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ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
"Οταν το 1940 οί Φασίσται Ιταλοί, οί όποιοι μας είχαν επιτεθεί
άπροκλήτως συνετρίβησαν από την άδάμαστον θέλησιν των Ε λλή 
νων, οί Γερμανοί τοΰ Χίτλερ έζήτουν προσχήματα διά νά εισβάλουν
εις την Ελλάδα καί σπεύσουν εις βοήθειάν των.
Καί ένα άπό τά προσχήματα αυτά, τό μόνον άλλως τε, το όποιον
ήδύναντο νά ευρουν, ήτο ότι δήθεν μάς ενισχύουν οί "Αγγλοι.
Τότε ό πρύτανις των Ελλήνων δημοσιογράφων, ό αείμνηστος
Γεώργιος Βλάχος, προβλέπων την επίθεσιν των Γερμανών έδημοσίευσε την 8ην Μαρτίου τού 1941 εις την εφημερίδα «Κ α θημε
ρινή» τό μνημειώδες άρθρον του υπό τύπον ανοικτής επιστολής, εις
τό όποιον μεταξύ τών άλλων έλεγεν τά εξής εις τον Χίτλερ : «....Α λ λ ά
» θά μάς έρωτήσετε ίσως Έξοχώτατε· «Καλά όλα αύτά. Καί οί Ά γ » γλοι ;....» ’Αλλά τούς Ά γγλους Έξοχώτατε, δεν τούς έφέραμεν ημείς,
» τούς έφεραν εις την Ελλάδα οί ’Ιταλοί. Τώρα λοιπόν εις αύτούς τούς
» οποίους εφεραν οί ’ Ιταλοί, νά τούς είπούμεν νά φύγουν ;.... Καί έστω
» νά τούς είπούμεν νά φύγουν. ’Αλλά εις ποιους ; Εις τους ζωντανούς.
» Πώς όμως νά διώξωμεν τούς νεκρούς, αύτούς πού έπεσαν εις τά βουνά
» μας, αύτούς πού προσεγειώθησαν εις την ’Αττικήν πληγωμένοι καί
» άφήκαν εδώ την τελευταίαν πνοήν, αύτούς οί όποιοι ενώ έκαίετο ή
» Πατρίς των ήλθον καί ήγωνισθησαν εδω, και επεσαν εδω και εύρηκαν
» εδώ ένα τάφον ; __ Άκοΰτε, Έξοχώτατε, ύπαρχουν ατιμίαι, αί
» όποϊαι εις την Ελλάδα δεν γίνονται. Και αυτα είναι καθαραι ατιμίαι.
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» ούτε τούς νεκρούς, ούτε τούς ζωντανούς ήμττορούμεν νά διώξωμευ.
» Δέν θά διώξωμεν κανένα, καί θά σταθώμεν μαζί των, εδώ, μέχρις ότον
» λάμψη κάττοια άκτίς ήλιου, και περάση ή κα τα ιγίς......
Α λλά καί όταν τον Δεκέμβριον τοϋ 1944 οί κομμουνισταΐ έπεχείρουν νά καταλύσουν τήν άνεξαρτησίαν μας καί νά καταστήσουν τήν
'Ελλάδα επαρχίαν τής έρυθράς Σοβιετικής δικτατορίας, οί "Αγγλοι
έσπευσαν καί Ιπολέμησαν μαζί μας εις τάς ’Αθήνας καί άνάμικτον
τό άλικον αιμα Ελλήνω ν ’Αστυνομικών καί "Αγγλων στρατιωτών
έβαψε τά πεζοδρόμια καί έπεσαν πολλοί καί ήνοίχθησαν νέοι τάφοι,
διά νά δεχθούν τούς ήρωϊκούς αύτούς νεκρούς.
’Αδελφωμένοι λοιπόν ύπήρξαν άνέκαθεν οί "Ελληνες με τούς ’Ά γ 
γλους εις τον άγώνα τής Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας, εις τον άγώνα
τής ’ Ελευθερίας, ώς ιδέας καί ώς ούσίας.
Δέν τά λησμονούμεν αύτά. Θά ε’ίμεθα άγνώμονες άν συνέβαινεν
τέτοιο πράγμα.. ’Αλλά καί οί "Αγγλοι δέν θά λησμονούν ασφαλώς ποτέ
ότι ύπήρξαμεν πάντοτε μέχρις αύτοθυσίας ειλικρινείς καί ότι καμμία
βία δέν ή μπόρεσε νά μάς έμποδίση άπό τοΰ νά κάμωμεν τό καθήκον μας
ώς φίλοι καί ώς συναγωνισταί τής ’ Ελευθερίας.
Καί τώρα ; Ή Κύπρος ! Ή Κύπρος ή άναμφισβητήτως 'Ελλη
νική, πού τήν κυβερνούν οί "Αγγλοι, θά δημιουργήση μίσος στις ψυ
χές μας ; Θά καταστρέψη τή φιλία μας ; θά μάς κάμη εχθρούς ; "Ο χ ι!
Αύτό δέν τό θέλει κανείς "Αγγλος ή Έλλην, καί πολύ περισσότερον
ήμεΐς οί ’Αστυνομικοί.
Ό ’Αγγλικός λαός είναι ό δημιουργός ενός ύπερόχου τύπου, τού
«τζ έν τλ εμ α ν ». Καί μού έδόθη εύκαιρία νά θαυμάσω τήν σκέψιν τοΰ
τύπου αύτοΰ κατά τό μεγάλο συλλαλητήριον ύπέρ τής Ένώσεως τής
Κύπρου, τό όποιον έγινε προ πενταετίας εις τό Παναθηναϊκόν στάδιον,
οπότε ή ’Αστυνομία Πόλεων έβοήθησεν πολύ είς τήν επιτυχίαν τού
συλλαλητηρίου καί τήν τήρησιν τής τάξεως.
Τό συλλαλητήριον παρηκολούθει "Αγγλος ανταποκριτής εφημε
ρίδων, ό όποιος μέ ήρώτησεν περί τού καθ’ ύπολογισμόν αριθμού τών
συγκεντρωθέντων. Τοΰ ειπον τότε οτι, (ανεξαρτήτως αριθμού, ό πόθος
τής Ένώσεως τής Κύπρου είναι Πανελλήνιος καί ότι ήμεΐς οί "Ελληνες
επροτιμήσαμεν πάντοτε νά εΐμεθα πτωχοί άλλά ελεύθεροι.
Καί αύτός μού άπήντησεν ώς πραγματικός τζέντλεμαν τά εξής:

Ή Κύπρος καί οί Έ λληνες ’Αστυνομικοί
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«Σάς διαβεβαιώ ότι άν έξηρτάτο άπό έμενα, με δλη μου την καρδιά
» θά παραχωρούσα την Κύπρον είς την Ελλάδα, για τί σάς έγνώρισα
» καί είσθε υπέροχος λαός». Καί είς νέαν μου έρώτησιν άν έτσι σκέπτον
ται δλοι οΐ "Αγγλοι, μού άπήντησε καταφατικώς.
Ό Α γγλικός λοιπόν λαός δεν ή μπορεί παρά ν’ άναγνωρίζη
τον πόθον των Κυπρίων τον νόμιμον και τον σύμφωνον μέ τό διε
θνές δίκαιον.
Απομένει νά υιοθέτηση ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έπισήμως την
γνώμην αυτήν τού ’Αγγλικού λαού καί άναγνωρίζουσα τον Πανελ
λήνιον πόθον νά παραχωρήση τήν Κύπρον είς τήν Ελλάδα.
Ό λα ι επομένως αί έκδηλώσεις υπέρ τής Ένώσεως τής Κύπρου μέ
τήν Ελλάδα, αί όποίαι τελευταίως έπήραν Πανελλήνιον χαρακτήρα
αύτόν τον σκοπόν έχουν : Νά πείσουν τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν
ότι, τό διεθνές δίκαιον, αί σημεριναί άντιλήψεις περί έθνικής, κοινω
νικής καί άτομικής έλευθερίας καί τό συμφέρον των Ηνωμένων ’Εθνών
τού Δυτικού συνασπισμού, έπιβάλλουν νά δοθή είς τήν Ελλάδα ή
Κύπρος.
Είναι άφάνταστος ή άγαλλίασις καί ή ’ Εθνική υπερηφάνεια τήν
όποιαν αίσθανόμεθα ήμεΐς οί άστυνομικοί κατά τάς πατριωτικός
αύτάς διαδηλώσεις των νέων, πού μέ τον ένθουσιασμό τους, συνε
γείρουν τις ψυχές δλων των Ελλήνων καί άνεβασμένοι στον Παρ
θενώνα υψώνουν ολόφωτο τον πυρσό τής έλευθερίας διά νά προκαλέσουν τήν προσοχήν δλου τού κόσμου καί έπιτύχουν τήν πρα
γματοποίησή τού Πανελληνίου πόθου τής Ένώσεως τής Κύπρου
μέ τήν Ελλάδα.
Ήμεΐς πρώτοι, εύρισκόμεθα πάντοτε παρά τό πλευρόν τών δια
δηλωτών αύτών καί τούς ένισχύομεν τηρούντες τήν τάξιν καί άποτρέποντες έκτροπα, τά όποια ένίοτε δημιουργούν, άτομα έξυπηρετοϋντα σκοτεινούς σκοπούς. Αί άγναί ΈΘνικαί αύταί διαδηλώσεις μάς
ευρίσκουν πάντοτε συμπαραστάτας καί ένισχυτάς. Κάθε ύποπτος
δμως οχλοκρατική ένέργεια θά μάς εύρίσκη αντιμέτωπους, διότι πιστεύοντες είς τήν ’ Εθνικήν ύπόθεσιν τής Κύπρου καί έκτελούντες
πιστώς τάς διαταγάς τής ύπευθύνου Κυβερνήσεως δέν Θά έπιτρέψωμεν
είς ούδένα, οίανδήποτε έκμετάλλευσιν.
Δέν παρεπονέθημεν ποτέ, άν έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος
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μας, τής τηρήσεως δηλαδή τής τάξεως κατά τάς ύπέρ τής Ένώσεως
τής Κύπρου διαδηλώσεις, έδέχθημεν επιθέσεις καί έτραυματίσθημεν
από ύποπτα στοιχεία παρεισφρύσαντα είς αύτάς, διότι αποτελεί ύποχρέωσίν μας νά διασφαλίζωμεν οπωσδήποτε την ευπρεπή και πολιτισμένην έμφάνισιν των διαδηλώσεων τούτων.
Άποδοκιμάζομεν επομένως έντονώτατα έκείνους, οί όποιοι ένδιαφερόμενοι δήθεν διά την πρόληψιν τραυματισμού είς τό μέλλον άστυνομικών κατά την τήρησιν τής τάξεως είς παρόμοιας ύπέρ τής Κύ,πρου διαδηλώσεις, συνέταξαν καί έδημοσίευσαν είς τό ύπό τόν τίτλον
«’Αστυνομικά Νέα», έκδιδόμενον παρ’ έπαγγελματίου δημοσιογράφου
περιοδικόν, άρθρον περί Κύπρου, διά τού όποιου κατακρίνεται ή υπό
τής ’ Εθνικής Κυβερνήσεως καί τής ΈΘναρχίας τής Κύπρου άκολουθουμένη πολιτική.
Οί συντάκται τού άρθρου αύτού οίοιδήποτε καί άν είναι, θά
έπρεπε νά έχουν τό θάρρος νά δημοσιεύσουν τούτο όχι είς περιο
δικόν έμφανιζόμενον ώς αστυνομικόν, άλλ’ είς πολιτικήν έφημερίδα καί
νά υποστηρίξουν τάς άπόψεις των, έκτος έάν έφοβούντο τήν γενι
κήν κατακραυγήν τήν όποιαν καί δεν άπέφυγον.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων έπί μίαν 35ετίαν ήδη, προσέφερεν έξαιρέτους υπηρεσίας είς τήν Πατρίδα καί έθυσίασεν εκατοντάδας αξιω
ματικών καί άνδρών αύτής διά τήν κοινωνικήν καί ’ Εθνικήν έλευθερία ν δεν πρόκειται δε νά διστάση ούδ’ έπί στιγμήν νά προσφέρη
οίανδήποτε νέαν Θυσίαν ήθελε ζητηθή άπό αύτήν, διά τήν πραγματοποίησιν τού Πανελληνίου πόθου τής Έ νώ σεω ς τής Κύπρου μέ τήν
Ε λ λ ά δ α , ό όποιος πιστεύομεν ότι δέν θά βραδύνη. Καί τότε, πάλιν
ήμεϊς οί άστυνομικοί θά εΐμεθα οί πρώτοι συμπαραστάται τών δια
δηλωτών τής χαράς, δοξάζοντες καί εύχαριστοΰντες τόν Θεόν διά
τήν Ένωσιν τής Κύπρου μετά τής μητρός 'Ελλάδος, ύπέρ τής οποίας
καί ζητωκραυγάζομεν.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
’Αστυνομικός Διευθυντής Α'
Διοικητής Σχολής Αστυνομίας Πόλεων

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Τ Η Σ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1954)
Ύπό Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ Άστυν. Λ ντοϋ Α'.

ζ'. ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
1 . — Γενικά περί τών Αστυνομικών Σχολών.
2. — Πώς ελειτούργησεν ή πρώτη εν Κερκνοα ’ Αστυνομΐκή Σχολή.
3. — Προσόντα διά την κατάταξιν εις Σχολ.ήν αστυφυλάκων κα'ι’ εκπαίδενσις τούτων.

1. Ά ί πρώται Σχολαι ’Αστυφυλάκων, Άρχιφυλάκων καί ’Αξιωματικών της
’ Αστυνομίας Πόλεων υπήρξαν τά φυτώρια, όπου άνεπτύχθησαν, έδιδάχθησαν καί
άπεδόθησαν εις τό Κράτος οί νέοι άστυνομικοί. Έδίδαξαν εις αύτάς οί ’Ά γγλο ι
τής ’ Οργανωτικής ’Αποστολής, άνώτεροι "Ελληνες αξιωματικοί, επιστήμονες
διαφόρων κλάδων καί καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου, ο'ίτινες μετέδωσαν εις τούς
μαθητάς των τάς νεωτάτας αντιλήψεις περί σχέσεων υπαλλήλου καί πολιτών καί

Μαθηταί αξιωματικοί καί αστυφύλακες τής πρώτης έν Κέρκυρα Σχολής τής ’ Αστυνομίας
Πόλεων, παρατεταγμένοι εις τήν προ τοϋ κτιρίου τής Σχολής Πλατείαν.

τά πορίσματα όλων τών τελευταίων ανακαλύψεων εις τά διάφορα πεδία τών έπιστημών καί τής πρακτικής.
Α ί Σχολαί συνεχίζουν τό εργον των καί διαρκώς άναδιοργανοΰνται, ώστε
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ή άπόδοσίς των εις έμψυχον υλικόν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά είναι συνεχής
καί πλούσια.
'Η πρώτη Σχολή ’Αστυφυλάκων ίδρύθη έν Κερκύρα τον Μάρτιον του 1921
καί έλειτούργησε μέχρι τοϋ Σεπτεμβρίου 1941 δτε έπεβλήΟη ή παύσις τής λει
τουργίας αυτής υπό των ’ Ιταλών Κατακτητών.
Διοικητής αύτής όπήρξεν ό ’Ά γγλος καθηγητής κ. Σλόμαν, οστις ήτο μέλος
τής ’Αγγλικής ’ Οργανωτικής ’Αποστολής.

'Υπαστυνόμοι, άρχιφύλακες καί άστυφύλακες τής πρώτης περιόδου τής Αστυνομικής
Σχολής σωτογραφούμενοι μετά τοϋ ’ Αρχηγού τοϋ Σώματος -Σερ Φρειδ. Χαλίντεϋ,
τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής κ. Σλόμαν καί των καθηγητών των.

