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Ή 21η Απριλίου 1967 
καί ή ’Ασφάλεια

Τοΰ κ Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Α ΠΟΤΕΛΕΙ τιμητικό προνόμιο γ ιά  τά ’Αστυνομικά Σ ώ μ α τα  της Χώρας (’Α
στυνομία Πόλεων, Χωροφυλακή κα'ι Πυροσβεστική Υ π η ρ εσ ία )  ότι τό 

Κράτος τούς έχει  έμπιστευθεΐ τήν έξα σ φ ά λισ ι  γ ιά  τούς πολίτες  του, των βα
σικών α γα θ ώ ν τούτων, ήτοι τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας  αυτών.

Καί τό προνόμιο αυτό μοιραίως ταυτίζεται μέ τά καθήκοντα καί τις υπο
χρεώσεις τού αστυνομικού ε π α γγ έλ μ α το ς .

’Έ τσ ι  φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι τό αστυνομικό ε π ά γ γ ε λ μ α  αποτελεί  
ουσιαστικά, ένα προνοιμιακό κρατικό, υψηλής στάθμης, λειτούργημ α . Οί α 
στυνομικοί αισθάνονται καί πρέπει νά τό α ίσθάνωνται ολόψυχα ότι ή Δ ημο
σία Τάξις καί ή α σ φ ά λ εια  αποτελούν τήν βασική προϋπόθεσι γ ιά  τήν όμαλή  
καί εύρυθμη λειτου ρ γ ία  ενός εύνομουμένου Κράτους. Γι’ αυτό πρέπει νά  
φροντίζουν τά Σ ώ μ α τ α  ’Α σφαλείας  νά  επιτυγχάνουν πάντοτε τό υψηλότερο  
επίπεδο άποδόσεως, ώστε ή τάξις  καί ή α σφ ά λ εια  νά επικρατούν συνεχώς  
σ’ ολόκληρη τή Χώρα. ’Εκτός αυτού, τά ό ρ γ α ν α  τής τάξεως,, προερχόμενα  
κατ’ ευθείαν άπό τό Λαό, επιδεικνύουν προς τούς πολίτες πνεύμα  κατανοή- 
σεως καί σεβασμού καί μεριμνούν γ ιά  τήν απρόσκοπτη καί ελεύθερη δια- 
υίωσί τους.

ΟΙ σχέσεις μεταξύ των πολιτών καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, καλώς
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έχόντων των πραγμάτω ν, υπήρξε πάντοτε αρμονική. Ό  Λαός α να γνω ρ ίζε ι  τή 
συμβολή των όργάνω ν της τάξεω ς στον τομέα της π ρ οσ τα σ ία ς  του, άπο τούς 
κινδύνους πάση ς φύσεως καί τά  βοηθεί στην έκπλήρωσι της δύσκολης απο
στολής τους. Καί δπως είναι γνωστόν, δπου υπάρχει σ ε β α σ μ ό ς  προς τήν ταξί, 
εκεί επικρατεί καί ή άσφάλεια . Μέ τις συνθήκες αυτές  ή Ε λ λ ά δ α  μας, ή 
νεώτερη, ή σύγχρονη Ε λ λ ά δ α ,  βαδίζει  τό δρόμο τής προόδου. ’Από κανένα  
δέν κατηγοροΰνται τά Σ ώ μ α τα  ’Ασφαλείας, έκτος άπό τούς έλάχιστους  άν- 
τίνομους καί έκείνους πού καθ' έξιν παραπονοΰνται καί μεμψιμοιροΰν.

Έ ν  τούτοις οΐ άστυνομικοί βρίσκονται στην α ν ά γ κ η  ν ’ άντιμετωπί.ουν  
κάθε φορά τήν οργή καί τήν λ υ σ σ α λ έ α  έπίθεσι των κομμουνιστών, οΐ όποιοι 
βλέπουν δτι τά σχέδιά  τους καί οΐ άνατρεπτικές τους ενέρ γ ε ιε ς  δέν μπορούν  
νά πετύχουν, έφ’ δσον τά Σ ώ μ α τα  ’Ασφαλείας μέ τήν έντονη έπαγρύπνισί  
τους καί τήν αυστηρή τήρησι των νόμων στέκονται άκοίμητοι φρουροί τής  

άσφαλείας  τοΰ ’Έθνους.
’Έ τσ ι  στά 1944, όταν οΐ κομμουνισταί άπεπειράθησαν νά  καταλάβουν  

βιαίως τήν εξουσία, νά  καταλύσουν τό Ε λ λ η ν ικ ό  Κράτος καί νά  προσδέσουν  
τήν Ε λ λ ά δ α  στο κομμουνιστικό ά ρ μ α  τής Ε .Σ .Σ .Δ . ,  συνάντησαν τό άτσά- 
λινο τείχος των άξιωματικών καί άνδρών των Σω μάτω ν Ασφαλείας, οΐ όποιοι 
έθυσίασαν κατά έκατοντάδες τή ζωή τους γ ιά  νά  τούς άποτρέψουν. Καί ό α 
γ ώ να ς  έπανελήφθη άργότερα  κατά τό συμμοριτοπόλεμο μέχρι τό 1949, οπό
τε οί κομμουνισταί συντετριμμένοι κατέφυγαν στις χ ώ ρ ες  τοΰ Παραπετά

σματος.
Έ πηκολούθησε μία περίοδος προόδου τής Ε λ λ ά δ ο ς  ΰπό άμιγή  Εθνική 

Κυβέρνησι μέχρι τοΰ έτους 1963. Ά π ό  τό 1963 όμως καί έντεΰθεν άρχισε  μια  
έντονη έκστρατεία είς βάρος τής δημοσίας τάξεως καί τής άσφαλείας  τής 
Χώρας, ή όποια έστράφη κυρίως κατά τών Σωμάτων Ά σ φ α λ ε ία ς ,  μέ πρωτο
φανή έπίθεσι άπό μέρους αυτής ταύτης τής υπευθύνου Κυβερνήσεως.

Μεταβολές, αποστρατείες, παραμερισμός  τών ίκανωτάτων έθνικοφρόνων 
άξιωματικών, άνωτέρων καί κατωτέρων, άπειλές  καί παντός είδους διώ
ξεις έτέθησαν είς εφαρμογήν. Τό κόμμα πού κυβερνούσε τότε, μέ τήν προτρο
πή καί τήν ΰπόδειξι τών κομμουνιστών, έκανε δ,τι ήτο δυνατό γ ιά  νά  άποστε-  
ρήση άπό τόν ένθουσιασμό καί τήν άγω νιστικότητα τά ό ρ γ α ν α  τής τάξεως  
καί νά τά κάμη υποχείρια τών κομματικών έπιδιώξεων, άδιαφορώντας τε
λείως γ ιά  τόν κομμουνιστικό κίνδυνο, πού καθημερινώς ηϋξανε λ όγω  τής 
άχρηστεύσεως σχεδόν τών 'Υπηρεσιών Ά σφ αλείας ,  οΐ όποιες αποτελούσαν τόν 
ύπ’ άριθμόν ένα έχθρόν τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, μετημφιεσμένου σέ 
Ε.Δ.Α. ’Έ τσ ι  ή διασάλευσι τής τάξεως έπαιρνε τρομακτικές διαστάσεις. Οί 
διαδηλώσεις, οί πορείες, οί α π ερ γ ίες  ήσοτν θεάματα καθημερινά. Καί ό- Λαός 
έμενε μόνος ύπό τίς άπειλές, τις κραυγές  καί τά συνθήματα τών διαφόρων 
ανατρεπτικών στοιχείων, χω ρίς  νά  αισθάνεται δπως έπρεπε τήν παρουσία τών 
εντεταλμένων γ ιά  τήν τήρησι τής τάξεως όργάνων.
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ΟΙ κ α τ α σ τη μ α τά ρ χ α ι  ήπειλοΰντο και ήμποδίζοντο στην ε ρ γ α σ ία  τους, οΐ 
δρόμοι των ’Αθηνών γ έ μ ιζ α ν  καθημερινώς από πληρωμένους διαδηλωτάς! οί 
όποιοι έπετίθεντο εναντίον  πάντων αδιακρίτω ς. Πυρκαγιές, πέτρες  και ξύ λ α  
εΧΡησιμοποιοΰντο από τα  ανα ρχικά  στοιχεία, μέ αποτέλεσμα  νά  κινδυνεύη Λ 
σωματική άκεραιότης  τών πολιτών, ή δέ κυκλοφορία στους δρόμους είχε γ ίνει  
προβληματική. ’Έ τ σ ι  έσημειώθησαν έντονα κρούσματα α να ρ χ ία ς ,  όπως οί α 
π εργίες  καί οί πορείες  τών «πειρατών» π ρος  τα σύνορα γ ια  αποδημία  στό 
εξωτερικό, ή πυρπόλησις  του γηπέδου τοΰ Παναθηναϊκού από τον μαινόμενο  
οχλο, ή έπίθεσι διαδηλωτών στή Βουλή, ή συμπλοκή μέ βουλευτάς καί οί 
α π εργια κ ές  εκδηλώ σεις  στό Λαύριο, οί όποιες  έξελίχθησαν σε ά γ ρ ια  μάχη.  
Αυτός είναι ό α π ο λ ο γ ισ μ ό ς  ένός μόνον διμήνου, δηλαδή άπό τό Μάιο έως τον 
’ Ιούλιο τού 1964.

Καί ενώ στή χ ώ ρ α  μας έπυκρατοΟσε αύτή ή κατάστασις, ή Μ όσχα προσ- 
καλουσε τον τότε πρω θυπουργό στή Ρω σ ία  καί ταυτοχρόνω ς άξίω νε  τήν άπο-  
χωρησι τής Ε λ λ ά δ ο ς  άπό τό ’Αμυντικό Σύμφω νο τού ΝΑΤΟ καί τή συνερ
γ α σ ία  των κομμουνιστών καί τής Έ νώ σ εω ς  Κέντρου γ ιά  τή συντριβή τής 
«Δεξιάς» στήν Ε λ λ ά δ α .

Α λλ α  το άποκορύφ ω μα τών αναρχικώ ν εκδηλώσεων έσημειώθη κατά τό 
έτος 1965. Μόνο κατά  τήν ή μέρα τής 17ης ’ Ιουλίου 1965 έσημειώ θησαν ογδόντα  
διαδηλώσεις τής ά ρ ισ τερ ά ς  καί τής κεντροαριστεράς στήν ’Αθήνα. Ό  άπολο-  
γισ μος  των α λ λ ε π α λ λ ή λ ω ν  συγκρούσεων τοΰ ιδιορρύθμου ανταρτοπόλεμου  
τής ασφάλτου ε ίχεν  ώς αποτέλεσ μα  τον τραυματισμό 100 περίπου ατόμων, άπό  

.-τα όποια 51 άστυνομικοί καί οί υπόλοιποι διαδηλωταί.

Απειράριθμες ή σαν  οί συγκρούσεις  μεταξύ διαδηλωτών καί άστυνομικών, 
που έγιναν  κατά  τό έτος 1965, καί οί όποιες έδημιούργησαν ένα  γενικό κλίμα  
ά να ρ χία ς  μέ άπειρους  τραυμ ατίες  άστυνομικούς καί πολίτες.

Τό άποκορύφω μα υπήρξαν οί βίαιες συγκρούσεις  τής 20.7.1965, πού βά
σταξαν 5 ώρες, κατά  τις όποιες έσημειώθησαν βανδαλισμοί, πυρκαϊές , πυρπο
λήσεις άστυνομικών αύτοκινήτων, λεη λασ ίες ,  καταστροφές έμπορικών κατα
στημάτων κ.λ.π. Ό  α ιματη ρός ά π ο λ ο γ ισ μ ό ς  τής ήμέρας αυτής ήτο ένας νε 
κρός καί 114 τραυμ ατίες ,  άπό τούς οποίους 91 πολίτες καί 23 άστυνομικοί.

Σ τις  20 Α υγούστου 1965 ή ’Εργατική 'Ομοσπονδία Τύπου διω ργάνω σε  
συγκέντρωσιν, μετά τό π έρ α ς  τής όποιας διαδηλω ταί μέ π ρω ταγω νισ τάς  γ ν ω 
στούς κομμουνιστάς έδημ ιούργη σαν τρομακτικής έκτάσεως έπεισόδια. ’Έ σ τ η 
σαν ό δ ο φ ρ ά γ μ α τα  στούς δρόμους μέ β α ρ έ λ ια  καί διάφορες εύφλεκτες ΰλες  
καί έβ α λ αν  φωτιά σ ’ αυτές. Έ π υρ π όλ η σ α ν  όχημα  τής Πυροσβεστικής Υ π η 
ρεσίας, κατέστρεψαν τις  προθήκες καταστημάτων, έτσι πού ή ’Αθήνα παρου
σίαζε δψι ά να ρ χούμ ενη ς  πόλεως. Τά θύματα  τήν ήμέρα εκείνη ή σαν  73 πολί
τες, 37 άστυνομικοί καί 3 πυροσβέστες, δλοι τραυματίες.

Οί δρόμοι τών ’Αθηνών σχεδόν καθημερινώς έγίνοντο πεδία  μαχών.
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Α λ λ ά  καί σέ ά λλες  πόλεις κάτι ανάλογο , σέ μικρότερη ίσως έντασι, έ- 

γίνετο.
’Έ τσ ι  τρομακτικά επεισόδια έλα δον  χώ ραν κατά τήν εορτήν των θεοφα-  

νείων στον Πειραιά τήν 6.1.1966, όπότε μέλη τής κομμουνιστικής νεολαίας  «Γ. 
Λαμπράκη» καί των «Εόγενών Νέων», τής κομματικής Ν εολ α ία ς  Ενώσεως  
Κέντρου, μέ επί κεφαλής τόν βουλευτή τής Ε.Δ.Α. Μίκη θεοδω ράκη, έδεδή-  
λωσαν τόν άγιασμ ό , έποδοπάτησαν τά ιερά σκεύη, έ ξέσ χισ α ν  άμφια  ιερέων, 
κατεκρήμνισαν στέγαστρα  έπιδατών του λιμένος, άνέτρεψαν σιδηρά κιγκλι
δώματα καί προέδησαν σέ παντός είδους όχλοκρατικάς εκδηλώσεις. Η Αστυ
νομία άρχισε νά χάνη τόν έ λ ε γ χ ο  τής καταστάσεως καί ό δ χ λ ο ς  έπεδάλλετο  
στο Κράτος. Ή  μή όρθή έκτίμησις τής καταστάσεως άπό μέρος τής τότε Κυ- 
δερνήσεως προκύπτει καί άπό τό δτι σέ έμπιστο θέσι είχε  τοποθετηθή πρό
σωπο, τό όποιον άπεκαλύφθη δτι παρέδωσε στους κομμουνιστάς άπόρρητα  
έ γ γ ρ α φ α  πού μπορούσαν νά βλάψουν τήν άσφάλεια  τής Χώρας.

Ή  τρομακτική δράσις των κομμουνιστών είχε πάρει πιά  επαναστατική  
μορφή. ’Έ τσ ι  μέσα στο κέντρο των Αθηνών, στήν όδό Κολοκοτρώνη, 50 Λαμ- 
πράκηδες έπετέθησαν έναντίον μικτής στρατιωτικής περιπόλου καί άπηλευθέ-  
ρωσαν στρατιώτη, ό όποιος είχε συλληφθή γ ιατί  έστερεΐτο άδειας  κυκλοφο
ρίας. ’Ά λ λ α  μέλη τής νεολαίας Λαμπράκη άπειλοΰσαν καί έξεδ ία ζα ν  πολί
την, ό όποιος είχε ένοικιάσει οίκημά του σέ έθνικόφρον κόμμα, μεταξύ δέ τών 
συλληφθέντων ήτο καί ένας σμηνίτης, πού υπηρετούσε σέ έμπιστευτική Υ πη
ρεσία τού Ε π ιτελείου  Α εροπορίας .

Τέλος ή "Ενωσις Διεθνιστών Ε λ λ ά δ ο ς  μέ προκήρυξί της καλοΰσε τούς 
κομμουνιστάς νά πάνε στή συγκέντρωσι τής 16 2.1966 τού ά ρ χη γοΰ  τής Έ-  
νώσεως Κέντρου, μέ σύνθημα : «Έ πανάστασις  - θ ά ν α τ ο ς  - 'Ο δοφράγματα - 
Κρεμάλα» κ.λ.π.

Ά π ό  δλα  αυτά βγαίνει τό συμπέρασμα δτι τό Κράτος άντιμετώπιζε συν
δυασμένη έπί&εσι σ’ όλους τούς τομείς άπό μέρους τών κομμουνιστών καί τή 
χρεωκοπία τού Κράτους προς δφελος τού διεθνούς κομμουνισμού.

’Ήτο φανερόν δτι ή Δαμόκλειος σπάθη τής κομμουνιστικής άπειλής, παρά  
τις ά λλεπάλλη λες  άποτυχίες τού διεθνούς κομμουνισμού όπως καταλάδη τήν 
εξουσία στήν Ε λ λ ά δ α ,  έπεκρέματο άπειλώντας έκ νέου τήν άκεραιότητα καί 
τήν άνεξαρτησία  τού ’Έθνους μας.

Ή  διάδρωσις τής Ε λλη νική ς  Κοινωνίας είχεν έπιτΰχει σέ μεγάλη  έκτασι 
καί ό κίνδυνος άνατροπής τού πολιτεύματος κάθε μέρα έγίνετο πιό φανερός.

Α λ λ ά  ό Ε θ νικ ός  Στρατός, ό όποιος υπήρξε πάντοτε τό καμάρι καί ή ελ 
π ίδα  τού ’Έ θνους, έπαγρυπνοΰσε. Μέ υψηλό ηθικό καί άγώνιστικό φρόνημα, 
πιστός στον δρκο του πρός τήν Πατρίδα, παρέμεινεν ά ξ ιος  τής τιμής καί τού 
θαυμασμού δλων. "Οπως κατά τήν περίοδο τών πολέμων, έτσι καί στήν πε
ρίοδο τής ειρήνης, έδωσε δε ίγματα  συνέσεως καί άφοσιώσεως στο καθήκον
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του, π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς  πά νω  άπό τά κομ μ α τικ ά  πάθη, σαν έ ν α ς  π ρ α γ μ α τ ικ ό ς  ’Ε
θνικός Σ τρα τός .

Ετσι, στη δύσκολη αυτή στιγμή  τοΰ ’Έ θνους, ακούστηκε ένα  νέο «ΟΧΙ» 
των 'Ελλήνων.

Ο Εθνικός Σ τ ρ α τ ό ς ,  μέ τήν Ιστορική έπέμ θασ ί  του τής 21ης ’Απριλίου  
1967, έσωσε γ ιά  μ ιά  ακόμη φορά τά  π επ ρ ω μ ένα  τής Φυλής καί έπέτρεψε στον  
Ελληνισμό νά  προχω ρήση  στήν έκπλήρω σι του Ιστορικού του χρέους  στόν  

π α γ κ όσ μ ιο  χώ ρο.

Σ τ ις  21 Απριλίου 1957 έση·μειώθη μιά  έκρηξις τής ’Εθνικής συνειδήσεως  
καί άνοιξε  μιά νέ α  εποχή.

Οί π α ρ α κ ά τω  φ ω τογραφ ίες  δίνουν α νά γλ υ φ η  τήν εικόνα τής α ναρχίας ,  
τού έκραχη λισμού  καί τοΰ τρόμου πού επικρατούσε στήν Ε λ λ ά δ α  προ τής  
21ης Α π ρ ιλ ίο υ  1967.

Οι αθηναϊκοί δρόμοι έβάφησαν πολλάς φοράς μέ αίμα. 01 
άφρονες δημαγωγοί, ασφαλείς όπισθεν των οικιών καί τής 
ασυλίας των, έπέχαιρον διά τήν έκτασιν τών συγκρούσεων, 
πού εξυπηρετούν τούς κομματικούς σκοπούς των.



01 κομμουνισταί και οι συνοδοιπόροι των προέβησαν είς πρώτο- A 
φανείς τρομοκρατικάς εκδηλώσεις. Κατά τά πρότυπα τοϋ Δεκεμ
βρίου 1944, έδημισύργησαν εστίας πυρός είς τάς κεντρικός οδούς 
των ’Αθηνών. Χαρακτηριστική φωτογραφία πού παρουσιάζει τάς 
’Αθήνας είς τάς φλόγας.

< ------

Είς την φωτογραφί
αν μαινόμενος ό'χλος 
έμπροσθεν των γρα
φείων του δημοσιο
γραφικού συγκροτή
ματος Λαμπράκη ε- 
θεσεν είς την πυράν 
φύλλα τής απογευμα
τινής έφημερ ί δ ο ς 
«Νέα», κατόπιν πλη
ροφοριών δτι αύτη έ- 
πρόκειτο νά μεταβο
λή πολιτικήν γραμ
μήν.



< ------------------------------------------

Τά μεγάφωνα ήσαν καθημε
ρινώς εις χρήσιν. Έ ξ  αυτών 
εξεπορεύοντο συνθήματα α
νατρεπτικά κατά τό πρότυ
πον τών Δεκεμβριανών «χω
νιών», προς δημιουργίαν κλί
ματος εκφοβισμού τών νομι- 
μοφρόνων πολιτών.

Αί Ά θήναι εις τάς φλό
γας. Νεαρός διαδηλω
τής μέ σαρκαστικόν χα- 
μόγελον Νέρωνος, ποζά
ρει εν μέσω τής πυράς 
πού ήναψαν εις τήν πλα
τείαν Όμονοίας αριστε
ροί καί κεντροαριστεροί 
διαδηλωταί τήν 20ήν 
Αύγουστου 1965. ψ



Ή  μανία των αναρχικών δέν A 
σταμάτησε ούτε εμπρός εις τά 
άτ(τυχα αντικείμενα. ’Ανωτέρω 
δ,τι έχει άπομείνει από ένα 
πυρπολημένον I. X.

Εις την κεντρικωτέραν οδόν των ’Αθηνών, την 
οδόν Σταδίου, τό κατάστημα του Άγαλιώτη 
βρέθηκε κάτω από την άγρια μανία τών έξαλ
λων διαδηλωτών. Τό πέρασμά τους, δμοιο μέ 

▼ λαίλαπα, τό καταμαρτυρεί ή φωτογραερία.



< ----------------------

Το πνεύμα του αναρ
χισμού ήτο τόσον δια- 
δεδοριένον καί έκάλυ- 
πτε πλείστας δσας 
εκδηλώσεις τοϋ δη
μοσίου βίου. Ή ρκει 
μία ασήμαντος αιτία 
διά νά προκληθοΰν ο
χλοκρατικά! έκδηλώ- 
σεις απίθανου έκτά- 
σεως.
Αί ανωτέρω ιρωτο- 
γρατρίαι εϊκονίζουν τό 
ποδοσφαιρικόν γήπε- 
δον του Παναθηναϊ
κού την 17ην ’Ιουνί
ου 1964 έρμαιον τής 
εκδικητικής μανίας 
του όχλου.
Τό αποτέλεσμα μιας 
ποδοσφαιρικής συ - 
ναντήσεοος, τό δποϊον 
έθεωρήθη ώς προσυ- 
νεννοημένον μεταξύ 
των δΰο αντιπάλων ο
μάδων, ειχεν ώς α
ποτέλεσμα νά προ
κληθοΰν τεράστιας έ- 
κτάσεως επεισόδια μέ 
την καταστροφήν καί 
πυρπόλησιν του προ- 
αναφερθέντος γηπέ
δου. I

< ------------------------------

Νέοι μέ ιδανικά! "Ο
ταν δέν ΰιρωναν τούς 
γρόνθους, κατά τον 
χαρακτηριστικόν κομ 

μουνιστικόν τρόπον, 
έφέροντο μέ τήν εί- 
κονιζομένην αβρότη
τα ! Αυτά έδιδάσκετο 
ή νεολαία μας από 
τούς κομμουν ιστάς 
καί τούς συνοδοιπό
ρους.



----------------------- >

Εύγενεϊς νέοι, ενός 
των πολιτικών κομ
μάτων, ανώριμοι, α
νεύθυνοι, δίδουν μί
αν θλιβερήν εικόνα 
τ ο ύ  έκτροχιασμοΰ 
τής Ελληνικής νεό- 
τητος.

< -------------------------------------------

Ό  φανατισμός έφερε τον εί- 
κονιζόμενον ιερωμένον εις τό 
πεζοδρόμων κατά τά γεγονό
τα τοϋ ’Ιουλίου 19R5. Άλλ’ ή 
χριστιανική ρήσις: «Ειρήνη ύ- 
μΐν» δεν εύρισκεν άπήχησιν 
εις τούς διαδηλωτάς.

