά την άποτροπήν δυστυχημάτων ύπό τάς αύτάς
περιστάσεις.
’Αξιότιμοι κύριοι,
Τά δώρα τά όποια θά διανεμηθούν εις τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας δεν
έδόθησαν άπό τούς δωρητάς δΓ οικονομικήν ένίσχυσιν, άλλά εις άναγνώρισιν τών κό
πων πού καταβάλλουν οί Τροχονόμοι ύπό λίαν δυσμενείς περιστάσεις διά τήν ομαλήν
καί ασφαλή κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων.
Ή εύγενής αυτή χειρονομία τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας προς τούς Τροχονόμους
τών ’Αθηνών, μας συγκινεΐ βαθύτατα καί μάς τονώνει εις τήν διεξαγωγήν τοϋ σκλη
ρού μας άλλά γεμάτου ένδιαφέρον έργου, διά τήν έξασφάλισιν μιάς ταχείας καί
προ παντός άκινδύνου, άνευ ατυχημάτων κυκλοφορίας.
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Προ τής 21ης ’Απριλίου ή Τροχαία ’Αθηνών, λόγω των οχλοκρατικών δια
δηλώσεων αίτινες καθημερινώς έκινοϋντο όμαδικώς εις τάς κεντρικάς άρτηρίας τοΰ
κέντρου τών ’Αθηνών έξ ού άπεσύροντο τά μέσα κοινής μεταφοράς, έκ τοϋ φόβου
ανατροπής ή πυρπολήσεως, εύρίσκετο εις φυσικήν αδυναμίαν νά ρυθμίση την κίνησιν,
μέ άποτέλεσμα δημιουργίας τρομερας ανωμαλίας εις την κυκλοφορίαν. Μετά την 21ην
’Απριλίου ή ’Εθνική Κυβέρνησις άποτελουμένη άπό τίμιους, αποφασιστικούς καί
δυναμικούς ’Αξιωματικούς, ώς καί έπιλέκτους καί θαρραλέους 'Έλληνας, έπέβαλεν
την ήσυχίαν καί τήν τάξιν, οδηγούσα τήν Πατρίδα μας προς τήν ποθουμένην αναγέν
νησή καί τον Ελληνικόν λαόν προς τήν ευημερίαν, τήν ένότητα, τήν ειρήνην καί την
δύναμιν. Τά μέλη τής Κυβερνήσεως μέ τον δυναμικόν Προυθυπουργον κ. Γ. Παπαδόπουλον φλέγόμενα άπο ύψηλότερα ιδανικά άνεστήλωσαν διά τής άποφασιστικότητός των το ’Εθνικόν φρόνημα καί τήν ’Εθνικήν άξιοπρέπειαν.
’Αξιότιμοι κύριοι,
Δ ι’ έμοϋ οί υπάλληλοι τής Τροχαίας ’Αθηνών σας εύχαριστοΰν θερμότατα καί
σας εύχονται, πάσαν χαράν, υγείαν καί ευτυχίαν, διά σάς προσωπικώς καί τάς οικο
γένειας σας.
Ζήτω τό ’Έθνος !
Ζήτω ή ’Εθνοσωτήριος ’Εθνική Κυβέρνησις τής 21ης ’Απριλίου !».
Μετά τόν.κ. Σταυρόπουλον, έπλησίασε στο μικρόφωνο ό Γενικός Γραμματεύς
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Συνταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Λαδάς, ό όποιος—
συνεχώς διακοπτόμενος ά.πό ενθουσιώδεις επευφημίας καί ζητωκραυγάς—μετεφερε
τον χαιρετισμόν τοΰ κ. Προέδρου τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεινς, ύπεγράμμισε τις
μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες πού προσφέρει ή Τροχαία ’Αθηνών, ανέλυσε τά γενικά
καθήκοντα καί τις ύποχρεώσεις τών ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων καί έξέφρασε τις
θερμότερες εύχές του, διά τό Νέον ’Έτος.
Πυκνά, παρατεταμένα καί ενθουσιώδη χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τοΰ
χαιρετισμοΰ τοΰ κ. Λαδά, προς τον όποιον τά Σοόματα ’Ασφαλείας προσβλέπουν με
πίστιν καί εμπιστοσύνην.
ΚΑΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ , ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΙΑ ΑΛΛΗ Τροχαία τώρα. 'Η Τροχαία Πειραιώς. Είχε τή δική της σειρά,
τήν άλλη μέρα, νά κόψη τήν πίττα της καί νά μοιράση τά δώρα στούς τροχονόμους της.
Μιά, επίσης, πολύ επιτυχημένη τελετή, πού έ'λαβε χώραν στις ένδεκα τό πρωί τής
Τρίτης, 9 ’Ιανουάριου 1968, στήν αίθουσα τελετών τής ’Αστυνομικής Λέσχης Πει
ραιώς, παρουσία τοΰ Γενικοΰ Γραμματέο^ς τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως καί
εκλεκτού τών Σωμάτων ’Ασφαλείας Συνταγματάρχου κ. Ίο^άννου Λαδά, καί τοΰ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Χρυσοστόμου.
Παρέστησαν : ό Νομάρχης Πειραιώς κ. Καλογερόπουλος, ό Δήμαρχος Πει
ραιώς κ. Σκυλίτσης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Τασιγιώργος, δ Πρόε
δρος τοΰ Ο.Λ.Π. κ. Βέλιος, ό Γενικός Γραμ,ματεύς τοΰ 'Υπουργείου Εμπορικής Ναυ
τιλίας κ. Λαγο^νίκας, ό Γενικός Διευθυντής 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Στρατής, δ Στρατιωτικός Διοικητής Πειραιώς κ. Πανδής, ό Ναυτικός Διοικητής Νοτίου
Αιγαίου κ. Πετμεζάς, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πειραιώς κ. Κομνηνός,
ό Λιμενάρχης Πειραιώς κ. Γράβαρης, ό Γενικός Γραμματεύς Ο.Λ.Π. κ. Μαντζουράνης, ό Διοικητής Χωροφυλακής Πειραιώς κ. Ζησιμόπουλος, δ Διοικητής Πυροσβε
στικής 'Υπηρεσίας κ. Σβολόπουλος, δ Δ/ντής Τελωνείων Πειραιώς κ. Σεπεντζής,
δ Δήμαρχος Κερατσινίου κ. Δαβάκης, δ Δήμαρχος Δραπετσώνας κ. Παπαντωνίου,
δ Δήμαρχος 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη κ. Λιανόπουλος, ό Δήμαρχος Ν. Φαλήρου κ.