Τήν 30 ’ Οκτωβρίου 1940 ίδρύθη έν Ά θήναις Παράρτημα τής Σχολής ταύτης,
τό όποιον μετά τό κλείσιμον τής Σχολής Κερκύρας καί τήν καταστροφήν τών κ τι
ρίων της, παρέμεινεν ώς μόνιμος πλέον Σχολή ’Αστυφυλάκων καί λειτουργεί έκτοτε
τακτικώς διά τήν έκπαίδευσιν τών κ ατατασσομένω ν αστυφυλάκων.
’ Επίσης άπό του έτους 1938-1939 ίδρύθησαν έν Ά θήναις αί Σχολαί Ά ρ χ ιφυλάκων καί Ύπαστυνόμων διά τήν έκπαίδευσιν τών βαθμοφόρων τούτων, ώστε
νά καθίστανται καθ’ όλα άρτιοι διά τήν έκτέλεσιν τής αποστολής καί τών καθη
κόντων τοΰ βαθμού των.
Ούτω εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων λειτουργούν σήμερον τρεις παραγωγικαί
Σχολαί :
'Η Σχολή ’Αστυφυλάκων διά τήν έκπαίδευσιν τών υποψηφίων αστυφυλάκων, ή

At ΆστυνομικαΙ Σχολαι
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Σχολή Άρχιφυλάκων διά τήν έκπαίδευσιν τών υποψηφίων Άρχιφυλάκο>ν καί ή Σχολή
'Υπαστυνόμων διά τήν έκπαίδευσιν των δοκίμων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας.
Προβλέπεται επίσης ή ίδρυσις καί λειτουργία Σχολών μετεκπαιδεύσεως
άνωτέρων καί κατωτέρων ’Αξιωματικών, πλήν αί Σχολαί αύται δέν έλειτούργησαν
είσέτι, λόγω τής μεταπολεμικής άνωμάλου εσωτερικής καταστάσεως.
2. ’Ενδιαφέρει νά έξιστορηθή πώς έλειτούργησεν ή πρώτη έν Κέρκυρα άστυνομική Σχολή καί πώς έκαλλιεργήθησαν είς αυτήν αί νέαι πΌλιτισμέναι άντιλήψεις, αί όποΐαι έπεκράτησαν έν τή άστυνομία καί έπέβαλλον ταύτην είς τό κοινόν,,
ώς μίαν.Κρατικήν υπηρεσίαν τιμώσαν τό Κράτος.
Τό κτίριον· τής Σχολής τό όποιον
προέκρινεν ό άείμνηστος Χαλίντεϋ ήτο
κτισμένου είς το νέον Ένετικόν Φρούοιον
τής Κερκύρας, πού εύρίσκετο απέναντι άπό
τό μαγευτικό νησάκι, τό Βίδο. Ή το ενα
κτίριο επιβλητικό, ευρύχωρο, άνετο, ευάερο
καί εξαιρετικώς κατάλληλο διά Σχολήν.
Πρέπει δέ νά τονισΟή ότι ο ί’Ά γγλο ι Ό ργανωταί, έπεδίωξαν άπό τής πρώτης στι
γμής νά δημιουργήσουν διά τούς νέους
αστυνομικούς περιβάλλον, ούχί στρατιώ
του, αλλά υπαλλήλου μέ συνειδητήν πειθαρ
χίαν, μέ πνεύμα αδελφικόν προς τον νομιμόφρονα πολίτην καί επιβλητικόν προς
τον εγκληματίαν. Καί έθεώρησαν οτι είς
τήν τοιαύτην διαμόρφωσιν του χαρακτήρος παίζει σπουδαιότατου ρόλον τό οίκη
μα τής Σχολής καθώς καί αί κοινωνικοί
σχέσεις τών νέων αστυνομικών, αί όποΐαι
ποικιλλοτρόπως καλλιεργούντο είς αύτήν.
Ε ίς αυτό λοιπόν τό οίκημα, μέσα είς
μίαν άτμόσφαιραν πολιτισμένην, ό ’Αρχη
γός τού Σώματος, ό εξαίρετος Ά γγλο ς
Διευθυντής καί ένθερμος φιλέλλην κ. Σλόμαν καί οί καθηγηταί, Ά γ γ λ ο ι καί "Ελλη
νες, έδίδαξαν τά καθήκοντα καί τάς ύποχρεώσεις είς τούς νέους άστυνομικούς,
καί έλάξευσαν τούς χαρακτήρας αύτών,
'Ο Λ ΣΤΤΦ ΥΛ Α Ξ δπως ένεφανίσθη άπλοϋς, σεμνός, σοβαρός, έπιβλητικός,
παρουσιάσαντες μετ’ ού πολύ είς τήν Ε λ  αγαπητός κατά τήν πρώτην έοαρμογήν
ληνικήν κοινωνίαν, τήν έκπληξιν, τήν
τοϋ Οεσμοϋ έν .Κέρκυρα τήν Ιην ’ Οκτω
βρίου 1921.
’ Αστυνομίαν Πόλεω ν, μίαν δηλαδή ’Α
στυνομίαν άπό νέους, εΰγενεΐς, φιλόφρονας, υποχρεωτικούς, άλλα καί σταθερούς
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έναντι των τυχόν κακοποιών, μη υποχωροϋντας ποτέ προκειμενου να υπερασπί
σουν τήν ζωήν, την τιμήν καί την περιουσίαν των πολιτών.
Οί παλαιοί άστυνομικοί ενθυμούνται με νοσταλγίαν τήν πρώτην αυτήν έμφάνισιν τής ^Αστυνομίας Πόλεων καί θλίβονται, όταν βλέπουν ενίοτε σήμερον άστυνομικούς, πού ξεφεύγουν άπό τάς παραδόσεις ταύτας, τάς όποιας αύτοί Ιδημιούργησαν καί παρέδωσαν εις τούς μεγανεστέρους.
Πραγματικώς οί δημιουργοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων είργάσθησαν πολύ
σκληρά διά νά κατορθώσουν νά διαπλάσουν τον χαρακτήρα τών νέων αστυνομικών
εις τρόπον ώστε, τόσον εις τάς μεθόδους ένεργείας των, όσον καί εις τήν έν γένει
διαχείρισιν τών ύποθέσεων καί τήν συμπεριφοράν των έναντι τών πολιτών, νά πρυ-

* 0 άείμνηστος Φρ. Χαλίντεϋ φωτογραφούμτνος προ τών ΙΙαλ. ’ Ανακτόρων όπου ώμίλησεν
έκτενώς εις συγκέντρωσιν αστυνομικών κατά τό 1929.

τανεύη ή επιστημονική εργασία, ή συνετή σκέψις, ή πειθαρχημένη συμπεριφορά
καί ή έκτίμησις του συνανθρώπου καί ούχί ή βία, ή πιεστικότης καί ή έγωϊστική
άντίληψις περί τής δυνάμεώς των. λόγω τής ίδιότητος αύτών ώς άστυνομικών. Αύτά
είναι τά προσόντα τά όποια έκαλλιεργήθησαν εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί πρέ
πει νά όμολογηθή ότι εις αύτά υπάρχει τό μυστικόν τής επιτυχίας.
Διά νά είσαχθή ιδιώτης εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν προς έκπαίδευσιν διά
τον βαθμόν του άστυφύλακος δέον νά κέκτηται ώρισμένα σωματικά, ηθικά, ψυχικά
καί διανοητικά προσόντα, άνταποκρινόμενα προς τά έργα του άστυνομικοϋ.
Τά τοϋ. τρόπου βεβαιώσεως τών προσόντων τούτων έχουν καθορισθή διά
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Κανονισμοί» του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, Πόλεων καί λαμβάνεται πρόνοια ώστε
να προτιμώνται οί συγκεντροΰντες τά περισσότερα προσόντα.
'Η έκπαίδευσις έν τη Σχολή είναι έξάμηνος, κατά την διάρκειαν δέ αυτής
διδάσκεται :
'Ο Ποινικός Κώδιξ, ή Ποινική Δικονομία, οί Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι οί
σχετιζόμενοι μέ την άστυνομικήν υπηρεσίαν, ή Πρακτική εφαρμογή της ’Αστυνο
μίας, (Πρακτική διδασκαλία), ή ’ Επιστημονική ’Αστυνομία, ό Κανονισμός τής
Σχολής, 6 ’ Οργανισμός καί οί Κανονισμοί του ’Αστυνομικού Σοόματος, ή 'Υ γ ι
εινή καί αί πρώται βοήθειαι, Πρακτική ’Αριθμητική, Γεωγραφία, 'Ιστορία,
αί ’Αστυνομικά! Διατάξεις, τά Ε λληνικά
(ορθογραφικοί καί συντακτικοί κανόνες—εκ 
θέσεις ιδεών), ή ήθική, κοινωνική καί έπαγπάγελματική άγωγή.
’ Επίσης γίνονται πρακτικαί άσκήσεις
πυκνής τάξεως καί παρελάσεως, Γυμνα
στικής, 'Οπλοτεχνικής, Βολής, ’ Ιαπωνικής
λης, καί Πυγμαχίας.
Τέλος γίνεται συμπληρωματικώς
πασα άλλη διάλεξις ή πρακτική άσκησις,
οποίαν τό εκπαιδευτικόν Συμβούλιον
Σχολής, ήθελε θεωρήση χρήσιμον διά
άρτιοοτέραν έκπαίδευσιν των δοκίμων.

καί
τήν
τής
τήν

Κατά τό τελευταίοι» Ιδθήμερον τής
έκπαιδεύσεώς των, οί δόκιμοι άσκοΰνται
πρακτικώς εις τά ’Αστυνομικά Τμήματα
Γάξεως καί εις τάς λοιπάς 'Υπηρεσίας τής
’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών, εις τρόπον
ώστε έξερχόμενοι τής Σχολής νά είναι γνώσται καί τής πρακτικής καί νά δύνανται
ουτω νά έκτελοϋν άπό τής πρώτης στιγμής
μετά σταθερότητος καί άκριβείας τά καθήκοντά των.
Κατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως ΰφίστανται διμηνιαίας εξετάσεις, εις
δέ τό τέλος αύτής έξιτηρίους τοιαύτας.
Οί άποτυγχάνοντες είς τήν όλην έκπαίδευσιν άποπέμπονται τής Σχολής, οί δε
έπιτυγχάνοντες διορίζονται ώς μαθητευόμενοι άστυφύλακες έπί έν έτος, μεθ’ ο, ή διο
ρίζονται τακτικοί άστυφύλακες ή άπολύονται
έάν ήθελον κριθή ακατάλληλοι.

Σύγχρονος Τύπος
Στολής Α ΣΤΥΦ ΥΛ Α ΚΟ Σ.

ΒΑΣΣΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
'Η ύπό τον Στρατάρχην ’Αλέξανδρον Παπάγον Κυβέρνησις άποδίδουσα δλως
εξαιρετικήν σημασίαν εις τον τομέα της Τάξεως καί τ ή ς ’Ασφαλείας, διεχώρησεν τάς
εις αύτόν άρμοδιότητας τοϋ 'Υπουργείου ’ Εσωτερικών καί τάς άνέθεσεν εις τδ διά
του Νόμου 2813 τής 14-4-1954 ΐδρυθέν 'Υφυπουργεΐον Εσωτερικών.
Τό 'Υφυπουργεΐον τοΰτο εις τό όποιον θά υπάγονται τά Σώματα ’Ασφαλείας,
άνετέθη εις δεδοκιμασμένον καί έξοχον στρατιώτην τον αντιστράτηγον κ. Βάσσον
Βραχνόν, όστις άνέλαβεν τά καθήκοντά του την 16ην ’Απριλίου έ.ε.
Ό νέος 'Υφυπουργός διά τής ύπ’ άριθμ. 45/16-4-54 εγκυκλίου αύτοΰ προς τά
Σώματα ’Ασφαλείας καθιστά γνωστάς τάς αντιλήψεις του καί παρέχει οδηγίας εις
τούς ’Αξιωματικούς καί άνδρας αυτών, διά την πιστήν καί πολιτισμένην έκτέλεσιν
τών καθηκόντων των. 'Η ’Εγκύκλιος έ'χει ώς εξής :
«Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς ηύδόκησε νά μοΰ άναθέση, κατόπιν προτάσεως τοϋ
» Προέδρου τής Κυβερνήσεως Στρατάρχου Ά λ εξ. Παπάγου, τά καθήκοντα τοϋ
» 'Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών, άτινα άνέλαβον από σήμερον.
« ’Αξιωματικοί. Άξιωματοΰχοι, Ύ παξιωματικοί, Ό πλΐτα ι καί 'Υπάλληλοι
« τ ώ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας, Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας καί ’Αγροτικής Άσφα» λείας, κλίνω εύλαβώς γόνυ προ τής σημαίας
» τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής. Ά ναμιμνή» σκομαι εύλαβώς τών συναδέλφων σας, Ά ξιω » ματικών, Άξιωματούχων, 'Υπαξιοίματικών,
' Υπαλλήλιον τών
^ωματων
» 'Ο πλιτί
« ’Ασφαλείας, Πυροσβετικής Υπηρεσίας καί
» ’Αγροτικής ’Ασφαλείας, οΐτινες διά τής ζωής
» των καί τοϋ αίματός των συνέβαλον όμοϋ
» μετά τών συναδέλφων των τοϋ Στρατού τών
» Ενόπλων Δυνάμεων ού μόνον εις τήν μή ύπο» δούλωσιν τής φιλτάτης μας Πατρίδος εις τούς
» ξενοδούλους καί έστερημένους Ε λληνικής συν» ειδήσεως, άλλά καί εις τό νά προκαλέσωσι
» τον θαυμασμόν καί σεβασμόν εις ολόκληρον τον
» πεπολιτισμένον κόσμον, μέ άποτέλεσμα ή Πα» τρις μας χάρις εις αύτούς νά τύχη ειδικής
» μεταχειρίσεως ύπό τών Μεγάλων μας Συμ» μάχων καί ιδίως ύπό τών 'Ηνωμένων ΠολιΒ Α Σ Σ Ο Σ ΒΡΑ Χ Ν Ο Σ
» τειών τής ’Αμερικής».
«Τ ό παράδειγμα αύτών νά χρησιμεύση εις άπαντας ύμάς, ώς φωτεινός φά» ρος τών σκέψεών σας, τών άποφάσεών σας καί τών πράξεών σας έν τή έκτελεσει
« τοϋ καθήκοντος σας προς τήν Πατρίδα, προς τήν Πολιτείαν καί προς τούς πο
υ λίτας».
«Δ εν πρέπει νά διαφεύγη τής προσοχής ούδενός, δτι καί ώς σύνολον καί ώς
« ’ άτομον έκαστος έξ υμών οπουδήποτε καί αν εύρίσκηται είναι εκπρόσωπος τοϋ
« Κράτους καί τοϋ Νόμου καί δτι τά βλέμματα ολοκλήρου τοϋ Ελληνικού Λαού
« ’ είναι έστραμμένα προς σάς, διά νά έπαινέσωσι τήν καλήν σας συμπεριφοράν καί
» νά ψέξωσι μεγαλοποιοΰντες έστω καί τήν μικράν κακήν πράξιν σας, ήτις άντα» νακλά έφ’ ολοκλήρου τοϋ Σώματος, εις δ άνήκει ό διαπράξας τήν πράξιν ταύτην».

Βάσσος Βραχνός
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« Έ ν τη έκτελέσει τού καθήκοντος σας θά συμβή πλειστάκις ή συνείδησίς
» σας, λόγω άνθρωπίνης αδυναμίας προς τούς συνανθρώπους σας καί ενίοτε προς
» φίλους σας ή συγγενείς σας, νά έλθη άντίθετος προς το καθήκον σας».
«'Η στιγμή εκείνη είναι λεπτή. Τήν στιγμήν εκείνην πρέπει νά ύπερισχύση
» τό καθήκον καί νά έκτελεσθή τούτο μετά τής μεγαλυτέρας πραότητας καί-ψυχραι» μίας, διά νά έχη καλά άποτελέσματα».
«'Η νεανική ορμή, ήτις εις άλλας περιπτώσεις πρέπει νά είναι εκδηλος υπό
» των νέων βαθμοφόρων, οπλιτών καί υπαλλήλων, εις τάς περιπτώσεις μετά των
» συνανθρώπων των (εκδηλώσεις, μικράς παραβάσεις, εισπράξεις οφειλών υπέρ
» τού Δημοσίου κ λπ .) πρέπει ν’ άμβλύνηται».
((’Α μείλικτοι νά είσθε μόνον έναντίον τών άμετανοήτων καί ύπονομευόντων
» τήν ησυχίαν τού Ελληνικού Λαού, τήν άσφάλειαν καί άκεραιότητα τού Κράτους
» μας καί τήν ύπαρςιν τής Φυλής μας».
«Τό ενδιαφέρον μου προς τά Σώματα καί τάς 'Υπηρεσίας, εις ας ανήκετε,
» θά είναι άμέριστόν».
«Θά μέ εύρητε πρόθυμον ύποστηρικτήν τών δικαίων αιτημάτων σας, άλλα
» καί έν ταύτώ αυστηρόν τιμωρόν τών παρεκτροπών σας».
«Τ ά Σώματα καί αί 'Υπηρεσίαι εις ας άνήκετε έχουσι τήν ιστορίαν των.
» Τηρήσατε άψογον ταύτην, ίνα τήν παραδώσητε ομοίως τοιαύτην ή καί καλλι» τέραν, είς τούς έπιγενομένους, 'ίνα άναμιμνήσκωνται ύμών εύγνωμόνως».
«Προέρχομαι άπο τον Στρατόν, είς δν ήνάλωσα τά καλλίτερα καί περισσό» τέρα έτη τής ζωής μου καί σεμνύνομαι νά λέγω δτι προσέφερον υπηρεσίας είς τήν
» φιλτάτην μας Πατρίδα».
«Φιλοδοξώ νά προσφέρω τοιαύτας καί ώς πολιτικός καί νά έπαληθεύσω τάς
» προσδοκίας τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως Στρατάρχου ’Αλεξάνδρου Παπάγου,
» δστις μοΰ έκανε τήν τιμήν νά μέ θέση επικεφαλής τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
» καί Τάξεως».
((’Αναγνωρίζω δτι τό. έργον μου είναι δύσκόλον καί δτι μόνος μου δέν δύνα» μαι νά τό φέρω είς πέρας καί διά τούτο προσκαλώ πάντας ύμάς, όπως μέ βοηθή» σητε είς τούτο, οντες βέβαιοι δτι έξυπηρετεΐτε τό συμφέρον τής φιλτάτης μας
» Πατρίδος, ύμών αύτών καί τών οικογενειών σας».
Τής παρούσης μου νά λάβωσι γνώσιν άπαντες οί άνήκοντες είς τά Σώματα
’ Ασφαλείας καί 'Υπηρεσίας οπουδήποτε καί αν εύρίσκωνται.
Ό 'Υφυπουργός
ΒΑ ΣΣΟ Σ ΒΡΑΧΝΟ Σ
’Αντιστράτηγος
Οί ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες τής ’ Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι γνω
ρίζουν νά πειθαρχούν είς τά κελεύσματα τού καλώς έννοουμένου καθήκοντος, υπό
σχονται δτι θά καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν, ώστε αί ελπίδες τού κ. 'Υφυπουρ
γού νά μή διαψευσθοΰν, άπεναντίας, θά παράσχουν είς αυτόν τήν εύκαιρίαν νά γνως
ρίση έκ τού πλησίον τον επιστημονικόν καί πολιτισμένον τρόπον ένεργείας των,
είς δλους τούς τομείς τής πολυπλεύρου ’Αστυνομικής υπηρεσίας.
Θεωροΰμεν πάντως έαυτούς ευτυχείς, διότι επί κεφαλής τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας έτέθη πολιτικός, προερχόμενος άπό τάς τάξεις τού Στρατού, ό όποιος συνδυά
ζει τάς στρατιωτικάς άρετάς μέ τήν γνησίαν Ελληνικήν κοινωνικοπολιτικήν παράδοσιν καί ό όποιος δύναται καλλίτερον παντός άλλου νά έκτιμήση τό πολύμοχθον
εργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Ν. Ο. Α.