____________________________________________________ -



< -----------------------------

Χαρακτηριστικός εικόνες α
πό την βεβήλωσιν τής τε
λετής του αγιασμού των υ- 
δάτων εις τον Πειραιά. 
Λαμπράκηδες και ευγενεΐς 
νέοι έπετέΟησαν μέ πρωτο
φανή μανίαν εναντίον τών 
στεγάστρων αναμονής τών 
επιβατών εις τον λιμένα καί 
τά κατέστρεφαν όλοσχερώς.

ί

Ή  συγκοινωνία 
τών ’Αθηνών 
έχει παραλύσει. 
Ό  όχλος τών 
αριστερών έχει 
ανέβει επάνω 
εις τις στέγες 
τών τρόλλεϋ, 
εμποδίζοντας 
τά οχήματα 
νά κινηθούν.



< ----------------------------------------------------

Τί γνωρίζουν τά νέα αυτά παιδιά 
από πολιτική;

Τί γνωρίζουν από Κυβερνήσεις, νό
θες λύσεις, φασισμούς, 114, συμμα- 
χίες κ.λ,π.;

Κι’ δμως ό κομμουνισμός τά έστειλε 
στο πεζοδρόμιον νά φωνάσκοϋν, νά 
δέρνωνται, νά κτυπούν αστυνομι
κούς, νά υβρίζουν καί vex γίνωνται 
όργανα ανωμαλίας, επεισοδίων καί 
αναρχίας.
< -----------------------------------------------------
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’Έμπροσθεν τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών ανάπτουν αΐ πρώται φλόγες τής 
αναρχίας κα'ι τοΰ μίσους. . .



Εξημμένος ώς νέος δερβίσης.
’Αποχαυνωμένος από τό όπιον τοϋ -ψεύδους, τής μι
σαλλοδοξίας καί τής άρνήσεοος των πάντων, ο νέος 
αυτός, κουρέλι ανθρώπινο καί όργανο τοϋ κομμουνι
σμού καί των συνοδοιπόρων, έγινε εχθρός τής κοινω
νίας μέσα στην δποία πρέπει νά δρα καί νά κινήται, 
έγινε εχθρός τοϋ νόμου καί είναι πρόθυμος νά κτυ- 
πήση όποιονδήποτε τοϋ στέκεται εμπόδιο σέ έκε'ινο πού 
ό κομμουνισμός τοϋ λέγει για αληθινό.
’Έγινε εχθρός τοϋ κοινωνικού συνόλου, άλλα καί τοϋ 
εαυτού του.



----------------------------- >.

Δεν ήσαν μόνον 
αΐ Άθήναι τό 
έπίκεντρον 
συγκρούσεων και 
διαδηλώσεων.
Ή  Θεσσαλονίκη 
υπήρξε καί αυτή 
θέατρον πολλών 
συμπλοκών καί 
αιματηρών επει
σοδίων. Εις την 
φωτογραφίαν 
ώργισμένοι 
διαδηλωταί 
επιτίθενται εναν
τίον δυνάμεο^ς 
Χωροφυλακής.

Αί άπεργίαι μόνον κατ’ έλάχιστον ποσοστόν εΐχον συνδικαλι- a 
στικά κίνητρα. Αί περισσότεραι ύπεκινοϋντο από τους κομ- 
μουνιστάς καί εΐχον πολιτικήν χροιάν. Εις την φωτογραφίαν, 
ληφθεΐσαν από άπεργιακήν έκδήλωσιν τής 'Ομοσπονδίας Οι
κοδόμων ’Αθηνών, επί του πανώ αναγράφονται εύκρινώς τά 
πολιτικά αίτια τής απεργίας.



Πέτρες, ξύλα, 
μία καρέκλα, θλι
βερά κατάλοιπα 
από τάς επιθέσεις 
διαδηλωτών φοι- 
τητών εναντίον 
των οργάνων 
τής τάξεως 
εις τά προπύλαια 
τοΰ Πανεπιστη- 
ιιίου

"Ενα από τά ρωσικά ρούβλια τά όποια άνευρέθησαν εις τό 
χρηματοκιβώτιον τοΰ «Ταμείου τής Φίλης Μάρθας». Τό κομ
μουνιστικόν μπλοκ παρεϊχεν είς τούς εν Έλλάδι εγκαθέτους 
απεριόριστον οικονομικήν ένίσχυσιν, προκειμένου οΰτοι νά ε
πιτυγχάνουν είς τά συνωμοτικά των σχέδια προς διάβρωσιν 
τοΰ Ελληνικού λαού και την υπαγωγήν τής Χώρας μας υπό 
την κομμουνιστικήν τυραννίαν!
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Ψ υχές άθάνα,τες πού γύρω μας έδώ πλανδαθε 
Ευλογημένες τρεις  φορές, ευλογημένες νάοθε.
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ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

'Υπό τοϋ 'Υπαστυνίμου Α' κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

Είκοσι τέσσερα  χρόνια  έχουν περάσει άπό τ ό τ ε ς . . .  άπό εκείνο τό 
αξέχαστο Π άσ χα  του 1944 . ..

Π ά σ χ α ! ! !  Πόσο άμορφα, πόσο γλυκ ά , πόσο παρη γόρα  άντηχεΐ αυτή 
ή λέξη σέ κάθε χριστιανική καρδιά! ! !

Ά να σ τα ίνετα ι  ό Χριστός, ή α γά π η  νικάει τά μίση, τά ψέματα, τό 
θάνατο, καί στήνεται πανέμορφη καταμεσίς  τής γ η ς .  . Τήν ώρα κείνη 
πού ηχούνε των ναών τά σήμαντρα, ξεκλειδώνονται οί ψυχές, μαλακώ 
νουν, γέρνουν καί προσκυνούν τόν Βασιληά  τής ειρήνης

Κι' όμως ! ! I
'Εκείνο τό Π ά σ χα  διάλεξοτν οΐ άνόσιοι γ ιά  νά τελέσουν τό έγκ λη 

μά τ ο υ ς . . .
Δειλοί, πεπωρωμένοι, άναίσχυντοι, δέν κάνουν έκλογή στιγμών. Δ ο

λοφονούν δποτε νάναι.
Π ά σ χ α ! ! !  Τί ε ίναι γ ι ’ αυτούς; Τί άντιπροσωπεύει; Μια «,μοναρχο- 

φασιστική άπάτη». Τί νά σεδασθοΰν; . . .
Π άσχα έδολοφόνησαν τόν Λαδά, τόν μάρτυρα 'Υπουργό τής Δικαιο

σύνης. . . Τήν ίδ ια  μέρα  διάλεξαν γ ιά  νά  θερίσουν μέ τά βρωμερά δρε
πάνια τής ά τ ιμ ία ς  τους, 42 πανέμορφες ζωές, άφιερωμένες στής πατρί-  
δος τήν υπηρεσία. . . Τί; Δέν τό ξέρετε; Δέν τό άκούσατε; Δέν τό δια-
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βάσατε ποτές σας;
Κι’ 6μ ω ς!Μ  Μέ βουρκωμένα μάτια τελείται κάθε χρόνο τό μνη

μόσυνό τ ο υ ς . . .  Υπήρξαν ήρωες. . . Υπήρξαν μ ά ρ τ υ ρ ε ς . . .  Και έκέρδι- 
σαν τήν ’Α θ α ν α σ ία . . .  "Ας μείνη αιώνια ή όμορφη μνήμη τ ο υ ς . . .

Ανοιξη ή τ α ν . . .  Καταπράσινη, λουλουόιασμένη ή φ ύ σ η . . .  Μυρω
μένο φυσούσε τ’ ά γέρ ι  των κάμπων. . . Καί δ ίπλα στην άνθοστόλιστη  
φύση ό Χριστός πού νικούσε τό θάνατο κι’ έστελνε στά πέρατα  τής οι
κουμένης τό θειο μ ή ν υ μ α . ..

Κι’ επί Γης ε ιρ ή νη . . .

Μέσα στην πανέμορφη αυτή σκηνοθεσία τής άνεμώ νας καί τής πί- 
στεως, βγήκαν νά πρωταγωνιστήσουν στής Ζωής τό θ έα τ ρ ο  τά 42 παλ-  
ληκαρια τής ’Α σ τ υ νο μ ία ς . . .  Σ α ρ ά ντα  δύο λεβέντες ά π ’ όλες τις γωνιές  
τής αιματοβαμμένης ‘Ε λ λ ά δ ο ς . . .

Μόλις είχαν δώσει τόν όρκο τής πίστεώς τους καί ξεκίνησαν άπ’ 
τήν Αθήνα άοπλοι, ενθουσιώδεις, γεμάτοι όνειρα γ ια  τό μ έ λ λ ο ν . . .  
Ξεκίνησαν να πάνε έκεΐ πού ή φωνή τής πατρίδος καί τού καθήκον
τος τούς κ α λ ο ΰ σ ε . . .

Αυτή ήταν ή άρχή τής σταδιοδρομίας τους, μά καί τό μαρτυρικό  
τέλος τής ζωής τ ο υ ς . . .

Χαρμόσυνα κτυποΰσαν οί κ α μ π ά ν ε ς . . .  Δεήσεις καί τροπάρια ά- 
κουγονταν ολόγυρα, καθώς τό τραίνο μέ τούς 42 καινούργιους αστυ
φύλακες τραδοϋσε γ ιά  τήν Πάτρα, τού άγέραστου  Μωρηά τήν γ ρ α 
φική πρωτεύουσα. . .

Ολο χ α ρ ά  καί ζωντάνια τά παλληκάρια τής ’Αστυνομίας άπε- 
λ αμ βαναν  το υπέροχο θέαμα πού άντίκρυζαν τρ ιγύρω . Τούς κάμπους, 
τις λ αγκ α διές ,  τά γ ά ρ γ α ρ α  νερά, τις βουνοπλαγιές, τά πρόβατα, τά 
λούλουδα, τά δαντελωτά άκ ρογιά λ ια ,  τούς άπότομους γ κ ρ ε μ ο ύ ς . . .

Ρουφούσαν άπληστα τό ζω ογόνο  ά γέρ ι  τής ‘Ελληνικής φόσεως.
Ηταν τό τελευταίο σκίρτημα τής καρδιάς τους.

Γιατί αξαφνα, άναπάντεχα, απρόσμενα φρενάρισε τό τραίνο. Μια 
χούφτα ληστών μέ προτεταμένα όπλα σταμάτησαν τήν πορεία τ ο υ . . .

Τι ήθελαν οί λησταί μιά τέτοια μέρα; Ζητούσαν τούς 42 άστυ- 
φ ύ λ α κ ες . . .

Α γ ό γ γ υ σ τ α ,  παλληκαρήσια, χωρίς νά λυγίσουν, οί 42 λεβέντες  
έστάθηκαν άντικρυ στούς κακούργους.

«Ε μείς  ε ίμ α σ τε . . .  τί θ έ λ ε τ ε ; . . .»

ΚΓ ύστερα . ”Ω, ύ σ τ ε ρ α . . .  Καρδιά μου μήν κ λ α ϊ ς . . .  Μάλλον
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στάσου σ' ευλαβική προσοχή κι' οραματίσου  τον ανηφορικό Γολγοθά  
τοΰ θεανθρώ που - Λυτρωτοΰ.

Ετσι κι οί 42. . . 'Ανέβηκαν τό Γ ολγοθά  αλύ γιστοι.  . . ΚΓ έκεΐ, 
στό Σ ουληνάρι  των Καλαβρύτων, έδέχτηκαν τό θάνατο μέ ε γ κ α ρ τ έ 
ρηση. .

Φοβερός άκούστηκεν ύστερα ό απαίσιος  κρότος των πολυβόλων, πού 
αλύπητα έθέρισε τα περήφανα κορμιά τους στ’ ά γρ ια  βουνά τοΰ Σου- 
λ η ν α ρ ίο υ . . .  ’Εκεί τούς έξετέλεσαν οί άθεοι, οί κ α κ ο ύ ρ γ ο ι . . .  Έ κ ε ΐ  τούς 
δολοφόνησαν ά π ά νθ ρ ω π α  οί κομμουνισταί . Καί μισοπεθαμένους τούς 
έρριξοτν στό βάραθρο  τοΰ θανάτου. . .

Γιατί λοιπόν; Τί έφταιξαν τά ά οπ λα  αύτά  παιδιά; Ποιόν πείραξαν;  
Ποιό είναι τ ά χ α  τό έ γκ λ η μ ά  τους; Προσμένετε απάντηση; Μεγάλη ή ά- 
φέλειά σας. . . Υ π ά ρ χ ε ι  ανθρωπισμός στής ζο ύ γ κ λ α ς  τά θεριά; Υ π ά ρ 
χει λογική στ’ ά ρπακτικά  όρνια; Καί όμω ς.  . .

Κάποια συνθήματα γ ιά  ειρήνη, γ ιά  λευτεριά , γ ιά  λήθη, γ ιά  ψωμί 
βγαίνουν ά π ’ τά  σ τ ό μ α τά  τους. . . ’Α λήθεια! ! ! Πόσο άναίσχυντος  είναι 
ό κομμουνισμός. . Δεν  έχουμε έμεϊς α νά γκ η  νά καταφ ύγουμε σέ θεω
ρίες γ ιά  ν ’ άντικρούσουμε τά υποκριτικά έπιχειρήματά τ ο υ ς . . .  Μονάχα  
τόν ομαδικό τάφο τοΰ Σουληναρίου θά τούς δείξουμε. . . ΚΓ έκεΐ επάνω  
θά τούς ρωτήσουμε:

«Αυτοί τί έφταιξαν, αναίσχυντοι κακούργοι; Γιατί κορέσατε τά 
κτηνώδη ένστικτα τοΰ μίσους σας πάνω σ’ έτοΰτα τ’ αθώα παλληκά- 
ρια; Ποιό είναι τό έγκλημά τους;. . . Αναίσχυντοι. . . Ξεδιάντροποι. . . 
Λησται. . . Δεν κλαίμε. . . Δέν θρηνούμε. . . Μονάχα αυτόν τόν τάφο 
ανοίγουμε μέσα στην καρδιά μας, γιά νά μάς θυμίζη εσάς και την κτη- 
νωδία σας. . .».

14 ’Απριλίου 1944. . . 42 άστυνομικές ζω ές επέταξαν στον ουρανό. . . 
Έ βρήκαν τήν α ίω νία  άνάπαυση, τή γαλήνη  καί τή σ ιω π ή . . .

Γονατιστοί, μπροστά στόν ά γ ιο  τάφο τους, δεόμεθα γ ιά  τις ψυχές  
τους . . .

" Ο μ ω ς . . .  Οί ήρωες πρέπει νά διακρίνωνται άνάμεσά μας, όχ ι  μο
νάχα  σάν άνάμνηση, μά πιό πολύ σάν Σ ύμ βολο .  Γι’ αύτό μέ κοινή εισ
φορά όλων των αστυνομικών υπαλλήλων άνηγέρθη σέ κείνη τήν α ιμ α 
τοβαμμένη θέση ένα άπέριττο ά λ λ ά  επιβλητικό μνημείο, γ ιά  νά  θυμίζη  
εκείνους πού, συ νεχ ίζο ντα ς  τή χρυσή παράδοση τοΰ ’Αστυνομικού Σ ώ μ α 
τος, έπεσαν γ ιά  τήν πατρίδα.

’Έ τσ ι  κάθε χρόνο, στις 14 Απριλίου, μιά σιωπηλή συνοδεία πα ίρ 
νει τό δρόμο γ ιά  τό Σ ουληνάρι  Καλαβρύτων. Είναι οί νεώτεροι συνά-
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δελφοι των δολοφονηθέντων μαρτύρων, οί σ υ γ γ ενε ίς  των καί οι άγνοί  
πατριώτες από τή γύρω μαρτυρική περιοχή, πού πηγαίνουν να καταθε
σουν ένα στεφάνι καί νά ψάλλουν τήν επιμνημόσυνη δέηση.

Ρίγη  δέους καί συγκινήσεως κυριαρχούν κάθε φορά μέσα στις καρ
διές των προσκυνητών του αγίου  τόπου τής θυσίας των άδελφών καθώς  
περνούν ανά μ εσα  άπό απάτητες π λ α γιές  καί ά γ ρ ια  δάση καί ύστερα  
φθάνουν στο ήρεμο τοπίο της θυσίας τών 42 αστυνομικών.

Ποιά ανθρώπινη φυχή δεν λ ογ ίζε ι  στή σκέψη δτι έκει σιμά άκού- 
στηκεν ό σπαρακτικός χαιρετισμός τών μελλοθανάτων: «Χαιρε πατρίδα,  
γλυκέιά  'Ε λ λ ά δ α . . .  Ζήτω ή ελευθερία!»  Μονάχα τά άψ υχα  δέντρα τού 
γειτονικού δάσους μπορούν νά  μαρτυρήσουν δσα είδαν, δσων στάθηκαν  

άσυγκίνητοι μάρτυρες. . .
Καί όταν άρχίζη ή επιμνημόσυνη ακολουθία, ό ναός  τής φύσεως δέ

χεται τούς ψαλμούς καί τό θυμίαμα καί τ’ απαλό μωραίτικο α γ έ ρ ι  τούς 

μεταφέρει σέ κάθε ανθρώπινη ψυχή .

Τή στιγμή έκείνη επικρατεί παντού όλόγυρα  ή συχία .  Ούτε οί κλά
δοι τών δέντρων δέν κουνιώ νται. . . Θαρρείς καί εκείνοι νοιώθουν τήν 

ιερότητα τής σ τ ιγ μ ή ς . . .
Καί δταν, μετά τό τέλος τής έπιμνημοσύνου δεήσεως, άρχίζη τό προσ

κλητήριο τών νεκρών α σ τ υ νο μ ικ ώ ν . . .  ένω ό ήλιος φωτίζει παράξενα  
τό μνημείο καί οι αναπνοές σ τ α μ α τ ο ύ ν . . .  δάκρυα ανεβαίνουν στά μά
τια, τά ξ ε χ ε ιλ ίζ ο υ ν . . .  Πόση πονεμένη μεγαλοπρέπεια  έχει κάθε χρόνο  

ή στιγμή αύτή.
Βραχνή άπό τόν πόνο, μά σταθερή ή φωνή τού αξιωματικού τού τι

μητικού αποσπάσματος, καλεί ένα - ένα τά π α λ λη κ ά ρ ια  νά  δώσουν τό 
τό ήρωϊκό τους «παρών». Καί ή απάντηση έρχεται, πάντα  ή ίδια, άργή,  
πονεμένη μά καί περήφανη μαζί:

«’Απών. Έφονεΰθη τήν 14ην ’Απριλίου τοΰ 1944 υπό τών έαμο- 
κομμοϋνιστών εις Οέσιν «Σουληνάριον Καλαβρύτων».

"Ολα τά μό:τια δακρύζουν. . .

Κι’ όμως! Μ Δέν ακούστηκαν γοερές  κραυγές.  Δέν κτυποΰν λυπη
τερά οί καμπάνες. Δέν αντήχησαν μοιρολόγια καί σπαραγμοί.

Τό βουβό κλάμα δλων τών παρισταμένων ανεβα ίνει  σάν δέηση πρός  
τόν Θεόν καί Έξουσιαστήν τής Ζωής καί τού θ α νά τ ο υ  νά  άναπαύση τις 
α γνές  ψυχές τών άδικοσκοτωμένων παιδιών. Καί αύτό είναι τό καλλί
τερο μνημόσυνο.

Τό προσκλητήριο κάποτε τελειώνει. . . Μά δλοι μένουν μαρμαρωμέ-
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νοι στίς θέσεις  τ ο υ ς . . .  ‘Έ ν α  είδος α ν εμ ο ζά λ η ς  αναμνήσεων τούς ρίχνει  
σέ μια πα ρά δοξη  πονεμένη έκσταση.

Καί τέλος  τηρείται ενός λεπτού σιγή εις  μνήμην των νεκρών ήρώων 
καί μαρτύρων κα'ι ή σεμνή τελετή κλείνει με τον Ε θ ν ικ ό  'Ύμνο, τόν ό 
ποιον ψάλλουν οι. ά νδ ρ ες  τοΰ τιμητικού αποσπ άσ ματος .  .

’Α ξέχαστοι  συνάδελφοι. Δέν πή γε  χαμένη  ή θυσία Σ α ς .  Γιά μάς  
δεν είστε νεκροί . Ζήτε. Καί θά ζήτε παντοτινά  στην καρδιά  μας, σάν 
αιώνιο Σ ύ μ β ο λ ο  τιμής, καθήκοντος, ήροησμοΰ.

Τά όνόματά  Σ α ς  θά μείνουν γ ιά  πά ντα  χ α ρ α γ μ έ ν α  μέ χρ υσ ά  γ ρ ά μ 
ματα μέσα στήν όλοφώτεινη ιστορία τοΰ ’Αστυνομικού Σ ώ μ ατος .

Αίωνία ας  είναι ή μνήμη σας!



Τό μ ν η μ ε ίο  μ έ  τη ν  μα ρμά ρινη πλάκα στό βάθρο του, 
δηου ε ίν α ι χ α ρα γμ ένα  τά ονόματα τω ν σφ α για σθέντω ν

αστυνομικώ ν.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ!
TQM ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
’ Αστυφύλαξ

ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
’Αστυφύλαξ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. 
Άρχιφύλοξ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ. 
’ Αστυφύλαξ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Άστυφύλι

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ. 
Άρχιφύλαξ

ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε. 
’ Αστυφύλαξ

ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡ. 
’Αστυφύλαξ



ΑΝΑΓΕΛΣ NIK. 
Άστυφύλαξ

ΜΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡ, 
Άρχιφύλαξ

ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
Άστυφύλαξ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝ 
Άστυφύλαξ

ΕΥΣΤ ΑΘΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝ 
Άστυφύλαξ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ, 
Άστυφύλαξ

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝ 
ΆστυφύλαξΡΑ Ι-ΚΟΣ ΚΩΝ. 

Άστυφύλαξ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΫΛΟΣ ΝΙΚ. 
Άρχιφύλαξ

ΡΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Άστυφύλαξ

ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣ. 
Άστυφύλαξ





ΠΕΤΡ1ΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ 
Άστυφύλαξ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 'ΛΑΜ 
Άστυφύλαξ

ΚΑΦΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝ 
Άρχιφύλαξ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡ, 
Άστυφύλαξ

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΜ 
Άστυφύλαξ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. 
Άστυφύλαξ

ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. 
Άστυφύλαξ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ, 
Άστυφύλαξ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡ 
Άρχιφύλαξ

ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.
Άστυφύλαξ

ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣ.
Άστυφύλαξ



τής περιοχής των χωρίων Βεσσίνι καί Λεχούνι τής Ε π α ρ χ ία ς  Καλαβρύτων, 
δπου την ήμερον του ΠΑΣΧΑ,  ήτοι την 16ην ’Απριλίου του 1944, έδολοφο- 
νήθησαν ύπό των κομμουνιστών 42 αστυνομικοί μεταδαίνοντες εις Πάτρας, 
ϊνα άναλάδουν υπηρεσίαν. Διά τοΰ σταυρού σημειοΰται ό βράχος, κάτωθεν 
τού όποιου υπάρχει βάραθρον, ένθα κατεκρημνίσθησαν οί δολοφονηθέντες α 
γρίως. Εις τό σημεϊον αυτό άνηγέρθη μνημεΐον ύπό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.



Β

Τά πτώματα των 42 αστυφυλάκων πού έδολοφονήθησαν αγρίως από 
τούς κομμουνιστάς στο Σουληνάρι, δποιις ευρεθησαν απο τις Αρχές, 
ένω ο'ι κομμουνισταί, αισθανόμενοι τό μέγεθος τοΰ εγκλήματος πού 
διέπραξαν τήν ημέραν τού Πάσχα, διέδιοσαν δτι οι δολοφονηθεντες α

στυνομικοί είχον προσχωρήσει στις συμμορίες τους.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

«. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Π Ρ Ο Σ

ΑΠ Α ΣΑ Σ ΤΑΣ ΑΣΓΥΝΟΜ ΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Ή Ε θν ική  Επαναστατική Κυβέρνηαις μοΰ έπεφύλαξε τήν τιμήν τής προαγω
γής μου εις τον βαθμόν τοΰ ’Αρχηγού τοΰ Σώματος.

Μεγίστη ή τιμή, άλλα καί βαρεία ή ευθύνη ή έξ αυτής προκύπτουσα.
Βαθεϊαν εχων έπίγνωσιν τοΰ 

μεγέθους άμφοτέρων, είμαι α
ποφασισμένος δπως αφιερώσω 
δλας μου τάς δυνάμεις προκει- 
μένου καί εις τήν προσγενομέ- 
νην μοι τιμήν ν’ άνταποκριθώ 
πλήρως καί τάς εύθύνας μου 
νά καλύψω κατά τον ίκανοποι- 
,ητικώτερον, δυνατόν, τρόπον.