Κατσουλάκος, ή πρόεδρος τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κα Άθηνά Δηλαβέρη, ό ταγμα
τάρχης τής Ε.Σ.Α . Πειραιώς κ. Ζουλΐνος, δ Δ/ντής τής Ίωνιδείου Σχολής Πειραιώς
κ. Κεφάλας, δ Πρόεδρος τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου Πειραιώς κ. Κασιμάτης, όλοι οί
Δ/νταί έφημερίδων καί δημοσιογράφοι τοϋ Πειραιώς κ.ά.
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Επίσης, παρέστησαν οί ’Αστυνομικοί Δ/νταί κ.κ. Τσαλτάκης, Γαλανόπουλος,
Μπιτουνης, Σταυρόπουλος, Μπούρας, Άγγελόπουλος, Δασκαλόπουλος κ.λ.π.
Ομίλων σχετικώς, κατά την τελετήν, ό Γενικός Γραμματεύς του 'Υπουργείου
Δημοσίας Ταξεως, Συνταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Λαδάς, ύπεγράμμισε μέ εντυπω
σιακόν τροπον το ζωηρόν ενδιαφέρον τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως για τά Σώματα
Ασφαλείας και ετονισεν οτι πολύ σύντομα θά ένισχυθοϋν μέ τά σύγχρονα εκείνα
μέσα, ώστε ν ανταποκριθοΰν πληρέστερα στον προορισμόν τους, καταχειροκροτηθείς
ένθουσιωδώς.
Εξ άλλου, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς κ. Δ. Κωτσόπουλος,
ώμίλησεν ώς εξής :
« Ι ο Τμήμα Τροχαίας Κινησεως Πειραιώς σάς καλωσορίζει, σάς εύχεται κάθε
ευτυχίαν και σάς ευχαριστεί θερμώς, διότι είχατε την καλωσύνην νά τιμήσετε διά τής
παρουσίας σας την σεμνήν αυτήν εορτήν του κοψίματος τής πίττας καί τής διανομής
τών δώρων εις τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας.
Τήν παραμονήν του νέου έτους ή πόλις τού Πειραιώς, έκτιμώσα τάς υπηρεσίας
....
,
. , αφόρα τό όιεΟνως κρατ
θιμον και καμνει παντοειδείς προς αύτούς προσφοράς, εις ένδειξιν άγάπης καί ευ
γνωμοσύνης δια τήν τοιαύτην άμέριστον συμβολήν των.
Τα προσφερομενα δώρα συμβολον τής συμπάθειας, τής έκτιμήσεως, τής άγάπης
και τής εμπιστοσύνης τής Πειραικής Κοινωνίας, οχι μόνον προς τούς υπαλλήλους τής
Τροχαίας, αλλα και την ’Αστυνομίαν γενικώτερον, είναι ακόμη μία άπόδειξις άναm il π τι Trrwirw\ vr/i ι/ αιμ/ λμ.^,λ,Γ
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νατην προσπάθειαν δια την επιτευξιν εύρύθμου έν τή Πόλει του Πειραιώς κυκλοφο
ρίας και^ την προστασίαν τής ζωής και τής σωματικής άκεραιότητος τών κατοίκων
αυιής, αφ ετερου δε οτι οι υπάλληλοι τούτου πιστοί πρός τήν ύπό τής ’Εθνικής
Κυβερνήσεως, τής προελθουσης εκ τής ’Εθνοσωτηρίου Έπαναστάσεο^ς τής 21ης
Απριλίου^ 1967, χαραχθεϊσαν γραμμήν, έπιτελοΰν τό έργον των ώς οί Νόμοι του
Κράτους ορίζουν, απηλλαγμενοι τών παντός είδους πιέσεων τοΰ παλαιοκομματισμοΰ
και ιής φαυλοκρατιας και αφωσιωμενοι εις την ’Αστυνομικήν ιδέαν καί τήν ιδέαν τής
Πατριδος. Πέραν δε τούτου επιδίδονται απερίσπαστοι εις τά καθήκοντα των, χωρίς
απασχήλοΰνται εις την αντιμετωπισιν τών ορδών του πεζοδρομίου, αί όποΐαι
εςελλιπον άπαξ δια παντός, χάρις εις τήν γενναιότητα καί τον πατριωτισμόν τών
Προ^τοπόρων τής Έπαναστάσεο^ς.
Κύριε Γενικέ,
Τόσον ό όμιλών, ώς Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως, όσον καί οί
υπάλληλοι τοΰ Τμήματος τούτου σάς ύποσχόμεθα οτι καί κατά τό έπελθόν έτος 1968,
εχοντες ως γνωμονα την φωτεινήν λεωφόρον τήν όποιαν ή ’Εθνική μας Κυβέρνησις
εχαραξε και το συμφέρον τής φιλτάτης μας Πατρίδος, θά πράξωμεν τό πάν διά νά
ανταποκριθώμεν εις τας προσδοκίας τής Πειραϊκής κοινωνίας καί θά καταστήσωμεν
τήν κυκλοφορίαν πλέον εύρυθμον εις τήν πόλιν τοΰ Πειραιώς.
—
5
t Τέλος επιτρέψατε μου να σάς ευχαριστήσω καί πάλιν θερμώς καί νά σάς εύχηθώ
εκ μέρους τών υπάλληλων τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως δπως τό έτος 1968
χαριση εις ^1 μάς προσωπικώς και τας οικογένειας σας, υγείαν, χαράν καί εύτυχίαν».
J ii ύστερα τον λόγον έλαβεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Κων
σταντίνος Τσιοΰγκος, ό όποιος είπε τά έξής :
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«Σεβασμιώτατε, Κύριε Γενικέ Γραμματεΰ τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Κύριε
Α ρχη γέ, Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Ιίυρίαι καί Κύριοι,
Σας εύχαριστώ καί έγώ, θερμότατα, διότι διά τής παρουσίας σας λαμπρύνετε,
πράγματι, τήν τελετήν κοπής τής πίττας τής Τροχαίας Πειραιώς καί διανομής των
δώρων εις τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους ύπαλλήλους αύτής.