ΧΡΗΣΤ ΟΣ ΛΑΔΑΣ
ΠΩΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ, ΩΡΓΑΝΩΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
*Υπά

χ . Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ , Ά σ τ υ ν . Δ ντοΰ Α'

Συμπληρώνονται εξ έτη άκριβώς άπό την ημέρα κατά την όποια έπεσε,
χτυπημένος δολοφονικά άπό τούς κομμουνιστάς, ό αείμνηστος Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Λ Α ΔΑ Σ.
Τό Ιστορικό της δολοφονίας αυτής, πού συνετάραξε τό Πανελλήνιον έχει ώς
έξης : Σ τις 9 τό πρωί τής 1ης Μα'ίου 1948, ημέρα τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, όταν
οί καμπάνες σήμζιναν γιά τήν πρώτη ’Ανάσταση, ό αείμνηστος 'Γπουργός τής Δ ι
καιοσύνης Χρηστός Λαδάς, έξοχος επιστήμων, θαρραλέος έθνικός αγωνιστής
και έπίλεκτος πολιτικός, κατέβηκε άπό τό σπίτι του καί μπήκε στήν ιστορική Ε κ 
κλησία τοδ 'Αγίου Ρεωργίου Καρύτση. πού βρίσκεται παραπλεύρως,γιά νά προσευχηθή, ν’ άνάψη ένα κεράκι, όπως συνήθιζε νά κάμη κάθε μέρα και νά μεταλάβη
τών άχράντων μυστηρίων.
"Οταν μετά 10' τής ώρας τελείωσε τά θρη
σκευτικά του καθήκοντα, βγήκε καί πήγε στο αυτο
κίνητό του, πού τον περίμενε στήν πλατεία τής ’ Ε κ 
κλησίας. Τό αύτοκίνητο τό οδηγούσε ό σωφέρ Σταύ
ρος Μενουδάκης, δίπλα του δέ έκάθητο ό άστυφύλαξ
τής ασφαλείας τοΰ υπουργού ’Αγγέλου Σπΰρος. Μό
λις ξεκίνησε τό αύτοκίνητο καί έστριψε δεξιά στήν
οδό Έδουάρδου Λώ, πού τώρα λέγεται οδός Χ ρή
στου Λαδά, γιά νά πάη στο 'Υπουργείο Δικαιο
σύνης, ένας κομμουνιστής πού ήτο ντυμένος μέ στολή
άεο,οπόρου (σμηνίτου) παρεμόνευε στο άπέναντι πεζο
δρόμιο, έτρεξε καί ταχύτατα πέταξε μέ δύναμη μιά
χειροβομβίδα στο πίσω τζάμι τού αυτοκινήτου. 'Η
χειροβομβίδα έσπασε τό τζάμι, έπεσε μέσα, εκ εί πού
έκάθητο ό 'Υπουργός καί έξερράγη. 'Ο δολοφόνος,
πού όπως εξακριβώθηκε ήταν ό Μουτσογιάννης Ευ
στράτιος τοΰ Ίωάννου ηλικίας τότε ετών 22, έτρεξε
στήν όδό ’Ανθίμου Γαζή γιά νά διαφύγη.’Αλλά ό σο>ματοφύλαξ τοΰ 'Υπουργού άστυφύλαξ ’Αγγέλου ΣπύΧ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΛΑΔΑΣ
ρος καί ό οδηγός, άμέσως μόλις ακόυσαν τον κρότο
πού έκαμε τό τζάμι καί πριν ακόμη έκραγή ή χειροβομβίδα, βγήκαν καί μέ το πε
ρίστροφο στο χέρι κατεδίωξαν τον δράστη. Τό αύτό έκαμαν καί οί άστυφύλακες Π ινακούλιας ’Αθανάσιος, Καράντζαλης Εύστάθιος καί Λιακόπουλος Παναγιώτης, πού
εύρέθησαν εκ εί πλησίον έκτελοΰντες υπηρεσίαν.
Ό δράστης χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία του, έσκυψε έβγαλε άπό τήν τσέπη
του δεύτερη χειροβομβίδα καί τήν έξεσφενδόνισε κατά των άστυφυλάκων πού τον
κατεδίωκαν μέ άποτέλεσμα νά φονευθή ό άστυφύλαξ Πινακούλιας ’ Αθανάσιος καί
νά τραυματισθοϋν οί άστυφύλακες Καράντζαλης καί Λιακόπουλος. 'Ο άστυφύλαξ
όμως ’Αγγέλου συνέχισε τήν καταδίωξίν του οπότε εκείνος έξεσφενδόνισε εναντίον
του καί τρίτη χειροβομβίδα, ή οποία ευτυχώς δέν έξερράγη. 'Ο άστυφύλαξ πυροβο
λών έτραυμάτισε τό δράστη σοβαρώς καί τελικώς τον συνέλαβε.
'Ο άείμνηστος Λαδάς βαρειά τραυματισμένος καί σέ άφασία μετεφέρθη στο
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Νοσοκομείο του ’ Ερυθρού Σταυρο.ΰ, άλλα παρ’ όλες τις ιατρικές έπεμβάσεις άπέθανε
μετά δύο ήμέρας.
'Ο δράστης Μουτσογιάννης μετεφέρθη στο 'Ιπποκράτειο Νοσοκομείο καί ύπέστη άμέσως έπιτυχή έγχείρησι πού του έσωσε τή ζωή.
'Η Αστυνομία έκινήθη άμέσως μεθοδικά καί κατώρθωσε νά δώση στην
άνάκριση ολα τά στοιχεία οχι μόνον των δραστών, άλλά καί των ηθικών αύτουργών
του εγκλήματος, τούς οποίους συνέλαβε καί παρέδωσε στή δικαιοσύνη.
’ Ενδιαφέρει ν’ άναφέρουμε δτι ό κύριος ήθικός αυτουργός .τού εγκλήματος
αύτοΰ, πού συνεκλόνισε την Ε λλη νική κοινωνία καί έστέρησε την πολιτεία ενός
θαρραλέου εθνικού άγωνιστοϋ, ύπήρξεν ή ηγεσία τού Κ .Κ .Ε .ή όποια μετά την άποτυχία τού Δεκεμβριανού Κινήματος τού 1944, ώρζάνωσε μυστικά καί εξαπέλυσε
άπό τό 1946 τις κομμουνιστικές συμμορίες στην ύπαιθρο.
'Όπως δέ είναι γνωστό στις 25 Ιουνίου τού
1947 έγινε στο Στρασβούργο Συνέδριο τού Γαλλικοΰ Κ. Κόμματος, στο όποιο έλαβε μέρος καί άντιπροσωπεία τού Κ .Κ .Ε . άπό τούς- Ν. Ζαχαριάδη καί
Ν. Πορφυρογένη. Ή άντιπροσωπείά αυτή εξήγγειλε
άπόφασι τού Κ .Κ .Ε . περί δημιουργίας «Ελεύθερης
Ε λληνικής Κυβέρνησης» καί άνιυμολόγησεν έπίσημα
ότι τό Κ .Κ .Ε . οργανώνει, κατευθύνει καί καθοδηγεί
τον συμμοριακό άγώνα, ταυτοχρόνως δέ έζήτησε
τή συνδρομή καί τών Κ .Κ . όλων τών Χωρών προς
ένίσχυσι καί έπικράτησι τού συμμοριακοΰ άγώνος.
Ά π ό τότε τό Κ .Κ .Ε . έπίσημα πλέον καί
χωρίς προσχήματα διηύθυνε τό συμμοριτοπόλεμο, μέ
άντικειμενικό σκοπό τήν κατάληψη τής εξουσίας.
Έ να μέσο για τήν επιτυχία τού σκοπού αύτοΰ έθεωρήθη ή έκτέλεσις δολοφονιών πολιτικών προσω
ΑΘΑΝ. ΠΙΝΑΚΟΤΑΙΑΣ
πικοτήτων καί ή ένέργεια διαφόρων άλλων έπαναΆστυφύλαξ
στατικών εκδηλώσεων.
Καί γιά πρώτη τέτοια έκδήλωση άπό μέρους τού Κ .Κ .Ε . παρουσιάζεται ή,
επικήρυξη τών πολιτικών ’Αρχηγών κ.κ. Ζέρβα. Γόνατά καί Παπανδοέου, πού έγινε
άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τών συμμοριτών καί ή παρόρμηση τών κομμουνιστών
πού βρίσκονταν στις πόλεις γιά τήν εκτέλεση τών εχθρών αύτών καί προδοτών
τού λαού, όπως τούς άποκαλοΰνε.
Κατόπιν τής έπικηρύξεως αύτής ή κομμουνιστική όργάνωσις ’Αθηνών έπεχείρησε τήν άπόπειρα δολοφονίας τού κ. Στυλιανού Γόνατά, πού είχε ώς άποτέλεσμα
τον φόνο τού άστυφύλακος Δουβή στις 9 Δεκεμβρίου τού 1947.
'Η ’ Αστυνομία παρακολουθώντας πάντοτε τις εγκληματικές προθέσεις τού
Κ .Κ .Ε . γιά τή δολοφονία πολιτικών προσωπικοτήτων καί ξεύροντας ότι μέσα στα
στελέχη καί τά μέλη τού Κ .Κ .Ε . ύπήρχον καί λίγοι φανατισμένοι, πρόθυμοι νά έκτελέσουν τυφλά τις διαταγές τών αύθεντών των, δέν έπαυσε ούτε μιά στιγμή νά παίρνη
τά μέτρα έκεΐνα. πού έθεωροΰντο άναγκαϊα γιά τή ματαίωση τών εγκληματικών
αύτών προθέσεων. Τά επικίνδυνα μέλη τής αύτοάμυνας συνελαμβάνοντο καί άπεστέλλοντο στούς τόπους έκτοπισμοΰ ή παρεδίδοντο στή δικαιοσύνη τής πατρίδος των.
Παράλληλα έλαμβάνοντο καί ειδικά μέτρα άσφαλείας τών άπειλουμένων
πολιτικών προσωπικοτήτων, μεταξύ τών οποίων καί τού δολοφονηθέντος 'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, εις τήν οικίαν τοϋ όποιου είχον διατεθή φρουροί άστυφύλακες,
καθώς καί συνοδός εις τό αύτοκίνητόν του.
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Δυστυχώς ό άείμνηστος Χρηστός Λαδας έπέπρωτο νά πέση δολοφονικώς
από τούς κομμουνιστάς, γιά τούς οποίους έν τούτοις στο παρελθόν έδέχθη πολλές
φορές νά παραστή ώς συνήγορος σέ διάφορες σοβαρές δίκες καί νά έπιτύχη την έκδοσιν επιεικών άποφάσεων.

Ή Πλατεία Καρύτση, δπου έδολοφονήθη ό άείμνηστος Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Λ ΑΔΑΣ.
(Αλ Θέσις τοϋ δολοφόνου Μουτσογιάννη. Β '. Θέσις του 'Τπουργικοϋ αυτοκινήτου δταν
έρρίφθη ή χειρομβοβίς. Γ '. Ή οικία τοϋ δολοφονηθέντος 'Τπουργοΰ. Δ '. Σημεϊον ένθα
συνελήφθη ό δολοφόνος).