Αί εύθΰναι μου είναι διφυ
είς. Εύθΰναι έναντι τής ’Εθνι
κής ’Επαναστατικής Ινυβερνή· 
σεως καί εύθΰναι έναντι τοΰ 
Σώματος τοΰ οποίου έχω τήν 
ύψιστην τιμήν νά ηγούμαι.

’Έναντι τής Κυβερνήσεως 
αισθάνομαι τήν θεμελιώδη ηθι
κήν ύποχρέωσιν νά άποδείξο) 
εαυτόν άξιον τής εμπιστοσύνης 
οΓ ής μέ έτίμησε καί των 
προσδοκιών τάς οποίας εστήρι- 
ςεν έπ’ εμέ.

Έπηγγέλθη ή Ε θν ική  Έ- 
ίΐανοΐυιατικη Κυοερνησις πρός ’Αρχηγός της  ’Αστυνομίας Πόλεων
τόν Ελληνικόν Λαόν, σύν τοΐς κ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟ Υ
αλλοις, ταςιν, ήσυχιαν, ασφα
λείαν καί γαλήνην ώς τάς κατ’ εξοχήν αναγκαίας προϋποθέσεις διά τήν εύόδωσιν 
των προσπαθειών πραγματώσεως τοΰ ’Έργου Ε θνικής άναγεννήσεως καί αναδημιουρ
γίας. τό όποιον άνέλαβε.

Καί τά τέσσαρα σημεία τών προαναφερομένων Κυβερνητικών επαγγελιών εμ
πίπτουν εις τόν τομέα ευθύνης τής Αστυνομίας Πόλεων έν ταΐς περιοχαΐς άσκήσεώς 
τών καθηκόντων της. Συνεπώς θεωρώ ώς άκεραίαν ιδικήν μου ευθύνην τό νά οδηγή
σω τό Σώμα εις τήν, μετ’ απολύτου επιτυχίας, υλοποίησιν τώς επαγγελιών τής ’Ε 
θνικής Κυβερνήσεως.

Έξ άλλου, ώς πρός τάς έναντι τοΰ Σώματος εύθύνας μου, θεωρώ ότι. συνίσταν- 
ται, βασικώς, εις τό νά λάβω, ώς θεματοφύλαξ τών ώραίων, ιερών καί υψηλών πα-
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ραδόσεων αυτού, δλα εκείνα τά μέτρα τα οποία θά εξασφαλίσουν τήν συνέχισιν των 
παραδοτέων, θά δικαιώσουν τάς θυσίας των ήρωϊκώς πεσοντων εις τον οωμόν τού 
καθήκοντος αλησμόνητων συναδέλφων μας καί θά οδηγήσουν τό Σώμα εις ετι ύψηλο- 
τέρας κορυφάς επιτυχίας, αίγλης καί δόσης.

Επ ειδή , δμως, τό έργον τούτο δεν είναι, λογικώς, δυνατόν να φέρω εις πέρας 
μόνος, αλλά στηριζόμενος εις τήν πολύτιμον συνδρομήν ενός έκαστου ες υμών, α;ιο 
τής σκοπιάς του, μαχομένου τον αγώνα τον καλόν, θεωρώ χρέος μου όπως από τοΰοε 
σάς μυήσω εις τάς σκέψεις μου ώς πρός τό άναμένον όλους ήμάς ’Έργον, ^τάς Γενι
κά; Άρχάς αί όποϊαι οφείλουν νά άποτελέσουν τά θεμέλιά του καί τά μέσα δΓ ών 
όφείλομεν νά έπιδιώξωμεν τήν πραγμάτωσιν τού τεθέντος σκοπού.

Έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πάντοτε μέν, είναι ή προστασία τής τιμής, 
ζωής, Ελευθερίας, περιουσίας καί όλων έν γένει τών υπό τού Νόμου αναγνωριζόμενων 
καί προστατευομένων αγαθών καί δικαιωμάτων τών πολιτών ειόικώτερον δέ υπό 
τάς σημερινάς, αυτόχρημα κοσμογονικάς, διά τήν Πατρίδα μας, συνθήκας, ή ’Αστυ
νομία Πόλεων οφείλει νά άφιερώση δλας της τάς δυνάμεις εις τήν προσπάθειαν έπι- 
τεύξεως δλων τών υψηλών ’Εθνικών στόχων τούς όποιους εθεσεν εις έαυτήν ή ’Εθνι
κή Επαναστατική Κυβέρνησις.

Ή προσφορά μας αύτη θά άποτελέση από μέρους ημών, όφειλόμενον φόρον 
άναγνωρίσεως πρός τήν Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου καί τήν εξ αυτής προκύ- 
ψασαν Εθνικήν Κυβέρνησιν, ή οποία άπήλλαξε τήν ’Αστυνομίαν τού εφιάλτου τών 
καθημερινών συγκρούσεων πρός τούς πάσης φύσεως ταραχοποιούς καί τούς ξενοκινή- 
τους εχθρούς τού ’Έθνους καί επανέοωσεν εις ήμάς τό άρμόζον κύρος, τού φορέως σο
βαρά; Κρατικής έξουσίας.

Διά νά άνταποκριθώμεν πρός τό ύψος μιάς, ώς ή προεκταθεϊσα, μεγάλης ’Απο
στολής, ανάγκη δπως εξοπλισθώμεν, διά τής υίοθετήσεως ώρισμένων θεμελιωδών αρ
χών απολύτως αναγκαίων, διά τήν επιτυχή εκβασιν ταύτης.

Ο ύ τ ω :
1. —  θεμελιώδης αρχή παντός ’Αστυνομικού οφείλει νά είναι ή απόλυτος καί 

βαθεία, ή έξικνουμένη μέχρις αυτοθυσίας προσήλωσις εις τά ’Εθνικά ’Ιδανικά τά 
όποια ενσαρκώνει ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου, καθώς καί ή πλήρης άφοσίω- 
σις εις το καθήκον ώς διά τού όρκου μας, βασικώς, προσδιορίζεται καί έν συνεχεία 
διά Κανονιστικών καί άλλων Διαταγών αναλύεται.

2. —  Ό  Νόμος είναι παντοδύναμος ρυθμιστής τής αρμονικής καί δημιουργι
κής συμβιώσεώς καί συνεργασίας τών πολιτών. Πρός τον Νόμον οφείλουν πάντες 
υποταγήν καί έναντι αυτού είναι όλοι ίσοι.

3. —  Τό Κοινωνικόν μας καθεστώς είναι ό μοναδικός εγγυητής τής ευνομίας, 
τής τάξεως, τής ευημερίας τού Λαού καί τής ασφαλούς πορείας τού ’Έθνους επί τής 
παμφώτου λεωφόρου τών πεπρωμένων τής Φυλής. Ύπό τάς ανωτέρω συνθήκας αυτο
νόητον καθίσταται δτι χρέος ιερόν, παντός ’Αστυνομικού, είναι ή διαφύλαξις τού 
καθεστώτος μας ώς κόρης οφθαλμού, αντί πάσης, τής οίασοήποτε θυσίας.

4. —  Ή πειθαρχία είναι τό θεμέλιον επί τού οποίου καί μόνον δύναται νά στη- 
ριχθή, επιτυχώς τό οικοδόμημα τής προόδου καί τής έπιβιώσεως τού θεσμού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων.

5. —  Τό ’Αστυνομικόν επάγγελμα δεν ανήκει εις τά κοινά τοιαΰτα, άλλ’ εις 
τήν κατηγορίαν τών λεγομένων επαγγελμάτων προσωπικότητος, ώς είναι τού Δικα- 
στοΰ, τού Τερέως, τού Παιδαγωγού.

’Εξέθεσα τάς Άρχάς επί τών όποιων εδραία πίστις αποτελεί άναγκαΐαν προ- 
iWiflMLv διά τάν έπιτυγίι έκπλήρωσιν τής ’Αποστολής.
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’Απομένει ήδη νά ίδωμεν τά μέσα τα όποια, εν τή καθημερινή πράξει, οφείλο
με'/ νά χρησιμοποιήσωμεν έν τή επιδιώξει έκτελέσεως τοΰ εις ημάς άνατεθέντος 
’Έργου.

Ή άναζήτησις και έπιαήμανσις των ανωτέρω μέσων δεν θά είναι δυσχερής, 
ήδη μετά τάς έμπνευσμένας ομιλίας τοΰ Πρωθυπουργού μας προς τούς άνδρας των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ειπεν 6 κ. Πρόεδρος τής Ινυβερνήσειυς κατά την διάρκειαν των εμπνευσμένων 
καί μεστών σοφών διδαγμάτων, πατρικών παραινέσειυν καί πολυτίμων υποθηκών, ομι
λιών του, δτι οί Αστυνομικοί Υπάλληλοι οφείλουν νά έξαρθοϋν εις τδ ύψος 'Ιεραπο
στόλων καί Κοινωνικών Λειτουργών καί Παιδαγωγών τοΰ Λαοΰ.

’Ιδού, λοιπόν, τό περιεχόμενο'/ τής ’Αποστολής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, παρά 
την άπεραντωσύνην του, διατυποΰται δι’ ολίγων μόνον αδρών γραμμών, πλήρως συμ- 
πεπυκνωμένων καί σοφίαν εννοιών.

Διά νά καταστώμεν άξιοι τής ’Αποστολής μας καί ιδία άξιοι τοΰ ρόλου τόν 
όποιον μάς άνέθεσεν ό κ. Πρωθυπουργός, ανάγκη δπως διά καθημερινής καί ατε
λεύτητου προσπάθειας καί μελέτης ένισχύσωμεν τήν επαγγελματικήν μας συγκρότη- 
σιν, εύρύνωμεν τούς πνευματικούς μας ορίζοντας, άνυψώσωμεν τήν στάθμην τοΰ γενι- 
κωτέρου μορφωτικού μας επιπέδου καί πλουτίσωμεν τήν ψυχικήν μας καλλιέργειαν.

’Εάν έπιτύχωμεν εις τήν ανωτέρω επιδίωξιν, τότε, ασφαλώς, έκαστη πράξις, 
οίαδήποτε έκδήλωσίς μας εις πάσαν περίπτωσιν, θά κοσμήται υπό ήθους, εύγενείας, 
πραότητος, άντικειμενικότητος, σεμνότητας, όψηλοΰ πνεύματος δικαίου, ψυχραιμίας, 
σταθερότητας καί απολύτου σεβασμού πρός τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν καί τήν 
αλήθειαν.

Ούτω ένεργοΰντες θά έξασφαλίσωμεν τήν έκτίμησιν, τήν συμπάθειαν, τόν σε
βασμόν καί τήν ενεργόν συμπαράστασιν τής κοινής γνώμης, χωρίς τούτο νά σημαίνη 
τήν έλαχίστην, έστω, άπομάκρυνσιν ημών έκ τής αυστηράς καί άτέγκτου προσηλώ- 
σεως εις τό καθήκον.

’Ήδη, μετά τήν περιγραφήν τοΰ αναμένοντας ημάς ’Έργου, τών Γενικών ’Αρ
χών αί όποιαι οφείλουν νά αποτελούν τό ηθικόν ύπάβαθρον τής προσωπικότητος παν
τός ’Αστυνομικού καί τήν περιγραφήν τών μέσων όΓ ών θά έπιτύχωμεν εις τήν ’Α
ποστολήν μας, αισθάνομαι τήν ανάγκην νά παράσχω πρός δλους υμάς τήν κατηγορη
ματικήν διαβεβαίωσιν ότι, τό κατ’ εμέ, τό μεγαλειον τοΰ Σώματος θά άποτελή τον 
φάρον ό όποιος θά φωτίζη τήν σκέψιν μου καί θά καθοοηγή τά βήματά μου καί δλας 
μου τάς ένεργείας ώς ’Αρχηγού τοΰ Σώματος" ή όέ περιφρούρησις τού κύρους αύτοΰ 
θά άποτελή βασικόν καί διαρκές μέλημά μου.

'Ως ανώτατος, έξ άλλου, Κρατικός Λειτουργός, έν εύρυτέρα έννοια, θά έμπνέ- 
ωμαι εις πάσας τάς ένεργείας μου έκ τής αστείρευτου πηγής τοΰ άνεσπέρου ’Εθνικού 
Φωτός τής 21ης ’Απριλίου καί τών σοφών έν συνεχεία υποθηκών τού εμπνευσμένου 
καί ρηξικέλευθου Πρωθυπουργού μας.

Δεν θά φεισθώ κόπων καί θυσιών προκειμένου νά στηρίξω, έν τώ μέτριο τών 
αρμοδιοτήτων τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, τό Ηράκλειον ’Έργον ’Εθνικής Άνασυγ- 
κροτήσεως, τό όποιον υπεσχέθη ή Έπανάστασις καί άνέλαβε νά έκπληρώση ή Ε θ ν ι
κή Επαναστατική Κυβέρνησις τρέφουσα τήν υψηλήν καί εύγενή φιλοδοξίαν ενός 
νέου Έλληνικοΰ Πολιτισμού άπηλλαγμένου πάσης σκιάς, έκ τοΰ παρελθόντος, καί 
ύποσχομένου πλήρη Ε θνικήν ’Ανεξαρτησίαν καί υπερηφάνειαν, ορθολογικήν οργά- 
νωσιν τών παραγωγικών δυνάμεων τής Χώρας, οικονομικήν άνοδον καί ευημερίαν 
τοΰ Ελληνικού Λαού.

’Επίσης δέν θά φεισθώ κόπων προκειμένου νά έξασφαλισθή ή άνοδος τοΰ Ά -
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-τυνοαικοΰ μας θεσμού εις όψη εφάμιλλα των καλλίτερων ’Αστυνομιών τοΰ Κοσμου. 
Εις τήν'προσπάθειαν μου ταύτην θά χρειασθώ καί τήν ίδικήν σας Δυνορομην η ο,,ο'.α. 
θά είναι, δι’ έμέ, πολύτιμος.

'Ο τρόπος διά νά μοΰ τήν παράσχητε είναι άπλοϋς: ,
Φροντίσατε, εις τον ίδικόν σας κύκλον άρμοοιοτητων, να δ ια τ ή ρ η σ ε  το κυρο, 

Χα1 -ή-/ α'γλην τοΰ δώματος εις θέσιν περιωπής. Διά να επιτύχετε τούτο, αρκεί ;α 
=νστερνισθήτε τάς προηγουμένως άναφερθείσας άρχάς, αι οποίοι οφείλουν να «,πο^ 
λοϋΤτδ θεμέλιον τού Λ ι^ εύ ω » παντός ’Αστυνομικού καί νά τάς μετουσιωσητε εις

πραςεις^καθημε^ριης. -4ς ώραίας Έθνικάς μας παραδόσεις,^ τάς ύψηλάς

καί εύγενεΐς παραδόσεις του Σώματος καί τούς ηρωικούς νεκρούς μας και τραυματίας 
οί όποιοι έδωσαν τήν ζωήν των οί μέν καί τό αίμα των οι δε, .4γ& Τ ^ > ^ γ ,Τ α Ι 
των εσωτερικών καί εξωτερικών εχθρών τής Πατριοος μας, τη , Ιδέας που λ^γεκχι
<.<F \  \  Α Σ» ,

“Εστω ή άνά χείρας Ημερήσια Διαταγή μου 6 καταστατικός χάρτης της συν
εργασία; μας, ή όποια σκοπόν θά Ιχη νά ύπηρετοΰμεν κατά τον καλλιτερον δυνατόν 
τρόπον τήν Πατρίδα, τήν ’Εθνικήν ’Επαναστατικήν Κυβερνησιν και τα Ιόανικα της̂ , 
1  τά όποια δένείναι άλλα άπό τά αιώνια ’Εθνικά ’Ιδανικά, —  την Πολιτείαν και 
τ η  Kor.viiWLV.0V Σύνολον.»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΣΤΥΝ. Δ)ΝΤΟΥ Α* κ ΚΩΝ)ΝΟΥ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ

Π Ρ Ο Σ

ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΥΦ ΥΜΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

«Ή Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις μου ενεπιστεύθη τήν Διεύθυνσιν τής 
’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης.

Είναι μεγίστη, δι’ Ιμέ, ή τιμή, άλλ’ Ιτι μεγαλύτερα η ευθυνη την οποίαν επω
μίζομαι διά τής άναλήψεως τών νέων καθηκόντων μου.

Είμαι αποφασισμένος, όπως διαθέσω δλας μου τάς δυνάμεις, ψυχικας, πνευμα- 
τικάς καί σωματικάς, εις τήν προσπάθειαν ϊνα άναδειχθώ αςιος τής προσγενομενης 
μοι τιμής καί τής εμπιστοσύνης, μεθ’ ής μέ περιβάλλει ή Εθνική  Επαναστατική·
Κυβέρνησις. , , . , . ,

Είναι φυσικόν, ότι εις τήν έν λάγψ προσπάθειαν μου αναγκαίοι και πολύτιμο.
συνεργάται καί συμπαραστάται μου θά εΐσθε υμείς.

Ά λλ’ ϊνα ή συνεργασία μας καταστή γόνιμος καί προαγωγική τοΰ συμφέροντος 
τής Πολιτείας, του Κοινού καί τής Υπηρεσίας, ανάγκη όπως στηρίζηται άφ’ ένος^μεν 
εις5 τήν, εκ μέρους όλων μας, πλήρη γνώσιν του άναμένοντος ήμάς^ 'Εργου, αφ ε
τέρου δέ εις τήν κοινήν επίσης άπόφασιν ϊνα τό ’Έργον καλυφθή ύπό απολύτου ε- 
πιτυνίαε. αντί πάσης θυσίας.
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Τήν άπόφασιν όλων ύμών δπως Ιπιτύχη ή Αστυνομία Αθηνών εις to Εργον 
της τήν θεωρώ δεδομένην καί αυτονόητον, διότι άρνοϋμαι να δεχθώ, οτι έστω και εις 
εξ ύμών εμφορείται Ιξ οίασοήποτε άλλης σκέψεως ή οποία θά ώοήγει εις την απο
τυχίαν.

’Απομένει μόνον νά ύπομνήσωμεν ποιον ακριβώς είναι το Εργον, τό οποίον 
μάς αναμένει καί νά ύ.πογραμμίσωμεν τάς μεθόδους, αί όποϊαι, κατά τήν ήμετέρα; 
άντίληψον, έγγυώνται τήν επιτυχή άνάληψιν τούτου.

’Έργον τής ’Αστυνομίας είναι ή προστασία, διά παντός νομίμου καί προσφόρου 
μέσου, τής ζωής, τιμής, περιουσίας, ελευθερίας καί τών λοιπών έννόμων αγαθών τών 
πονιτων, ώς κοινωνικών μονάδων καί τής 
γαλήνης, ησυχίας καί αρμονικής συμβιώ- 
σεως τού Κοινωνικού συνόλου.

Ό  ανωτέρω ορισμός τού "Εργου τής ’Α
στυνομίας είναι δ κλασσικός τοιοΰτος καί 
υποτίθεται, οτι εϊμεθα άπαντες έπαρκώς 
προπαρασκευασμένοι, τόσον διά τών ’Αστυ
νομικών Σχολών, οσον καί διά τής εν συ
νεχεία κτηθείσης επαγγελματικής αγωγής, 
διά τήν επιτυχή άσκησιν τούτου, ώς υπό 
τού ώς άνω ορισμού αναλύεται.

’Αλλά κατά τήν παρούσαν ιστορικήν ώ
ραν, οπότε υπό τής ’Εθνικής ’Επαναστατι
κής Ινυβερνήσεως έχει άναληφθή μία άνευ 
προηγουμένου μεγαλειώδης προσπάθεια ’Ε
θνικής ’Αναγεννήσεως καί οργασμός άνα- 
δημιουργίας κυριαρχεί άπ’ άκρου εις άκρον 
τής Χώρας, ημείς οι ’Αστυνομικοί δέν δυ- 
νάμεθα νά έπαναπαυώμεθα επί τής άρί- 
στης, έστω, έκπληρώσεως τής καθιερωμέ
νης ’Αποστολής μας καί μόνον.

Τό ’Αστυνομικόν μας επάγγελμα οφείλο
με·; νά θεωρώμεν ώς λειτούργημα κοινωνικόν, ύψίστης μάλιστα σπουδαίο,τητος.

Προ διμήνου δ ρηξικέλευθος καί δυναμικός Πρωθυπουργός μας, κατά τήν 
διάρκειαν τής άναπτύξεως τών σοφών, πράγματι, υποθηκών του καί παραινέσεων 
προς τούς ’Αξιωματικούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, μάς άπεκάλεσε Διδασκάλους τού 
Λαού καί 'Ιεραποστόλους καί κοινωνικούς λειτουργούς.

Τοιούτοι χαρακτηρισμοί από τόσον επισήμων χειλέων έξελθόντες δέν άποτε- 
λοΰν μόνον άπαραγράπτους τίτλους τιμής, αλλά προσέτι θεμελιοΰν ιδιαζόντως βα- 
ρεΐαν ’Εθνικήν καί Κοινωνικήν ευθύνην.

Ευθύνην συνισταμένην εις τό μέγα ηθικόν χρέος δπιος καταστώμεν άξιοι τών 
άκρως κολακευτικών χαρακτηρισμόν; τού ’’Εθνικού μας Κυβερνήτου κ. Γεωργίου 
ΙΙαπαδοπούλου.

' Ο  ζ)]ντης  ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
Ά σ τν ν .  Δ)της A ' κ. Κ. ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ

Καί θά καταστώμεν άξιοι τών ώς άνω χαρακτηρισμών;, αλλά καί τών προσδο
κιών; τού κ. Πρωθυπουργού καί τής ’Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως εν τώ 
συνόλω της, έφ’ οσον συνειδητοποιήσωμεν τήν ανάγκην έπεκτάσεως τής δημιουργικής 
δραστηριοτητός μας πέραν τών; δρίων τής, υπό στενήν έννοιαν, Υπηρεσιακής μας 
’Αποστολής.
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Είναι, πράγματι, ανάγκη, δπως παραλλήλως προς την καθαυτό  ̂Αστυνομικήν 
μας ’Αποστολήν, ήτις συνίσταται εις την εξασφάλισιν τής έννόμου τάξεως.  ̂ καί τής 
κοινωνικής γαλήνης, την οποίαν μάς έχάρισεν ή ’Εθνεγερσία τής 21ης Απριλίου 
καί ή οποία αποτελεί το θεμέλιον τής προόδου και τής ευημερίας, στραφώμεν ο/1 
συνεχεία προς τήν άσκησιν των καθηκόντων μας ώς κοινοτικών λειτουργών.

' Συνίστανται δέ τά καθήκοντα ταΰτα εις τήν προσπάθειαν άποκαθάρσεως  ̂ καί 
’Εθνικού προσανατολισμού των κατά τήν διάρκειαν τής φαυλοκρατιας καί υπό τό 
Κράτος ειδικών ψυχολογικών αντιδράσεων, πλανηθέντων άκουσιως και ασυνειδητως 
καί εκτραπέντων τής υγιούς κοινωνικής καί Εθνικής πορείας.

Όφείλομεν να προσελκύσωμεν τούς άκουσίως πλανηθέντας εις τας Αρχας τού 
νέου Εθνικού καί Κοινωνικού Ευαγγελίου τό όποιον συνεγραψαν, οιά τής υπέροχου 
έςαναστάσεώς των καί τής έν συνεχεία θριαμβευτικής πορείας των οί γενναίοι τής 
21ης ’Απριλίου.

Καί συνοψίζονται αί Ά ρχαί τού Νέου Εθνικού καί Κοινωνικού μας Ευαγγε
λίου εις τό τρίπτυχον: Ύπερήφανσν Εθνικόν Φρόνημα —  ’Αρραγής ψυχική ενοτης 
τών ΤΤανελλήνων —  Μόχθος δημιουργικός διά τήν άνύψώσιν τού πνευματικού, πολι
τιστικού καί βιοτικού επιπέδου τού Ελληνικού Λαού.

Ίοού, λοιπόν, ή νέα ’Εθνική ’Αποστολή μας.
Όφείλομεν νά καταστώμεν Σταυροφόροι καί Κήρυκες τής ’Ιδέας τής ’Εθνι

κής Ένότητος, σκαπανείς τής προόδου καί τής ευημερίας, σημαιοφόροι τής Εθνικής 
αρετής καί Υπερηφάνειας. Καί νά συνεγείρωμεν, διά τού παραδείγματος μας, τον 
Λαόν τής περιοχής τήν οποίαν άστυνομεύομεν καί νά τόν πείσωμεν νά στοιχηθή εις 
την λαμπράν καί άτερμονα ’Εθνικήν Φάλαγγα καί νά τον καθοδηγήσωμεν καί νά 
τόν έξοπλίσωμεν ηθικώς καί πνευματικώς, διά τήν πραγμάτωσιν τών ’Εθνικών πό
θων καί ιδανικών, διά τήν ύλοποίησιν τού οράματος τής Μεγάλης Ελλάδος.