'Ο κ. Διοικητής τής Τροχαίας ήρμήνευσεν, κατά τρόπον άπολύτως ικανοποιη
τικόν, το ευγενές καί πολιτισμένον έ'θιμον τής προσφοράς δώρων προς τούς υπαλλή
λους τής Τροχαίας. Έ ξ άλλου κατά τρόπον λίαν εϋστοχον έπεξήγησεν τό γεγονός
λτι τα προσφερθέντα εφέτος δώρα ύπερέβησαν τά τοιαϋτα τών παρελθόντων ετών.

'Ο Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Συνταγματάρχης κ.
’Ιωάννης Λαδάς, κόπτει τήν βασιλόπιτταν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.

Τό κατ’ έμέ θά επεθύμουν νά τονίσω δτι ή εμπράκτους καί τόσον δαψιλώς
έκφρασθεΐσα εμπιστοσύνη καί αγάπη τοϋ Πειραϊκοΰ κοινού προς τούς άνδρας τής Τρο
χαίας καί ολοκλήρου τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, κατ’ έπέκτασιν, άποτελεΐ άφ’ ενός
μέν τήν μεγαλυτέραν ηθικήν ίκανοποίησιν διά τούς ύπέρ τοϋ κοινωνικού συνολου μοχθοΰντας ’Αστυνομικούς, άφ’ ετέρου δέ αστείρευτου πηγήν έμπνεύσεως, θάρρους
καί δυνάμεως διά την μετά τοϋ αύτοϋ ζήλου έξακολούθησιν τής σπουδαίας κοινωνικής καί Εθνικής άποστολής των.
'Ως Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας ΓΙειραιους υπόσχομαι—μέ
πλήρη έπίγνωσιν τής σημασίας τοϋ πράγματος—οτι ή ύπ’ έμ.έ 'Υπηρεσία διά τοϋ συ-
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νόλου των υπαλλήλων της, θά προσπαθήση, πάση δυνάμει, όπως και κατά τδ άρξάμενον έτος άνταποκριθή, πλήρως, προς τάς προσδοκίας του Άστυνομευομένου κοινού
καί τήν εμπιστοσύνην τής Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως τής οποίας την
ύπέροχον ’Εθνικήν γραμμήν θά άκολουθήση μέ πίστιν άπαρασάλευτον, συνέπειαν
ύποδειγματικήν καί ενθουσιασμόν δημιουργικόν.
'Ο Πειραιεύς, ό πρώτος λιμήν τής Χώρας, ό πακτωλός αύτός ό όποιος αΐμοδοτεϊ εις βαθμόν έντυπωσιακόν τήν ’Εθνικήν μας Οικονομίαν, καλπάζει άλματωδώς
προς μίαν κατακόρυφον άνοδικήν πορείαν, εις δλας τάς εκφάνσεις τής οικονομικής
καί κοινωνικής του ζωής. 'Η άνοδος αυτή γεννά σειράν προβλημάτων καί άναγκών
εις τον τομέα τής Άστυνομεύσεως. Τοΰτο σημαίνει δτι ή ’Αστυνομία του Πειραιώς
διαθέτουσα άριστον έμψυχον υλικόν έχει ώστόσον άνάγκην έτι ένισχύσεως διά του
τεχνικού εκείνου εξοπλισμού, ό όποιος θά συντονίση καί εναρμόνιση τό έργον της,
προς τάς άνακυπτούσας ημέρα τή ημέρα νέας άνάγκας τής Πόλεως εις τήν περιοχήν
τής άρμοδιότητός της.
Έπωφελούμ,ενος τής ένταΰθα παρουσίας του Γενικού Γραμματέως του 'Υ
πουργείου Δημ. Τάξεως, Συνταγματάρχου κ. I. Λαδά, τού άγνοΰ, γενναίου καί δυ
ναμικού Στρατιώτου, ό όποιος ύπήρξεν έκ τών ήγετικών στελεχών τής ’Εθνεγερσίας
τής 21ης ’Απριλίου καί είναι έκ τών γνησιωτέρων φορέων καί εκφραστών του πνεύ
ματος αύτής, παρέχω τήν κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν ότι έν πάση περιπτώσει ή
’Αστυνομία ΙΙειραιώς, θά έπιτύχη τούς ύψηλοτέρους δυνατούς στόχους εις τον τομέα
εύθύνης της διά τής μεθόδου τής όλοψύχου καί άνευ ορίων άφοσιώσεως εις τό κα
θήκον. Τούτο δέ διότι είναι άποφασισμένη όπως άντί πάσης θυσίας συμβάλη, άπό
τής σκοπιάς της εις τό τιτάνειον άναγεννητικόν έργον εις τό όποιον έχει άποδυθή
ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις ύπό τήν έμπνευσμένην καί δυναμικήν ηγε
σίαν τού ύψιπέτου άετοΰ, τού άνυπερβλήτου Πρωθυπουργού μας κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου.
Καί τώρα σάς προσκαλώ ν’ άναφωνήσωμεν :
Ζήτω ή Ελλάς !
Ζήτω ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις!
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων !».
Τέλος, έκοψε τήν βασιλόπιττα ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως, Συνταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Λαδάς, έν μέσω ζωηρών εκδηλώσεων
καί επευφημιών όλων τών παρισταμένων.
Καί ή θαυμασία αυτή γιορτή έκλεισε μέ δεξίωση στή Λέσχη τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως Πειραιώς.
Συγχαρητήρια σέ όσους κόπιασαν γιά τήν επιτυχία αύτής τής άλησμόνητης
συγκεντρώσεως.
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Τ Σ Ι ΕΦΘΑΣΑΜΕ στήν πιο σοβαρή καί άξιόλογη ’Αστυνομική συγκέντρω
ση τού έτους. Στήν κοπή τής βασιλόπιττας τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών
πού έγινε σέ μιά αίθουσα τού ξενοδοχείου «Ε Σ Π Ε Ρ ΙΑ ΠΑΛΛΑΣ», ή διεύθυνση
τού όποιου τήν προσέφερε πρόθυμα καί άνιδιοτελώς.
Δευτέρα 15 ’Ιανουάριου. . . ’Επί τού πιεστηρίου δηλαδή. . .
Μιά τελετή αξέχαστη, γεμάτη έθνικό παλμό καί αγάπη,.πού έγοήτευσε όσους
τήν παρακολούθησαν. Καί αύτό χάρη στον ’Αστυνομικό Διευθυντή ’Αθηνών κ. Β.