Οί αυτουργοί ή. συνεργοί τοϋ εγκλήματος αύτοϋ, τούς οποίους ή ’Αστυνομία
μέ ταχύτητα άξιοθαύμαστο παρέδωσε στή δικαιοσύνη είναι οί έξης :
1. Μαυρίδης Ό ρέστης τοϋ Θεοχάρους.
. Ζάννος Βασίλειος τοϋ Σταματίου.
3. Μουτσογιάννης Ευστράτιος τοϋ Ίωάννου.
4. Καμπανίδης Διονύσιος τοϋ ’ Αγγέλου.
5. Ψωμιάδης Χαράλαμπος τοϋ Ή λία.
. Χατζηκίδης Κωνσταντίνος τοϋ Χαραλάμπους.
7. Πολλατίδης Κωνσταντΐ
Βασίλειο
8. Σαραντίδης ’ Εμμανουήλ τοϋ Γεωργίου.
9. Καμπανίδου Μαρία σύζ. ’Αγγέλου.
10. Φουντόπουλος ή Τσατοΰρος ’ Ιωάννης τοϋ Ή λία.
11. Κωνσταντινέας Δημήτριος τοϋ ’Αλεξάνδρου.
'Όλοι αύτοί παραπεμφθέντες εις δίκην κατεδικάσθησαν εις θάνατον πλήν τής
Καμπανίδου Μαρίας ή οποία κατεδικάσθη εις 6ετή ειρκτήν.
’Από αύτούς την 25ην ’ Ιουνίου 1948 έξετελέσθησαν οί Μαυρίδης Ό ρέστης.
Ζάννος Βασίλειος, Ήωμιάδης Χαράλαμπος, Χατζηκίδης Κωνσταντίνος, Πολλατίδης
Κωνσταντίνος καί Σαραντίδης ’ Εμμανουήλ.
Τοϋ Μουτσογιάννη Εύστρατίου καί Καμπανίδη Διονυσίου μετετράπη ή κατα
δίκη εις ισόβια δεσμά, για τί καί οί δύο προέβησαν εις ομολογίας καί κατά τη διάρκεια
της δίκης έξέφρασαν την ειλικρινή μεταμέλειάν τους γιά τό έγκλημα, κατέκριναν
έντονα καί κατεδίκασαν την άντεθνική καί εγκληματική πολιτική τοϋ Κ .Κ .Ε . καί
γενικώς έδωσαν σαφή δείγματα ότι έπαυσαν νά πιστεύουν εις τά κομμουνιστικά
κηρύγματα.
Ή ταχυτάτη ύπό τής ’Αστυνομίας έξιχνίασις τοϋ στυγερού αύτοϋ εγκλήματος
καί ή σύλληψις όλων τών ενόχων έν συνδυασμώ προς τάς εις βάρος τοϋ Κ .Κ .Ε .
αποκαλύψεις τοϋ Μουτσογιάννη καί Καμπανίδη έπέφερε βαρύ πλήγμα κατά τής
κομμουνιστικής όργανώσεως Αθηνών καί γενικώτερα κατά τής ηγεσίας τοϋ Κ .Κ .Ε .
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Το πάρα κάτω άπόσπασμα από τήν επίσημο έκθεσι τής ’Αστυνομίας σχετικά,
μέ τήν κομμουνιστική έξέλιξι του Μουτσογιάννη μέχρι τή στιγμή πού έγινε δολο
φόνος, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τί δείχνει πώς ένας νέος, έποτίσθη σιγα-σιγα.
μέ τό κομμουνιστικό δηλητήριο καί άφυπνίσθη μόνον όταν άντεληφθη τήν άβυσσο,
στήν οποία εύρέθη έγκαταλελειμμένος άπό εκείνους, τούς οποίους ένόμιζε ότι έχουν
ιδανικά καί ότι θά τον έβοήθουν παντοΰ καί πάντοτε.
Ό Ευστράτιος Μουτσογιάννης ηλικίας τότε 22
ετών, άνεμίχθη εις άναρχικάς οργανώσεις κατά την
^
,
...sS
περίοδον τής κατοχής καί δή κατά τό έτος 1943 ήτοι
εις ηλικίαν 17 ετών ένταχθείς εις τήν Ε Π Ο Ν 'Αγίας
Έλεούσης. ’Από τής πρώτης στιγμής έξετέλει προθυμώτατα πάσαν άνατιθεμένην εις αυτόν άποστολήν
καί ή έν γένει δοάσις του ήτο τοιαύτη ώστε ένετάχθη
μετ’ ολίγον εις τον ’ Εφεδρικόν Ε Α Α Σ χρησιμοποιού
μενος κυρίως διά τήν μεταφοράν πυρομαχικών καί
άλλων εφοδίων εις τούς μαχομένους έλασίτας.
Διεκρίθη καί εις τήν νέαν του ταύτην άποστολήν
καί διότι έπεδείξατο εξαιρετικήν μαχητικότητα, τον
Σεπτέμβριον τοϋ 1944 ένετάχθη εις τήν Ο ΙΙΛ Α περιο
χής Χαροκόπου—Καλλιθέας, ής άρχηγός ήτο ό Χαρά
λαμπος Ψωμιάδης φέρων τον βαθμόν Αοχαγοϋ του
Ε Α Α Σ . ’ Ε κ εί έδρασε μέχρι τέλους τοϋ Δεκεμβριανού
'Ο δολοφόνος
κινήματος μετασχών ενόπλους εις πλείστας μάχας μετά
Εύστρ. Μουτσογιάννης
τών Λεωνίδα Έξαρχάκου, τέως άστυφύλακος καταφυγόντος βραδύτερον εις τό Μποΰλκες τής Γιουγκοσλαυΐας, Ίωάννου ’ Ελευθερίάδου, ’Αθανασίου Κουνενή ή Χασάπη, Σπυρίδωνος Σαμπλίδη καί άλλων.
Μετά τήν καταστολήν τοϋ Δεκεμβριανού κινήματος έξηκολούθησεν άναμιγνυομενος εις διαφόρους κομμουνιστικάς εκδηλώσεις ήτοι εις συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, αναγραφήν συνθημάτων καί διασποράν προκηρύξεων κ.λ.π., ένεγράφη
εις τον Δημοκρατικόν Σύλλογον Καλλιθέας καί γενικώς εΐργάσθη υπέρ τοϋ κομ
μουνιστικού κόμματος τοϋ οποίου έγένετο μέλος.
Τον ’ Ιούνιον τοϋ 1947 συνελήφθη καί έξετοπίσθη ε ι ς ’ Ικαρίαν, έξ ής έπανήλθεν τήν 4ην ’Οκτωβρίου 1947 λόγω τών ληφθέντων τότε μέτρων κατευνασμού.
’ Επί τινα χρόνον μετά τήν επάνοδόν του έκ τής εξορίας ήτο «ξεκρέμαστος» δέν
είχ ε δηλαδή έπαφήν μέ τό Κ .Κ .Ε . Π ερί τά τέλη τού ’ Ιανουάριου τοϋ 1948 τον συνήντησε τυχαίως εις τήν Λεωφόρον Συγγροΰ ό Χαράλαμπος ή Λάμπης Έω μιάδης, οστις ήτο ό άρχηγός του εις τήν ΟΠΛΑ Χαροκόπου—Καλλιθέας κατά τήν
κατοχήν καί συνεξόριστος τό παρελθόν έτος ε ις ’ Ικαρίαν, όπόθεν έδραπέτευσεν δρών
έκτοτε κυρίως υπέρ τοϋ Κ .Κ .Ε . μέ πλαστήν ταυτότητα ύπό τό ονομα Νικόλαος
Φουντής. Ούτος τότε τοϋ συνέστησε νά έργασθή υπέρ τοϋ Κ .Κ .Ε . καί τοϋ ώρισε
νέαν, μετά τριήμερον, συνάντησιν εις το Ζάππειον, ΐνα τον συνδέση μετά τίνος κομμα
τικού στελέχους προς άνάληψιν εργασίας. Κατά τήν νέαν ταύτην συνάντησιν ό Ψωμιάδης, - οστις έφερε γυαλιά ίνα μή άναγνωρισθή καί σύλληφθή τοϋ έκαμε καί πάλιν
σχετικήν καθοδήγησιν καί τοϋ ειπεν ότι ό Δημοκρατικός Στρατός έχει εξαιρετικές
επιτυχίες, ότι πολύ σύντομα θ’ άναγνωρισθή ή Κυβέρνησις τού Μάρκου καί θά έμφανισθή ή άεροπορία τοϋ Δημοκρατικού Στρατού τον έκάλεσε νά έργασθή καί αύτός
υπέρ τού κοινού σκοπού καί νά συνδεθή μ’ ένα στέλεχος τοϋ κόμματος διά νά άναλάβη δουλειά εις τον άγώνα τους διά τήν νίκη τοϋ Δημοκρατικού Στρατού. ’Ακο
λούθως άπεχωρίσθησαν άφοΰ (όρισαν νέαν συνάντησιν εις τον οδόν Πατριάρχου
’ Ιωακείμ. Πράγματι ούτος τον συνέδεσε μετά τινας ημέρας εις τό τέρμα τής οδού
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Πατριάρχου ’ Ιωακείμ μετά τίνος όνόματι Λεωνίδα, τον όποιον διά πρώτην φοράν
έ'βλεπε καί ό όποιος είχε μεταβή εις τον τόπον της συναντήσεως συνοδευόμενος
καί άπό τον Ίωάννην ’ Ηλία Φουντόπουλον ή Τσατοϋρον λιποτάκτην στρατιώτην.
Μετά τήν σύνδεσιν ταύτην άποχωρήσαντος τοΰ Ψωμιάδη παρέμεινε συζητών μετά
τοΰ Λεωνίδα μέχρι τοΰ άλσυλίου τοΰ «Ευαγγελισμού» ό δέ Φουντόπουλος, ένοπλος
ών, παρηκολούθει τούτους έκ μικράς άποστάσεως ώς σωματοφύλαξ τοΰ Λεωνίδα.
Κατά τήν συζήτησιν ταύτην τοΰ είπεν ό Λεωνίδας, ότι εύρίσκετο εϊς επαφήν μέ ανώ
τερα στελέχη τοΰ κόμματος, ότι εχει εντολήν νά όργανώση τήν αυτοάμυνα τής Καλ
λιθέας καί ότι ούτος (ό Λεωνίδας) θά τον καθοδηγή εις τό μέλλον εις ό.τι άφορα τήν
αυτοάμυναν Καλλιθέας. Εύρέθησαν σύμφωνοι εις όλα καί ώρισαν νέαν συνάντησιν
μεθ’ δ άπεχώοησαν, άφοΰ τοΰ έδωσεν ό Λεωνίδας καί 5.000 δραχμάς.
'Η δευτέρα συνάντησις έγένετο εις τό ώρολόγιον τοΰ Πειραιώς, άφοΰ δέ κ.ατέστρωσαν καί πάλιν τά σχέδια τής άναδιοργανώσεως τής αύτοαμύνης Καλλιθέας,
είσήλθον εις εν έστιατόριον, έφαγαν καί έπλήρωσεν ό Λεωνίδας τον λογαριασμόν.
Κατά τήν δευτέραν ταύτην συνάντησιν ό Λεωνίδας τοΰ εΐπεν ότι εργάζεται εις
Ινα κατάστημα, ότι τά αφεντικά του τον περιποιούνται, νομίζοντα ότι θά τούς προστατεύση έν δεδομένη στιγμή, διότι έγνώριζαν οτι ήτο άριστερός. "Οταν δέ τοΰ έ’λεγε
«ύτά έγελοΰσε σαρκαστικώς καί προσέθεσε «φ εϊδι πού τούς περιμένει». Μετά τήν
συνάντησιν αυτήν άπεχωρίσθησαν καί ώρισαν νέαν τοιαύτην εις τήν Λεωφόρον Συγγροΰ παρά τον "Αγιον Σώ στην έπραγματοποιήθη καί αυτή καί τότε ό Λεωνίδας τοΰ
εϊπεν ότι πρέπει οπωσδήποτε νά τον φέρη εις επαφήν μέ τον φίλον τουΤάσσον Καμπανίδην όστις είργάζετο ώς βοηθός σωφφέρ εις αύτοκίνητον φορτηγόν τοΰ Λατο
μείου Σπανουδάκη παρά τήν Ήλιούπολιν, ίνα καί ούτος έργασθή διά τον κοινόν
άγώνα.
Είδοποίησεν ούτος τον Τάσσον Καμπανίδην, έπραγματοποιήθη ή συνάντησις
καί τούτου μετά τοΰ Λεωνίδα καί τοΰ. άπέστειλε δι’ αύτοΰ (τοΰ Καμπανίδη) σημεί
ωμα νά άναζητήση εις τήν οικίαν ενός Θεοκτίστου πλησίον τοΰ εργοστασίου Τ σ ι
μέντων « ’ Ηρακλής» έν Π ειραιεΐ τον Ίωάννην Φουντόπουλον ή Τσατοϋρον, όστις
εκρύπτετο εις τήν οικίαν ταύτην καί είδοποιήση τούτον νά συναντηθή μετ’ αύτοζί.
Ο Μουτσογιάννης τον άνεζήτησεν εις τήν έν λόγω οικίαν αλλά δέν τον εύρεν έκεΐ
διότι ειχεν αναχωρήσει έκ ταύτης προ ολίγου. Τον εύρεν όμως άργότερον εις τήν έν
Καλλιθέα οικίαν του εις ήν είχε καταφύγει κρυπτόμενος, τοΰ άνεκοίνωσε τήν έντολην τοΰ Λεωνίδα καί ώρισαν συνάντησιν διά τήν έπομένην πλησίον τοΰ Ίωσηφογλείου παρά τήν Λεωφόρον Συγγροΰ.
'Ο Μουτσογιάννης καί ό Φουντόπουλος συνηντήθησαν εις τό όρισθέν μέρος
αλλα δέν προσήλθε ό Λεωνίδας. Τότε ό Φουντόπουλος ήρχισε νά καταφέρεται κατά
τοΰ Λεωνίδα λέγων ότι, τον έ'χει παραμελήσει τό κόμμα, καί παρά τάς υποσχέσεις
πού τοΰ εδωσε ούτε μέ πλαστήν ταυτότητα τον έφωδίασεν, οΰτε «γιάφκα» δηλαδή
κατοικίαν προς διαμονήν τοΰ έξεΰρεν. Πάντα ταΰτα τά διαβίβασεν ό Μουτσογιάννης
εις τον Λεωνίδα καί ούτος μετά τινας ήμέρας τοΰ έ'δο^σε πλαστήν ταύτότητα, ήν καί
παρέδωσεν εις τον Φουντόπουλον ή Τσατοϋρον καί έ'κτοτε ήρχισαν αί μεταξύ Φουντοπούλου καί Λεωνίδα έπαφαί.
Τό κομμουνιστικόν κόμμα είχε λάβει τήν άπόφασιν καί είχ ε δώσει έντολήν
εις τον Λεωνίδα νά έξεύρη τά κατάλληλα πρόσωπα άτινα νά έφοδιασθοΰν μέ όπλα
προκειμένου νά γίνωσιν έκτελέσεις σημαινόντων προσώπων, οπερ καί άνεκοίνωσεν εις τον Μουτσογιάννην χωρίς όμως καί νά τοΰ είπη περί τίνων προσώπων πρό
κειται.
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ούτος είχε λάβει παρά του Κωνσταντίνου ή Κωστάκη Πολατίδη καί το έφύλαττεν
καί οπερ ό Μουτσογιάννης παρέδωκεν εις τον Λεωνίδα κατά τήν πρώτην μετέπειτα
συνάντησίν των όπισθεν των φυλακών Νέας Σμύρνης.
Μίαν ημέραν πιθανώς τήν 19ην ή 20ην ’Απριλίου, ό Λεωνίδας ειπεν εις τον
Μουτσογιάννην νά μεταβή εις τάς 9 π.μ. έξωθεν τοϋ κινηματογράφου « ’Αθηναϊκόν»
όπισθεν τής Δημαρχίας κρατών άνά χεΐρας του τό περιοδικόν «Θησαυρός». ’Ε κ εί
θά ίδη περιεργαζόμενον τάς φωτογραφίας του κινηματογράφου, έν πρόσωπον υψη
λού άναστήματος μέ μπλε ρούχα καί καβουράκι. Τό πρόσωπον τούτο θά καπνίζη
πίπαν (τσιμπούκι) καί θά κράτη εις χεΐρας του εν δέμα. Θά τό πλησιάση καί θά
τού εΐπή «Γ ειά σου Κλεόβουλε» αυτός δέ θά άπαντήση «Γ ειά σου’Αναξαγόρα» καί
τότε θά τού δώση τό δέμα.
Πράγματι μετέβη εις τό ύποδειχθέν μέρος συνήντησε τό άνωτέρω πρόσωπον,
έγένετο ή άναγνώρισις ώς άνωτέρω έξετέθη καί τό άγνωστον πρόσωπον παρέδωσεν
εις τούτον τό δέμα οπερ μετέφερεν εις τήν οικίαν του. ’ Ε κ εί ήνοιξε τό δέμα καί εΐδε
ότι περιείχε εν πιτόλιον καί δύο χειροβομβίδας Μίλς. Τό πιστόλιον ώς καί ή μία
χειροβομβίς διεπιστώθη ότι ήσαν άχρηστα, δι’ δ καί άπέρριψε ταΰτα εις τό εκ εί πλησίαν ρέμμα κρατήσας μόνον τήν μίαν χειροβομβίδα, ήν άπέκρυψε, εις τήν αύλήν τής
οικίας του.
Τήν πρωίαν τής 21 ’Απριλίου ό Μουτσογιάννης συνηντήθη μέ τον Λεωνίδα
εις τον "Αγιον Σώστην έξωθεν τού εκεί περιπτέρου, άνέφερε τά άνωτέρω καί παρεπονέθη έντόνως εις τούτον διά τό άχρηστον πιστόλιον καί τήν χειροβομβίδα τά όποια
κατ’ εντολήν του έλαβεν έξωθι τού Κινηματογράφου « ’Αθηναϊκόν». Ό Λεωνίδας
τον καθησύχασε τού έδωσε εντολήν νά διαφυλάξη τήν ευχρηστον χειροβομβίδα καί
νά μεταβή τήν πρωίαν τής έπομένης ήμέρας εις τό γήπεδον όπισθεν τών φυλακών
Ν. Σμύρνης οπού θά διέλθη έν άτομον κρατών δύο άγγινάρες εις τό χέρι, μέ τά εξής
χαρακτηριστικά : ήλικία 25—26 ετών, κοντού άναστήματος, εύσωμος, μαύρο ψιλό
μουστάκι, μαλλιά μέ λίγες σκάλες, άσκεπής, σακκάκι γκρι καί πανταλόνι μαύρο.
Θά πλησιάση τό άτομον τούτο καί θά τού είπή συνθηματικώς : «έρχομαι άπό τον
Λεωνίδα» θά τού άπαντήση καί εκείνος ομοίως· καί άκολούθως θά τού δώση -εν πιστόλιον τό όποιον θά παραδώση εις τον Καμπανίδην.
'Ο Μουτσογιάννης τήν εσπέραν τής ιδίας ήμέρας, συνήντησεν τον Καμπανί
δην, άνεκοίνωσε τά άνωτέρω εις αύτόν καί τού συνέστησεν όπως συναντηθώσι τήν
πρωίαν τής έπομένης ίνα μαζύ μεταβώσιν εις τό, γήπεδον τής Ν. Σμύρνης προς παρα
λαβήν τού πιστολιού.
Πράγματι τήν πρωίαν τής έπομένης μετέβησαν εις τό ύποδειχθέν μέρος καί
έκ εΐ ό Μουτσογιάννης συνήντησεν τό περιγραφέν πρόσο^πον δπερ παρέδωσεν εις
τούτον έν δέμα περιέχον εν πιστόλιον καί οπερ ούτος παρέδωσεν εις τον άναμένοντα
έκ εΐ πλησίον Καμπανίδην. 'Ο Καμπανίδης παρέλαβε τό δέμα καί τήν έσπέραν τής
ιδίας ήμέρας συναντήσας τον Μουτσογιάννην άν^,κοίνωσεν εις αύτόν ότι έξετάσας τό
πιστόλιον εύρεν αύτό πλήρες σφαιρών καί έν καλή καταστάσει.
Τήν πρωίαν τής 25ης ’Απριλίου (Κυριακή τών Βαίω ν) ό Μουτσογιάννης
συνηντήθη μέ τον Λεωνίδαν εις τό παρά τον "Αγ. Σώστην περίπτερον καί έλαβε παρ’
αύτοΰ έντολήν όπως τ ή ν ΐ ΐ η ν ώραν τής ιδίας ήμέρας μεταβή εις τήν γωνίαν τών οδών
Άθηνάς καί Εύριπίδου ίνα συναντήση τό ίδιον πρόσωπον δπερ τήν 22αν ’Απριλίου