Διά νά πείσωμεν όμως τά μέλη τής Κοινωνίας δπως μάς ακολουθήσουν εις τήν 
’Εθνικήν μας Σταυροφορίαν είναι ανάγκη νά τούς κερδίσωμεν προηγουμένως, 
ψυχικώς.

Καί θά έπιτύχωμεν εις τήν επιδίωξίν μας αυτήν άν, κατά τήν άσκησιν τών 
κυρίως ’Αστυνομικών μας καθηκόντων, επιδεικνύωμεν σύνεσιν καί μετριοπάθειαν, 
ευγένειαν καί κατανάησιν, υψηλόν πνεύμα δικαιοσύνης καί ϊσην μεταχείρισιν πρός 
τού: πολίτας, ανεξαρτήτως κοινωνικής καί οικονομικής τάξεως αυτών .

’Ά ν κάποια διάκρισις τών πολιτών δύναται νά συγχώρηθή, αΰτη δέν είναι νο
ητόν νά εχη ώς κριτήριον άλλο, είμή μόνον τήν στάσιν αυτών τών ιδίων έναντι τών 
Νόμων.

Ά λλα καί έναντι τών παραβατών τών Νόμων ή συμπεριφορά μας δέον νά είναι 
άψογος καί ανθρωπιστική, εν πάση δέ περιπτώσει, τοιαύτη ώστε νά είναι σύμφωνος 
προ: το καθιερωμένον, πλέον, δόγμα κατά τό οποίον «ΠΑΣ ΥΠ Α ΙΤΙΟ Σ ΠΑΡΑΒΑ- 
ΣΕΩΣ ΤΙΝ Ο Σ, AEON ΟΠΩΣ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΑΘΩΟΣ Μ ΕΧ ΡΙΣ ΟΤΟΓ ΥΠΑΡΞΗ 
Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η  Α ΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗ Σ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥ».

’Ενταύθα επιθυμώ νά καταστήσω σαφές, ότι έναντι τών άντεθνικώς κινούμενων 
καί όρώντων, δηλαδή εκείνων οί οποίοι είναι παραβάται τών Νόμων, δι’ ών περιφρου- 
ρείται ή Εθνική  μας ασφάλεια καί ανεξαρτησία καί τό Κοινωνικόν μας καθεστώς, 
δέν ουγχωρεΐται επιεικής μεταχείρησις. Δ ι’ αυτούς δέν πρέπει νά ύπάρξη οίκτος.

’Οφείλουν νά κατανοήσουν οϋτοι δτι, εφ’ όσον άπελάκτισαν τήν ευκαιρίαν τήν 
οποίαν τούς παρέσχεν ή ’Εθνική Κυβέρνησις, δπως απεμπολήσουν τό παρελθόν των 
καί έπανέλθουν εις τάς άγκάλας τής Εθνικής οικογένειας, δέν δικαιούνται πλέον νά 
αναμένουν οίκτον καί επιείκειαν. Θά άντιμετωπίζωνται ώς εχθροί τού ’Έθνους.
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Απαντες οί λοιποί πολΐται δέον δπως αίσθάνιυνται παντού καί εις πάσαν περί’ 
πτωσιν τήν προστασίαν της ’Αστυνομίας. Δέον όπως τούς έξασφαλίσωμεν κατά τρό
πον πάγιον καί έδραϊον το αίσθημα ασφαλείας καί τάξεως.

Μή λησι ιονεϊτε, ουο’ επί στιγμήν, ότι ή Ε θν ική  ’Επαναστατική Κυβέρνησις 
εχει ύποσχεθή, προς τον Ελληνικόν Λαόν, γαλήνην, τάξιν, ευνομίαν, ίσοπολιτείαν, 
πραγματικήν ελευθερίαν, πρόοδον καί ευημερίαν. ’Ιίμεϊς δέ οί ’Αστυνομικοί εϊμεθα, 
κατά καθήκον, εκείνοι οί όποιοι όφείλομεν νά ύλοποιήσωμεν υπέρ τοϋ Λαοΰ, τήν ύπό- 
σχεσιν τής Κυβερνήσεως.

Έν πάση περιπτώσει χρέος μας ηθικόν αποτελεί νά δημιουργήσωμεν εις τούς 
πο,'.ιτας πεποίθησιν, δτ.ι εϊμεθα οί προστάται των καί όχι οί αύθένται ή οί δυνάσται 
των, οί αληθείς ύπηρέται, ύπό τήν αγαθήν του όρου έννοιαν, των υγιών καί έννόμων 
συμφερόντων αυτών.

Απαραίτητος προϋπόθεσις, ίνα έγκατασταθώμεν εις τήν συνείδησιν τών πολι
τών, ώς πρότυπα Κρατικών καί Κοινωνικών λειτουργών, είναι ή επιτυχία εις τήν 
Υπηρεσιακήν καί Ε θνικήν μας ’Αποστολήν. Διά νά έπιτύχωμεν πρός τήν κατεύθυν- 
σιν αυτήν όφείλομεν, προεχόντως, νά έξασφαλίσωμεν τον μεταξύ Διοικούντων, διοι- 
κουμένων καί συναδέλφων άρρηκτον ψυχικόν καί οργανικόν σύνδεσμον.

Καί ό μέν οργανικός σύνδεσμος καί ή συνοχή εξασφαλίζονται διά τής πειθαρ
χίας τήν όποιαν, προσωπικώς, θεωρώ ώς τό θεμελιώδες κρηπίδωμα τής επιτυχίας 
οίασδήποτε ’Αστυνομικής Υπηρεσίας καί κατά μείζονα λόγον τής ’Αστυνομικής Δι- 
ευθύνσεως ’Αθηνών, ώς μεγάλης ’Αστυνομικής μονάοος, δι’ δ καί είμαι αποφασισμέ
νος όπως τήν διαφυλάξω ώς κόρην οφθαλμού, αντί πάσης θυσίας καί τήν ισχυροποιή
σω. εις ο μέτρον επιβάλλει τό αληθές συμφέρον τοϋ Σώματος.

Τόν ψυχικόν έξ άλλου σύνδεσμον τον θεωρώ έξησφαλισμένον, διότι όλοι έσφυ- 
ρηλατήσαμεν μεταξύ μας άρρήκτους δεσμούς συναδελφικής αγάπης καί αλληλεγγύης, 
εις τά πεδία τών κοινών Αγώνων εναντίον τών έπιβουλευομένων τήν εννομον τάξιν 
καί τά Εθνικά μας συμφέροντα.

'Θεωρώ εαυτόν ευτυχή διότι πέραν τών ώς άνω κοινών αγώνων καί θητείας 
μου εις τάς Άστυνομικάς Σχολάς μοϋ έξησφάλισε τό προνόμιον τής προσωπικής μετά 
τών περισσοτέρων έξ υμών γνωριμίας.

’Αλλά καί πέραν τών ανωτέρω θέλοο νά πιστεύω ότι έτερος καί ιδιαιτέρως βα- 
ρύνων λόγος ψυχικής μεταξύ μας συνοχής είναι ή κοινή δι’ όλους μας, εδραία καί 
απαρασάλευτος πίστις επί τήν αναγκαιότητα καί τήν ύψίστην Εθνικήν χρησιμότητα 
τοΰ καθεστώτος, τό όποιον έξεπήγασεν έκ τής Εθνεγερσίας τής 21ης ’Απριλίου.

Προ τής ’Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως έπεκράτουν τό χάος καί ή φαυλότης, 
ή πλέον αχαλίνωτος κομματική συναλλαγή, ο κατεξευτελισμός τών θεσμών, ή κατα- 
σπίλωσις τών ηθικών αξιών, ή καταβαράθρωσή τοϋ Δημοσίου βίου.

Τήν κρίσιμον ώραν ένεφανίσθη εις τό προσκήνιον ό ’Εθνικός μας Στρατός καί 
πειθαρχήσας εις τήν προσταγήν τοΰ υπερτάτου Νόμου, τοϋ Νόμου τής Σωτηρίας τής 
Πατρίδος,, έσάρωσε διά τής πνοής του καί μόνης τούς μητραλοίας καί τούς προδότας, 
τούς φαυλοκράτας καί συνοδοιπόρους τών έρυθροχιτώνων εχθρών τής Πατρίόοςς.

Ευθύς από τής επομένης τής ’Εθνοσωτήριου 21ης ’Απριλίου ζείδωρος άνεμος 
έπνευσε καί πνέει εξακολουθητικούς άπ’ άκρου εις άκρον τής Ελληνικής γής.

Εις αυτόν τόν, άνευ προηγουμένου, δημιουργικόν συναγερμόν καί είδικώτερον 
εις τήν πρωτοπορείαν τής φάλαγγος τών άγωνιζομένων είναι ή θέσις τών ’Αστυνομι
κών τής Πρωτευούσης, διά νά συμβάλλουν, δι’ όλων των τών δυνάμεων έντός τών 
πλαισίων τής Υπηρεσιακής αρμοδιότητας, αλλά καί πέραν αυτών, έφ’ οίουδήποτε 
’Εθνικού πεδίου, εις τήν πραγμάτωσιν τών επαγγελιών τής Εθνικής ’Επαναστατικής
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Ινυβερνήσεως. καί εις τήν επιτυχίαν των υψηλών Εθνικών της στόχων.
Εις τήν ώραίαν αυτήν προσπάθειαν, εις τον αγώνα τον καλόν θά με ευρητε 

πρωτοπόρον καί συμπαραστάτην καί έμψυχωτήν.
"Οσοι γενναίοι, όσοι Έλληνες, προχωρείτε.
Οί μή μαχητικοί, οί λιπόψυχοι, δεν έχουν θέσιν εις τάς τάξεις μας».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΗΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΣΤΥΝ. Α3ΝΤΟΥ Α1 κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΟΥΧΑ

Π Ρ Ο Σ

ΑΠΑΣ ΑΣ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

< Άναλαβών τ.ά καθήκοντα μου ώς 
Λ) του τής Άστυν. Δ) σεους Πειραιώς, κα
τόπιν τής προσγενομένης εις εμέ τιμής, 
υπό τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερ- 
νήσεως, ΐνα επιφύλαξη τήν τιμητικήν διά- 
κριοιν καί μοί άναθέση τήν σημαντικωτά- 
την ταύτην αποστολήν εις τήν πόλιν τοΰ 
Πειραιώς, Ιν πλήρει συναισθήσέι τών σοβα- 
ρωτάτων υποχρεώσεων καί τών ευθυνών 
[ίου, παρέχω τήν διαοεβαίωσιν δτι θά εξαν
τλήσω όλας μου τάς δυνάμεις ΐνα άνταπο- 
κριΟώ εις τάς προσδοκίας τής Ηγεσίας τοΰ 
Σώματος καί τής ’Εθνικής Ινυβερνήσεως.

Ε ς τήν εκπλήρωσιν τής αποστολής μου 
τα λιτής απαραίτητος είναι ή συνδρομή πάν
των υμών τών αστυνομικών καί Διοικητι
κών υπαλλήλων.

Ός γνωστόν, ημείς οί αστυνομικοί, ει- 
μεθα εκ τών σημαντικωτέρων φορέων του Δ )ν τ ή ς ’Αστυνομίας Πειραιώς
άναληφθέντος υπό τής Εθνικής Κυβερνή- J  Ιτή ς Γ . Τ ΤΗ ΓΟ Υ Χ Η Γ
τέως σοοαρωτατου οια την ιστορίαν τής
Ελλάδος έργου καί μάλιστα εις τόν , νευραλγικόν τομέα τής ασφαλείας τής τάξεως, 
τής κοινωνικής ισορροπίας καί τής ησυχίας καί γαλήνης.

Εις ίστορικάς διά το έθνος στιγμάς, καλούμεθα άπαντες οπούς συνθέσωμεν τήν 
ικανότητα καί τήν αποδοτικήν εργατικότητα, τήν μόρφωσιν καί ήθος, τήν πιστιν, 
τήν άφοσίωσιν καί το εθνικόν μας φρόνημα εις τά ιδανικά καί τούς νόμους τής πα
τρίους. ώστε να άναδειχθώμεν άξιοι τής άνεγεννωμένης Νέας Ελληνικής Πολιτείας.

’Απερίσπαστοι, πλέον, καί άπηλλαγμένοι τών καθημερινών συγκρούσεων προς 
ταραξίας καί αναρχικούς καί τών συνεχών καί εξαντλητικών επιφυλακών, άστινας 
είχεν επΐσσωρεύσει ή Κομματική φαυλότης τοΰ παρελθόντος καί ό Κομμουνισμός,
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άς άφοσιωθώμεν, μετά ζήλου καί εντατικής προσπάθειας, περισσότερον σήμερον 
παρά ποτέ, εις τήν έκπλήρωσιν τής εθνικής καί κοινωνικής αποστολής ημών. .

Ή  λαμπρά παράδοσις καί αί ύψηλαί άρχαί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος·' μάς 
επιτάσσουν νά άρθώμεν εις τό ύψος των περιστάσεων, διά νά συμβάλωμεν καί ημείς 
εις τήν πραγματοποιουμένην υπό τής Εθνικής Κυβερνήσεως, τψ -δντι, σταυροφορίαν 
άφυπνίσεως καί δραστηριοποιήσεως των χρησίμων δυνάμεων, ώστε τό έθνος νά έπα- 
νεύρη τήν οδόν πρός τήν ουσιαστικήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν.

Άσκοϋμεν λειτούργημα ύψίστης κοινωνικής σπουδαιότητος, δντες τεταγμένοι 
ύπηρέται των έννόμων συμφερόντων των πολιτών, προστατεύοντες αυτούς έκ των πά- 
σης φύσεως αδικημάτων, των στρεφόμενων κατά τής ελευθερίας, τής τιμής, τής ζωής 
καί τής περιουσίας αυτών.

Αί ένέργειαί σα νά χαρακτηρίζωνται από σύνεσιν, σωφροσύνην καί δραστη
ριότητα εις ολους τούς τομείς τοΰ αστυνομικού σας έργου.

’Αποστολή σας είναι ή προστασία , ή συνδρομή καί ή ταχεία έξυπηρέτησις 
των πολιτών, πρός οΰς ή συμπεριφορά σας δέον νά είναι άψογος. Νά είσθε εύγενεΐς, 
αξιοπρεπείς, ψύχραιμοι καί φιλόφρονες, αμερόληπτοι καί αντικειμενικοί, έχοντες ώς 
γνώμονα τήν ισονομίαν, άνευ τίνος διακρίσεως κοινωνικής τάξεως ή θέσεως, οικονο
μικής καταστάσεως ή έτέρας ίδιότητοςς.

Θεωρήσατε έαυτούς οίονεί παιδαγωγούς, αιρόμενοι ύπεράνω παθών καί αδυ
ναμιών καί γενάμενοι παράδειγμα ήθους, ακεραιότητας χαρακτήρας καί εντίμου ερ
γατικότητας, πειθαρχοϋντες οί ίδιοι πρώτοι εις τάς έπιταγάς τοΰ νόμου καί τής 
ηθικής καί γενόμενοι κήρυκες των Εθνικών μας ιδεών.

Ή πειθαρχία εις τούς άνωτέρους σας είναι ή βάσις τής επιτυχίας εις τό ’Αστυ
νομικόν σας έργον άλλα καί ό σπουδαιότερος παράγων τής συνοχής τού ’Αστυνομι
κού Σώματος, διά τήν επιτέλεσιν τής ύψίστης ’Αποστολής του.

’Αλλά αγρυπνείτε. Ή Εθνοσωτήριος πρωτοβουλία τού Εθνικού μας Στρατού, 
τήν 21 ην ’Απριλίου, έσωσε μέν τό ’Έθνος από τήν καταστροφήν εξ αιτίας τής ’Εθνο
κτόνου δραστηριότητας τών κομμουνιστών καί φαυλοκρατών, τών αρνητών πάσης 
ηθικής αξίας καί εχθρών τής ελευθερίας τών πολιτών καί τής ΙΙατρίδος μας καί 
προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρεσίας, άποκαταστήσασα τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν, 
άπέβλεψεν δμως εις τήν πλήρη έξουθένωσιν τού κομμουνισμού εκ τού Ελληνικού 
Χώρου.

'Ημείς, περισσότερον παντός άλλου, δέον νά γνωρίζωμεν ότι δ μέγιστος τών 
έχθοών τού Ελληνισμού είναι 6 κομμουνισμός καί αί παραφυάδες του. Είναι εχθρός 
ύπουλος, αδίστακτος, μεθοδικός καί πολύτροπος καί προπαντός αδιάλλακτος καί 
ανυποχώρητος. Εις ημάς εναπόκειται νά τόν έξαφανίσωμεν δριστικώς καί άμετακλή- 
τως.

Καί θά τό επιτύχωμεν, εφ’ όσον είμεθα έναντι αυτού σκληροί καί αμείλικτοι, 
διώκτάι τών δολιοφθορέων, εχθρών καί ύπονομευτών τού κοινωνικού συνόλου καί τής 
ακεραιότητας τής Πατρίδας, ίνα, άπερισπάστως πλέον, προχωρήση αύτη εις τήν ανα
δημιουργίαν καί εις τά Ιστορικά Πεπρωμένα τής Φυλής.

Έ τ ι πλέον αποδίδω σημασίαν εις τήν απόλυτον καί αρμονικήν συνεργασίαν 
Υμών μεθ’ άπασών τών 'Αρμοδίων ’Αρχών, πρός επιτυχή άντιμετώπισιν δλων τών 
θεμάτων τών άφορώντων τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν τής πόλεως τοΰ Πειραιώς.

Περαίνων, παρακαλώ όλους υμάς δπιυς, ένστερνιζόμενοι μέ ενθουσιασμόν τό 
πνεύμα τής ’Αλλαγής καί έμπνεόμενοι από τάς άρχάς τής ’Εθνικής Επαναστατικής 
Κυβερνήσεως, μέ συνδράμητε εις τήν επιτέλεσιν τής βαρυτάτης άποστολής, ήτις μοί 
άνετέθη, σάς δηλώ όέ δτι θά μέ εύρητε δίκαιον καί αντικειμενικόν κριτήν, συμπαρα
στάτην, οδηγόν καί πρωτοστάτην πάσης υπηρεσιακής όραστηριόητος.»
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Η Ε Ν ΙΣ Κ Υ Σ ΙΣ  ΤΗΣ Ε Κ Τ Ε Λ ΕΣ Τ ΙΚ Η Σ  ΕΞΟ Υ Σ ΙΑ Σ  
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΛΙΟΝ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΣ

'Υπό του κ. Κ Ω Ν ) Ν Ο Υ  Λ . Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ
Καθηγητοϋ τοϋ Σ υ ντα γ μ α τ ικ ο ύ  Δικαίου έν τω  
Π α νεπ ισ τημ ίω  ’Αθηνών καί τής  Σ χ ο λ ή ;  Α ξ ι ω 

ματικώ ν ’ Α στυνομ ία ;  Πόλεων

Παρά τοϋ εξαίρετου συνεργάτου μας κ. Κ . Γεωργοπούλου, κα
θηγητοϋ τον Συνταγματικού Δικαίου εν τώ Πανεπιστημίω 'Αθη
νών, και άπόΐδετίας της Σχολής Ά ξ)κώ ν  ’Αστυνομίας Πόλεων, 
μέλους τής 2θμελοϋ  ’ Επιτροπής συντάξεως τοϋ σχεδίου νέου 
Ελληνικού Συντάγματος καί διακεκριμένου νομικού, δημοσιογρά
φου, δημοσιολώγου και Συνταγματολόγου, μάς άπεστάλη τό δη- 
μοσιευόμενον άξιολογώτατον άρθρον του επ ί τον θέματος τής 
ένισχνσεως τής ’ Εκτελεστικής εξουσίας έν σχέσει μέ τό σχέδιον 
τοϋ νέον Σνννάγματος, δι δπερ τον εύχαριστοϋμεν θερμώς.

"Εν εκ των βασικών προβλημάτων, έν σχέσει προ; το περιεχόμενον τοΰ νέου 
Συντάγματος, τά όποια έκλήθη να αντιμετώπιση ή ύπό τόν επίτιμον Πρόεδρον τοϋ 
Συμβουλίου της ’Επικράτειας κ. Χαρ. Μητρέλιαν ’Επιτροπή, ύπτ/βςε τό τής ένισχύ- 
σεως τής Εκτελεστικής εξουσίας. Πρόβλημα, τό όποιον έτέθη τό πρώτον κατά τήν 
περίοδον τοΰ μεσοπολέμου, είδικώτερον όέ από των μέσων τής τρίτης οεκαετηρίοος 
τοΰ τρέχοντος αίώνος, όταν ήρχισε να διαπιστοΰται ότι ή καθιερωθεΐσα —  εξ άντι- 
δράσεως προς τά απολυταρχικά καθεστώτα των καταρρευσασών τό 1918 Κεντικών 
Αυτοκρατοριών —  έξασθένισις τής ’Εκτελεστικής εξουσίας εις δφελος τοϋ Κοινοβου
λίου, διά τών νέων τότε συνταγματικών κειμένων, παν άλλο ή έςησφάλιζε τήν άρτίαν 
καί αποτελεσματικήν λειτουργίαν τής κρατικής μηχανής. Περί τό 1980, ή τάσις 
προς ανατροπήν τής δημιουργηθείσης διά τών πρώτων μεταπολεμικών Συνταγμάτων 
καταστάσεως είχε καταστή ιδιαιτέρως έντονος, με συνέπειαν αί πραγματοποιηθεΐσαι 
τότε εις ώρισμένα ευρωπαϊκά Κράτη συνταγματικαί αναθεωρήσεις νά φέρουν εκδη- 
λον τήν σφαγΐδα τής προσπάθειας προς ένίσχυσιν τής ’Εκτελεστικής εξουσίας. ’Ανά
λογος κίνησις είχε σημειωθή κατά τήν αυτήν εποχήν καί παρ’ ήμΐν —  άποτυπωθεισα 
εις δηλώσεις τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου ενώπιον τής Βουλής τήν 21ην Μαΐου 1932 
καί εν συνεχεία εις Ικθεσιν (από 18 Αύγουστου 1932) ειδικής έπιτροπής τοΰ κόμμα
τος τών Φιλελευθέρων δι’ άναθεώρησιν τοΰ Συντάγματος τοΰ 1927 —  χωρίς όμως 
καί νά άπολήξη εις οίονδήποτε αποτέλεσμα, άφοΰ ή διαδικασία τής άναθεωρήσεως 
ούτε καν έτέθη τότε εις κίνησιν. ^

Ή τάσις προς ένίσχυσιν τή,ς ’Εκτελεστικής έξουσίας δεν έπαυσε υφιστάμενη 
καί μετά τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον, ύπό τήν μορφήν ιδίως τής άναθέσεως εις τήν 
Κυβέρνησιν νομοθετικών αρμοδιοτήτων, είτε κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ Κοινοβουλίου είτε 
καί ευθέως έκ το’ϊ Συντάγματος προς άντιμετώπισιν έκτάκτων περιστάσεων. Τοιοϋται 
διατάςεις περιελήφθησαν καί εις τό ιταλικόν Σύνταγμα τοΰ 1948 καί εις τό γέρμα-
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κόν τοΰ 1949, άλλα καί εις τά συνταγματικά κείμενα άλλων Κρατών, ενώ τουναντίον 
τό Γαλλικόν Σύνταγμα τού 1946 είχεν αγνοήσει συστηματικώς πάσαν ιδέαν Ινιαχύ- 
σεως τής Εκτελεστικής εξουσίας καί είχεν έμμείνει εις τήν παράοοσιν τής παντοδυ
ναμίας τού Κοινοβουλίου. Αυτόχρημα, έξ άλλου, έπαναστατικαί εις τον τομέα τούτον 
υπήρξαν αί αντιλήψεις —  έν δψει καί τής άποδειχθείσης αδυναμίας τού Συντάγμα
τος τοΰ 1946 όπως εξασφάλιση σταθερότητα πολιτικού βίου —  αί όποΐαι έπρυτάνευ- 
σαν κατά τήν κατάρτισιν τοΰ ίσχύοντος γαλλικού Συντάγματος τού 1958. Επί τή 
βάσει αυτών, δεν αποτελεί ίσως υπερβολήν να λεχθή οτι τό τεκμήριον τής άρμοδιό- 
τητος διά τήν θέσπισιν κανόνων δικαίου μετετοπίσθη από τού Κοινοβουλίου εις τήν 
Κυβέρνησιν. ’Αντί τής κατά τό παρελθόν γενικής έν προκειμένω άρμοοιότητός του, 
τό Κοινοβούλιον υβρισμένα μόνον θέματα ρυθμίζει διά νόμου, ενώ δΓ ώρισμένα άλλα ή 
άρμοδιότης του περιορίζεται εις τήν θέσπισιν θεμελιωδών αρχών διά τήν περαιτέρω 
ρύθμισίν των υπό τής Εκτελεστικής εξουσίας. “Ολα τά άλλα θέματα εμπίπτουν εις 
τήν «κανονιστικήν αρμοδιότητα» τής Εκτελεστικής εξουσίας καί ρυθμίζονται παρ 
αυτής, ένψ έκ παραλλήλου προβλέπεται ότι προς έκτέλεσιν τού προγράμματος της 
καί κατόπιν άδειας τοΰ Κοινοβουλίου ή Ινυβέρνησις δικαιούται να έκδίδη διατάγματα 
νομοθετικού περιεχομένου (O rdonnances) άναφερόμενα εις θέματα διά τά όποια 
κανονικώς άπαιτείται νόμος, υπό τον ορον τής υποβολής των προς κύρωσιν εις τό Κοι- 
νοβούλιον εντός ώρισμένης προθεσμίας. Δεδομένου δέ δτι ή προσφυγή εις τά διατά
γματα ταΰτα υπήρξε μέχρι τοΰδε εύρυτάτη, φθάνει κανείς εις τό σημεΐον νά διερωτά- 
ται άν εχη ούσιαστικώς άπομείνη νομοθετική άρμοδιότης εις τό γαλλικόν Κοινο- 
βούλιον.