Σακελλαρίου καί τούς εκλεκτούς συνεργάτας του, οί όποιοι παρουσίασαν μιά ακριβή
γιορταστική εικόνα χαράς καί πολλών συγκινήσεων.
Τή γιορτή αύτή έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους δ ’Αντιπρόεδρος τής Εθνικής
μας Κυβερνήσεως καί 'Υπουργός τών Εσωτερικών κ. Στυλιανός Παττακός, ό ύφυ-
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πουργός των Οικονομικών κ. Λιζάρδος δ Γενικός Γραμματεύς του 'Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως, Συνταγματάρχης κ. ’Ιωάννης Λαδάς, οί ’Αρχηγοί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικού Σώματος, κ.κ. Τασιγιώργος, Μαλοΰκος καί Καραχάλιος, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ρίτσος, ό Άντιδήμαρχος κ. Ά νέστης, ό Διοικητής ’Εμπορικής Τραπέζης κ. Στρατής Άνδρεάδης, ό Διευθυντής τής
έφημερίδος «ΒΡΑΔΥΝΗ» κ. Άθανασιάδης, ό Προϊστάμενος τής ’Ιατροδικαστικής
'Υπηρεσίας ’Αθηνών κ. Καψάσκης καί άλλοι έπίσημοι.
Τήν ’Εκκλησία άντιπροσώπευσεν ό Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Περιστεράς,
βοηθός ’Αρχιεπισκόπου.

(,'Ο ’Αντιπρόεδρος της ’Εθνικής Κυβερνήσεως |καί 'Υπουργός ’Εσωτερικών κ. Στυλιανός
Παττακός, κόπτει τήν ,βασιλόπιτταν τής ’Αστυνομικής^ Διευθύνσεως ’Αθηνών. Π αρ’
αύτόν ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Συνταγματάρχης
κ. ’Ιωάννης Λαδάς.

Παρέστησαν έπίσης : ό ’Ανώτερος Διοικητής Χουροφυλακής Πρωτευούσης,
ταξίαρχος κ. Δεδούσης, ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Στρατής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Σακελλαρίου,
ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Τσιοϋγκος, δ Διευθυντής ’Αστυνομικών
Σχολών κ. Γιαννόπουλος, ό Διευθυντής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρε
σιών κ. Τσαλτάκης, ό Διευθυντής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ.
Παπασπυρόπουλος, ό Διευθυντής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. Γιαννακόπουλος,
ό Διευθυντής τής 'Υπηρεσίας Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος κ. Άγγελόπουλος,
ό Διευθυντής τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών κ. Γαλανόπουλος, ό Διευθυντής τής Μη-
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χανοκι νη τ ου Αστυνομικής Υποδιευθύνσεως ’Αθηνών κ. Μπιτούνης, ό Διευθυντής
Αποθήκης Υλικού κ. Μπουρας, ο Διευθυντής ΕΤΥΑΠ—ΤΑ ΤΑΠ κ. Τσάδαρης, ό
Διευθυντής Επιμελητείας κ. Στόκας, ό Διευθυντής Πολιτικής Ά μύνης κ. Νικολουλεας, ο Διευθυντής ’Αστυνομίας Τουρισμού κ. Τσατούχας, 6 Διευθυντής Γραφείων
Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων κ. ’Αρβανίτης, ό Α' Υποδιευθυντής ’Αθηνών κ.
Κακός, ο Διευθυντής ’Εθνικής Ασφαλείας κ. Δημητρόπουλος, ό Διοικητής Τροχαίας
Π poac
ιστίων κ. Αθανασάκος, ό Διευθυντής Μηχανοκινήτου Πειραιώς κ. Ντουφεξής,
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■τυνομικοί ΛιευΟυνταί Άθην
ραιώς, οι Διοικηται Τμημάτων καί Παραρτημάτων ’Ασφαλείας ’Αστυνομικής Διευθυνσεως Αθηνών, ο Προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας Π?ςηροφοριών 'Τποδιευθύνοεως
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών κ. Λάμπρου, ό ’Αστυνόμος τής ' Υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών κ. Καραπαναγιώτης καί όλοι οί Προϊστάμενοι ' Υπηρεσιών
καί Τμηματάρχαι τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
< π __ χ·_ .....
'ϋ·,·,...... ~ <ττ

κατά μεγαλύτερον μέρος οφείλεται
πΐιυχία τής τελετής), ο συνεργάτης του Ε.Ι.Ρ. κ. Γ. Γιαγιάννης, ό Διευθυντής
τής Διαφημιστικής Εταιρείας A.B.C. κ. Λάσσος, οί υγειονομικοί ’Αξιωματικοί
κ.κ. Πάγκος, Ρίγγας, Κατσάνης, Κιούπης, Μαρτάκος, Ρόζος καί Καστρίτσιος, οί
Δημαρχ_οι . Δάφνης κ. Καραχαλιος, Ζωγράφου κ. Μπαχτής, Βύρωνος κ. Λιάσκας,
Καλλιθέας κ. Καφιρης, Περιστεριού κ. Γολεμάτης, Καισαριανής κ. Καρακάσης,
Ταυρου κ. Ζαβακοπουλος καί Γαλατσίου κ. Βακαλόπουλος.
Εκ μέρους τού Τυπου παρέστησαν οί εκλεκτοί δημοσιογράφοι καί ειλικρινείς
φίλοι και συνεργαται τής ’Αστυνομίας κ.κ. Άρνέλλος, Μαλάτος, Μαράκης, Δαβίδ,
ϋυπολιτιδης, Βουρβουλης, Μαθιουδάκης, Καραντζαφέρης, Κολοκοτρώνης, Παπαμιχαλακης, Σταματόπουλος, Βαξεβανίδης καί Μαθιόπουλος.
,
Μετά την κατανυκτικη Ιερά ’Ακολουθία, ώμίλησεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
Αθηνών κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, ό όποιος είπε τά εξής :
«Θεοφιλέστατο Επίσκοπε, Έ ξοχώτατε Κύριε ’Αντιπρόεδρε, Έ ξοχώτατε Κύριε
Υπουργέ, Αςιοτιμε κ. Γενικέ Γραμματεΰ, Κύριοι Κύριοι ’Αρχηγοί, Κύριοι,
’ Δβ ~ ^ L
~°ύ Δεου Ετους, οι υπάλληλοι τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας
Αθηνών και έγώ προσωπικώς σας άπευθύνομεν τάς πλέον ενθέρμους καί έγκαρδίους

„
,
.