παρέδωκεν εις τούτον εις τό γήπεδον τής Ν. Σμύρνης εν πιστόλιον καί λάβη παρ’
αύτοΰ δύο νέας χειροβομβίδας. Πράγματι ό Μουτσογιάννης μετέβη, συνήντησεν τό
άτομον τούτο καί έλαβε παρ’ αυτού έν δέμα περιέχον δύο καινουργείς χειροβομβίδας
τύπου Μ ΙΑ Σ, τάς οποίας μετέφερεν εις τήν οικίαν τόυ καί άπέκρυψεν εις τήν αυλήν.
Ουτω είχε τρεις έν συνόλω χειροβομβίδας κεκρυμμένας εις τήν αύλήν τής οικίας του.
Τήν έσπέραν τής ιδίας ήμέρας συνήντησε τον Λεωνίδαν παρά τήν κλινικήν
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Λιβάνου καί άνεκοίνωσεν εις τούτον τά τής παραλαβής καί άποκρύψεως των χειρο
βομβίδων, μεθ’ δ άπεχωρίσθησαν όρίσαντες νέαν συνάντησιν. εις τδ αύτό μέρος διά.
την 27ην ’Απριλίου (Μ. Τ ρίτην) καί ώραν 19ην.
Κατά την νέαν ταύτην συνάντησιν ό Λεωνίδας παρέδωσεν εις την Μουτσογιάννην έν περίστροφον συστήματος Γ Κ Ο Λ Τ Σ , άνεκοίνωσεν εις τούτον δτι αί σφαΐραι τοϋ παραδοθέντος είς τον Μουτσογιάννην περιστρόφου ήδύναντο νά χρησιμοποιηθώσιν καί είς τό περίστροφον τοΰτο καί δτι είς νέαν συνάντησιν των θά τοϋ παρέδιδεν δέκα εισέτι σφαίρας. Τό περίστροφον τοΰτο άπέκρυψεν έπίσης ό Μουτσογιάννης
είς την αύλήν τής οικίας του τοποθετήσας αυτό εντός κυτίου λευκοσίδηρου.
Τήν εσπέραν τής ιδίας ήμέρας ό Μουτσογιάννης συνηντήθη μέ τον Καμπανίδην, άνεκοίνωσεν είς αύτόν τά τής παραλαβής τοϋ περιστρόφου καί έκάθησαν είς εν
καφφενεϊον επί τής διασταυρώσεως τής όδοϋ Δήμητρος καί Λεωφ. Συγγροϋ δπου
έπαιξαν ντάμα.
Τήν 29ην ’Απριλίου (Μ. Π έμπτην) ό Λεωνίδας έπιθυμών νά συναντηθή μέ
τον Μουτσογιάννην καί Καμπανίδην μετέβη είς τήν παρά τήν συνοικίαν Τ ζιτζιφιές οικίαν των γονέων τοΰ Καμπανίδη, διότι ούτως είχον συμφωνήσει νά άποκτώσιν
επαφήν οσάκις δεν ήδύναντο άλλως νά συναντηθώσι καί άφήκε σημείωμα παραγγελλων διά τούτου δπως μετά τοΰ Μουτσογιάννη συναντήσωσι αύτόν τήν 14ην ώραν
τής έπομένης ήμέρας παρά τό Ίωσηφόγλειον.
Τό σημείωμα τοΰτο παρέλαβεν ή μήτηρ τοΰ Καμπανίδη καί άκαλούθως ό
μικρότερος αδελφός του Πέτρος ήλικίας 17 ετών δστις μετέβη είς Καλλιθέαν προς
συνάντησιν τοΰ άδελφοΰ του. ’Ε κ εί συνήντησεν τον Μουτσογιάννην είς ον καί παρέ
δωσεν τό σημείωμα, γνωρίζων δτι συνδέεται ουτος διά φιλίας μέ τον άδελφόν του.
Σημειωτέον δτι ούδείς έκ τής οικογένειας Καμπανίδη έγνώριζε τό πραγματικόν
όνομα ή άλλα στοιχεία τοΰ Λεωνίδα, ούδέ τον σκοπόν τής συναντήσεως του μετά τοΰ
Τάσσου Καμπανίδη.
'Η Μουτσογιάννης συνήντησεν τον Τάσσον Καμπανίδην, άνεκοίνωσεν εις
τοΰτον τό περιεχόμενον τοΰ σημειώματος τοΰ Λεωνίδα καί τήν 14ην ώραν τής
έπομένης (30ης ’Απριλίου) συνήντησαν τον Λεωνίδαν παρά τό Ίωσηφόγλειον. Άφοΰ
άντήλλαξαν χαιρετισμόν έβάδισαν καί οί τρεις προς τήν στάσιν Χρυσάκη. Καθ’ οδόν
ό Λεωνίδας εΐπεν είς άφοτέρους δτι «αύριο θά κάνουμε μιά σοβαρή δουλειά» εις ερωτησιν δέ τοΰ Μουτσογιάννη, περί τίνος έπρόκειτο ούτος προσέθεσεν «θά φάμε ένα
μεγάλο χαφιέ τον 'Υπουργό τής Δικαιοσύνης τον Λαδα, διότι όσα συμβαίνουν μέσα
στήν Ελλάδα άπ’ αύτόν γίνονται καί αύτός τά επικυρώνει, αυτός άφησε έκκρεμές το
ζήτημα τής σφαγής των φυλακισμένων συντρόφων τής Σπάρτης χωρίς νά διατάξη τήν δίωξιν των Χωροφυλάκων καί αύτός φταίει γιά δλους πού έξετελέσθησαν
άφ’ δτου άνέβηκε στήν άρχή ό Σοφούλης». Προσέθεσεν άκόμη ό Λεωνίδας τά εξής :
«αύτός ό κερατάς είναι πού βάζει τούς δημοσίους υπαλλήλους νά υπογράφουν δηλώ„ σεις». ’Ακολούθως ό Λεωνίδας παρέδωκεν είς τον Μουτσογιάννην καί ένα μικρό
κουτί μέ 10-12 σφαίρας τάς οποίας ό τελευταίος ούτος παρέδωκεν είς τον Καμπα
νίδην διότι δέν ήδύναντο νά χρησιμοποιηθώσιν είς τό περίστροφον του. ’ Επίσης ο
Λεωνίδας έδωκεν είς τον Καμπανίδην καί 30.000 δραχμάς, διά νά χρησιμεύσωσι διά
την περίπτωσιν άνάγκης καί δή διά τήν χρησιμοποίησιν αύτοκινήτου μετά τήν τελεσιν τής πράξεως.
Έ ξ αύτών ό Καμπανίδης έδωκεν είς τον Μουτσογιάννην 10.000 δραχμάς.
Σημειωτέον δτι ό Λεωνίδας είς προηγουμένας συναντήσεις έδωκεν είς τον Μουτσογιάννην δίς χρήματα, μίαν φοράν 5.000 δραχμάς καί άλλην μίαν 15.000. ’Ακολούθως
ό Λεωνίδας διεβεβαίωσεν άμφοτέρους δτι ό Φουντόπουλος ή Τσατοϋρος ’ Ιωάννης,,
καθ’ δλην τήν έβδομάδα είχεν παρακολουθήσει τον Λαδά πότε έφευγε καί πότε
επέστρεφεν είς τήν οίκία.ν του καί τελικώς έδωκε τάς οδηγίας διά τήν έκτέλεσιν τής
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πράξεως. Συμφώνως πρός αύτάς ό μέν Μουτσογιάννης θά έπερνε μαζί του τάς τρεις
χειροβομβίδας και το περίστροφου, έφ’ όσον βεβαίως αί σφαϊραι θά ή σαν κατάλ
ληλοι. ό δέ Καμπανίδης θά επερνε τό περίστροφου καί μίαν έκ των τριών χειροβομ
βίδων τοΰ Μουτσογιάννη. Διαβεβαίωσεν επίσης τούτους δτι θά έλάμβανε καί ούτος
μέρος εις την έκτέλεσιν της πράξεως. φέρων μίαν .χειροβομβίδα Μ ΙΛ Σ καί εν περί
στροφου δπερ θά έλάμβανε άπο την «καθοδήγησίν του» ώς καί δύο ακόμη παιδιά
τά όποια θά φυλάσσουν τάς γωνίας «ίνα δώσουν μάχην» καί διευκολύνουν την φυ
γήν των.
Άφοΰ ο Λεωνίδας είπε πάντα τά ανωτέρω, στραφείς προς τον Μουτσογιάνην
είπεν : «φύγε εσύ τώρα Στρατό θά σέ ίδή άργότερα όΤάσσος καί θά σου είπή διότι
εγώ βιάζομαι νά πάω είς την παραπάνω καθοδήγησίν ν’ άναφέρω ότι θά γίνη ή δου
λειά αύριο». Κατόπιν αποταθείς καί προς τον Καμπανίδην προσέθεσεν «θέλω καί
σένα Τάσσο νά σου είπώ δυο κουβέντες».
Εύρίσκοντο την στιγμήν εκείνην έκεΐθεν τής Λεωφόρου Συγγροϋ προς την Ν.
Σμύρνην. Μετά τούς λόγους τούτους τοϋ Λεωνίδα ό Μουτσογιάννης άνεχώρησεν άφοΰ
,.ώρισε συνάντησιν μέ τον Καμπανίδην είς την Καλλιθέαν καί παρέμειναν είς τό ση
μείου εκείνο ό Λεωνίδας με τον Καμπανίδην.
Ό Μουτσογιάννης άναχωρήσας έκεΐθεν καί κατευθυνόμενος προς την Λεω
φόρον Συγγροΰ συνήντησεν είς άπόστασιν 200 βημάτων περίπου άνερχόμενον προς
Ν. Σμύρνην, ενα άτομον όπερ είχε γνωρίσει είς ’ Ικαρίαν ένθα άμφότεροι ήσαν έξόριστοι άπο τοϋ ’ Ιουλίου μέχρι ’ Οκτωβρίου 1947. Τό άτομον τοΰτο έγνώριζεν μόνον
μέ τό όνομα Ά λέκος ή Βασίλης καί μετ’ αύτοΰ εύρίσκετο έξόριστος καί ό πατήρ
του έπιπλοποιός καί είς άδελφός του ηλικίας L8 περίπου ετών, ών ήγνόει τά ονό
ματα καί οΐτινες κατά την γνώμην του διέμενον μάλ/ ον είς την συνοικίαν Ν. Σφαγείων.
Ό Μουτσογιάννης τον έχαιρέτησεν άνταπέδωκεν καί ούτος την χαιρετισμόν
καί έν συνεχεία τοϋ είπε « τ ί γίνεσαι Βασίλη μέ θυμάσαι ;»
Ούτος άπήντησεν «πώς δέν σέ θυμάμαι, στον Ά γ . Πολύκαρπο τής Ικαρίας δέν
ήσουνα μαζύ μέ τον Κόκκορη τον Καμπούρη ;» Ναί, ναι. μπράβο τοϋ άπήντησεν
ό Μουτσογιάννης καί τότε ό Βασίλης ή Ά λέκος έξήγαγεν έν κυτίον σιγαρέττων Παπαστράτου No 1 καί προσέφερεν εν σιγαρέττον είς τόνΜουτσογιάννην καί ήρώτησεν
τούτον πού είχε μεταβή. ' 0 Μουτσογιάννης μή γνωρίζων έάν τό προσώπου τοΰτο
ήτο μεμυημένον είς την ύπόθεσιν άπέφυγε νά άποκαλύψη την άλήθειαν καί άκολούθως άφοΰ άπεχαιρέτισεν τούτον συνέχισε την πορείαν του. Μόλις όμως έπροχώρησε
περί 50 είσέτι βήματα ύποπτευθείς έρριψεν έν βλέμμα πρός τά όπίσω καί ειδεν τοΰ
το»/ νά χειρονομή πρός τούς Λεωνίδα καί Καμπανίδη. Έπροχώρησεν άκόμη ολίγα
βήματα καί ρίψας έκ νέου βλέμμα πρός τά όπίσω είδε πλέον καί τούς τρεις όμοΰ
συνομιλοΰντας οπότε άντελήφθη, ότι καί ό νεοαφιχθείς Βασίλης ή Ά λέκος, δέν ήτο
άσχετος μέ την άποφασισθεΐσαν δολοφονίαν τού 'Υπουργού.
Έ κ εΐθεν ό Μουτσογιάννης μετέβη είς Καλλιθέαν όπου μετά πάροδον 45'
περίπου τής ώρας μετέβη καί ό Καμπανίδης, οστις τού άνακοίνωσεν ότι μετά τήν
άναχώρησίν του, -ότε παρέμεινεν μετά τοΰ Λεωνίδα, προσήλθε καί ό Βασίλης καθο
δηγητής τού Λεωνίδα, ό όποιος τοΰ έδωσε μερικάς συμβουλάς καί οδηγίας διά τήν
δολοφονίαν τοΰ Ύπουργοΰ καί τοΰ συνέστησεν όμως μή άνακοινώση είς αύτόν τά
τής συναντήσεώς των.
Μετά ταΰτα άμφότεροι άνήλθον είς Αθήνας μετέβησαν είς τήν Πλατείαν
Α γ ίο υ Γεωργίου Καρύτση, ύπέδειξεν ό Λεωνίδας είς τον Μουτσογιάννην τήν οι
κίαν τοΰ Ύπουργοΰ, προέβησαν είς άναγνώρισιν τής περιοχής καί άκολούθως έπέστρεψαν είς Καλλιθέαν καί άπεχο/ρίσθησαν όρίσαντες συνάντησιν διά τήν 8ην π.μ.
ώραν τής έπομένης είς τήν Λεωφόρον Συγγροΰ καί παρά τήν στάσιν Χρυσάκη.
'Ο Μουτσογιάννης άκολούθως μετέβη είς τήν έν Καλλιθέα καί έπί τοΰ συνοι
κισμού Σκοπευτηρίου άριθ. 35 οικίαν τοΰ 17ετοΰς φίλου του Καπίδη Γεωργίου καί
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έζήτησε καί έλαβε παρ’ αύτοΰ εν στρατιωτικόν χιτώνιον (μποφάν) χωρίς νά άνακοινώση εις τούτον τον σκοπόν, διά τον όποιον έπρόκειτο νά τό χρησιμοποιήσω.
Την πρωίαν τής επομένης ήμέρας Ιην Μαίου (Μ. Σάββατον), ό Μουτσο‘γιάννης έφόρεσεν έν στρατιωτικόν θερινόν πανταλόνιον οπερ εΐχεν εις την οικίαν καί
τό χιτώνιον δπερ έλαβεν άπό τον Καπίδην παρέλαβε καί έν δίκοχον πηλίκιον της
αεροπορίας ως καί τάς τρεις χειροβομβίδας καί μετέβη εις την στάσιν Χρυσάκη, την
8ην π.μ. ώραν ένθα συνηντήθη μέ τον Καμπανίδην.
Τό περίστροφον δεν τό έπήρε μαζί του διότι αΐ σφαΐραι ήσαν άκατάλληλοι.
Έ κ εΐθεν έπιβάντες λεωφορείου αυτοκινήτου άνήλθον εις τάς ’Αθήνας καί κατήλθον
προ τής ’Ακαδημίας. 'Ο Καμπανίδης έφερε μεθ’ έαυτοΰ εν περίστροφον εις την ζώ
νην του ό δέ Μουτσογιάννης τρεις χειροβομβίδας Μ ΙΑ Σ τάς οποίας είχε αποκρέψει
εντός τοϋ χιτωνίου του, έπρότεινε δέ νά δώση εις αυτόν μία χειροβομβίδα συμφώνως
προς την έντολήν τοϋ Λεωνίδα, άλλ’ ούτος δεν έδέχθη είπών προς αυτόν «καλά μωρέ
άμα φτάσωμεν έκ εΐ μοΰ την δίνεις, εσύ έχεις μπουφάν καί δέν φαίνονται».
’Από την στάσιν ’Ακαδημίας μετέβησαν άμφότεροι διά τής όδοΰ Κοραή καί
πλατείας Κλαυθμώνος εις την πλατείαν Ά γ . Γεωργίου Καρύτση, όπου άπεχωρίσθησαν, καί δ μέν Καμπανίδης έστάθη προς στιγμήν εις τό όπισθεν τοϋ Ναοΰ πεζοδρό
μιου, ό δέ Μουτσογιάννης εις τό πεζοδρόμιου τοϋ προ τής εισόδου τοϋ ναοΰ καφφενείου τοϋ Δημητρίου Κανούλα, καθήσας μετ’ ολίγον έξωθι τοϋ καφφενείου καί παραγγείλας καφφέ.
Άντελήφθη τότε ό Μουτσογιάννης έρχόμενον τον Λεωνίδαν εις τον όποιον
έκαμε νεΰμα νά πλησιάση καί ούτος συνεμορφώθη. Τον ήρώτησε τότε «πώς θά γίνη
ή δουλειά ;» καί ό Λεωνίδας τοϋ είπεν δτι «όταν ξεκινήση τό αύτοκίνητον τοϋ
'Υπουργού καί περάση προς τήν Πλατείαν θά ρίξωμεν όλοι τις χειροβομβίδες, έχουμε
σαράντα, εκατό χειροβομβίδες νά πέση ή ’ Εκκλησία καί όλο τό τετράγωνο καί ας
σκοτωθούν όσοι θέλουν δέν μάς νοιάζει». Τοϋ εΐπεν επίσης ότι πρέπει «νά προσέξετε
μήπως δέν κάνετε καλά τή δουλειά καί δέν πετάξετε τις χειροβομβίδες για τί καή
καμε». Μετά ταϋτα ό Λεωνίδας άπεμακρύνθη καί ό Μουτσογιάννης έκάθησε καί
πάλιν εις τό καφφενεΐον. Έ κεΐθεν παρετήρει μήπως ΐδη τον Καμπανίδην άλλά καί
ύτος εΐχεν έξαφανισθή. Έ νω άνεζήτει διά τοϋ βλέμματος τον Καμπανίδην είδε τον
Λεωνίδα νά συζητή μέ εν πρόσωπον ένω ταύτοχρόνως εΐχεν έστραμμένα τα βλέμματά
του προς αύτόν. Το πρόσωπον τοΰτο όπερ διά πρώτην φοράν έβλεπε είχ ε τά έξής
χαρακτηριστικά : 34—36 ετών υψηλός, πρόσωπον ώχρόν. μέτωπον εύρύ, φαρακλός
προς τό έμπροσθεν μέρος μαλλιά ξανθά προς τά επάνω όμοιάζοντα προς τζίβα (κακοκτενισμένα), μύσταξ ξυρισμένος, σακκάκι γκρι καί έν γένει περιβολή όχι καλή.
Μ ετ’ ολίγον είδε καί τον Καμπανίδην βαδίζοντα έναντι τής εισόδου τοΰ ναοΰ, ταυτοχρόνως δέ καί τό αύτοκίνητον τοϋ 'Υπουργοΰ νά σταθμεύη προ τής εισόδου τοϋ ναοΰ.
Δέν εΐδε τον 'Υπουργόν διότι εΐχεν ε ’.σέλθη έντός τοϋ ναοΰ χωρίς νά τον άντιληφθή.
Μ ετ’ ολίγον έχων φαίνεται έστραμμένην άλλαχοΰ τήν προσοχήν δέν. άντελή
φθη ότι ό 'Υπουργός είχε έπιβιβασθή τοΰ αυτοκινήτου καί έτέθη τοΰτο εις κίνησιν,
όταν δέ άντελήφθη τοΰτο, είδε τό άνωτέρω περιγραφόμενον άγνωστον πρόσωπον νά
τοΰ κάνη νεΰμα ύποδηλοΰν διά τούτου ότι επέστη ή στιγμή ίνα έπιτεθή. Ή γέρθη τότε
τής θέσεώς του καί ένω τό αύτοκίνητον εΐχεν άπομακρυνθή ολίγα βήματα έρριψε
κατ’ αύτοΰ μία χειροβομβίδα. 'Υπό ποιας συνθήκας έφονεύθη ό 'Υπουργός καί τί
μετά ταϋτα έπηκολούθησε έξετέθη άνωτέρω.
Αύτή είναι ή βιογραφία τοΰ νέου, πού άπό τή στιγμή όπου μπλέχτηκε στά δί
κτυα τοΰ κομμουνισμού διαρκώς έσπρώχνετο βαθύτερα στο έγκλημα μέχρις ότου
τυφλωμένος άπό τό φανατισμό άφήρεσε τή ζωή ένός άξιου Έλληνος καί ήκουσε τήν
καταδίκη του εις θάνατον, ή οποία όμως δέν έξετελέσθη, για τί ή Π ολιτεία ύψηλόφρων
έκρινεν ότι άρκετή έκδήλωσις ύπήρξεν ή άφύπνισίς του καί ότι άρκεΐ ώς εξιλα
σμός ή ισόβιος αύτοΰ κάθειρξις.

Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΣ
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΕΠΙΚΕΚΗΡΥΓΜΕΝΟΥ ΑΟΛΟΦΟΝΟΥ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ
Την 2αν Μαρτίου 1954 καί περί ώραν 19.30' ύπό της 'Υποδιευθύνσεως Γ ε
νικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, συνελήφθη ό επικίνδυνος κομμουνιστής Κωστακος
Κω νσταντίνος δστις διά την πολλαπλήν άντεθνικήν του δρασιν ιδία εις τον τομέα
τής στενής αύτοαμύνης, τής κομμουνιστικής Όργανώσεως Πειραιώς, κατεζητεϊτο
δυνάμει ενταλμάτων συλλήψεως καί ειχεν έπικηρυχθή εις ληστήν διά τής ύπ’ άριθ.
257/1949 άποφάσεως τής Ε .Δ .Α .Ν . ’Αττικής, αντί του ποσοΰ των 10.000.000 δρα
χμών διά τήν σύλληψίν του καί 3.000.000 διά τήν άποτελεσματικήν κατάδοσίν του.
Οδτος κατόπιν έντολής τής έξω τής Ελλάδος εύρισκομένης ήγεσίας τοϋ Κ.
Κ .Ε . όπως εις τάς πόλεις συσταθοΰν παράνομοι οργανώσεις «Στενής Αύτοάμυνας»
προς ένίσχυσιν τοΰ έργου τών κομμουνιστικών συμμοριών εις τάς πόλεις, συνεκρότησεν κατά τό τέλος τοΰ 1948 έν Π ειραιεΐ ομάδα αύτοαμύνης άποτελουμένην άπό
τον ίδιον ως υπεύθυνον, υπό τό ψευδώνυμον «Σ π ΰ ρ ο ς» καί άπό τούς Κυριακάκην
Ή λία ν ομαδάρχην, Μαρουλακον Π αναγιώ την καί Πλαντατζήν Χρηστόν ώς
μέλη. Καθοδηγητής τής όμάδος αύτής ήτο ό Οίκονόμου Γεώ ργιος, υπό τό ψευ
δώνυμον « Ν ώ ντας » , ό όποιος κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα ήτο καί γραμματεύς
τής ’ Επιτροπής Πόλης Πειραιώς τής Κ .Ο .Π .
'Ο Κυριακάκης Ή λιας, έκτελών εντολήν δοθείσαν αύτώ υπό τοϋ καθοδηγητοϋ του Οικονόμου Γεουργίου, τήν 13.30' ώραν τής 8-12-48 έδολοφόνησεν έξωθι
τής έπί τής όδοΰ Οίδίποδος 1 εις Κορυδαλλόν οικίας του, τον άρχιφύλακα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων Κάλλιαν Ίωάννην διά πιστολιού, πλήξας τούτον εις τον θώρακα καί
τήν κοιλίαν, μεθ’ ό καταδιωχθείς έςηφανίσθη, μή έξακριβωθείσης τότε τής ταυτό
τητάς του. Χαρακτηριστικόν εις τήν ΰπόθεσιν ταύτην είναι ότι, ό παρανόμως κυκλο
φορών «Ριζοσπάστης» τής 29-12-48 έδημοσίευσεν είδησιν, ότι ό άτυχής Κάλλιας ’ Ιω
άννης, έφονεύθη άπό έλεύθερον σκοπευτήν. Έ πίσηε κατά τάς έσπερινάς ώρας τής 21
’Ιανουάριου 1949 έγένοντο δολιοφθορά! εις τούς κατανεμητάς τοΰ ήλεκηρικοΰ ρεύ
ματος έπί τής όδοΰ Καισαρείας (Νίκαιας) καί τών οδών Ά γ . Δημητρίου καί Σαλαμΐνος (Ταμπουρίων) καθώς καί άπόπειρα τοιαύτης πράξεως εις τον Σταθμόν Ε .Η .Σ .
Πειραιώς ότε καί συνελήφθησαν οί αυτουργοί Κυριακάκης, Μαρουλάκος καί Πλαντατζής παραπεμφθέντες εις τό Στρατοδικείου.
'Ομοίως ό αυτός Κυριακάκης είχ ε συλλάβει τό σχέδιον νά έκτελέση δια συ
νεργάτου του τήν δολοφονίαν τοϋ ’Αμερικανού Στρατηγού B A N -Φ Λ ΙΤ εντός τοΰ
Ξενοδοχείου Μ. Βρεττανίας. 'Η άνωτέρω Κομμ. Όργάνωσις διέθετεν έ'μπιστον μέ
λος της τον έπίσης συλληφθέντα Για ννέλην Ίω άννην, δστις, ώς προέκυψεν έκ τής
προανακρίσεως, ειχεν έπιφορτισθή νά έφοδιάζη, τήν όργάνωσιν με όπλα καί ούτω
διά τοΰ γνωστοΰ του συλληφθέντος Μινάνδρου ’ Α ντω νίου, εργαζομένου εις κατά
στημα πωλήσεως εκρηκτικών υλών, έλαβε έπί πληρωμή άντί 850.000 δραχμών, δυο
πιστόλια διαδοχικώς, μετ άναλόγων σφαιρών καί μίαν όκάν καί ήμισυ περίπου εκκρηκτικής ύλης (δυναμίτιδος) καί 3-4 καψύλια κατά τό χρονικόν διάστημα τοϋ τέ
λους 1948 καί άρχάς 1949. Διά τών όπλων τούτων έξωπλίσθησαν ό Κυριακακης
Ή λίας καί ό Κωστακος Κων/νος. Ή εκρηκτική ύλη καί τά καψύλια παραληφθεντα
άρχικώς υπό τοΰ Γιαννέλη Ίωάννου, παρεδόθησαν είς τον υπεύθυνον τής όμάδος
Κωστακον, όστις έν συνεχεία τά παρέδωσεν καθ’ οδόν είς τον ομαδάρχην Κυριακακην Ή λίαν τήν 19-1-49 προς όν έδωσεν έντολήν διά διάπραξιν δολιοφθορών είς κα
τανεμητάς ήλεκτρικοΰ ρεύματος, αΐτινες πράξεις έλαβον χώραν ώς άνωτέρω άνεφέρθη, κατά τάς έσπερινάς ώρας τής 21-1-49. Τοϋ Κωστάκου Κωνσταντίνου δεν
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άπεκαλύφθη τότε ή ταυτότης, άλλά βραδύτερον καί διά τήν όλην του δρασιν
έπεκηρύχθη εις ληστήν. Μετά τήν διάπραξιν των άνωτέρω δολιοφθορών καί τήν
σύλληψιν των Κυριακάκη. Μαρουλάκου, Πλαντατζή, κατά Φεβρουάριον 1949 κατεβλήθη προσπάθεια έκ μέρους του Οικονόμου Γεωργίου ύπό τήν ιδιότητά του ώς καθοδηγητού τής Στενής αύτοαμύνης καί τοΰ Κωστάκου Κων/νου, ώς υπευθύνου ταύτης, όπως οργανούσουν άλλην ομάδα κρούσεως προς διάπραξιν καί έτέρας τρομοκρα
τικής πράξεως. Ουτω ό Οικονόμου έδωκεν σχετικήν εντολήν καί ε'φερεν τον
Κωστακον εις επαφήν μέ άγνωστον πρόσωπον, οπερ παρέδωσεν εις αυτόν εκρηκτι
κόν μηχάνημα. Ό Κωστακος όμως ώς ό ίδιος ομολογεί άπεφάσισε νά άποχωρήση
τής όργανώσεως, δι’ ο καί κατέστρεψε τό μηχάνημα τούτο κατά τον ’Απρίλιον τού
1949 καί άπεκρύβη εις τό δωμάτιον όπου συνελήφθη.
Ή δρασις έκάστου των άνωτέρω περιληπτικούς έχει ώς εξής :
1)
Οικονόμου Γεώ ργιος τού Νικολάου καί Μαρίας γεν. 1917, μηχανουργός
έκ Κλείβου Καλαμπάκας, κάτοικος οδού Ρούσβελτ 2. Ουτοςκατά τήν κατοχήν καί
δή τό 1943, ώργανώθη εις τό ΕΑΜ καί διετέλεσε καθοδηγητής τής Ταμιακής Έ π ιτροπής. Κατά τό 1945 ώρ^ανούθ, εις τό Κ Κ Ε ώς τακτικόν μέλος λόγου τής έπιδειχθείοης ικανότητάς του, άνήλθε τάς β:θμίδος αυτού, γενόμενος οΰτω ήγετικόν