Ή επί τοΰ Συντάγματος Επιτροπή άντιμετώπισε τό πρόβλημα πρός δύο κα
τευθύνσεις. Ά φ ’ ενός μέν πρός τήν κατεύθυνσιν τής έξασφαλίσεως μεγαλυτέρας ή κα
τά τό παρελθόν κυβερνητικής σταθερότητος, άφ’ έτέρου δέ πρός εκείνην τής ένισχύ- 
σεως καί διευρύνσεως τών αρμοδιοτήτων τής ’Εκτελεστικής εξουσίας, εις τον νομο
θετικόν, ιδίως, τομέα.

'Ως πρός τό πρώτον θέμα ή Επιτροπή άπέρριψε κατ’ άρχάς, διά μεγάλης δε 
πλειοψηφίας, πρότασιν όπως 6 Βασιλεύς διορίζη ώς πρωθυπουργόν, κατά τήν αρχήν 
έκάστης βουλευτικής περιόδου, τον άρχηγόν τοΰ τυχόντος απολύτου πλειοψηφίας 
κόμματος, έν ανυπαρξία οέ τοιαύτης πλειοψηφίας τον υπό τής Βουλής διά πλειοψη
φίας μή κατωτέρας τών δύο πέμπτων τού δλου άριθμοΰ τών μελών της ύποδεικνυό- 
μενον. 'Η αυτή πρότασις προέβλεπεν έν συνεχεία οτι άν ή Βουλή ήρνεΐτο, διά πλειο
ψηφίας μή κατωτέρας τών 2) 5 τοΰ δλου άριθμοΰ τών μελών της, τήν παροχήν ψή
φου εμπιστοσύνης εις τήν Κυβέρνησιν, ό Βασιλεύς διορίζει πρωθυπουργόν τον ύπό τής 
Βουλής ταυτοχρόνως υποδεικνυόμενου έτερον Πρόεδρον" άν δέ καί εις τήν περίπτω- 
σιν ταύτην ή Βουλή δεν παρείχε, δΓ απολύτου πλειοψηφίας τοΰ δλου άριθμοΰ τών με
λών της, ψήφον έμπιστοσύνης εις τήν Κυβέρνησιν, ή Βουλή διελύετο ύποχρεωτικώς 
ύπό τοΰ Βασιλέως καί προεκηρύσσοντο νέαι έκλογαί.

'Η  πρότασις όμως αυτή άπερρίφθη, διότι εκρίθη —  καί όρθώς —  δτι τυχόν 
υιοθέτησίς της θά έσήμαινε καθιέρωσιν τοΰ συστήματος τής κυβερνώσης Βουλής, ή
τοι συστήματος τό όποιον εύρίσκεται εις τούς άντίποδας άκριβώς πάσης επιδιώξεως 
ένισχύσεως τής Εκτελεστικής εξουσίας. Τό μόνον εκ τής προτάσεως, το όποιον θά 
ήτο δυνατόν νά γίνη άποδεκτόν, ήτο τό πρώτον σκέλος της, δηλ. τό δημιουργούν ύ- 
ποχρέωσιν τοΰ Βασιλέως όπως μετά τάς εκλογάς διορίζη ώς πρωθυπουργόν τον άρ
χηγόν τοΰ άπολύτως πλειοψηφούντος εις τήν Βουλήν κόμματος. Τοιαύτη ύποχρέωσις 
είναι συνυφασμένη μέ αυτήν ταύτην τήν έννοιαν τοΰ κοινοβουλευτικού συστήματος, 
παρά δέ τήν ελλειψιν ειδικής έν προκειμένω οιατάξεως ουδέποτε έχει άμφισβητηθή 
παρ’ ήμίν.



380 Κ. Γεωργοπούλου

Κατόπιν τής άπορρίψεως τής άνωτέρω προτάσεως, ή Επιτροπή απεδεχθη /. - 
τα βάσιν, μέ μικράς παραλλαγάς καί βελτιώνεις, πρότασιν του γραφοντος, θεμελιου- 
αένην επί τού παλαιού άρθρου 78 τού Συντάγματος τού 1952 αλλα τροποποιούσαν αυ 
το εις ώρισμένα σημεία προς τβν σκοπόν τής κατοχυρώσεως τής κυβερνητική, α μ - 
θερότητος διά τήε άπαγορεύσεως τής διατυπώσεως, άνά σύντομα χρονικά διαστήμα
τα, προτάσεων μομφής ή δυσπιστίας. 05τω, τό αρθρον 87 του Σχεδίου οριξει οτι -ρό
τα σι: δυσπιστίας δέν δύναται νά ύποβληθή προ τής παρόδου έτους από της απορρι- 
ψειο: υπό τής Βουλής τοιαύτης προτάσεως ή άπό τής έγκρίσεως παρ αυτής προτα- 
σεως εμπιστοσύνης τεθείσης ύπό τής Κυβερνήσεως, πλήν τής περιπτωσεως κατα Ο]' 
όποιαν ή πρότασις δυσπιστίας υπογράφεται ύπό τής απολύτου πλειοψηφιας του ο>ου 
αριθμού των βουλευτών. Ή τελευταία αυτή παρέκκλισις από τού κανονος του έτους 
Ιθεωρήθη αναγκαία, διότι έφ’ όσον ή πρότασις υπογράφεται ύπό βουλευτών αντιπρο- 
σωπευόντων την απόλυτον πλειοψηφίαν τής Βουλής είναι φανερόν ότι η Κυβερνησις 
άπώλεσε την εμπιστοσύνην τού σώματος, ώστε ή περαιτέρω διατήρησίς της εις την ε
ξουσίαν νά παρίσταται άντικρυς αντίθετος πρός την δημοκρατικήν αρχήν. Περαιτέ
ρω -ροεβλέφθη —  πάλιν πρός ένίσχυσιν τής κυβερνητικής σταθερότητος —  ότι προ- 
τασις περί δυσπιστίας τότε μόνον θεωρείται δτι εγινεν αποδεκτή δταν συνεκεντρωσε 
τνν απόλυτον πλειοψηφίαν τού δλου αριθμού των βουλευτών, ενώ καυά τό _^υνι.αγμα 
τον 1952 ήρκει ή απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων έφ δσον οεν όπελείπετο των 
δύο πέμπτων τού δλου αριθμού των βουλευτών. Άντιθέτως, ή απόλυτος^ πλειοψηφία
τών παρόντων__ ύπό τον όρον νά μή ύπολείπεται τ.ών 2) τού δλου αριθμού των
βουλευτών —  αρκεί διά την έγκρισιν ύπό τής Βουλής προτάσεως εμπιστοσύνης τε- 
θείσης ύπό τής Κυβερνήσεως.

Λιά τών διατάξεων τούτων νομίζω ότι απαλλασσεται η Κυοερνησις τού «φιαλ 
του τής συχνής υποβολής προτάσεων δυσπιστίας κατ’ αυτής, αί όποΐαι μοναδικήν ε 
πιδίωξιν έχουν τήν παρεμπόδισιν τής άναπτύξεως τής δραστηριότητας της προ, πρα- 
γμάτωσιν τού προγράμματος της διά τής προκλήσεινς εις τήν Βουλήν μακρών συζη
τήσεων —  ενίοτε κενών πραγματικού περιεχομένου —  αΐ όποΐαι κατ ανάγκην απο
σπούν δλην τήν προσοχήν της, αφού εκ τής έκβάσεως των εςαρτάται ή διατηρησίς 
της ή μή εις τήν αρχήν. ’Επέρχεται οϋτω ένίσχυσις τής θέσεως τής Κυβερνήσεως καί 
απαλλαγή της άπό περισπασμούς, οι οποίοι εις ούοεν άλλο αποολεπουν ειμή εις τήν 
παρεμβολήν προσκομμάτων διά τήν πραγματοποίησή τού προγράμματος της.

'Ως πρός τό δεύτερον θέμα, τής ένισχύσεως τών αρμοδιοτήτων τής Ινυβερνή- 
σειο: εις τον νομοθετικόν ιδίως τομέα, ή Επιτροπή οεν επροχωρησε, νομίζω, με τήν 
άπαιτουμένην αποφασιστικότητα. Ό  θεσμός τών «νομών - πλαισίων», δια τών οποίων 
παοέχονται εύρεΐαι εξουσιοδοτήσεις εις τήν Κυβέονησιν καθιεροΰται με πολλην δει
λίαν καί μέ διατύπωσιν, ή όποια φοβούμαι δτι είναι δυνατόν νά δημιουργήση ερμη
νευτικά ζητήματα, διά τής παραγράφου 2 τού άρθρου 34. Ή διάταξις αυτή βρίζει 
τά εξής:

«Λιά νόμου δύναται νά παρασχεθή εξουσιοδότησις εις τήν ’Εκτελεστικήν ε
ξουσίαν προς ρύθμισιν ώρισμένων είδικώς ύπ’ αυτού προβλεπομένων θεμάτων. Προς 
συμπλήρωσιν δμως τών διατάξεων νόμου εντός τών ύπό τού ίδιου διαγραφομένων 
πλαισίων καί κατευθύνσεων, ώς καί επί θεμάτων ή ρύθμισις τών όποιων επιφυλάσσε
ται διά του Συντάγματος εις τον νόμον, ή εξουσιοδότησις δέν δύναται νά παρασχεθή 
εϊμή μόνον πρός έκδοσιν Βασιλικού Διατάγματος».

Ή διάταξις εμμέσως μόνον δύναται νά λεχθή δτι υιοθετεί τήν δυνατότητα τής 
έκδόσεως «νόμων - πλαισίων». Ά λλ ’ εις τήν εποχήν μας, τήν όποιαν χαρακτηρίζει ή 
τεραστία έπέκτασις τής κρατικής δραστηριότητας καθιστώσα άναγκαίαν τήν άνά πά-



Ή  ζ'ήτ/υοις της Έ κ τ ε λ .  εξουσίας καί το σχέδιον τοϋ νέου Συντάγματος

σαν στιγμήν παρέμβασιν τοϋ νομοθέτου, ό ρυθμός τής τοιαυτης παρεμοασεως πρεαε.'· 
νά καταστή ιδιαιτέρως γοργός. Καί ή κοινοβουλευτική διαδικασία παν άλλο ή δύ- 
ναται να άνταποκριθή εις τήν ανάγκην ταύτην. Η καθιερωσις ευρυτατων εςουσιοδο- 
τήσεων έχει καταστή πλέον απαραίτητος, έχουν δέ αδται υίοθετηθή, και εις αύτήν 
ακόμη τήν ’Αγγλίαν, ή οποία περισσότερον από κάθε άλλο Κράτος εμμένει εις τάς 
παλαιάς κοινοβουλευτικές παραδόσεις. Δ ι’ αυτό νομίζω ότι ή ανωτέρω παρατεθεΐσα 
όιάταξις πρέπει νά άναμορφωθή, κατά τό υπόδειγμα ιδίως τοϋ άρθρου 76 τοϋ ιταλι
κού Συντάγματος τοϋ 1948, προσλαμβάνουσα τήν ακόλουθον ευρυτέραν καί σαφεστε- 
ραν, συγχρόνως, διατύπωσιν:

«Ό  Βασιλεύς δύναται νά έξουσιοδοτήται πρός έκδοσιν κανονιστικών δια
ταγμάτων διά νόμων ψηφιζομένων υπό τής Βουλής. Διά των νομών του.ων 
παρέχονται μόνον αί γενικαί κατευθύνσεις τής πραγματοποιηθησομένης ρυθμό- 
σεως καί τίθενται χρονικά όρια πρός χρήσιν τής έξουσιοόοτήσεως, τά δέ δυ
νάμει τής τοιαύτης έξουσιοδοτήσεως έκοιδόμενα κανονιστικά διατάγματα, έ- 
χοντα ίσχύν νόμου, δέον νά τύχουν, προ τής εκδόσεώς των, τής επεξεργασίας 
τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, άλλως είναι άκυρα».
Πέραν όμως τούτων, ή Επιτροπή, διά τής επομένης παραγράφου τοϋ άρθρ. 

34, προέβλεψε καί τήν δυνατότητα έκδόσεως νομοθετικών διαταγμάτων υπό τοϋ Βα- 
σιλέως, προτάσει τής Ινυβερνήσεως, άνευ έξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, πρός αντιμε- 
τώπισιν έξαιρετικώς επειγόντων θεμάτων, κατά τό μεταξύ δύο βουλευτικών περιόδων 
διάστημα. Τά νομοθετικά όμως ταΰτα διατάγματα, διά τά όποια ορίζεται ότι πρέπει 
νά έκόίόωνται μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ Συνταγματικού Δικαστηρίου διά νά απο
φεύγεται πάσα κατάχρησις, έχουν προσωρινήν ίσχύν. Διότι ή όιάταξις ορίζει εν συ
νεχεία ότι είσάγονται υπό τής Κυβερνήσεως είς τήν νέαν Βουλήν εντός μηνός άπο 
τής συγκλήσεώς της διά νά κυρωθούν παρ’ αυτής, ώς καί οτι αν δεν εισαχθοΰν εντός 
τής προθεσμίας ταύτης ή δεν κυρωθούν υπό τής Βουλής εντός τής πρώτης μετά τάς 
έκλογάς συνόδου, αποβάλλουν εφεξής τήν ίσχύν των. Ή  όιάταξις, εμπνεομένη κατά 
βάσιν από τό άρθρ. 77 τοϋ ιταλικού Συντάγματος τοϋ 1948, είναι όρθοτάτη, αν καί 
είναι περισσότερον συντηρητική τοϋ προτύπου της. Διότι τό ιταλικόν Σύνταγμα ε
πιτρέπει τήν έκδοσιν τοιούτων νομοθετικών διαταγμάτων καθ οιανοηποτε στιγμήν, 
όχι δέ μόνον κατά τό μεταξύ δύο βουλευτικών περιόδων διάστημα. Ή λύσις αϋτη ε ί
ναι όρθοτέρα καί επιτρέπει τήν αποτελεσματικήν έκάστοτε υπό τής Κυβερνήσεως αν
τιμετώπισή θεμάτων τά όποια έχουν ανάγκην κατεπειγούσης νομοθετικής ρυθμίσεως, 
δι’ αυτό δέ φρονώ ότι σκοπιμώτερον θά ήτο ή όιάταξις νά λάβη τήν ακόλουθον δια- 
τύπωσιν:

«Είς εκτάκτους περιπτιοσεις έξαιρετικώς έπειγούσης ανάγκης, δ Βασι
λεύς δικαιούται, προτάσει τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, νά έκδίδη νομοθετικά 
διατάγματα. Ταϋτα δέον νά ύποβάλλωνται είς τήν Βουλήν πρός κύρωσιν εντός 
είκοσιν ήμερων από τής έκόόσεώς των ή έντός είκοσιν ήμερών από τής συγ- 
κλήσεώς της είς σύνοδον. ’Εάν δεν ύποβληθώσιν είς τήν Βουλήν έντός τών α
νωτέρω προθεσμιών ή οέν έγκριθοΰν παρ’ αυτής έντός τριών μηνών από τής 
υποβολής των, αποβάλλουν έφεξής τήν ίσχύν των».
Ή  ουτω προτεινομένη όιάταξις απαλλάσσει τήν έκδοσιν τών ώς άνω νομοθετι

κών διαταγμάτων τής προηγουμένης συμφώνου γνώμης τοϋ Συνταγματικού Δικαστη
ρίου. 'Θεωρώ δέ τούτο όρθότερον, διότι άφ’ ενός μέν ή λήψις τή.ς συμφώνου γνώμης 
τού Συνταγματικού Δικαστηρίου μοιραίως θά ά,παιτήση χρόνον τινά, ή απώλεια τού 
όποιου δύναται νά άποβή επί ζημία τής άντιμετωπίσεως το'ϋ παρουσιασθέντος ζητή
ματος, άφ’ ετέρου δέ δυνατόν νά πρόκειται περί ζητημάτων καθαρούς πολιτικής ή τε-
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'Η  ϊξοδος του Μεσολογγίου απέδειξε διά μίαν εΐσέτι φοράν δτι ή Ελλάς άπο- 
τελεΐ τήν κοιτίδα των μεγάλων Ιμπνεύσεων, των ισχυρών συγκινήσεων, των ωραίων 
εξορμήσεων. Πάντοτε πρώτοι οι Έ λληνες εις τήν έπίγνωσιν τής θέσεως των, πρώτοι 
εις τήν έπίγνωσιν τής αποστολής των, δεν χάνουν τή πίστιν των ούτε ενώπιον της 
λογικής αριθμών ούτε έν μέσω τής θυέλλης. Ποιος προσέχει τήν Ιξοδον του Μεσολογ
γίου καί ποιος τής δίδει καί τήν έλαχίστην σημασίαν ώς όγκον στρατιωτικής ενερ- 
ν είας; Ή  Έπανάστασις του 1821 έχει μάχας πολύ πλέον έκτεταμένας καί αίματη- 
ράς. Καί όμως από τήν μικροσκοπικήν εκείνην φρουράν, από τήν φούχταν εκείνην 
τών «ελευθέρων πολιορκημένων» έβγήκε ολόκληρον σχεδόν τό νεοελληνικόν έπος, ο 
ήρωϊσμός της συνεκίνησε τήν Ευρώπην καί τήν ύπεχρέωσε νά ένθυμηθή... Μ  ένθυμη- 
θή δτι ή έλευθερία είναι έννοια πρωτίστως ελληνική, ότι είναι αρετή πού εολαστη- 
σεν πρώτον εις τήν μικράν αυτήν γωνίαν τής γής, πού λεγεται Ελλάς, δτι είναι ι
δέα - μήτηρ, μέ ρίζες βαθειές εις τήν συνείδησιν τής έθνικότητος, οένδρον πλατύφυλ- 
λον πού σκιάζει δλας τά: άλλας άρετάς, δλην τήν αλκήν καί τήν πυκνήν ιστορίαν των 
επικών άγώνων τής φυλής αυτής. Είναι ή αρετή πού έκράτησεν άγρυπνον την 
συνείδησιν τού ’Έθνους κατά τά 400 χρόνια τής δουλείας.

Εις τήν τάφρον τοΰ Μεσολογγίου δεν έπάλαισαν άνθρώπιναι δυνάμεις, άλλα 
ψυχαί. Καθένας άπό τούς μαχητάς τής φρουράς ή τ ο  ^ή συνισταμένη άνωτέρας ψυχι
κήν δυνάμεως, ήτο μία φωνή τοΰ ξαναζωντανεμένου Ελληνισμού πού υπενθύμιζε τά 
δικαιώματά του. Καί διά τούτο βλέπομεν τάς πράξεις ενός έκάστου^να καταλαμβά
νουν ξεχωριστόν πίνακα, μέ ιδιαιτέραν μορφήν καί έννοιαν, με το ιδικοή μεγαλείο/, 
μέ τήν ιδίαν των λάμψιν, συναπαρτίζουσαν δύναμιν άπειροδύναμον, πού ομοιάζει το- 
σον εις τήν σύνθεσίν του μέ το λαμπροτερον έπος τών αρχαίων μυθικών χρόνων τού 
Ελληνισμού, μέ το Τρωικόν έπος. Οπως εκεί και εοώ η μάχη είχε χάσει την αφη- 
ρημένην της εκφρασιν ώς σύγκρουσις στρατιωτικών δυνάμεων. Ό  Τζαβέλλας, ό Μα- 
κρής, ό Στουρνάρας, ό Μπότσαρης, ό Ραζηκώτσικας κατεβαίνουν εις τήν πάλην ώς 
ημίθεοι καί νομίζει κανείς δτι, όπως οί Θεοί τού Όλύμπου άφησαν τούς θρόνους των 
καί κατέβηκαν εδώ διά νά προσθέσουν τό μεγαλείον των εις τήν πάλην. Καί & δαυλός 
τού Κανάρη κλείει τό ένδοξον Ελληνικόν δράμα μέ τήν αίγλην τής ύπερτάτης
θυσίας...

Ή επέτειος τής εξόδου τού Μεσολογγίου υπενθυμίζει εις ημάς την μακραίωνα 
αγωνιστικήν πορείαν τής Ελλάδος διά τήν διαρκή βεβαίωσιν τής ύπάρξεως καί τής 
αποστολής της εις τον κόσμον...

S .  Χ Α Τ Ζ Η Σ Α Ρ Α Ν Τ Ο Σ

χνικής φύσεως, £πί τών οποίων τό Συνταγματικόν Λικαστήριον νά μή είναι εις θέ- 
σιν, ώς εκ τής συνθέσεώς του, νά έκφέρη άποφαστικήν γνώμην.

Διά τών διατάξεων τούτων, βελτιωμένων κατά τά ανωτέρω υποδεικνυόμενα 
συμφώνως καί προς τάς άρχικάς εις τήν επί τοΰ Συντάγματος Επιτροπήν προτάσεώς 
μου, φρονώ δτι επιτυγχάνεται, έν τώ μέτρω βεβαίως τού δυνατού, αποτελεσματική έ- 
νίσχυσις τής Εκτελεστικής εξουσίας, πάντοτε δέ εντός δημοκρατικών πλαισίων.

Κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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ΜΕΘΟΔΟΙ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Σ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

— --------------------------- .----------  Τ β ΰ  κ .  Δ Η Μ .  Κ Α Τ Σ Ι Μ Α Γ Κ Λ Η ___________________
Α σ τ υ ν ο μ ι χ ο Ο  Δ ί ε υ θ υ ν τ ο Ο  Β '  ί . ά .

2. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά ιό άρθρον 216 τοϋ ημετερου Κ . Π. Δ ., ώς πλαστογραφία χαρακτηρίζε
ται :

α) ο κα ιαρασμος ες υπαρχής ολοκλήρου πλαστού εγγράφου, δηλαδή όταν 
ο προκύπτων εκ τοϋ εγγράφου έκοότης καί 6 πραγματικός είναι δύο διάφορα 
πρόσωπα καί

ο) ή νόθευες (αλλοιωσις) τοΰ εγγράφου, εις έννομον σημαντικόν αύτοϋ 
σημείον, ώστε νά άποοεικνυεται ενα γεγονός τό οποίον δεν άπεδεικνύετο, κατά τήν 
αρχικήν του κατάρτισιν με σκοπόν, οιά τής χρήσεώς του νά παραπλανήση άλλον.

Η δευιερά περιπτωσις, προϋποθέτει βεβαίως γνήσιον έγγραφον.
Εαόμενα των ανωτέρω είναι ότι εν αποδεικτικόν έγγραφον δυνατόν νά ύπο- 

βληθή εις εξέτασιν, έπί τώ σκοπώ:

α) νά διαπιστωθή, άν είναι γνήσιον ή έξ ολοκλήρου πλαστόν.
ο) νά προσδιορισθή ο χρόνος τής καταρτίσεώς του.
γ) νά οιαπισιωθή, αν εχη νοθευθή εις ώρισμένον σημείον καί δ χρόνοε τής 

νοθείας του.

Το αίτιον τής πλαστογραφίας δυνατόν νά είναι υλική ώφέλεια τοϋ μέν, βλάβη 
τοΰ δέ, π. χ. δ Α δανείζει τον Β  1000 δρχ. καί τάς μετατρέπει εις 10.000 δραχμάς. 
Συντάσσεται πλαστή διαθήκη καί καθίσταται κληρονόμος ξένον πρόσωπον από τό πρα
γματικόν. Έ νεργείται προχρονολογημένη έγγραφή εις βιβλία επιχειρήσεως ανυπάρ
κτων δαπανών ή οφειλών, πρός αποφυγήν ή έλάττωσιν τής νομίμου φορολογίας κλπ. 
Αλλά πλα^τογραφεΐται διαοατηριον, οιά να μεταβή εις χώραν εις τήν δποίαν υπάρ

χει προσφορά καί καλή αμοιβή εργασίας ή τίτλος σπουδών πρός κατάληψιν θέσεως 
κλπ.