.
, 1 μΐ·ας τοιαυτης θερμής καί ειλικρινούς συμπαραστάσεως, ητις εκφράζεται δι’ έργων καί ούχί δι’ ωραίων λόγων καί υποσχέσεων, Ήσθάνημεν εξαιρετικώς ζωηρόν τό Κυβερνητικόν ένδιαφέρον δι’ όλα τά θέαατα άτι
πνα απα-
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σχολούν τας Υπηρεσίας μας καί εϊμεθα βέβαιοι δτι τής ιδίας θά τύχωμεν κατανοήσεως εκ^μερους υμών καί κατά την διάρκειαν του άρξαμένου ήδη Νέου ’Έτους.
Εύχαριστουμεν ^επίσης θερμώς καί άπαντας τους λοιπούς έκλεκτούς προσκεκλημενους μας, οι οποίοι δια τής παρουσίας των λαμπρύνουν την σημερινήν μας έορτήν.
Ιελος εύχαριστοΰμεν ιδιαιτέρως τ-ήν Διεύθυνσιν του Ξενοδοχείου «Ε Σ Π Ε ΡΙΑ ΠΑΛΛΑΣ», ήτις προθύμως καί αφιλοκερδώς παρεχώρησεν τάς αίθούσας του παοόντος
Ξενοδοχείου.
‘
Κύριοι,
,
Ά πο τής 2'1ης ’Απριλίου, δτε αί ’Ένδοξοι καί ήρωϊκαί Έθνικαί Ένοπλοι Δυ
νάμεις τής Χώρας άνέλαβον την διακυβέρνησιν τής πατρίδος μας, είς τον Ελληνικόν
Αωρον συντελεΐται μία άνευ προηγουμένου αναδημιουργία τών πάντων. Γενναίοι
Αξιωματικοί, διακριθεντες εις τα πεδία τών μαχών, έτόλμησαν την ύστάτην στιγμην να λαβουν ανα χεΐρας το πηδάλιον του καταποντιζομένου σκάφους καί νά σώ
σουν έκ βεβαίου ολέθρου τ-ήν φιλτάτην μας πατρίδα. Καί μόνον διά την πράξιν των
αυτήν τούς ανήκει ή αίωνία ευγνωμοσύνη τού Έθνους. Το πνεύμα τής Έπαναστάσεως
^ιήζ 21ης Απριλίου, το^ οποίον η Εθνική Κυβερνησις διά τού μέχρι τοΰδε έργου της
ενεφύσησεν είς τούς το Εθνικόν καί μόνον συμφέρον σκεπτομένους "Ελληνας, αι
χμαλωτίζει τας σκεφεις μας και κατευθύνει τας ένεργείας μας. Πιστοί Στρατιώται
τής Μεγάλης ’Ιδέας τ-ήν οποίαν ενσαρκώνει ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου,
συμπαρισταμεθα ολοψυχως εις το ’Εθνοσωτήριον τής Κυβερνήσεως έργον. Καί γνωΡ ^ε\ σήμερον η πατρις μας ημέρας Εθνικής ’Αναγεννήσεως καί άπ’ άκρου είς άκρον
Ελληνικής γης η ατμόσφαιρα δονεΐται απο τας υπέρ της Κυβερνήσεως ευχα
ριστήριους ιαχας. Ζείδωρος αύρα ελπίδων δια μιαν καλλιτέραν αΰριον ημών τε καί τών
έπιγενομένων θωπεύει τάς Έλληνικάς παρειάς. Είς την υπό τής ’Εθνικής μας Κυ
βερνήσεως ^άναληφθεΐσαν τεραστίαν προσπάθειαν Εθνικής ’Αναδημιουργίας, ή
Διευθυνσις Αστυνομίας Αθηνών, τής οποίας έχω την τιμήν νά προΐσταμαι άπο τών
πρώτων ωρών τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, έδωσε πρώτη το «παρών» δι’
δλων τών ύπ’ αυτής 'Υπηρεσιών, ένεστερνίσθη απολύτως καί κατενόησε πλήρως τούς
σκοπούς και τας επιδιωςεις αυτής. Και θεωρώ εαυτόν ευτυχή, έν ταύτω δέ καί ύπερηφανον, πιστευων ότι αυτή επετέλεσεν εις το ακέραιον τό καθήκον της. Έ π ’ εύκαι
ρέ-, άναφερόμενος άπολογιστικώς είς το κατά την διάρκειαν τού παρελθόντος έτους
έπίτελεσθεν^ ύπ’ αύτής έργον, είμαι υποχρεωμένος νά τονίσω καί νά σημειώσω δτι
άπαντες οί υπάλληλοί της, άναγνωρίζοντες άπολύτως το Έθνοσωτήριον τής Εθνικής
Κυβερνήσεως έργον καί έχοντες ώς γνώμονα τό ’Εθνικόν καί μόνον συμφέρον,
ήργάσθησαν μέ άξιοθαύμαστον ζήλον καί επιμονήν. Θέματα Εθνικής καί Δημοσίας
’Ασφαλείας, Τάξεως, Τροχαίας καί ’Αγορανομίας άντιμετωπίσθησαν μετά ίδιάζοντος
ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα τοον προσπαθειών μας υπήρξαν λίαν ικανοποιητι
κά. Ιδιαιτέρως τα θέματα ’Εθνικής ’Ασφαλείας, λόγω τής σοβαρότητος καί τής
σημασίας των δι’ αυτήν ταύτην την υπαρξίν μας ώς ’Έθνους καί ώς φυλής, άπησχόλησαν λίαν σοβαρώς τάς 'Υπηρεσίας μας. Καί υπήρξαν καίρια, ίνα μή εϊπω συντρι
πτικά, τα κατα του παρανομως και αντεθνικως δρωντος κομμουνισμού πλήγματα,
μέ αποτέλεσμα νά εξαρθρωθούν πλήρως νεοσυσταθέντα ή παλαιά δίκτυα τούτου. Καί
οφείλω δημοσίως ν’ άπονείμω τον δίκαιον έπαινον καί νά έκφράσιυ τον θαυμασμόν
μου ιδιαιτέρως είς τάς 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας ’Αθηνών, οί ύπάλληλοι τής οποίας
χάρις είς την θέρμην, τον ζήλον περί τό υπηρεσιακόν καθήκον καί τ-ήν πίστιν είς τήν
σοβαρότητα τής αποστολής των, έπέτυχον άριστα αποτελέσματα καί προεκάλεσαν
τά θερμά συγχαρητήρια τών ίεραρχικώς Προϊσταμένων των ώς καί τών μελών τής
’Εθνικής Κυβερνήσεως.