Κων/νος Κοιστακος

Γεώρ. Οικονόμου

’Ιωάν. Γιαννέλης

στέλεχος τής Κ Ο Π . παραμείνας ώς τοιοΰτον μέχρι τού 1948. Κατά τό χρονικόν
τούτο διάστημα, ήτοι άπό τού 1945—1948 διετέλεσε συνδικαλιστικόν μέλος τού
Προεδρείου ΕΠ Ο Ν Πειραιώς. Τώ άνετέθησαν ύπό τής 2ας όλομελείας τοΰ Κ Κ Ε
ή γραμματεία τής ΕΠ Ο Ν Πειραιώς καί εκλέγεται έν ταύτώ μέλος τού Προεδρείου
τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου. Ε π ίσ η ς διετέλεσε γραμματεύς τής Επιτροπής Πό
λης Πειραιώς καί έτύγχανεν έπαγγελματοποιημένον στέλεχος. ’Ανεπάγγελτος ών
άπέζη έκ τών χρημάτων τής ΚΟ Π . Ούτος τό 1947 έτύγχανεν καθοδηγητής τής
αύτοαμύνης Γ ' Ά χτίδος Πειραιώς καί ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην έστρατολόγει
νέους διά τούς συμμορίτας. Τό 1949 συνελήφθη έντός κρύπτης. Εΐσαχθείς εις δί
κην κατεδικάσθη ύπό τού έκτάκτου Στρατοδικείου ’Αθηνών εις τήν ποινήν τοΰ θα
νάτου. Τήν 2-10-53 άπεφυλακίσθη έκ τών φυλάκων Αΐγίνης, καθ’ ότι ή μετριασθεΐσα
εις ισόβια άρχική ποινή του, έμετριάσθη κατ’ άναθεώρησιν εις 3 Ιψ έτών φυλάκισιν.
2)
Κωστακος Κων/νος τού Νικολάου καί Μαρίας, έκ Συκέας—Λακωνίας,
γεν. 1917, έπιπλοποιός. Τό έτος 1943, περίπου έγινε μέλος τοΰ Κ Κ Ε καί είργάσθη
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κατά τήν κατοχήν 1943—1944 ώς άπλοΰν μέλους τοΰ ΕΑΜ 'Αγίας Σοφίας. Το 1944,
διαρκοϋντος τοΰ κινήματος, είργάσθη είς τήν ’Αχτίδα Κοκκινιας ώς Γραμματεύς ΚΟ Β.
Τάς άρχάς τοΰ 1946. έφοίτησεν επί τρίμηνον εις τήν Άνωτέραν Σχολήν Σ τ ε
λεχών τής Κ .Ε . τοΰ Κ Κ Ε , ήτις έ'φερε τήν έπωνυμίαν Δ . ΓΑΥΝΟ Υ.
Μετά τήν άποφοίτησίν του έτοποθετήθη ώς μέλος τοΰ Γραφείου τής Β ' Ά χ τίδος Κοκκινιας καί εύθύς μετ’ ολίγον ώς 2ος Γραμματεύς (’ Οργανωτικός) τής ιδίας
Ά χτίδος. Συνελήφθη τήν 31-1-47 ώς ύποπτος τής δολοφονίας τοΰ άρχηγοΰ τής X
Κοκκινιας καί Κουτσικαρίου Καράμπελα Γεωργίου, άποφυλακισθείς δυνάμει άπαλλακτικοΰ Βουλεύματος. Τον ’Απρίλιον τοΰ 1947, μετά τήν άποφυλάκισίν του, έτο
ποθετήθη καί αύθις ώς 2ος γραμματεύς Ά χτίδος Κοκκινιας, μέχρις Αύγούστου
1947. οπότε έτοποθετήθη είς τήν Κομμουνιστικήν Όργάνωσιν Έπαγγελματιών
Πειραιώς, μέχρις άρχάς 1948, οπότε έτοποθετήθη έντολή τοΰ Γραμματέως τής ’ Ε 
πιτροπής Πόλης τής Κ .Ο .Π . είς παράνομον όργάνωσιν, φυγαδεύσεως κομμουνιστών
είς το Βουνό καί έν συνεχεία μετ’ ολίγους μήνας έτοποθετήθη περί τά τέλη 1948 είς
τήν στενήν αυτοάμυναν ώς καθοδηγητής όμάδος σαμποτέρ καί τρομοκρατών.
'Υπό τήν τελευταίαν υπευθυνότητα εδωσεν έντολήν καί τά μέσα (δυναμίτιδα)
έκτελέσεως τών γνωστών τρομοκρατικών ένεργειών τής 18-1-49 τοΰ σαμποτάζ είς
τούς κατανεμητάς ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί άπόπειραν είς ’ Ηλεκτρικόν Σταθμόν
’Αθηνών—Πειραιώς, οπότε συνελήφθησαν οί άμεσοι αύτουργοί Κυριακάκης Ή λίας,
Μαρουλακος Παναγιώτης καί ΓΙλαντατζής Χρήστος. Τότε είχε διαφύγει τήν σύλληψιν. Κατείχε πλαστήν ταύτότητα ύπό τά στοιχεία Πάντος Παναγιώτης, φυματικός
αρτεργάτης καί έφερεν τό κομματικόν ψευδώνυμον «Σ Π Υ Ρ Ο Σ » . Έτύγχανεν έπαγγελματοποιημένον στέλεχος άπό τήν περίοδον τής κατοχής. Διά τήν σοβαράν κομ
μουνιστικήν δρασιν, ήν είχ ε αναπτύξει είς τήν περιφέρειαν Πειραιώς κατεδιώκετο
δυνάμει τοΰ ύπ’ άοιθ. 60/49 έντάλματος συλλήψεως τοΰ Είσηγητοΰ ’ Εκτάκτου
Στρατοδικείου ’Αθηνών καί εϊχεν έπικηρυχθή είς ληστήν διά τήν έ'κνομον δρασιν
του, άντί ποσοϋ 10.000.000 διά τήν σύλληψίν του καί 3.000.000 διά τήν απο
τελεσματικήν κατάδοσίν του, δυνάμει τής ύπ’ άριθ, 257/28-12-49 άποφάσεως
ΕΔ Α Ν "Αττικής.
3)
Γιαννέλης ’ Ιωάννης τοΰ Βασιλείου καί τής Βασιλικής γεν. 1919 έν Π ειραιεΐ λογιστής, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Βασ. Γεωργίου άριθ. 40. Ά π ό τάς άρχάς
τοΰ μηνός ’ Ιουλίου 1948 μέχρις Αύγούστου 1949, οτε έστρατεύθη, ήτο (οργανωμέ
νος είς τον ύποτομέα τοΰ Κέντρου αύτοαμύνης Πειραιώς καί καθωδηγεΐτο ύπό τοΰ
Άποστολίδη Ή λία ύπευθύνου τοΰ αύτοΰ ύποτομέως, μέχρι τέλη 1948, είτα δέ ύπό
τοΰ ύπευθύνου ολοκλήρου τής αύτοαμύνης Πειραιώς Γεωργίου Νικολάου, γνωστού
ύπό τό ψευδώνυμον «Ν ΙΚ Η Τ Α Σ ».
Κατά τό κίνημα τοΰ Δεκεμβρίου 1944 συνελήφθη καί άπεστάλη ε ίς ’Έ λ—Τάμπα.
Έπανελθών τό έτος 1945, κατετάγη είς τήν 22αν Ταξιαρχίαν καί είς τό 508 Τάγμα,
ένθα έξεδηλοΰτο καί προεκάλει διενέξεις ύπέρ τοΰ Κ Κ Ε καί γενικώς ή διαγωγή του
ύπήρξεν αντιστρατιωτική καί άντεθνική. Τήν 26-7-45 άπελύθη έκ τοΰ Στρατοΰ διά λό
γους ύγείας καί εύθύς άμέσως ώργανώθη είς τήν Κομμουνιστικήν Όργάνωσιν τών
’ Ιδιωτικών 'Υπαλλήλων Πειραιώς, παραμείνας μέχρι τοΰ μηνός’Ιουλίου 1948, οπότε,
λόγω έλλείψεως μελών αύτοαμύνης ένετάχθη είς τον άνωτέρω τομέα αύτής. Τυγ
χάνει δέ φανατικός καί αμετανόητος κομμουνιστής, καθ’ όσον έλθών είς άντιπαράστασιν μετά στελεχών καθοδηγητών του, έν τη αύτοαμύνη Πειραιώς, έξηκολούθησε
νά άρνήται τήν άντεθνικήν του δρασιν. Οΰτος παραπεμφθείς είς ’Έκτακτον Στρατο
δικείων Αθηνών διά παράβασιν Γ /4 6 Υ’ηφίσματος κατεδικάσθη είς ισόβια δεσμά.
Άσκήσας άναθεώρησιν είς Πενταμελές Έ φετεΐον Αθηνών διά τής ύπ’ άριθ. 683/53
άποφάσεως ήθωώθη.
Έξελθών τών φυλακών τήν 7-12-53 ήρνήθη νά ύπογράψη δήλωσιν άποκηρύξεως τοΰ Κ Κ Ε καί έδήλωσεν δτι είναι κομμουνιστής.
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—Γενικά περί εγκλήματος και εγκληματίαν.
—Τό πρόβλημα, τό όποιον αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος από τής γεννήαεώς τον.
—Πώς μορφώνεται δ εγκληματικός χαρακτήρ.
—Ποιοι οροί ενισχύουν γενικώς την εγκληματικότητα κατά την εποχήν αυτήν.

1. Γενικά περί εγκλήματος καί έγκλημα τίου.
Κατά το παρελθόν ή νομική επιστήμη καί είδικώτερον ό ποινικός αύτής κλά
δος έξήταζεν τό έγκλημα κεχωρισμένως άπό τον έγκληματίαν. Τό αύτό έπραττε καί
ή ιατρική έρευνώσα τήν άσθένειαν χωριστά άπό τον άσθενή. Σήμερον όμως έπεκράτησε ή άποψις ότι αί έννοιαι έγκλημ α , ασθένεια, είναι άπλαΐ άφαιρέσεις
του επιστημονικού πνεύματος τάς όποιας έμόρφωσαν άπό τήν έξέτασιν τοϋ έγ 
κληματίου καί του πάσχοντος άνθρώπου. Ε κ είν ο πού πράγματι υπάρχει είναι ό
εγκληματίας ή ό άσθενής άνθρωπος.
Κατωτέρω θά έξετάσωμεν ψυχολογικώς τον έγκληματίαν. Έ ν πρώτοις άς
ίδωμεν πώς δυνάμεθα νά όρίσωμεν τ ί είναι εγκληματίας. ’ Εάν εϊπωμεν ότι έγκληματίας είναι ό παραβαίνων νόμον τινά τότε όρίζομεν αυτόν άναλόγως τοϋ εγκλήματος
δηλ. άκολόυθώμεν τάς παλαιάς άρχάς τής ποινικής έπιστήμης. Οί νόμοι εις μίαν
πολιτείαν είναι τόσοι, ώστε ένίοτε παραμελεΐται ή τήρησις αυτών ύπό των πολιτών.
Έ ξ άλλου υπάρχουν άνθρωποι, που διαπράττουν έγκλήματα χωρίς νά παραβαίνουν
φανερά ίσχύοντά τινα νόμον. Δεν δυνάμεθα λοιπόν άπό τό έγκλημα νά όρίσωμεν
τον έγκληματίαν πρέπει νά είσέλθωμεν βαθύτερον εις τον χαρακτήρα τοϋ έγκληματοϋντος άνθρώπου νά εΰρωμεν ποια τά κύρια γνωρίσματα αότοΰ. Προς τοΰτο θά
στηριχθώμεν έπί τής ’Ατομικής Ψυχολογίας.
'Ο άνθρωπος ώς γνωστόν είναι ζώον κοινωνικόν όπως προ πολλοΰ ύπεστήριξεν
ό Α ριστοτέλης. 'Ως ζώον κοινωνικόν, προωρισμένον νά ζήση συμβιωτικώς έχει
έμφυτον τήν πρός κοινωνικήν ζωήν ικανότητα, πού λέγεται κοινω νικόν συναί
σθημα. Τοϋτο άμα άναπτυχθή καθιστά ικανόν τον άνθρωπον νά ζήση άρμονικώς
έν άλληλεγγύη μέ τούς άλλους άνθρώπους. 'Η κοινωνικότηςλοιπόν είναι τόκύριονγνώρισμα τής άνθρωπίνης φύσεως. 'Η άνθρωπίνη ιστορία καί κάθε άτομική άνθρωπίνη
άνάπτυξις άποδεικνύει τήν κοινωνικότητα αυτήν τοϋ άνθρώπου. Καί άν δεν λάβωμεν ύπ’ όψιν τό παρελθόν τοϋ άνθρώπου, σήμερον γνωρίζομεν ότι κάθε άνθρωπος
γεννάται μέσα σέ άνθρώπινον περιβάλλον, εις τό όποιον ύποχρεοΰται νά ζήση.

2. Τό πρόβλημα τό όποιον α ν τιμ ετω π ίζει κάθε άνθρωπος άπό τής γεννήσεώς του.
’Από τής γεννήσεώς του κάθε άνθρωπος άντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τό ό
ποιον πρέπει νά λύση. Τοΰτο διατυπώνεται φιλοσοφικώς « ’ Ε γώ —ού έ γ ώ » , ήτοι τ ί
είμ α ι έγώ , τ ί είνα ι ό κόσμος καί ποϊαι αί σχέσεις μεταξύ αύτών. Θά μοΰ πήτε
ίσως. Μά πώς, άπό τής νηπιακής ήλικίας θά λύση ό άνθρωπος τέτοια δύσκολα φι
λοσοφικά προβλήματα εις τά όποια οί φιλόσοφοι έδυσκολεύθησαν νά δώσουν ίκανοποιηνικήν λύσιν ; Άπαντών, λέγω, ότι δεν πρόκειται περί λογικής κατανοήσεως,
άλλά μάλλον περί συναισθηματικής κρίσεως διά τής οποίας ό νεαρός άνθρωπος δο
κιμάζει ένα βίω μα διά τον έαυτόν του, δηλ. τ ί άξια έχει αυτός. Κατά τήν παιδικήν
αυτήν έποχήν, εαυτός, θεωρείται τό σώμα. Δεύτερον ένα βίω μ α περί τοϋ περί-
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βάλλοντος δηλ. αν τδ περιβάλλον είναι εύνοϊχδν προς αύτδν ή παρεμβάλλει δυσκο
λίας εις την άτομικήν του άνάπτυξιν. Τά δύο αυτά βιώματα δοκιμάζει καί άντιλαμβάνεται καί τδ νήπιον. Κατ’ άρχάς τδ παιδί αισθάνεται ενα λυπηρδ συναίσθημα μειο
νεξίας δηλ. δτι δεν έχει τήν ικανότητα νά ζήση ή να έκτελέση ώρισμένην ένέργειαν.
'Η βοήθεια δμως πού τοΰ παρέχει τδ περιβάλλον τδ ενθαρρύνει καί προσπαθεί νά
ύπερνικήση τήν μειονεξίαν του, νά μεγαλώση καί νά γίνη ίκανδν νά ζήση ώς χρή
σιμος άνθρωπος. "Αν συμβή δμως αύτδς νά έχη σώμα πολύ μειονεκτικόν, συγχρό
νως δέ τδ περιβάλλον νά φανή δυσμενές πρδς αύτό, τότε λαμβάνει στάσιν εχθρικήν
πρδς τδ περιβάλλον, δηλ. τούς άνθρώπους. Δ ι’ έαυτδν δέ πιστεύει δτι δέν είναι ίκανδς
νά ζήση φιλικώς πρδς τοιοΰτον περιβάλλον.'Η εχθρική αύτή διάθεσις, πού θά'λάβη
άπέναντι τής κοινωνίας άποτελεΐ τδ κύριον γνώρισμα τοΰ εγκληματικού χαρακτήρος. Μέ τήν εχθρικήν αύτήν διάθεσιν άργότερα θά έκτελέση έγκληματικάς πράξεις.
Είς τδν έγκληματικδν λοιπδν χαρακτήρα διακρίνομεν ίσχυρδν συναίσθημα μειονε
ξίας καί επειδή πιστεύει δτι ύφίσταται μειονεξίαν άπδ τδ περιβάλλον, τήν κοινωνίαν,
λαμβάνει εχθρικήν στάσιν προσπαθών μέ άντικοινωνικάς πράξεις βίας νά έπιβληθή είς
αύτήν. Δ ιά νά εννοήσετε δτι τδ ίσχυρδν συναίσθημα τής μειονεξίας προκαλεΐ τήν
άντίδρασιν βιαίας επιβολής άρκεΐ νά σκεφθήτε πώς άντιδρα ένας, πού προσεβλήθη,
δηλ. έμειώθη ή άξια του π.χ. ένας καθηγητής είς τδν όποιον μαθηταί τινές έφέρθησαν άνευλαβώς. Συνήθως σπεύδει νά ραπίση ή καί νά δείρη τδν μαθητήν. Ό εγκλη
ματίας φέρεται σάν νά ζή είς εχθρικήν χώραν, έχει ίσχυρδν συναίσθημα άνασφαλείας.
Βλέπει παντού κινδύνους καί εχθρούς. Ό έγκληματίας είναι άνθρωπος άποθαρρημένος διότι έπαυσε νά πιστεύη δτι είναι ίκανδς νά ζήση ώς κοινωνικδς άνθρωπος;
προσφέρων ύπηρεσίας είς τήν κοινωνίαν. Έάν φαίνεται δτι δεικνύει θάρρος τοϋτο είναι
μάλλον έπίφασις θάρρους τοΰ απελπισμένου. Είναι δεισιδαίμων, φοβείται καί τδν ί 
σκιον του. Συνήθως εγκληματεί κατά- ασθενών καί άνυπερασπίστων καί κρυπτό
μενος. 'Ο έγκληματίας έχει συνειδητήν τήν έχθρότητά του πρδς τήν κοινωνίαν καί
μάλιστα τήν διακηρύττει. 'Ως κοινωνίαν φιλικήν θεωρεί τήν έγκληματικήν παρέαν
του. "Ε χει μάλιστα μορφώσει καί ιδιαίτερη γλώσσα, ιδιαιτέρας έκφράσεις μέ τάς
όποιας συνεννοείται μέ τούς συντρόφους του.
’Ά ν συγκρίνωμεν τδν έγκληματίαν πρδς τδν νευρωτικόν παρατηροΰμεν δτι.
άμφότεροι έχουν τήν αύτήν έχθρικήν διάθεσιν πρδς τήν κοινωνίαν δηλ. δέν έχουν
αναπτύξει τδ κοινωνικόν των συναίσθημα, δέν θέλουν νά συνεργασθοϋν μέ αυτήν.
Ά λ λ ’ ό μέν νευρωτικός έχει καταστήσει τήν-διάθεσιν αύτήν άσυνείδητον, ένώ ό έγ 
κληματίας συνειδητήν. 'Ο νευρωτικός λέγει δέν θέλω νά συνεργασθώ διότι είμαι
άρρωστος, ό έγκληματίας λέγει μισώ τήν κοινωνίαν θέλω νά τήν βλάψω. 'Ο ένας
μεταχειρίζεται τήν άσθένειαν διά νά άποφύγη τήν ευθύνην διά τήν μή έκτέλεσιν τώνκαθηκόντων τής ζωής, δ δέ άλλος τδ μίσος κατά τής κοινωνίας.