Πολλά τά αίτια, πολλοί οί τρόποι πλαστογραφίας, πολλαί καί αί μέθοδοι διε- 
ρευνήσεως καί άποκαλύψεως.

Εις την παρούσαν μελετην μας εξετάζονται αι θειοριαι καί αί έφαρμοζόμεναι 
μέθοοοι εις τά μεγαλύτερα τής σήμερον αστυνομικά εργαστήρια καί μεγάλα ίδιωτι- 
κά γραφεία καί άναφέρονται καί πολλαί περιπτώσεις, αι δποίαι μάς έχουν απασχο
λήσει.
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Εικ. 10. Κατάδηλα είναι τά ίχνη, συνεπεία τής γραφική; πιέσει»;, 
του πρώτον, αυς. αριθμού του εντάλματος, διότι ή φωτογράφηοις 

έγένετο διά πλαγίου φωτισμού και υπό σχετικήν μεγεθυναιν.

( Συνεχίζετα ι)



N. A. Τ. Ο.
Τ Ε Λ Ε Τ Η  ΕΠΙ ΤΗ 19 ί  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ω  Α Π Ο  Τ Η Σ  Ι Α Ρ Υ Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ

Ό  Έξοχώτατος πρόεδρος της Ε θ ν ικ ή ς  Επαναστατικής Κυβερνή
σεις και υπουργός Ε θν ική ς  Άμύνης κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος κατέ
θεσε τήν 6— 4— 1968 στέφανον εις τό μνημεΐον τοΰ Άγνωστου Στρα
τιώτου επί τη 19η έπετείψ της ίδρύσεως τοΰ ΝΑΤΟ. Ε ις τήν τελετήν κα- 
ταθέσεως στεφάνου υπό τού κ. πρωθυπουργού παρέστησαν 6 αρχηγός τού 
ΓΕΕΘ Α — Γ Ε Σ  αντιστράτηγος κ. Όδυσσεύς Ά γγελής, ό αρχηγός τοΰ 
ΓΕ Ν  αντιναύαρχος κ. Περβαινάς, δ αρχηγός τοΰ ΓΕ Α  άντιπτέραρχος κ. 
Κωστάκος, άντιπροσωπεϊαι ές άνωτάτων καί άνωτέρων αξιωματικών των 
τριών "Οπλων, δ αρχηγός τής έν Άθήναις αμερικανικής στρατιωτικής 
αποστολής στρατηγός ΤΗτον, οί στρατιοπικοί, ναυτικοί καί αεροπορικοί 
ακόλουθοι των κρατών - μελών τής Α τλαντικής Συμμαχίας, οί αρχηγοί 
των Σωμάτων Ασφαλείας, τοΰ Λιμενικού Σώματος καί άλλοι. Τμήμα πε
ζοναυτών καί ή μουσική τής Α ΣΔΕΝ  άπέδωκαν τάς τιμάς, ένω άνωθεν 
τοΰ χώρου τού Μνημείου τοΰ Αγνώστου Στρατιώτου διήλθε σμήνος έκ 
δώδεκα αεροσκαφών τής Ε λληνικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Ό  κ. πρωθυπουργός, μετά τήν κατάθεσιν τοΰ στεφάνου καί τήν ά- 
νάκρουσιν τοΰ Εθνικού 'Ύμνου έπεθεώρησε τό πρός τιμήν του παρατε- 
ταγμένον στρατιωτικόν τμήμα καί έν συνεχεία έχαιρέτησε τήν ηγεσίαν 

τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κ.λ.π.



ΕΓΚ Λ Η Μ Α Τ Α  Μ ΙΣΟΥ Α ΙΩ Ν Ο Σ

Ο Φ Ο Ν Ο Σ Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

___________ . {Τπό του Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ

(Συνέχεια  από τό ύ π ’ αριθ. 356 τεύχος)

’Άλλο σπουδαίο μέρος της καταθέσεως της Γιαννούλα,ς ήταν ότι ενώ αυτή, κα
θώς λέγε: εξύπνησε άκούσασα τον σεισμό καί τό) σπάσιμο τοϋ καθρέφτη και είθε κα
θώς απήκε δτι ό καθρέφτης είχε σπάση άπό τήν καρέκλα καί όχι άπό τον^αγκωνα 
τη : Κάστρου, έπέμενε εξ άλλου δτι μέ τδ σεισμό δεν έσάλεψε άπο_ το κρεοοατι της 
ενώ άπό τό κρεββάτι τής υπηρέτριας, στο δωμάτιο-τδν παιδιών, ήταν αδύνατον να 
δή άν ό καθρέφτης είχε σπάση μέ τον αγκώνα ή μέ τήν καρέκλα.

Θεωρείται επίσης περίεργο ή επιμονή τής υπηρέτριας νά λέγη δτι με τον σει- 
ααό δεν έσηκώθηκε άπό τό κρεββάτι αφού χάλασε δ κόσμος καί έγινε τόσος θόρυβός 
καί τέτοια ζημιά άπό τό σπάσιμο τοΰ καθφέφτη. Διότι καί άπό τήν αυτοψίαν που 
ακόμα· ενήργησαν οί αστυνομικοί άπεδείχθη δτι άπό τό κρεββάτι της και χωρίς να 
σηκωθή ή υπηρέτρια ήταν απολύτως αδύνατον νά ίδή τό πώς εσπασε δ περίφημο^,
καθρέφτης. , , ,

Μά άλλο περίεργο γεγονός είναι ή εντός τής επομένης έσπευαμενη υπο̂  της 
Κάστρου άντικατάστασις τού σπασμένου καθρέφτη. Γ ιατί νά τον άντικαταστήσουν 
έτσι στά γρήγορα άν δ καθρέφτης είχε σπάση στο σεισμό; Μήπως τό σπάσιμο είχε 
σχεσι μέ τό έγκλημα; Μήπως προεκλήθη άπό καμμία σφαίρα τοϋ «μπράουνιγκ» μέ 
τό" όποιον έπυροβόλησεν δ δολοφόνος ή άπό κανένα άπό τούς έκτιναχθέντας κάλυ
κας: Λυτό έπίστευεν ή ’Ασφάλεια.

Ή υπηρέτρια, επίσης, εις τάς έπανηλειμμένας έξετάσεις της, άφήκε νά ύπο- 
νοηθή δτι δ Άθανασόπουλος διαρκούσης τής διαστάσεώς του μέ τή γυναίκα του έ- 
κοιμάτο καιμμιά φορά εις τήν μή λειτουργούσαν ακόμα κλινικήν τού πρωτεξαδέλφου 
καί κουμπάρου του Καρτσώνη καί έβεβαίωσεν ακόμα δτι δ γιατρός είχε πή εις τήν 
κυρία της δτι δ «Μίμης» είχε κοιμηθή δυό φορές εις τήν κλινική μαζί του.

Τέλος ή περίφημη Γιαννούλα είπε δτι τό βράδυ εκείνο έκοιμήθηκε μόλις έτε- 
λείωσε τήν κουζίνα της, δηλαδή εις τις 91/2 τό βράδυ καί τον έπήρε «μονοκόμματα» 
ώς τό πρωί τής Κυριακής δταν καί εξύπνησε.

Ε ίχε ξεχάσει φαίνεται τό σπάσιμο τοϋ καθρέφτη. Τής έθύμησαν τήν άντίφασίν 
της αυτή καί εκείνη προσπάθησε νά τά μπαλώση.

—  ’Ά ... Ναί, ξύπνησα άπό τό σεισμό γ ι’ αυτό τρόμαξα άπ τον κρότο πού Ικα
νέ το σπάσιμο τοϋ καθρέφτη- Είδα όμως πώς εσπασε καί ξανάπεσα στον ύπνο.

"Οταν στην Ασφάλεια τής είπαν δτι τή ρωτούσαν τόσο επίμονα γιατί ήξεραν 
καί είχαν άπο-όείξεις δτι δ κύριός της είχε σκοτωθή μέσα στο σπίτι του καί απάνω 
στο κρεββάτι του, τήν νύχτα τοϋ Σαββάτου προς τήν Κυριακή, ή ΓιαννούλαΓχωρίς 
νά ταραχθή έκαμε τήν... αθώα περιστερά καί είπε ατάραχη-

— ’Εγώ δέν ξέρω τίποτε... Μά τί τόσο μυστικά τό έκαναν ώστε νά μην τό κα
ταλάβω. Νά μή τό πάρω καθόλου χαμπάρι;

Κατόπιν ώμολόγησε δτι αί σχέσεις τής Φούλας μέ τό γιατρό Καρτσώνη ήταν 
κάπως περισσότερο εγκάρδιες.

ΆλΣΑ πεοί των άνυπάοκτων εις τήν πραγματικότητα «σχέσεων» ίατροΰ Καρ-
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τσώνη καί Φούλας είπεν 3ε μας τούς δημοσιογράφους ένας έξάδελφος τοϋ μακαρίτη 
του Αθανασόπουλου, ο Ιουάννης Καρρασούλας, πού ήταν τότε στρατιώτης, καί πού 
ολα αυτά τά είχε καταθέσει καί προηγουμένως στην προανάκρισι έξετασθείς ώς 
μάρτυρας.

0  Ιναρασουλας λοιπόν αυτός, μάς είπε ότι θέλοντας νά συνάντηση τόν έξάδελ- 
φό του τόν Άθανασόπουλο πήγε την περασμένη Κυριακή 4  ’ Ιανουάριου στό καφε- 
νεΐον ^«Νέον» γιά νά τόν βρή. Λεν τόν βρήκε όμως εκεί άλλα βρήκε μοναχά τό για
τρό Καρτσώνη καί τόν ρώτησε γιά τόν Άθανασόπουλο άλλ’ αυτός τοΰ είπε ότι δεν 
ξέρει ποΰ είναι-

Τότε ό Ιναρασουλας πήγε στοΰ Χαροκόπου στό σπίτι τοΰ Άθανασόπουλου γιά 
νά -by συνάντηση- Έ κ ε ΐ βρήχε», καθώς είπε τήν Κάστρου καί τή Φούλα, οί όποιες 
ν.οϋ είιιαν ότι είχαν πολλές μερες να δουν τόν Αθανασόπουλο. Μέσα στό σπίτι δ Κα· 
ρασουλας ορήκε εκεί τον Καρτσώνη ο οποίος καθόταν μέσα στήν κρεββατοκάμαρα 
τοϋ ξευγους, και καθότανε μαλιστα επάνω στό διπλό κρεββάτι τοϋ Άθανασόπουλου 
και τής Φουλας. Κ αι ετόνισε ότι με τή Φούλα κουβέντιαζαν ψυθιριστά. Λέν μπορού
σε νά πάρη λέξι από τήν κουβέντα τους...

Σ ’ αυτό τό σημείο πρέπει ακόμη μιά φορά νά τονίσω μέ τί προσοχή καί περί- 
σκεφι οουκεψε η Ασφαλεία την ολη υποθεσι ουστε όχι μόνο νά μή προκαλέση καμμιά 
δικαστική πλάνη μέ τά λεγάμενα από τόν καθηγητή Γεωργιάόη ότι εις τό έγκλημα 
πρέπει νά είναι άνακατεμμένος ιατρός καί μέ τέτοιες καταθέσεις σάν τοϋ Καρασούλα 
και να καταδικασθή τελείους τξαμπα ένας αθώος, όπως ο ιατρός Καρτσώνης, τοϋ ό
ποιου σε λίγο και μετά την πλήρη διαλεύκανσι τοΰ Ιγκλήματος έσπευσε νά διακη- 
ρΰξηχαί μέ επίσημο άνακοινωθέν καί μέ επιστολή του ακόμη, δ διοικητής τής Γενι
κής Ασφαλείας κ. Κουτσουμάρης γιά νά θέση μιά γ ιά  πάντα τέρμα στις φλυαρίες 
ώρισμένων κίτρινων εφημερίδων πού γιά λόγους κυκλοφορίας καί εντυπώσεων ήθε
λαν ντέσμε καί σώνει νά τονίσουν δήθεν παραλείψεις τής άνακρίσεως, νά στηριχθοΰν 
καί πάλιν στά λεγάμενα τοΰ Γεωργιάόη περί «άνατόμου» καί νά υποστηρίζουν τήν 
ενοχή τοΰ αθώου ίατροΰ Καρτσώνη.

Μά ό περίφημος αυτός διά τήν... διορατικότητα, του μάρτυς κ. Καρασούλας έ- 
συνέχισε πρός εμάς τούς δημοσιογράφους.

— Ό  Καρτσώνης τότε θέλοντας νά μέ οιώξη μοΰ είπε ότι τάχα δ Άθανασόπου- 
λος θά πήγε στήν Τρίπολι μέ τόν συνεταίρο του τόν Τάσο τό Γυφτέα γιά νά παραστή
στούς γάμους τής αδελφής τοΰ τελευταίου καί ότι τάχα έτηλεγράφησε έκεΐ γιά νά
μάθη τά σχετικά. Ή  Κάστρου αντίθετα στό διάδρομο μέ εβεβαίωνε ότι δ Άθανασό-
πουλος ήταν στήν Αθήνα καί ότι αν ήθελα νά τόν συναντήσου έπρεπε νά πάω στό
καφενεΐον «Νέον» νά τόν βρω. Πραγματικά πήγα καί πάλι εις τό καφενεΐον εκείνο, 
αλλά δέν τόν βρήκα καί τότε ξαναγύρισα στοΰ Χαροκόπου. Καί στη νεώτερη αυτή 
έπίσκεψί μου ή Κάστρου μοΰ είπε:

— Δέν τόν άφίνεις αλλά τρέχεις καί τόν ζητάς; Κάπου θά χαρτοπαίζη. Λέν 
είναι δά ή πρώτη φορά πού λείπει τόσες [τέρες.

Κατά τόν Καρασούλαν ή ιδιαιτέρα καί ψιθυριστά συνομιλία τοΰ ίατροΰ Καρτσώ- 
νη καί τής Φούλας είχε γ ίνει τήν έπομένη τοθ εγκλήματος καί παρετάθη πάνω από 
δλόκληρη ώρα.

Στό σημείο αότό πρέπει νά κάνου μιά παρένθεσι γιά  νά δώσου μιά έξήγησι. Α μ 
φισβητώ δλότελα τήν επί ουράν δήθεν παραμονήν τοΰ Καρασούλα καί τήν παρακο
λούθησή τής δήθεν ψιθυριστά συνομιλίας γιατρού —  Φούλας. ΙΊάντους καί δ Καρτσώ
νης καί ή Κάστρου καί ή Φούλα δέν είχαν κανένα λόγο νά βάλουν βούκινο στον πε
ρίφημο αυτό κ. Καρασούλα .καί νά τοΰ ποΰν ότι «ξέρεις; τό αντρόγυνο είναι τσακου-
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μένο καί δ Μίμης έμενε στο ξενοδοχείο «Μπριστόλ». Αυτός ήταν ασφαλώς και ο̂  λα- 
γο- ότι δ γιατρός του είχε πή το ψέμα δτι τάχα δ Άθανασόπουλος είχε πάει με το 
συνέταιρο του στήν Τρίπολι. Ναι μέ δλα αύτά μπορούσαν νά άποτελέσουν περίφημα 
ενδείξεις για την ένοχή τού ιατρού ’Απόστολου Καρτσώνη στη στυγερή οολοφονια
ενώ δ άνθρωπος ήταν τελείως αθώος. , ,r ,, Q_ ,

Χθες όμως έξηκριβώθη καί ένα άλλο γεγονός που επρεπε να εςακριοωθη μή
πως έπαιξε κάποιο ρόλο στά αίτια τής δολοφονίας.  ̂ (

Ή εργοληπτική εταιρία Άθανασοπούλου —  Γυφτέα έβασίζετο στην καλή τους 
πίστι καί μόνο καί δεν εστηρίζετο απάνω σέ κανένα απολύτως έγγραφο και αυτό 
γ ια-ί b Γυφτέας δεν μπορούσε νά άναγνωρισθή σάν εργολάβος. Δίπλωμα εργολαοου 
37χε μόνον δ Μίμης δ Άθανασόπουλος. Ό  Άθανασόπουλος λοιπόν είχε βάλει το δί
πλωμα καί δ Γυφτέας τα λεφτά καί είχαν κάνει τήν «Ετα ιρ ία », -τ ις  Αρχές λοιπον 
έμωανιζόταν σαν εργολάβος μονάχα δ Άθανασόπουλος, καί αυτός άνελάμοανε σε οη- 
μοπρασίες τήν έκτέλεσιν δημοσίων έργων. Επίσης αυτός μετά τήν επιτελεσι και_'>·« 
οάδοσιν κάθε έργου έξωφλοΰσε τά εντάλματα καί κατέθετε τά χρήματα εις την Ιρα- 
πεζαν δχι έπ’ όνόματι Γυφτέα —  Άθανασοπούλου, άλλα εις τό ίδιον δνομά του. Και 
τά μέν χοήματα τά δποϊα τήν τελευταίαν στιγμήν είχεν έμπιστευθή; μέσα εις μιαν ε
φημερίδα τυλιγμένα, τό τελευταίου βράδυ τής ζωής του δ Άθανασόπουλος, δηλαδή οι 
172.000 δραχμές παρεδόθησαν καθώς είδαμε από τον διευθυντήν του καφενείου «ΐΆ- 
ον είε τήν ’Ασφάλειαν μετά τά σχετικά δημοσιεύματα των εφημερίδων άλλα, και εις 
τήν Τράπεζαν των Αθηνών άνευρέθη κατάθεσις 710.000 άλλων χιλιάδων οραχμων 
έπ’ όνόματι' Δημ. Άθανασοπούλου, αί δποΐαι δέν άπετέλουν ατομικόν λογαριασμόν, 
όπως έδηλούντο, άλλ’ ήσαν προφανώς χρήματα συνεταιρικά άνήκοντα εις  ̂ τήν ατυ- 
πον από νοαικής άπόψεως εταιρίαν Άθανασοπούλου - Γυφτέα έφ οσον ουσιαστικως 
άνήκον καί' εις τόν συνεταίρον του. ’Ήδη όμως μετά τον φόνον τού Αθανασοπούλου 
τά χρήματα αυτά πλέον άνήκον νομικώς καί τυπικώς εις τήν σύζυγόν του εις 
-ά τέκνα του καί δέν ήδύνατο ή δια μαρτύρων άπόοειςις ότι τα χρήμαια u?], χήρα* 
καί τών όρφανών άνήκον καί εις τόν Α. Γυφτέαν. Επομένως έκτος τού μίσους τής 
πεθεράς πρός τόν γαμβρόν της, έπρεπε νά έξετασθή μήπως ύπήρχον καί δικαιολογητι-
κοί λόγοι διά τόν φόνον. , „  „ ,

Έ ξ άλλου δ Καρτσώνης, δ εξάδελφος καί κουμπάρος, εγνωριφεν οτι ο Αθανα-
σόπουλος είχεν αύτήν τήν κολοσσιαίαν διά τήν εποχήν κείνην κατάθεσιν τών 110 χ ι
λιάδων δραχμών εις τήν Τράπεζαν τών Αθηνών καί οί ύποστηρίζοντες τήν ενοχήν 
τού Καρτσώνη Ιλεγον ότι δέν ήταν τάχα άπίθανον νά διέπραξε το έγκλημα απο κοι
νού μέ τήν πενθεράν καί τήν Φούλαν γιά νά παντρευθή έπειτα τήν Φουλαν και να 
άνορθώση τά οικονομικά του άν όντως είναι άλήθεια εκείνα πού διέδιδαν δτι ταχα 
ήταν καταχρεωμένος γιατί είχε χάσει μεγάλα ποσά στα χαρτια.

Αυτά' τά γράφω γιά νά καταλάβη καί δ άναγνώστης με τι κυκεώνα είχε μπλε- 
c-i ή Γενική Ασφάλεια καί τό πόσα έπρεπε νά ξεκαθαρίσουν γιά νά μείνη τό πρα
γματικά χρήσιμο άνακριτικόν ύλικόν.. Τά βέβαια πράγματα δηλαδή. Φαντασθήτε 
ότι έλέχθη άκόμα καί ύπεστηρίχθη δτι ή Κάστρου είχε προσβληθή προ ετών απο ο- 
ζεΐαν νευρασθένειαν καί είχε κλεισθή επί μήνες εις νευρολογικήν κλινικήν Αλλ α- 
πεδείχθη καί αυτό ότι ήταν ψέμα. "Ενα από τά τόσα ψέματα τά οποία ελεήόντο και
επρεπε νά ξεκαθαρίση ή Ασφάλεια. , , „ ,

*Αλ>ο μπέρδεμα έπροκάλεσαν καί ή καταθεσις άλλα και τα λεχθεντα απο 
Άν σπιτονοικοκύρην κ. Παπαοάκην, δικηγόρον τότε, άλλά άνθρωπον μέ δικαστικήν 
π ε ί ρ α ν 'άφού ήτο στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος καί Λ  αρκετόν χρονον ητο 
Bn.jilLv.fic Έπίτοοπος τού Στρατοδικείου. Δηλαδή άνθρωπος με μεγάλη δικαστική



’Εγκλήματα  μισοϋ αιώνας

καί άνακριτική πείρα άφοϋ τρόπον τινά ήταν Είσαγγελεύς τής Στρατιωτικής Δ ικα ι
οσύνης καί ο όποιος ούτε πολύ ούτε λίγο διεκήρυσσε ότι τό έγκλημα ήταν αδύνατον 
να είχε γίνει στό σπίτι του καί κάτω από τό διαμέρισμά του.

— Θυμάμαι, μάς είπεν ό κ. Παπαδάκης, ότι τή νύχτα του Σαββάτου προς τήν 
Κυριακή είχα πάει στό θέατρο. Γύρισα σπίτι μου τή 1.30 πρωϊνή τοΰ Σαββάτου πρός 
τήν Κυριακή καί βρήκα τή γυναίκα μου νά μήν έχη κοιμηθή καί νά μέ περιμένη. 
Κατά τις 2 ή ώρα τό πρωί έγινε ό μεγάλος σεισμός καί ξεκλονισθήκαμε. Ε π ειδή  ή
ταν άρρωστο τό παιδί μας ξενυχτήσαμε καί ύστερα ακόμα. Πάντως έως τις 3 τά ξη
μερώματα δεν άκούσθηκε κανένας θόρυβος από κάτω. Ούτε τήν επομένη καί τή με- 
θεττομένη. Κ α ί γ ι ’ αυτό αποκλείω απολύτως τό έγκλημα νά έγινε κάτω στο σπίτι 
τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανασόπουλου.

— Καί όμως όπως άπεδείχθη κ. Παπαδάκη τό έγκλημα έγινε στό σπίτι. Κάτω 
από τή μύτη σου χωρίς νά τό πάρης χαμπάρι.

Τέλος διεκήρυσσε με στόμφον ότι στό «κάτω σπίτι δηλαδή στοϋ Άθανασοπού- 
λου δέν άντελήφθη καί καμμιά εξαιρετική κίνησι, δικαιολογούσα ενέργειες πρός ε- 
ξάλειψιν ιχνών εγκλήματος.

Έγνώσθη ότι ή ’Ασφάλεια αναζητούσε νά βρή ένα σωφέρ Λαγκαδινό, φίλο 
τοΰ Καρτσώνη μέ τήν υπόνοια μήπως αυτός είχε μεταφέρει από τό σπίτι τοΰ εγκλή
ματος τά πακέττα μέ τό πτώμα καί τό δέμα μέ τά ροΰχα τοΰ σκοτωμένου. Ο σωφερ 
είχε φύγει από τήν Ά θμήνα καί έλειπε καί πρός στιγμήν αί ύπόνοιαι αΆαί περί άνα- 
μίξεώς του1 ενισχύθησαν ενώ ό αδελφός του έδήλωνε κατηγορηματικώς ότι ό Λαγκα- 
οινός είχε φύγει μέ κούρσα σέ επαρχία πολύ πριν από το έγκλημα καί επομένως ήταν 
αδύνατον νά έχη καμμιά άνάμιξι. Καί αυτό πραγματικά στό τέλος τό διεπίστωσε ή 
Γενική ’Ασφάλεια.

’Αλλά καί μόνον από τό γεγονός τοΰ ότι ή Γενική ’Ασφάλεια ήρεύνα διά τυχόν 
άνά'ΐιξιν σωφέρ Ααγκαόινοΰ μάς έδωσε τήν έντύπωσι ότι έπαυσε πλέον νά θεωρή 
πιθανόν ότι τά πακέττα μέ τό πτώμα καί τά ροΰχα τοΰ σκοτωμένου είχαν μεταφερ- 
θή μέ το αυτοκίνητο τοΰ Γυφτέα καί άνεζητείτο πάντα ό άγνωστος σωφέρ ή μάλλον 
ό καρραγωγεύς πού είχε άνακατευθή στή μεταφορά.