Μολονότι είς τά θέματα Εθνικής ’Ασφαλείας, ούς άλλωστε έπεβάλλετο, έδώσαμεν πρωταρχικήν σημασίαν, έν τούτοις καί είς τούς άλλους τομείς δραστηριότητός
μας, ουδολως υστερησαμεν. Χάρις εις την επιδειχθεΐσαν καί έπιδεικνυομένην πλήρη
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κατανόησιν καί συμπαράστασιν απάντων των μελών της ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως,
του Κυρίου Γενικού Γραμματέως, Συνταγματάρχου κυρίου Λαδά καί τοϋ κυρίου ’Αρ
χηγού του ’Αστυνομικού Σώματος, πιστευομεν οτι επετυχομεν την εδραιωσιν του
αισθήματος άσφαλείας καί τάξεως εις τδ κοινον.
Τδ τέλος τοϋ 1967 άπετέλεσεν όρόσημον της πρώτης φάσεως των άγώνων τής
’Αστυνομίας ’Αθηνών πρδς συνεπικουρίαν τοϋ Έθνικοΰ μας Στρατοΰ.
Τοΰτο δεν σημαίνει δτι θά θέσωμεν τδ δπλον παρά πόδας. Τουναντίον μέ τδ
δπλον συνεχώς άνά χεΐρας καί έν πλήρει πολεμική ετοιμοτητι επιθυμώ την επίσημον
ταύτην στιγμήν, καί έν πλήρει έπιγνώσει τών ευθυνών μου, να παοασχω την ρητην
καί κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν δτι καί κατά τδ αρξαμενον ηδη έτος απαντες οι
ύπ’ έμέ υπάλληλοι καί έγώ προσωπικώς, έμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι ύπδ τοϋ
πνεύματος τής ’Εθνοσωτηρίου Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, θά συνεχίσωμεν
μέ τδν αύτδν ζήλον έκτελοΰντες εις τδ ακέραιον τδ πρδς την κοινωνίαν καί την Πα
τρίδα καθήκον μας, συνεπείς πρδς την μέχρι τοΰδε λαμπράν ιστορίαν τοϋ ’Αστυνομι
κού Σώματος.
’Αξιότιμοι κύριοι,
Ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας ’Αθηνών συμμορφουμένη καί αύτή πρδς ένα παλαιδν δσον καί ώραΐον Χριστιανικόν έθιμον, το εθιμον δηλαδη τής κοπής τής βασιλοπιττας καί επιθυμούσα έν ταύτώ την άνάπτυξιν τών ανθρωπίνων και δημοσίων σχεσεων
της, άπεπειράθη την όργάνωσιν τής παρούσης τελετής, την έπιτυχίαν τής οποίας υ
μείς καί μόνον θά κρίνετε. Ουτω δια τών πασης φυσεως μέχρι σήμερον εκδηλο^σεων
μας καί διά τής σημερινής τοιαύτης έπιδιώκομεν την έξωτεοίκευσιν τοϋ έσωτερικοΰ
μας κόσμου, άγνώστου, άτυχώς, είς τούς πολλούς. Σημαντική μερίς τοϋ κοινοΰ παρατηροΰσα ήμάς μόνον κατά τήν άσκησιν τοϋ έπιπόνου καί ΐδιομόρφου έπαγγέλματός
μας, άγνοεΐ δτι καί ήμεΐς διαπνεόμεθα ύπδ άνθρωπιστικών αισθημάτων. Καί μολο
νότι, λόγω τής φύσεως τοϋ έπαγγέλματός μας εΐμεθα ένίοτε υποχρεωμένοι να πικραίνωμεν μερικούς έν τούτοις, εΐλικρινώς πιστεύσατέ μας, ούδέν τδ προσωπικδν
κατά τών παραβατών κατευθύνει τάς σκέψεις μας.
Γνωρίζομεν καλλίτερον παντδς άλλου δτι έχομεν άνάγκην φίλων καί τής συμπαραστάσεως τοϋ κοινοΰ διά νά έπιτελέσωμεν έπιτυχώς τδ δύσκολον έργον μας.
Καί γνωρίζομεν εΐσέτι δτι μόνον δταν ό πολίτης αισθάνεται τδν άστυνομικδν ως φί
λον καί προστάτην καί άντιστρόφως δταν ό άστυνομικδς τδν πολίτην ως φίλον καί
συνεργάτην είναι δυνατδν νά ύποστηρίξωμεν βασίμως τήν άποψιν δτι άληθώς ζώμεν
εις μίαν εύνομουμένην Πολιτείαν. Ή μακρά έν τώ Άστυνομικώ Σώματι θητεία μου
μέ έπεισεν άπολύτως δτι είναι λίαν άπαραίτητος δσον καί άναγκαία ή άμοιβαία συνερ
γασία ’Αστυνομίας καί Κοινοΰ.
Καί ήδη εΐσερχόμεθα εις τδ πρό τίνος άνατεΐλαν Νέον ’Έ τος μέ γνώμωνα πο
ρείας μας καί κατευθυντήριον γραμμήν εις τήν άνάπτυξιν τής έν γένει δραστηριότητός
μας τδ μήνυμα άγάπης τδ όποιον ό Έξοχώτατος Κύριος Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
έκ τών άκριτικών περιοχών τής Χώρας πρό ολίγων ήμερών έκήρυξεν ως καί τήν χαλυβδίνην άπόφασιν τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως δπως δλοι όμοΰ ηνω
μένοι καί όμονοοΰντες άποδυθώμεν είς τήν τεραστίαν προσπάθειαν Εθνικής ’Ανα
γεννήσεως καί συγγραφής, διά τών έργων μας, ένδς νέου κεφαλαίου τής Ελληνικής
'Ιστορίας λαμπρού καί προωρισμένου νά έπαναδώση είς τήν Πατρίδα μας τδν έκ
παραδόσεως ηγετικόν της ρόλον καί τήν έντάξη όριστικώς καί άμετακινήτως είς τήν
πρωτοπορίαν τών πλέον πολιτισμένων καί εύημερούντων λαών τής γής.