Επίσης τότε μάθαμε ότι στά κρατητήρια τής Γενικής ’Ασφαλείας ή μάλλον 
στά γραφεία τά όποια προσωρινώς είχαν χρησιμεύσει γιά κρατητήρια είχε έπισκε- 
φθή τή Φούλα καί τήν εξήτασε ό ιατρός τοΰ άστυνομικοΰ σώματος ΪΙαπαποστόλου 
διαπιστώσας ότι ή υγεία της ήταν πλέον εις άρίστην κατάστασιν. Σημειωτέον ότι αυ
τός τήν είχεν έπισκεφθή καί τήν προηγουμένην όταν έμενε ακόμη εις τό σπίτι τοΰ 
Χαροκόπου κατόπιν εντολής τοΰ κ. Κουτσουμάρη καί είχεν άποφανθή ότι ή αιμορρα
γία αυτής ήτο ή συνήθης κατά μήνα τών γυναικών καί μόλις αυτή παρήλθε διετά- 
χθη ή μεταφορά της εις τήν ’Ασφάλειαν.

Ή Γενική ’Ασφάλεια δΓ επείγοντος εγγράφου της πρός τό ’Ιατροδικαστικόν 
εργαστήριον εζήτησε όπιο: τούτο τής καθορίση τό οινόπνευμα τό περιεχόμενον εις 
τον στόμαχον τοΰ μακαρίτη τοΰ Άθανασοπούλου καί εί δυνατόν νά προσδιορίση αν 
τοΰτο προήρχετο από κρασί ή από λικέρ ή από άμφότερα. Πράγματι οιεπιστώθη ότι 
ό Άθανασόπουλος περιείχε 65 δράμια δηλαδή 200  περίπου γραμμάρια κρασί, όσο 
περίπου ήπιε εις τοΰ Γενενάκη καί επομένως άπεκλείσθη νά μετέβη καί άλλου μέ 
άλλην παρέαν καί νά όιεσκέόασε.

(Συνεχίζεται)
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Τ Ε Λ Ε Τ Η  Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Ω Ν  Τ Ο Υ  
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΘΕΝΤΟΣ ΣΤ' ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

'Υ πό  τοϋ Ύ παστυνόμου  Α '  κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Π Η Λ Ο Υ

ΕΝΑ από τά κυριώτερα μελήματα της σημερινής ηγεσίας τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος είναι ή βελτίωση των συνθηκών εργασίας καί στρατωνισμού των ’Αστυνο
μικών 'Επαλλήλων, μέ στόχο την ανύψωση ακόμη περισσότερο τοϋ υπηρεσιακού των 
φρονήματος, τήν άνοδο τής άποδοτικότητός των καί την αξιοπρεπέστερη εμφάνιση 
τού Αστυνομικού Σώματος, πού θεωρείται ώς «καθρέπτης τοϋ πολιτισμού τής Χώ
ρας μας».

Αυτά δλα όμως προϋποθέτουν πρωτίστως καί κυρίως οικήματα άνετα καί σύγ
χρονα, μέσα στα οποία δ μέν ’Αστυνομικός θά αισθάνεται ψυχική ευφορία καί μεγα
λύτερο κέφι γιά τήν καλύτερη εκτέλεση τών καθηκόντων του, δ δέ πολίτης θ’ άπο- 
κομίζη ευχάριστες εντυπώσεις από τήν επαφή του μέ τις διάφορες ’Αστυνομικές 
Υπηρεσίες.

Παλιό τό πρόβλημα καί όξύ. Φθάνει ν’ άναλογισθή κανείς, πέραν τών άλλων, 
τούς ξένους πού επισκέπτονται τον τόπο μας καί τήν εντύπωση πού σχηματίζουν γιά 
τον πολιτισμό της, μπαίνοντας μέσα σέ θλιβερούς χώρους, πού δίνουν καταθλιπτική 
εικόνα τών κρατικών μας υπηρεσιών. Δυστυχώς, κατά τό παρελθόν, τό θέμα αυτό 
(όπως καί τόσα άλλα) δεν είχε προσεχθή όπως έπρεπε, μέ κοινωνικές επιπτώσεις 

οδυνηρές καί απαράδεκτες. ’Αλλά, τό παρελθόν εκείνο έφυγε. Τό κατέλυσε ή 21η 
’Απριλίου, φέρνοντας τή δημιουργική αλλαγή στή χώρα μας, πού κάθε μέρα αλλάζει 
όψη, καί συγχρονίζεται καί νοικοκυρεύεται καί γίνεται ένα όμορφο, δυνατό καί προ- 
οοευμένο Κράτος.

Μέσα στόν καινούργιο αυτό κόσμο τής ’Εθνικής ’Αναδημιουργίας, παίρνει καί 
ή ’ Αστυνομία σιγά - σιγά, τήν κοινωνική θέση πού δικαιούται. Καί τό πρόβλ,ημα τής 
μεταστεγάσεως τών Υπηρεσιών της, παίρνει κ ι’ αυτό πιά τή λύση του. Καί τού λόγου 
τό ασφαλές βέβαιοί τό νέο οίκημα τοϋ Σ Τ ' ’Αστυνομικού Τμήματος, περί οδ καί δ 
λόγος.

Τό Τμήμα αυτό, πού είναι ένα από τά πιο κεντρικά τών ’Αθηνών μέ κύκλο 
εργασίας τεράστιο, έστεγάζετο μέχρι προχθές σ’ ένα κτίριο παμπάλαιο, γερασμένο, 
ετοιμόρροπο, στήν οδόν ΙνραναοΟ, όπου οί όροι υπηρεσίας καί οιαβιώσεως τών 
ύπα’/Αήλων του ήταν απερίγραπτοι, καί τούς περιέβαλε μ’ ένα σύμπλεγμα ντροπής 
καί κατωτερότητος.

Τό θέμα έτέθη επί τάπητος. Καί ή ’Εθνική μας Κυβέρνηση (Κυβέρνηση όχι 
τών λόγων, αλλά τών έργων) ένέκρινε αμέσως τήν μεταστέγαση τού Τμήματος σ’ 
άλλο χώρο, κατάλληλο.

Κ ι’ δ χώρος βρέθηκε. Είναι ένα οίκημα νεόδμητο, μοντέρνο, χαρούμενο στην 
οδό Αεωνίδου. Ε κ ε ί μετεφέρθη από τήν περασμένη εβδομάδα. Καί ή τελετή 
τών εγκαινίων έλαβε χώραν τήν Κυριακή, 31 Μαρτίου έ. έ. ’’Ετσι, μέ... δημοσιογρα
φική καί... ραδιοφωνική αποστολή, βρεθήκαμε εκεί, λίγο πριν τό μεσημέρι.

Βρήκαμε τό οίκημα γεμάτο από κόσμο. Παρών δ δραστήριος καί σεβαστόζ ’Αρ
χηγός μας κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, μέ τή χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του 
γιά τό σημαντικό επίτευγμα.

Διακρίναμε ακόμη τον Ύπαρχηγό κ. ’Αθανάσιο Στρατή,, τον ’Αστυνομικό 
Διευθυντή ’Αθηνών κ. Ινων) νο Τσιούγκο, τούς ’Αστυνομικούς Δ) ντάς κ. κ. Γαλανό-
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πουλον, Παπασπυρόπουλον, Στόκαν, Γιαννούλην, Πετόσογλου, Σαγρόπουλον, Σακελ- 
λαρόπουλον, Παπαποστόλου, Δασκαλόπουλον, Σκάρπαν, τούς έν συντάξει ’ Αστυνομι
κούς Διευθυντάς κ. κ. Βερελήν καί Μωρόν, τούς Ύποοιευθυντάς της Αστυνομικής 
Διευθύνσεως ’Αθηνών κ. κ. Κασσίμην καί Παπαθανασίου, τον Δ) ντήν της Δ ' ’Αστυ
νομικής Ύποδιευθύνσεως κ. Άντωνόπουλον, τον Υπασπιστήν τού κ. ’Αρχηγού Α 
στυνόμον κ. Παναγιώτην Λεικάκον, τον Υπασπιστήν τού ’Αστυνομικού Α) ντοϋ Πει
ραιώς, τον Δημοσιογράφον κ. Άρνέλλον, τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Θεοχαρόπουλον, ΙΙί- 
τσιον, Γιαννημάραν, πολλούς Διοικητάς των ’Αστυνομικών Τμημάτων, τον Αστυνό
μον τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ίωάννην 
Ράϊκον (πού τόσο έβοήθησε στην τελετή) καί πλήθος κόσμου.

Γ0 'Α ρ χη γό ς  τή ς  ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Σακελλαρίον  
προσερχόμενος εις τό Σ Τ '  'Α στυνομικόν  Τμήμα

Πριν άρχίση δ αγιασμός, έρρίξαμε μια ματιά στο οίκημα, καί μείναμε έκπλη
κτοι. Χοίροι άνετοι, ευχάριστοι, σύγχρονοι, γραφεία ηλιόλουστα μέ όλα τα κομφόρ 
τού πολιτισμού, θάλαμοι στρατωνισμού ιδεώδεις, χώροι βοηθητικοί άφθονοι καί κα
τάλληλοι, δύο ασανσέρ καί μια Λέσχη στον 5ο όροφον πού δεν σού κάνει καρδιά νά 
τήν άποχωρισθής.

’Αλλά, καί κάτι άλλο μάς έκανε εντύπωση. Ή  τάξη πού έβασίλευε καί ή φιλό
ξενη αγάπη πού έπλανάτο γύρω μας. Ό  φιλοπρόοδος Διοικητής τού Τμήματος, ’Α
στυνόμος κ. Καραθανάσης, τά είχε ρυθμίσει όλα μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ό κάθε επι
σκέπτης ένοιωθε μια φ ιλική θαλπωρή νά τον τυλίγη καί μια φιλόξενη άνεση νά τον 
συντροφεύη.

Κοντά του, άξιοι συνεργάται, δ Υποδιοικητής τού Τμήματος ’Αστυνόμος κ. 
Σοΰλτος καί δ Ύπαστυνόμος τού Παρ) τος κ. Φελώνης.

“Ολα έτοιμα γιά  τήν τελετή.
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Γύρω στις 11 δ ίερεύς άρχισε τήν Ι ερ ή  ’Ακολουθία, έν μέσω 
εύλαβείας.

Κ ι’ ύστερα, ήρθε ή σειρά τού οικοδεσπότη να καλωσωρίση 
του καί νά έκφραση τη χαρά του για τά καινούργιο... σπιτικό του. 
Τμήματος, ’Αστυνόμος κ. Καραθανάσης είπε τά έξης:

κατανύξεως καί

τούς καλεσμένους 
Ό  Διοικητής τού

«Αίδεσιμώτατε 
Κύριε ’Αρχηγέ 
Κύριε Διευθυντά
Κυρίαι καί Κύριοι

Μέ τήν ευλογία τής ’Εκκλησίας καί τήν συμπαράστασιν απάντων ύμών,^το
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νεόδμητου οίκημα. Εις άπαντας είναι γνωστή πιστεύω ή κατάστασις τού οικήματος 
τής 'δδοΰ Κραναοϋ, ένθα έστεγάζετο τό Τμήμα μέχρι καί προ ολίγων ήμερων.

Διά νά μή μακρυγορώ περιγραφών ταύτην έν πάσαις λεπτομερείαις θίγτο ελα
φρώς μόνον τό συναίσθημα μειονεκτικότητος πού όλοι μας έδοκιμάζαμε, δεχόμενοι 
τούς "Ελληνας πολίτας ετι δέ περισσότερον τούς ξένους εις χώρους πού κάθε- άλλο 
παρά διά δημόσια γραφεία ήρμοζαν.

’Ήδη, ή κατάστασις ήλλαξεν άρδην.
Τό νέον οίκημα έγγυάται άνεσιν τόσον εις τούς εν αύτώ εργαζομένους οσον και 

ε ί; τούς στρατωνιζομένους υπαλλήλους, παρουσιάζει δέ ατμόσφαιραν πολιτισμένην καί 
άνάλογον τής θέσεως υπαλλήλων μοχθούντων νυχθημερόν διά τήν προστασίαν τής τι-
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μής, ζωής, περιουσίας καί ελευθερίας των πολιτών. Τέλος παρουσιάζει καί ΐδιορ 
ρυθμίαν τινά διά της λειτουργίας λέσχης εις τόν πέμπτον όροφον.

Τελειότερα θά καταστή ή κατάστασις μετά την ένοικίασιν καί τοΰ υπογείου.
Παλαιότερον έθεωρείτο πραγματικός άθλος ή μεταστέγασις έστω καί μιας ύπη- 

ρεσίας. Τά πάντα ήσαν κλειστά εις τά στοιχειώδη καί καθ όλα δίκαια αιτήματα 
της 'Αστυνομίας.

"Ηδη, οπότε τάς τύχας της Ελλάδος κρατά εις τάς στιβαράς της χεΐρας η εκ 
της Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως της 21ης ’Απριλίου προελθοΰσα Εθνική Κυοέρ- 
νησις ήνοιξαν οί σιδηρόφρακτοι θύρσοι καί ουτω ευρίσκει καί ή Αστυνομία την θέσιν 
πού τής αρμόζει.

Εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος έπραγματοποιηθη τελευταιιος η μετα- 
στέγασις τεσσάρων (4) Τμημάτων ήτοι I T ',  Ι Ε ' ,  ΚΑ  και Σ ΓΙ .

Έ κ παραλλήλου μία σειρά έτέρων Τμημάτων καί Υπηρεσιών, υπολογίζοντας 
εις την άκούραστον προσπάθειαν τής Ηγεσίας τοΰ Σώματος καί έχοντας την απόλυ
τον συμπαράστασιν των αρμοδίων παραγόντων τής Εθνικής Κυβερνησεως εύρίσκον- 
τα; εις τό στάδιον αναζητήσεων νέων οικημάτων. Λόγω τής προσφάτου εγκαταστά- 
σεώς μας, θά εδρητε ώρισμένας άτελείας, οι’ δ καί ύποβάλλομεν την παράκλησιν ό
πως τύχωμεν τής επιεικούς κρίσεώς σας.

'Γποσχόμεθα ότι, έντός ολίγων ημερών καί μετά την λήψιν τής εγκριθεΐ->η„ 
πιστώσεως, θά παρουσιάσωμεν πλήρη εξοπλισμόν των Γραφείων καί λοιπών χώρων 
τού οικήματος.

Έ κ  παραλλήλου υποσχόμεθα ότι θά καταβληθή ιδιαίτερα παρ ήμΐν προσπά
θεια ΐνα, υπάλληλοι Τμήματος καί Παραρτήματος έν αγαστή πάντοτε σύμπνοια, φα- 
νώμεν αντάξιοι τής αποστολής πού μάς άνετέθη.

Εκφράζω τάς πλέον ειλικρινείς καί εγκαρδίους ευχαριστίας μου όσον καί τάς 
τοιαύτας τών υπαλλήλων τοΰ Τμήματός καί Παραρτήματος, οιά την μεγαλην τιμήν 
πού μάς έκάνατε νά παρευρεθήτε στην σημερινήν μας εκδήλωσιν.

Πρός τούς εκπροσώπους τής περιοχής τού Τμήματος μαζύ μέ τάς θερμάς μας 
ευχαριστίας τούς ύποβάλλομεν θερμήν παράκλησιν όπως μάς συμπαρασταθώσιν εις 
τό έργον μας. Τό Τμήμα θά τό εδρουν πάντοτε εις τήν διάθεσί των. ^

Εύχαριστοΰμεν άπαντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συντελέσαντας διά τήν 
πραγματοποίησιν τής μεταστεγάσεως τού I μηματος ετι δε καί τον ιδιοκτήτην ιού 
ακινήτου κ. Καραγιάννην οστις καί μετά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως ικανοποίησε 
πάσαν ύπόδειξίν μας, υπεβλήθη δέ καί εις δαπάνας μή συμφωνηθείσας άρχικώς, οιά 
τή: τοποθετήσεως κυρίως καί 2ου άνελκυστήρος.

Πρός τήν Σεβαστήν νέαν Ηγεσίαν τοΰ Σώματος,^τάς πλέον θερμάς μας εύχας 
διά τήν Ιπιτυχή εύόδωσιν τοΰ έργου που τής ανετεθη επ αγαθώ τοΰ -^ωμαι,ος και τή , 
Πατρίδος.»

Χειροκροτήματα καί παίρνει τόν λόγον ο Αρχηγός μας που, με το δικό του 
ευγενικό καί καλωσυνάτο τρόπο, λέγει τά εξής:
«Κύριοι,

’Αποτελεί, δι’ εμέ, πηγήν ιδιαιτέρας χαράς τό ότι παρίσταμαι, σήμερον, εις 
τήν σεμνήν αυτήν τελετήν έπ’ ευκαιρία τής μεταστεγάσεως τοΰ Σ Τ ' 'Αστυνομικού 
Τμήματος εις νεόδμητον οίκημα.

Ό  κ. Διοικητής τοΰ Τμήματος όρθώς ώμίλησεν περί τοΰ συναισθήματος μειο- 
νεκτικότητος τό οποίον συνείχε τούς εργαζομένους εις τό ακατάλληλον, πράγματι, 
οίκημα εις τό όποιον μέχρι τής χθές έστεγάζοντο αί Ύπηρεσίαι τοΰ Σ Τ ' Τμήματος.

Είναι γεγονός ότι πέραν τής προκλήσεως τοΰ περιγραφέντος συναισθήματος, τό
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περιβάλλον εντός τοΰ όποιου εργάζεται τις ασκεί αποφασιστικής σημασίας επιρροήν 
καί επί τής όλης ίκανότητος πρός δημιουργικήν εργασίαν.

Είναι αναντίρρητου δτι κακαί συνΒήκαι εργασίας καί γενικώς ακατάλληλον 
περιβάλλον συμπιέζουν τον ψυχικόν κόσμον τοΰ εργαζομένου, αμβλύνουν την πνευμα
τικήν του διαύγειαν καί τελικώς καταβιβάζουν την στάθμην επαγγελματικής άπο- 
δόσειος- άντιθέτως, ύγιειναί συνθήκαι εργασίας καί εύχάριστον περιβάλλον Αναβιβά
ζουν τήν στάθμην άποδόσεως τοΰ εργαζομένου καί βελτιώνουν, άναλόγως, την ποιό
τητα τής εργασίας του.

Έν οψει των ανωτέρω, όχι μόνον ελπίζω καί εύχομαι, άλλα καί θά καταβάλω 
πάσαν προσπάθειαν από τής θέσειος τοΰ ’Αρχηγού τοΰ Σώματος, εις ήν με άνύψωσεν 
ή εμπιστοσύνη τής Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως, όπως δλαι αί Ύπηρε- 
σίαι τής ’Αστυνομίας Πόλεων στεγασθοΰν, προοδευτικώς, εις ευπρεπή,, υγιεινά καί 
από πάσης άπόψεως κατάλληλα οικήματα.

Λεν σάς αποκρύπτω ότι αί φιλοδοξίαι μου εκτείνονται πολύ πέραν τοΰ προ· 
εκταθέντος στόχου. Φρονώ οτι αί Τπηρεσίαι τής ’Αστυνομίας Πόλεων οφείλουν, πρός 
τό συμφέρον τής Πολιτείας καί τοΰ Ινοινοΰ, όπως στεγασθοΰν, σταδιακώς, εις ιδιόκτη
τα κτίρια εκ κατασκευής προοριζόμενα νά καλύψουν τάς ίδιοτύπους άνάγκας των 
’Αστυνομικών εν γένει Υπηρεσιών.

Λέν θά εφησυχάσω άν ή ώς άνω άντίληψίς μου δέν μετατεθή εκ τής σφαίρας τής 
εύγενοΰς φιλοδοξίας εις τήν περιοχήν τής απτής πραγματικότητος, τουλάχιστον εις 
ο μέτρον αί δυνάμεις μου καί αί γενικώτεραι συνθήκαι ήθελον τό επιτρέψει.

Ήδη από τοΰδε Ιχω δώσει, πρός τούς αρμοδίους συνεργάτας μου, τάς αναγκαί
α: οδηγίας διά τήν σοβαράν μελέτην τοΰ θέματος, ώστε, έν καιρού, νά είμεθα πανέτοι
μοι διά τήν έξόρμησιν πρός έπίτευξιν τοΰ έκτεθέντος σκοποΰ.

Τύχη αγαθή α! συνθήκαι διά τήν ύλοποίησιν αναλογών εύγενών, αλλά καί 
πρακτικούς σκοπούς όπηρετούντων, δραματισμών, είναι αί πλέον ευοίωνοι, διότι τό 
πηδάλιον τής εξουσίας χειρίζονται, ήδη, όχι μόνον χαλύβδινοι, αλλά ταυτοχρόνως καί 
αί πλέον επιδέξιοι χεΐρες αί όποϊαι πειθαρχούν εις τά κελεύσματα τοΰ σοφού καί δυ
ναμικού Πριοθυπουργοΰ μας, τοΰ όποιου κάθε σκέψις, κάθε φιλοδοξία, κάθε ενέργεια 
πρός έναν μόνον κατατείνουν σκοπόν: τήν Εθνικήν αναδημιουργίαν, διά τής εξυγιάν- 
σεως καί τελειοποιήσεως όλων των τομέων τής Κρατικής εξουσίας άφ’ ενός καί τής 
μεταδόσεως εθνικής έμπνεύσεως καί δημιουργίας ένθουσιασμοΰ εις ολόκληρον τον 
Ελληνικόν Λαόν άφ’ ετέρου.

Κύριοι, ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις παρέχει, προθύμοις, πάσαν συν
δρομήν καί τήν ηθικήν της συμπαράστασιν διά τήν δημιουργίαν τών όρων εκείνων 
'.αί τών προϋποθέσεων αί όποϊαι κρίνονται Απαραίτητοι διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν 
τοΰ Σώματος καί τήν υποδειγματικήν έκπλήρωσιν τής υψηλής εθνικής καί κοινωνι
κής αποστολής του.

Έλάχιστον δείγμα τής Κυβερνητικής στοργής καί τοΰ ενδιαφέροντος προς τήν 
’Αστυνομίαν Πόλεων είναι ή εξασφάλισις τοΰ ευπρεπούς καί πεπολιτισμένου χώρου 
εις ον εύρισκόμεθα, διά τήν στέγασιν τοΰ Σ Τ ' ’Αστυνομικού Τμήματος.

"Ετερον δείγμα τής ύπέρ τοΰ Σώματος Κυβερνητικής μερίμνης είναι οτι αί 
Άστυνομικαί Σχολαί, κατόπιν τής παροχής τών άναγκαιούντων πιστώσεων, λειτουρ
γούν έντατικώς καί μέ τοιοΰτον ύψος άποδόσεως, ώστε βασίμως υπολογίζεται ότι εντός 
βραχέων, σχετικούς, χρονικών ορίων τά υφιστάμενα κενά τοΰ Σώματος, εις έμψυχον 
υλικόν, θά έχουν πλήρο}ς καλυφθή.

Ή ιδιαιτέρα, τέλος, στοργή μεθ’ ής έρρυθμίσθησαν, μέχρι τοΰδε, τά οικονομικά 
ζητήματα τών ’Αστυνομικών, αποτελεί άόιάσειστον άπόδειξιν τής έκτιμήσεως καί



Μέ τόν φακό τής έπικαιρότητος 395

της εμπιστοσύνης μεθ’ ών μας περιβάλλει ή Ε θ ν ικ ή  Επαναστατική Κυβέρνησις καί 
τής από μέρους της άναγνωρίσεως τοΰ ιδιάζοντας ρόλου τής ’Αστυνομίας διά τήν εύ
ρυθμον λειτουργίαν τής δλης Κρατικής μηχανής καί τήν πραγμάτωσιν των υψηλών 
οσον καί εύγενών εθνικών σκοπών οί όποιοι αποτελούν, ήδη, γνώμονα πορείας τοϋ 
’Έθνους ολοκλήρου.

Κίς δλους ημάς εναπόκειται νά άποδείξωμεν δτι είμεθα άξιοι τής εμπιστοσύνης

Ο ί κ .κ .  ’ Α ρ χ η γ ό ς  κ α ί Ύ π α ρ χ η γ ό ς  τ ή ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ία ς , φ ω τ ο γ ρ α φ ο ύ μ ε -  

ν ο ι ε ις  τ ή ν  ε ίσ ο δ ο ν  τ ο ϋ  Τ μ ή μ α τ ο ς ,  μ ε τ ά  τ ο ν  κ . Κ α ρα Ο α νά ση, εν θ ν ς  

μ ε τ ά  τ ή ν  λ ή ξ ιν  τ ή ς  τ ε λ ε τ ή ς .

καί τής στοργής τής Κυβερνήσεως. Ό  τρόπος είναι άπλοΰς: δέν εχομεν παρά νά 
άφοσιωθώμεν, απολύτως, εις τήν έκπλήρωσιν τής σπουδαίας εθνικής καί κοινωνικής 
αποστολής μας. Ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου, ή οποία έσωσε τό ’Έθνος εκ 
βεβαίου ολέθρου, εξεμηδένισε τούς δυναμιστάς τής γαλήνης τοΰ τόπου καί άπεκατέ- 
στήσε τήν τάξιν, μάς παρέσχεν δλην τήν δυνατότητα όπως άπερίσπαστοι, πλέον, έπι- 
δοθώμεν, δι’ δλων μας των δυνάμεων, εις το κυρίως ’Έργον μας.

Χρέος μας, λοιπόν, ιερόν δσον καί επιτακτικόν είναι νά άποδείξωμεν, εμπρά-
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κτως, τήν εύγνωμοσύνην μας, ττρος τούς γενναίους τής 21ης Απριλίου, διότι μα, 
άπήλλαξαν τοΰ θλιβερού ρόλου τον οποίον μας είχον επιβάλει οι εμπνευσται και 
καθοδηγηταί των καθημερινών πεζοδρομιακών καί οχλοκρατικών κινητοποιήσεων, 
α'ο όποΐαι άπετέλουν το κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοΰ προσφάτου αμαρτωλού
παοελθόντος. , , _

Δεν υπάρχει πλέον εύγλωττος εκφρασις τής ευγνωμοσύνης μας  ̂ απο του να 
ένστερνισθώμεν, απολύτως, τά ιδανικά τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου και 
νά άφοσιωθώμεν —  πέραν τής κυρίως αποστολής μας —  εις την υπηρεσίαν των ιρα
νικών αυτών, τά κυριώτερα τών οποίων είναι: εθνική ενότης, άπολάκτισις ακόμη 
καί έκ τού χώρου τής μνήμης μας τοΰ θλιβερού παρελθόντος, εθνική υπερηφάνεια, 
οημιουργικος παλμός εις κάθε ένασχόλησιν, έξόρμησις διά ένα νέον καί υψηλόν Ε λ 
ληνικόν πολιτισμόν. w ψ

Περαίνων, εύχομαι τά άριστα διά τήν λειτουργίαν τοΰ Σ Τ ' ’Αστυνομικού
Τμήματος εις τό νέον οίκημά του. ”Ας είναι «καλορρίζικο».

Ζήτω τό ’Έθνος
Ζητώ Ή ’Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις
Ζήτω 6 ’Εθνικός μας Στρατός
Ζήτω Ή ’Αστυνομία Πόλεων».
Θύελλα χειροκροτημάτων καί ζητωκραυγών έκάλυψαν τό τέλος τής ομιλίας 

τοΰ κ. ’ Αρχηγού. Πίταν μια χαρούμενη άναγνώρισις τοΰ έργου του. Κ ι ήταν ακόμα 
μιά πηγαία καί αυθόρμητη εκδήλωση πίστεως, εμπιστοσύνης και άφοσιωσεως προ_ 
τό πρόσωπόν του.

Ινι’ ύστερα ο κ. ’Αρχηγός άνακατεύθηκε απλά καί καλόκαρδα με τούς καλε
σμένου; γιά νά συνομιλήση φιλικά μαζί τους, ενώ άρχισαν να προσφερωνται πλούσιοι 
καί ορεκτικοί μεζέδες καί ποτά. Κέφι έπεκράτησε. Καί εγκαρδιότητα. ΤΙ ’Αστυνομι
κή Οικογένεια βρήκε μιά ακόμη ομορφη ευκαιρία ν’ άνανεώση τούς δυνατούς θε
σμούς αγάπης καί αλληλεγγύης πού ενώνουν τά μέλη της.

Υπηρεσιακό φρόνημα σε ζηλευτό ύψος, σύμπνοια, ενότης. Αυτά χαρακτηρίζουν 
σήμερα τούς άνδρες τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

... Κ ι’ ύστερα οί έπισκέπται έφυγαν... Κ ι’ ήρθαν άλλοι. Οι πολΐται τοΰ Δελτίου 
Συμβάντων... Ή δουλειά άρχισε μέ γοργό ρυθμό. Μέ αισιόδοξες προοπτικές.

Καλορρίζικο, λοιπόν, τό νέο οίκημα... Καί... καλές δουλειές.
ΣΤΊΥΡΟΣ Till Λ Ο Σ

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Άνακοινοΰται οτι τό ’Εθνικόν Συμβούλιου Νεολαίας Κύπρου οργανώνει Έκ- 

θεσιν «Ελληνικού Βιβλίου, Περιοδικού καί Έφημερίδος εν Αευκωσία, Κύπρου, εν
τός τοΰ μηνός Μαίου.

Ή ’Έκθεσις θά περιλαμβάνη Βιβλία, Περιοδικά, Δελτάρια, ’Επιθεωρήσεις, 
’Εφημερίδας κ. ά. πού έξεδόθησαν καί έκυκλοφάρησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
έτους 1967.

Οί ενδιαφερόμενοι, παρακαλοΰνται όπως άποστείλουν τάς εκδόσεις των άπ’ 
ευθείας εις τό Ε .Σ.Ν .Κ ., οδός Λήδρας 192, (1ος δροφος, Διαμέρισμα 4) Λευκωσία 
(104) , ΙνΤΠΡΟΝ, μέ τόν σχετικόν κατάλογον ή παραδίδουν αυτά εις τον κ. Ν. Νι- 

κολαίδην, άρχειοφύλακα τής έν Άθήναις Κυπριακής Πρεσβείας (Ζαλοκώστα 4, ’Α
θήνας 184) αφού σημειώσετε έπί έκαστου δέματος «Διά τήν ’Έκθεσιν Βιβλίου τού
Ε.Σ.Ν.Κ.».



'Υ π ό  του κ. Ν. Α .

Ε Ξ Ε Β ΙΑ Ζ Ε Ν  έγγαμον ερωμένην του 6 Γρ. Αύτόσογλου ετών 30 καί τής
άπέσπασεν 50 .000  δρχ. υπό την απειλή 'ότι θά άναφέρη τούς δεσμούς των στον σύ
ζυγό της. Συνελήφθη από την ’Ασφάλεια Προαστίων (16— 3 68) . _ ;

_  Ο Δ ΙΑ Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ  Γρηγ. Φιλόπουλος ετών 20 συνελήφθη καί κατεδικα- 
σθη από τό τριμελές Πλημμελειοδικεΐον εις Ιδμηνον φυλάκισιν διότι^εϊχεν όιαπράςει
5 διαρρήξεις περιπτέρων καί μίαν κλοπήν «τοΰ παγκαριού» τ,οϋ Ναού Γαςιαρχων
τοΰ Πεδίου ’Άρεως (19— 3— 68) . _

__ E I S  ΤΟ Υ Σ ΖΩΟΚΛΕΙΓΓΑΣ Μ. Καμιώτην καί I. Καρραν επεοληθησαν
από τό τριμελές Πλημμελειοδικεΐον φυλάκισις εις τόν πρώτον 14 μηνών καί εις τον 
δεύτερον 11 μηνών. Ε ις άμφοτέρους δέ χρηματική ποινή 5.000 δρχ., καί στέρησιν 
τών πολιτικών των δικαιωμάτων καί έκτόπισιν ενός έτους εις Πρεοεζαν, γιατί έκλε
ψαν 5 χοίρους, μία κατσίκα καί μια προβατίνα (19— 3 68) .

_ ί  ΣΚΩ ΤΩ ΣΕ μέ μαχαίρι στο χωριό Κορφοβούνι ’Ά ρτης κατόπιν συμπλοκής,
6 Γ . Ντιβέρης ετών 52 τόν Κωστήν Άνδρέου ετών 55 καί τη θυγατέρα του Φωτεινή 
έτών 30. Ή  συμπλοκή προεκλήθη διότι δ υιός τοΰ δράστου ήρνεΐτο νά παντρευτή τήν 
Φωτεινή Άνδρέου μέ τήν οποία διατηρούσε σχέσεις ερωτικές από ετών. Ό  δράστης 
οι)νε/ ΊΠφθτ] (20— 3— 68) .

_ Α Γ  Α ΠΟ Π ΕΙΡΑ Ν  ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜ ΑΤΟΣ ήτοι 
2.350 οολλαρίων καί 280 .000  λιρών συνελήφθησαν ύπό τής υπηρεσίας Προστασίας 
’Εθνικού Νομίσματος οί ΙΙιέρο Κορσίνι κάτοικος Φλωρεντίας ετών 30 καί Λοριάνο 
Λούπι κάτοικος ομοίως Φλωρεντίας, οί όποιοι κατεδικάσθησαν από τό τριμελές Πλημ
μελειοδικείο'/ Αθηνών εις φυλάκισιν 3 μηνών έκαστος καί δήμευσιν τών κατασχε-
θέντων χρημάτων (21— 3— 68) . , t .

_  Α Γ ΑΠΟΠΑΑΝΗΣΙΝ 13έτιδος μαθήτριας τής Κ .Α . συνεληφθη ο κουλουοο- 
πώλης Παρ. Μαυρομάτης έτών 41 στή Ν. Ιω νία  (23— 3 68) .

__  Ε Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Ε  σοβαρά μέ μαχαίρι μέσα σέ λεωφορείο τόν είσπράκτορα
Γ. Μηνίκα έτών 34 δ Ν. Τσονόπουλος, ό όποιος διατελούσε υπό τήν επήρειαν ναρκω- 
τικών (26— 3— 68) .

__ Α ΙΑ ΡΡΗ ΞΙΝ  τού ταχυδρομικού γραφείου Άμαλιάδος εκαμεν δ Α. Κολι-
τζή: έτών 21 δ οποίος καί συνελήφθη. Άφήρεσεν 3.500 δρχ. (26— 3 68) .

__ ΣΠ Ε ΙΡ Α  ΝΕΑΡΩΝ ΚΛΕΠΤΩΝ δραπετών τών φυλακών Ώρωποΰ έξηρ-
θρώθη υπό τής Ασφαλείας Κηφισίας. Ταύτην άπετέλουν οί συληφθέντες Γ . Τσιριώ- 
της έτών 17, Στ. Σκόλντρας έτών 16, Ν. Γκορτσάς έτών 18, Θ. Τ . έτών 15 καί 
Ά ργ. Κωνσταντής έτών 17, δστις προσήλθεν αύθορμήτως όταν έμαθε δτι συνελήφθη
σαν οί άλλοι. Ά πό τήν 17ην Μαρτίου πού άπέδρασαν από τις φυλακές μέχρι ^τής 
συλλήψεώς των διέπραξαν 20 κλοπάς καί διαρρήξεις, στό Καπανδρίτη, στήν Έ κάλη, 
οτά Σπάτα, στή Ραφίνα, στή Σχοινιά, στήν Ερυθραία, στήν Κηφισιά καί στό Χα
λάνδρι (29— 3— 6 8 ) .



Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Τριταίας

Πάροδος της όδοΰ Πλάτωνος 75, στην «’Ακαδημία Πλάτωνος».
Ή Τριταία, ήταν αρχαία ισχυρή πόλος τής Ά χαΐας καί έρείποά της σώζον

ται μέχρι σήμερον.

Τρίτωνος
ΙΙάροοος τής όοοϋ Γ[ ρώων 23, απέναντι στον κιν) φο ρ Άννα» των Πετραλώνων. 
Ό  Γρίτων, μυθολογικός γυιός τής ’Αμφιτρίτης καί τοΰ ΙΙοσειδώνος, λέγεται 

οτι προπορεύετο τοΰ θαλασσίου άρματος των γονέων του καί κατηύναζε μέ σαλπίσμα
τα τά κύματα. Αργότερα έδημιουργήθησαν στους αρχαίους πολλοί Τρίτωνες, τούς 
οποίους εφανταζοντο σαν συνοδούς των Νηρη'ίδιον καί είχαν σώμα πού κατέληγε σε 
δυό ουρές ιχθύος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σε Προάστια των ’Αθηνών) .
Τριφυλίας

Συνέχεια του τέρματος τής όδοΰ ΙΙλειώνης 32, στον «"Αγιο Δημήτριο» ’Αμπε
λοκήπων.

Πρόκειται γιά την μια από τις τέσσαρες επαρχίες τοΰ νομοϋ Μεσσηνίας, πού 
εχει πρωτεύουσα την Κυπαρισσία καί κυριώτερες άλλες πόλεις τούς Γαργαλιάνους καί 
τά Φιλιατρά. ’Έλαβε τήν ονομασία αυτή, έξ αιτίας τής έγκαταστάσεως εκεί τριών αρ
χαίων ελληνικών φύλων, ήτοι τών Έπειών, των ’Αρκάδων, ή κατ’ άλλους τών Μι- 
νυών, καί τών Ήλείων, οί όποιοι καί έπεκράτησαν τελικά. (Συνώνυμη όδός υπάρχει 
στα Ά νω  Ήλύσια, στό Κάτω Χαλάνδρι καί στά Ν. Λιόσια) .
Τριχωνίδος

Πάροδος τοΰ όδοΰ Δημητσάνης, όπισθεν τοΰ Άντικαρκινικοΰ Νοσοκομείου. 
ν Πρόκειται για τήν^μιά από τις πέντε επαρχίες τοΰ νομοΰ Αιτωλοακαρνανίας, 

πού εχει πρωτεύουσα τό Άγρίνιον. Νοτιοανατολικά τοΰ Αγρίνιου εύρίσκεται "καί ή 
ομώνυμη ίχθυότροφη λίμνη, πού έχει επιφάνεια 95 τετρ. χιλιομ.
χριών 'Ιεραρχών

Αρχίζει από τήν πλατεία «Αφαίας» (Θησεΐον) καί διασχίζει τά ’Άνω Πε· 
τράλωνα.



'Ιστορικοί περίπατοι ατούς δρόμου των Άθϊ,νών 399

Οφείλει την ονομασία ατούς γνωστούς Τρεις 'Ιεράρχες της ’Ορθοδόξου Χ ρ ι
στιανικής Εκκλησίας, ήτοι Βασίλειον τον Μέγαν, Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν καί 
Ιωαννην τον Χρυσόστομον. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Καλαμάκι) .

Τροίας

ΙΙάροοος τής όοοΰ Πατησίων 108, κοντά στή στάσι .«Άγγελοπούλου».
Πρόκειται για την περιώνυμη άρχαιοτάτη πόλι τής Τρωάδος (χώρα τής ΒΔ . 

Μ. Ασιας) την πολυθρύλητη πρωτεύουσα τού βασιλέως Πριάμου, ή οποία εύρίσκεται 
επι τοϋ σημερινού λόφου Χισσαρλίκ, μεταξύ |ών ποταμών Σιμόεντος καί Σκαμάνδρου. 
Είχεν όχυρωτάτην άκρόπολιν, γνωστήν ώς «Ί λ ιο ν». Ή  Τροία, σύμφωνα μέ την πα- 
ράοοσι, καταστράφηκε από τούς Αχαιούς στο διάστημα τού τρωικού πολέμου, ήτοι 
περί το 1184 π. X ., ύστερα από δεκαετή στενή πολιορκία. (Συνώνυμη οδός υπάρχει 
σέ Προάστια των ’Αθηνών) .

Τροιζήνος
Πάροδος τής όδοϋ Αίμου 17, στόν Βοτανικό.
Η Τροιζήν, άρχαιοτάτη πόλις τοϋ ΝΑ. τμήματος τής Άργολίδος, γενέτειρα 

τοϋ Θησέως, κατωκήθη αρχικά υπό Ίώνων καί μετέσχε βραδύτερου τού τρωικού 
πολέμου υπο τον βασιλέα Διομηοη. Μετά την κάθοδο των Δωριέων, κατελήφθη ύπό 
των ηγεμόνων τού Αργους καί πολλοί κάτοικοί της άπώκισαν την 'Αλικαρνασσό καί 
τήν Σύβαρι. Άπό τότε κατέστη σύμμαχος τής Σπάρτης καί το 240 π. X . άπετέλεσε 
μέλος τής Αχαϊκής Συμπολιτείας. ( Ιπάρχει σήμερα ή επαρχία Τροιζηνίας πού 
περιλαμβάνει μέρος τής ΝΑ. Άργολίδος καί έχει πρωτεύουσα τον Πόρο. Στην Τροι- 
ζήνα, χωριό τής επαρχίας Τροιζηνίας, συνήλθε τό 1827 ή Γ ' Έθνοσυνέλευσις πού 
εξέλεξε τον Καποδίστριαν ώς Κυβερνήτην καί έψήφισε τό «Πολιτικόν Σύνταγμα 
τής Ελλάδος».)

Τροπαίων
Πάροδος τής όδοϋ Φαιδριάδων 77, στην ’Άνω Κυψέλη.
Τα Τρόπαια, κωμοπολις τής επαρχίας Γορτυνίας στο νομό Αρκαδίας, έχει 

περί τις 2 χιλιάδες κατοίκους.

(  Συνεχίζετα ι)

\•s/ss/sssssssm 'ss'ssssss/ssssssss/sssssssssssss//s/sssrs*'s/ssssssssssssssssssssssssssss/sssssssssss.rsssrssssssssss/.

κ

!

ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ύ π ό  τοϋ κ. Δ Ι Γ Κ Α  Γεωργίου, κα το ίκο υ  όδοϋ Σ ε β α σ τ ο υ 
π όλεω ς ά ρ ιδ .  32, κ α τ ε τ έ δ η ,  ύπέρ τώ ν  σκοπώ ν τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. 
ποσόν δ ρ α χ .  1000, είς έ ν δ ε ιζ ιν  ά γ ά π η ς  π ρος τό  'Α σ τ υ ν ο μ ι
κόν Σώμα.
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α !

*Τπό του κ. Ν. Α.

'  /  . >
__ ΑΦΗΡΕΘΚΣΛΝ Ο Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  οί άδειες οδηγών αυτοκινήτων των Μιχ.

Κάππου κατοίκου Νίκαιας καί Κ. Μπάρμπα κατοίκου Άμφιθέας για παραβάσεις
κυκλοφορίας (16— 3— 68) . , ,

__ΝΕΚΡΟΣ δ Λ. Τζούμας ετών 68, τον όποιον παρέσυρε παρα το Ιΐροαστιον
ΙΙατοών Ι.Χ . μέ όδηγδ τόν Θεμ. I Ιαπανδρεόπουλον (19— 3— 68) .

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Χουσείν Όγλοΰ Ραΐφ ετών 57, γεωργός κάτοικος Καλοχωρίου
τόν όποιον παρέσυρε ατό 4ο χιλιόμετρο τής Εθνικής οοοϋ θεσ) νίκης Αθηνω/ 
τό Ι.Χ . 160945 μέ οδηγό τον Γεωργ. Παστιρματζή (19— 3— 6 8 ).

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Σωτηρ. Τζαννόπουλος πεζός τόν όποιον παρέσυρε στο 55ο χ ι
λιόμετρο τής δημοσίας όόοΰ Θεσ) νίκης —  ’Αθηνών τό Ι .Χ . 12128 φορτηγον όοη- 
γούμενον από τόν I. Τζόλαν μέ ύπερβολικήν ταχύτητα. Ο οραστης εγκατελειψε το 
θύμα του ετράπη εις φυγήν καταδιωχθείς όμως υπό παρατυχό.ντος Ι.Χ . συνελήφθη 
στο Αίγίνιον ΙΙιερίας καί παρεδόθη εις τήν ’Αστυνομίαν (20— 3— 68) .

- ΤΡΑ ΙΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι Τ Ε ΣΣΑ ΡΕ Σ ήτοι ό Κ . Ρεππας οδηγός τού Ι.Χ . 
198998, δ Φιλ. Τζίμας πεζός ίστάμενος έπί πεζοδρομίου, Αεμονιά Κουσκούρα ομοί
ως, καί Ευαγγελία Γεωργά όταν στή διασταύρωση των οδών Ηλιουπόλεως καί Ιμ
βρου του Υμηττού συνεκρούσθησαν τό 255311 ταξί μέ τό Ι .Χ . 198998 οπότε τό ταξί 
πού ώδήγει ο I. Γιαννίσης παρεξέκλινε τής πορείας του καί ανέβηκε στο πεζοδρόμιο 
οπού ετραυμάτισε τούς ανωτέρω (21— 3— 68) .

-  ΝΕΚΡΟΣ δ I. Κωνσταντινίδης όδηγός μοτοποδηλάτου όταν στή θέση Σ χ ι
στό Σκαραμαγκά συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ . 137227 επιβατικό τό οποίο ώδηγοΰσε ό 
I. Χαραλαμπόπουλος (22— 3— 68) .

—  ΝΕΚΡΟΣ δ 11. Συνοόινός έτών 28 ό δποΐος ενώ ήργάζετο στήν επισκευή 
τής σιδηροδρομικής γραμμής ’Αθηνών —  Πατρών παρεσύρθη καί έφονεύθη από τό 
108699 φορτηγό μέ δδηγό τόν Κ . Παπαθανασίου λόγω αντικανονικής κινήσεως πρός 
τήν όπισθεν (22— 3— 68) .

—  Π ΓΡ Κ Α Τ Ά  ΕΞΕΡΑ ΓΗ  στό ύπ’ άριθμ. 105108 λεωφορείο τής γραμμής 
"Ανω Ν. Σμύρνης ενώ έκινεΐτο στή Λ. Συγγροΰ. Ή φωτιά άρχισε από τό ρεζερβουάρ 
καί προχώρησε μέ αστραπιαία ταχύτητα. Οί έπιβάται διετήρησαν τήν ψυχραιμία 
τους καί βγήκαν μέ τάςι χωρίς νά σημειωθή δυστύχημα (25— 3— 68) .

—  ΝΕΚΡΟ Σ δ Γ. Σακελλαρίου οδηγός τού 249051 φορτηγού όταν στό 35 ϊ 
χιλιόμετρο οδού ’Αθηνών —  Θηβών παρεξέκλινε τής πορείας του λόγω υπερβολικής 
ταχύτητος καί κατέπεσεν σέ παρακείμενον χείμαρο (25— 3— 68) .

—  ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ε Σ  δ Α. Δεμέναγας όδηγός τού Ι.Χ. 
122968, ή Γεωργία Κατάρη, ό I. Κοκάλης, ή, ή Βασιλ. Νικολακοπούλου, άπαντες 
επιβάτες, όταν στό 46ο χ ιλ. τής όδοΰ ’Αθηνών —  Κορίνθου τό όχημα παρεξέκλινε 
τής πορείας του καί άνετράπη (25— 3— 68) .

—  ΓΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Σ ΣΟΒΑΡΑ δ Δ. Ξένος ετών 61 πεζός τόν όποιον 
παρέσυρε στή διαστύρωση τΰν οδών Γ . Σ) βρίου καί Αίνιάνος τό Ι .Χ . 203758 μέ δδη
γό τόν Γ . Χατζηφωτάκη (25— 3— 68) .
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ΤΙ 21η Α πριλίου 19(17 καί η ’Ασφάλεια, υπό τοϋ κ. Ν. Α ρ
χιμανδρίτου ................................................................................................  3 3 ι

Η ΡΩΩΝ Μ Ν Η Μ Ο Σ Τ Ν Ο Ν
Ο ι μάρτυρες τοϋ καθήκοντος, υπό τοϋ 'Ύπαστυνομου Α κ. 

Σπόρου Πηλοϋ .............................................................................

Η Μ Ε Ρ Η Σ  ΙΑ Ι Δ ΙΑ Τ Α Γ Α Ι
Η μερήσ ια  Διαταγή τοϋ ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Β . Σακελλαρίου, επί τή προαγωγή καί τή άναλήψει τών
νέων καθηκόντων τ ο υ ..........................................................................
'Ημερήσια Διαταγή τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ’Α θη
νών, Ά στυν. Δ/ντοϋ Α ' κ. Κ. Τσιοόγκου, επί τή αναλήψει
των νέων καθηκόντων του ..............................................................
Η μερήσια  Διαταγή τοϋ Δ/ντοϋ τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, 
Άστυν. Δ/ντοΰ Α ', κ. Γ . Τσατούχα, επί τή άναλήψει τών 
νέων καθηκόντων του .......................................................................

Ε Π Ι Τ Ο Τ  Σ Χ Ε Δ ΙΟ Τ  Ν ΕΟ Τ Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ
Ή  ένίσχυσις τής ’Εκτελεστικής Εξουσίας καί το σχεδιον τοϋ 
νέου Συντάγματος, υπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Συνταγματικοί 
Δικαίου κ. Κ . Γεωργοποόλου .........................................................
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κ. Σπόρου Λεωτσάκου .......................................................................  386
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