__
Προκειμένου νά έπιτύχωμεν τδν ώραΐον αύτδν ’Εθνικόν στόχον, ούδεμία
θυσία είναι μεγάλη δι’ οίονδήποτε 'Έλληνα έτι δέ περισσότερον δι’ οίονδήποτε έκ τών
’Αξιωματικών καί κατωτέρων ’Αστυνομικών υπαλλήλων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Σύνθημά μας κατά τδ έτος 1968 θά είναι : Πάντα έμπρδς καί πάντοτε ύψη-
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λοτερα δια μιαν Μ ΕΓΑΛΗΝ ΕΑΑΑΔΑ, ήνωμένην, ευδαιμονούσαν καί ΐσχυράν.
Ζήτω ή Ε λλά ς !
Ζήτω ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις!
Ζήτω ό Εθνικός μας Στρατός !
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων!».
Στή συνέχεια, ύπό τά θερμά, πυκνά καί ενθουσιώδη χειροκροτήματα όλων των
παρισταμένων, έπλησίασε στο μικρόφωνο ό ’Αντιπρόεδρος τής ’Εθνικής μας Κυβερνήσεως καί 'Υπουργός ’Εσωτερικών, ό όποιος είπε τά εξής :
« Σάς μεταφέρω τον χαιρετισμόν τοϋ προέδρου τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γ.
Παπαδοπούλου, καθώς καί τον χαιρετισμόν του κ. ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, ό
όποιος, λόγω άσθενείας δεν δύναται νά παραστή εις τήν τελετήν αύτήν.
Τά προβλήματα τά όποια απασχολούν τούς αστυνομικούς μάς είναι γνωστά.
"Οπως συμβαίνει μέ τούς περισσοτέρους υπαλλήλους, άπασχολεΐ καί σάς τό μισθολογικόν, αί ύπερωρίαι καί αί άργίαι. Παρίσταται έδώ ό έξοχος συνεργάτης μας ύφυπουργός των Οικονομικών κ. Λιζάρδος, ό όποιος έχει έπιφορτισθή μέ τήν μελέτην τών
προβλημάτων αύτών καί πιστεύομεν ότι ταχέως θά προβή εις ανακοινώσεις σχετικάς
μέ τό θέμα.
Δεύτερον θέμα τό όποιον άπασχολεί τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
είναι τό θέμα τής έξελίξεως αύτών. Είναι παραδεδεγμένον οτι διά τήν έξέλιξιν τοϋ
άνθράιπου ό σπουδαιότερος παράγων είναι ή εργασία. Δ ι’ ύμάς μεγάλην σημασίαν έχει
καί ή σιωπή. Πιστεύσατε εις τό «άγαπάτε άλλήλους». Καί νά εΐσθε βέβαιοι ότι θά
λάβη έκαστος ο,τι θά δώση προς τήν κοινωνίαν καί τούς συναδέλφους του. Ένθυμηθήτε τήν ρήσιν : «Μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θά λάβης». "Αν σείς δώσετε άγάπην,
θά λάβετε καί έκ μέρους τής πολιτείας άγάπην. Πρέπει νά σάς διακρίνη γόνιμος εργα
σία, σιωπή καί άποφεύγετε τήν μνησικακίαν.
Τό θέμα τών μεταθέσεών σας είναι ένα άλλο πρόβλημα. Παρετηρήθη σαν
εις τό παρελθόν εΰνοιαι. Έδημιούργησαν δυσαρέσκειας. Σήμερον ευνοιαι δέν είναι
παραδεκταί. Τά κριτήρια εις τό μέλλον θά είναι άντικειμενικά. Αί μεταθέσεις θά γίνωνται τοϋ λοιπού έπί τή βάσει τών πραγματικών άναγκών τής υπηρεσίας σας.
’Απομένει τό στεγαστικόν σας πρόβλημα. 'Η ’Εθνική Κυβέρνησις τό μελετά
καί αύτό έν τώ πλαισίω τοϋ γενικωτέρου στεγαστικοΰ προβλήματος τής χώρας.
Καί προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν θά γίνη ό,τι είναι δυνατόν. Πιστεύομεν ότι τό πεν
ταετές πρόγραμμα τό όποιον κατήρτισεν ό υπουργός Συντονισμού κ. Μακαρέζος
θά συντελέση εις τό νά πραγματοποιηθούν πολλά πράγματα.
’Άφησα τελευταΐον τό θέμα τής αύξήσεως τής δυνάμεως τών Σωμάτο^ν ’Α
σφαλείας. Πιστεύω ότι δέν είναι άπαραίτητον. 'Ο έλ?τηνικός λαός είναι φιλόνομος.
Δέν άκούει τούς έπαγγελματίας τοϋ ψεύδους καί τής άναρχίας καί δέν χρειάζεται
αστυνομική δύναμις διά νά τον συγκρατή. Βεβαίως οί άναρχικοί καί οί έπαγγελματίαι τοϋ ψεύδους δέν τό καταλαβαίνουν. ’Επικαλούνται τήν έπέμβασιν ξένων δυνά
μεων διά νά μάς άνατρέψουν καί εργάζονται διά νά διακόψουν τό έργον μας. 'Ο λαός
όμως τούς γνωρίζει καί αί πράξεις των πίπτουν εις τό κενόν. Ούδεμίαν άπήχησιν
έχουν. 'ΙΙμ εΐς, έχοντες τήν έντολήν τοϋ στρατού καί τοϋ λαοΰ καί τών Σιγμάτων ’Α
σφαλείας προχωροΰμεν διά νά πραγματοποιήσωμεν ό,τι δέν έπραγματοποίησαν οί
άπελθόντες. Καί θά τό έπιτύχωμεν.
Ά ς έλθωμεν τώρα εις τάς άπαιτήσεις τής κοινωνίας έναντι σας : 'Η κοινωνία
ζητεί από τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας δικαιοσύνην. Οί πολΐται θέλουν νά
εΐσθε δίκαιοι. Τό επιβάλλει τό καθήκον σας καί ό όρκος τον όποιον έδώσατε. Βεβαίως
έκαστος νομίζει ότι μόνον αύτός έχει δίκαιον. ’Απομένει εις σάς νά τον πείσετε εάν
έχη άδικον. Είμαι βέβαιος ότι δύνασθε νά ευρητε τον τρόπον.
Ζητεί έπίσης ό πολίτης ησυχίαν. "Αν σάς ζητούν νά φροντίσατε διά τήν ήσυχίαν των, νά μή δυσανασχετήτε. Μάθετέ τους νά εφαρμόζουν τό ρητόν «ό σύ μισείς,
έτέρω μή ποιήσης». Πρέπει όλοι νά άντιληφθοΰν ότι οφείλουν νά εφαρμόζουν τούς

96

Σπύρου Πηλοϋ : ’Αντίλαλοι άπό τή δραστηριότητα του δεκαπενθημέρου

νόμους. "Αν τινες δυστροποΰν υπάρχει ή μέθοδος του κρατητηρίου διά νά συνηθίσουν
εις την εφαρμογήν του νόμου.
'Η καλή συμπεριφορά καί ή ταχεία έξυπηρέτησις είναι κάτι τό όποιον πρέπει
νά σάς διακρίνη πάντοτε.
' Ηνωμένοι, έκτελοΰντες πάντοτε ευορκως τό καθήκον σας, ελπίζω και π ι
στεύω ότι θά μάς βοηθήσετε ώστε ή Ελλάς -την όποιαν άνεσύραμεν έκ τοΰ κρημνού,
θά δυνηθή νά βαδίση τον δρόμον τής προόδου.
Σάς ζητώ νά εισθε ήνωμένοι. "Αν δεν φοράτε τήν ιδίαν στολήν, αστυφύλακες
καί χωροφύλακες, πρέπει νά φοράτε τήν ιδίαν στολήν τής ψυχής, και να αρχισητε
νά συνεργάζεσθε διά νά έπιτύχωμεν τον σκοπόν τον όποιον προηγουμένως άνέφερον.
Ζήτω τό "Εθνος !
Ζήτωσαν τά Σώματα ’Ασφαλείας! ».
Ούρανομήκεις ζητωκραυγαί καί ένθουσιώδεις έπευφημίαι έκάλυψαν τό τέλος
τής ομιλίας τοΰ κ. ’Αντιπροέδρου, ό όποιος, έν συνεχεία, έκοψε τήν βασιλόπιττα καί
έμοίρασεν ό ίδιος τά κομμάτια σ’ έναν - έναν παριστάμενον. Καί ή όμορφη αύτή γιορτή
έληξε μέ δεξίωση σέ μιά αίθουσα τοΰ ξενοδοχείου.
ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ . . ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ τήν ευκαιρία των έορτών, ώργάνωσε
καί παρουσίασε μιά σεμνή καί έπιτυχημένη καλλιτεχνική βραδυά, στο Κέντρον Ά ποκαταστάσεως Πολιτικών ’Αναπήρων, πού βρίσκεται στο Ψυχικό.
Τό Κινηματογραφικό Συνεργείο τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας, πού έμερίμνησε γιά τήν εκδήλωση αύτή, παρουσίασε ένα ωραιότατο θέαμα, πού ένθουσίασε.
Πίταν μιά άξέχαστη βραδυά πού τήν έπλαισίωσαν αφιλοκερδώς πολλοί καί
διαλεκτοί καλλιτέχναι, οί όποιοι σκόρπισαν πλούσιο κέφι καί συγκίνηση στούς τρο
φίμους τοΰ 'Ιδρύματος.
Επίσης, τό Κινηματογραφικό Συνεργείο τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων,
έπεσκέφθη όλα σχεδόν τά εύαγή ιδρύματα τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, μέ τήν
ευκαιρίαν τών έορτών, μεταφέροντας τήν άγάπη τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως καί
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, προς τούς συνανθρώπους μας οί όποιοι δέν ήμπόρεσαν
νά γιορτάσουν μαζί μέ τούς δικούς τους αύτές τις άγιες μέρες.
'Ο ενθουσιασμός πού έπεκράτησε παντοΰ ήταν συγκινητικός.
Τέλος, τό Κινηματογραφικό Συνεργείο τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων
έβοήθησε διάφορες εκδηλώσεις Δήμων καί Κοινοτήτων, μέ τήν ευκαιρία τών έορτών.
Μιά τέτοια εκδήλωση ήταν ή διανομή δούρων καί παιχνιδιών σέ 2.000 παιδιά
τοΰ Βύρωνος, πού έγινε άπό τον δραστήριο Δήμαρχο τής περιφερείας κ. Χριστό
φορο Λιάσκα, τέως ’Αστυνόμο.
Μιά άλλη έπιτυχημένη έκδήλωση έγινε στον 'Υμηττό. Τήν ώργάνωσε καί
τήν παρουσίασε μέ πολύ κέφι καί διαλεκτή φροντίδα ό άκούραστος Δήμαρχος Υ 
μηττού, τέως ’Αστυνόμος, κ. Τάσος Άνδρινόπουλος.
ΚΑΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ε ΤΣΙ ΠΕΡΑΣΑΝ αυτές οί γιορτινές μέρες. Μέ κέφι, μέ χαρά, μέ αισιοδοξία,
μέ όνειρα καινούργια κι’ ελπίδες ολόλαμπρες.
Αύτά συνέβησαν στήν ’Αθήνα τήν πρωτοχρονιά τοΰ 1968. Τά παραθέτουμε γιά
τον χρονικογράφο τοΰ μέλλοντος. Ξηρά κι’ άπλά. "Οπως έγιναν.
Κι’ έτσι τελειώνει γιά σήμερα ή άποστολή μας, μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοΰ, στο
χώρο αυτό τοΰ περιοδικού μας. Γιά νά συνεχισθή άλλου. Μέ τό μαγνητόφωνο στά
χέρια, άπό γειτονιά σέ γειτονιά. «’Από γειτονιά σέ γειτονιά». 'Ωραίος τίτλος γιά μιά
καινούργια ’Αστυνομική δημοσιογραφική έξόρμηση.
Στο έπόμενο τεΰχος τοΰ περιοδικού μας θά σάς ποΰμε δ,τι είδαμε κι’ δ,τι
άκούσαμε. Ραντεβού, λοιπόν, γιά τήν πρώτη Φεβρουάριου.
'Ως τότε, γειά καί χαρά σας.
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Κ. ΠΗ Λ Ο Σ
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