3. Πώς μορφ ώ νεται ό εγκλημα τικό ς χαρακτήρ.
ΓΙρδς έξήγησιν τής μορφώσεως τοΰ χαρατήρος έν γένει καί ιδιαιτέρως τοΰ έγκληματικοΰ τοιούτου, έστηρίχθησαν είς διαφόρους θεωρίας.'Η πρώτη ή τοΰ ε μ φ ύ 
του θεωρεί τδν χαρακτήρα έμφυτον ή κληρονομικώς μεταδιδόμενον. Μέ τήν θεω
ρίαν αύτήν προσεπάθησεν ό Λομπρόζο νά έξηγήση τήν μόρφωσιν τοΰ έγκληματικοΰ
χαρακτήρος. "Αλλοι δέχονται τήν έπίδρασιν τοΰ περιβάλλοντος, ήτοι τήν θεω
ρίαν τοΰ επ ίκ τητου, ώς τδν άποφασιστικόν παράγοντα. Τρίτοι τέλος ύποστηρίζουν τήν συγκλίνουσαν Θεωρίαν, τήν έπίδρασιν δηλαδή άμφοτέρων. 'Ο χαρα
κτήρ είναι ή συνισταμένη τής έπιδράσεως τών έμφύτων προδιαθέσεων καί τοΰ,
περιβάλλοντος. 'Η ’Ατομική Ψυχολογία υποστηρίζει ότι τά δεδομένα τής μορφώ
σεως τοΰ χαρακτήρος είναι όντως αί κληρονομικαί καταβολαί καί τδ περιβάλλον,
άλλ’ ύπεράνω αύτών τήν άποφασιστικήν έξ αύτών κατεύθυνσιν δίδει ή έν τώ άνθρώπω
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εΐσαγομένη (πόθεν, άγνωστον) δημιουργική ενέργεια, ή ψυχή, ή εντελέχεια. Αυτή
εχ ει τό βέτο, αύτή ώς νά έχη γνώσιν των δεδομένων καθορίζει τό αποτέλεσμα δεχομένη τήν άποτελεσματικήν έπίδρασιν θερισμένων επιδράσεων. Ή ’Ατομική Ψυ
χολογία εισάγει έ'να απροσδιόριστον παράγοντα, τήν ψυχήν. Διά τούτο δεν γνωρίζομεν έκ των προτέρων πώς θά ένεργήση, έστω και αν εχωμεν έκ των προτέρων
τα δεδομένα.
< Έ π ί τη βάσει τής τελευταίας θεωρίας ας ίδωμεν πώς μορφώνεται ό εγκλημα
τικός χαρακτήρ. Σύμφωνα μέ τον ορισμόν τού έγκληματίου, θά άναζητήσωμεν ποια
έκ τών δεδομένων εντείνουν τό συναίσθημα τής μειονεξίας. ’ Εάν τό παιδί εχει κλη
ρονομήσει σωματικόν οργανισμόν μειονεκτικόν π.χ. είναι πολύ άσχημον, κωφόν,
χωλόν, ύπερβολικά κοντόν, έχει σκολίοισιν, φίμωσιν κ.λ.π. Τό παιδί αισθάνεται ίσχυρότερον τό κοινωνικόν συναίσθημα τής μειονεξίας.· Θεωρεί τον εαυτόν του ανίκανον
νά γίνη άρτιος άνθρωπος. Έάν δέ τύχη νά μή ένθαρρυνθή άπό τό περιβάλλον, τουναν
τίον νά ύποστή έξευτελισμούς, τότε κάνει ένα σχέδιον ζωής μέ εχθρικήν τάσιν απέ
ναντι τοϋ περιβάλλοντος, κατέχεται άπό, φόβον, διαβλέπει παντού κινδύνους, θεω
ρεί όλους εχθρούς του. "Ενεκα τούτου είναι πιθανώτατον οτι θά λάβη εχθρικήν στά
σιν άπέναντι τών άλλων άνθρώπων δηλ. θά έχη τό κύριον γνώρισμα τού εγκλημα
τικού χαρακτήρος. Μεταγενέστεραι έμπειρίαι νέων έξευτελισμών καί απογοητεύ
σεων θά σταθεροποιήσουν τήν εχθρικήν αυτήν στάσιν.
’Επίσης παιδιά τά όποια άνέθρεψαν μέ χαϊδεμένη άνατροφή, είναι πιθανόν
ν’ άποκτήσουν τήν εχθρικήν διάθεσιν. Κατ’ αυτήν τό παιδί ικανοποιεί τάχιστα όλας
τάς επιθυμίας, μαθαίνει μόνον νά λαμβάνη δώρα καί περιποιήσεις χωρίς αύτό νά
δίδη τίποτε, ούτε τό άφίνουν νά κάμη τίποτε. Καί είς αύτό τό παιδί δυναμώνει τό
συναίσθημα τής μειονεξίας. Νομίζει οτι δέν μπορεί χωρίς συνεχή βοήθειαν τών άλ
λων νά ζήση. ’Αργότερα όμως, πού θά ζητήσουν απ’ αυτό νά προσφέρη καί αύτό
κά τι τότε θά τό θεωρήση ώς δείγμα έχθρότητος. ώς άδικον άπαίτησιν καί θά λάβη
καί αύτό εχθρικήν στάσιν απέναντι τής κοινωνίας.
’ Επίσης παιδιά τά όποια έστερήθησαν τών απαραιτήτων απαιτήσεων τής ζωής,
π.χ. τά λίαν άπορα παιδιά, πού ήναγκάσθησαν άπό μικράς ήλικίας νά έργασθούν
προς κερδοσκοπίαν. Αισθάνονται ισχυρόν συναίσθημα κοινωνικής μειονεξίας καί
εχθρότητα προς τήν κοινωνίαν τήν όποιαν θεο^ροΰν αιτίαν τής καταστάσεώε των.
Καί αύτά είναι τά μάλλον πιθανόν νά λάβουν τόν εγκληματικόν χαρακτήρα.
Τέλος τά παιδιά πού δέν άπήλαυσαν τήν άναγκαίαν άγάπην, τά ορφανά τά τών
διαλελυμένων γάμων, τά νόθα, τά ζήσαντα ύπό μητρυιάν κλπ., τά ύποστάντα τήν
λίαν αύστηράν άνατροφήν είναι τελείως φυσικόν νά λάβουν εχθρικήν στάσιν άπέναντι τής κοινωνίας.
"Αμα ό νεαρός άνθρωπος άπό τής ήλικίας τών δ πρώτων ετών λάβη τοιαύτην
στάσιν, τότε προσπαθεί διά μεταγενεστέρων έμρειριών νά τήν δικαιολογήση καί
σταθεροποιήση.
Μάλιστα, ενεργεί τοιουτοτρόπως ώστε νά προκαλή γεγονότα προς άπόδειξιν
τής στάσεώς του αύτής (σκόπιμος πρόσληψις). Προς θεραπείαν μοΰ έφεραν κόρην
ήλικίας 18 έτοίν εύπορου καί καλής οικογένειας μέ τήν κατηγορίαν ότι εκλεπτε άπό
τό σπίτι διάφορα πράγματα καί τά έπώλει. ’ Εσχάτως είχε κλέψει τρεις άνδρικάς
ενδυμασίας (τήν εποχήν τής ξενικής κατοχής). 'Η ψυχολογική έξέτασις άπέδειξεν
ότι ή κόρη μετά τόν θάνατον τής μητέρας πού συνέβη όταν αύτή ήτο 5 ετών, έθεώρει τήν μητρυιάν της ώς τόν μεγαλύτερον εχθρόν της. ’Έ κλεπτε λοιπόν άπό έλλειψιν άγάπης ή άπό εχθρότητα προς τήν μητρυιάν. ’Έ χω εξετάσει πολλά παιδιά πού
έκλεπτον διότι έστερήθησαν τής άναγκαίας άγάπης. Διά τούτο δυνάμεθα νά είπωμεν
ότι ή έχθρική στάσις τού έγκληματίου είναι έσφαλμένος τρόπος έπιδιώξεως τής πο
θητής άγάπης.
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Έ χ ω ύπ’ οψιν μου πολλά παραδείγματα εγκληματιών διά νά καταστήσω επο
πτικήν την θεωρίαν πού άνέπτυξα ανωτέρω (Χ). προτιμώ όμως διά νά μή μακρύνω
το άρθρον μου νά συνεχίσω την συμπλήρωσιν τοϋ θέματος.

4. Π οιοι οροί ενισχύουν γενικώ ς τήν εγκλημα τικό τητα κατά την επο
χήν αυτήν.
’Ανωτέρω άνεφέραμεν ιδιαιτέρους ατομικούς παράγοντας τής μορφώσεως
του έγκληματικοϋ χαρακτήρος έκάστου ατόμου. 'Υπάρχουν δμως καί οροί τινες γ ε
νικοί, οί όποιοι ενισχύουν τάς ήδη ύπαρχούσας έ χ/.λη ματικάς διαθέσεις εις διάφορα
άτομα ώστε νά εκδηλωθούν. Έ τ σ ι αυξάνει ό άριθμος τών εγκληματιών. ’Ά τομα,
τά όποια παρά τήν έν μέρει εχθρικήν διάθεσιν κατά τής κοινωνίας, ουδέποτε θά κατέφευγον εις τό έγκλημα κατ’ αυτής, τό κάμνουν τώρα ύπό τήν έπίδρασιν νέων όρων.
'Ένας τοιοϋτος παράγιον αύξήσεως τής έγκληματικότητος είναι καί ή εποχή τήν
όποιαν διατρέχομεν. Ά ς ίδωμεν τά γνωρίσματα τής εποχής αύτής.
’Από τής ’Αναγεννήσεως καί εντεύθεν ήρχισε νά ένισχύεται ή τάσις προς αύτοτέλειαν τού άτόμου σχετικώς μέ τήν ομάδα του, τήν κοινωνίαν. ’ Ενώ προηγουμέ
νως ή ώργανωμένη κοινωνία καθώριζε τήν τύχην τού άτόμου, έθεωρεΐτο άξια άνωτέρα τής τού άτόμου. Τό άτομον ήρχισε νά ελευθερώνεται άπό τούς δεσμούς τής
όμάδος. ’Αληθές είναι ότι ό άνθρώπινος λόγος άναγνωρίζει καί κατανοεί εν τοιοΰτον. ’Έ τσ ι καταπίπτουν όλα τά άξιώματα. ’Ήρχισεν νά άνυψώνεται ή άξια διαφό
ρων όμάδων π.χ. τής γυναικός, τής ’Αστικής τάξεως, έγινεν ή άπελευθέρωσις τών
δούλων καί πολλών λαών. Άνυψώθη ή άξια τού παιδιού. Έ ν γένει δέ αί κοινωνικαί
ανισότητες εξετάζονται ύπό τήν άποψιν ότι οφείλονται οχι εις κληρονομικά αίτια.
Α ί λεγόμεναι άτομικαί έλευθερίαι άνεγν ω ρί σθη σαν. Διετρέχομεν λοιπόν τήν εποχήν
τής άνυψώσεως τής άξίας τού άτόμου σχετικώς μέ τήν ομάδα. Τό πρόβλημα τής σχέσεως τού άτόμου προς τήν κοινωνίαν έφαίνετο νά έλύετο υπέρ τού άτόμου. 'Η έμφάνισις όμως τών λεγομένων ολοκληρωτικών Κρατών έσταμάτησε προσωρινώς τήν έξέλιξιν ταύτην. ’Ό χ ι, διϊσχυρίσθησαν ταΰτα, άνώτεοον τού άτόμου είναι τό Κράτος
χάριν τού όποιου πρέπει νά θυσιάζεται τό άτομον, ενώ τό Κράτος πρέπει νά είναι
άπλοΰς οργανισμός διά τήν ευτυχίαν καί τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τού άτόμου. Μέ
τήν άνελευθέραν αυτήν άποψιν τά ολοκληρωτικά Κράτη έσκέφθησαν νά κατακτή
σουν ολον τον κόσμον. Ό πόλεμος έξερράγη. Κατ’ αυτόν, τό πρόβλημα τών σχέσεων
τού άτόμου προς τήν κοινωνίαν έπρόκειτο νά λυθή. 'Η ’Αγγλία καί ή ’Αμερική εις
τάς γνωστάς δηλώσεις τού ’Ατλαντικού διεκήρυξαν τάς άτομικάς ελευθερίας. Τά
ολοκληρωτικά Κράτη ήττήθησαν. Δυστυχώς τό άτομον δέν άπηλευθερώθη, όπως
διεκήρυξαν. Ή έξέλιξις προς τήν αύτονομίαν ή ελευθερίαν τών άτόμων, έσταμάτη
σε πάλιν άπό, τήν παρεμβολήν μιας νέας όργανώσεως τού κομμουνισμού, ό όποιος
όπως πρακτικώς έξελίσσσεται είναι ή ώμοτέρα βία κατά τών έλευθεριών. τού άτό
μου. Αύτά είναι τά γενικά γνωρίσματα τής εποχής. 'Η τάσις ποός άπελευθέρωσιν
τού άτόμου καί προς διατήρησιντών άτομικών έλευθεριών του, άποτελεΐ τό κυριαρχούν
ρεύμα άπό τής εποχής τής ’Αναγεννήσεως παρεμποδίζεται δέ άπό τήν προπαγάν
δαν τού κομμουνισμού. 'Η Ε λλά ς αύτήν τήν στιγμήν είναι πάλιν ή πρωτοπόρος
εις τον άγώνα ύπέρ τών άτομικών έλευθεριών, ίσταται πάλιν άντιμέτωπος τής βίας.
'Η μοίρα της έδωκεν εις αυτήν τήν τιμητικήν αύτήν θέσιν, νά άγωνίζεται διά τά υ
ψηλά ιδεώδη τής άνθρωπότητος.
'Η πάλη αύτή διήγειρεν εις όλους τούς λαούς συναίσθημα άνασφαλείας δηλ.
πιστεύομεν όλοι, ότι περιβαλλόμεθα άπό έχθρούς ότι κίνδυνοι μάς άπειλοΰν. Τό συ
ναίσθημα δέ τής άνασφαλείας μάς κάμνει νά κτυπώμεν άριστερά, καί δεξιά διά νά
(1) "Ιδε : Δ. Μωραΐτου, Πρακτική τής Ά το μ . Ψυχολογίας, σελ. 296—330.
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σωθώμεν. ’Έ τσ ι αυξάνει ή έγκληματικότης. Τό συναίσθημα αύτό είναι έντονώτερον
εις ήμάς συνεπεία τοϋ έπακολουθήσαντος εμφυλίου πολέμου.
'Η έγκληματικότης ηΰξησε καί διότι κατά την διάρκειαν τοϋ πολέμου καί της
κατοχής ή άνθρωπίνη άτομική άξια κατέπεσε, ή άνθρωπίνη ζωή έθυσιάζετο χωρίς
πολλάς διατυπώσεις, χιλιάδες άνθρωποι ίδιου.εν νά φονεύωνται ή νά αποθνήσκουν
άπό τήν πείνα.
'Η άντίληψις τοιούτων σαδιστικών πράξεων διεγείρει άνάλογον τάσιν εις τούς
έχοντας ήδη τήν εχθρικήν στάσιν άπέναντι τής κοινωνίας άπό τής μικρας ηλικίας.
Κάθε έμπόδιον νομικόν προς προφύλαξιν άπό τοϋ εγκλήματος δέν υπήρχε. Νόμοι
ενταύθα δέν ίσχυόν, ή νομιμότης τοϋ έχθροϋ δέν άνεγνωρίζετο.
Ή κομμουνιστική προπαγάνδα έξεμεταλλεύθη καί τό συναίσθημα τής κοινω
νικής μειονεξίας των άπορων, τό όποιον ώθει αυτούς νά ζητούν έξασφάλισιν των άπαραιτήτων εφοδίων τής ζωής, κατοικίας, τροφής, μορφώσεως. Α ί άπαιτήσεις αύται.
ύπάρχουσαι προ τοϋ πολέμου ένισχύθησαν κατ’ αύτόν καί μετ’ αυτόν έκ τής έξαθλιώσεως, εις τήν οποίαν περιέπεσαν πολλοί. Τήν έξαθλίωσιν αύτήν έπροκάλεσε καί ή
άριστερά προπαγάνδα, καταστρέφουσα τά χωριά διά τής μεθόδου τοϋ φόνου ολίγων
Γερμανών. Τό συναίσθημα τής κοινωνικής μειονεξίας δικαιολογημένον, τεχνηέντως
έστράφη υπό τής προπαγάνδας εις πολιτικούς σκοπούς. ’Έ τσ ι ένισχύθη καί ό άγων
των κοινωνικών τάξεων μέ πείσμα καί· λύσσαν.
"Αν θέλωμεν νά έξηγήσωμεν διατί κατά τό πλεΐστον νέοι ή έφηβοι έλαβον
ενεργόν μέρος εις τον άγώνα, θά άνατρέξωμεν εις τά γνωρίσματα τής έφηβικής -ηλι
κίας, πού μεταξύ τών άλλων είναι ή επαναστατική κατά τής έπιβολής παντός άξιώματος τάσις, αύτονομία καί ελευθερία τής προσωπικότητας καί ό ενθουσιασμός διά
κάθε νέαν ιδέαν.
Δ ια τί δέ τόσαι γυναίκες έλαβον μέρος εις τήν πολιτικήν ; άρκεΐ νά λάβωμεν
ύπ’ όψιν τό συναίσθημα τής μειονεξίας τοϋ γένους άπό τό όποιον κατέχεται κάθε γυ
ναίκα. Διά τοΰτο συντάσσεται μέ.κάθε έπανάστασιν, ή οποία υπόσχεται νά τό καταρρίψη.
Αύτά είναι τά κυριοότερα αίτια πού έπέφεραν τήν αύξησιν τής έγκληματικότητος.
Οί παράγοντες ούτοι έπέδρασαν εις τά άτομα έκείνα, τά όποια είχαν ήδη έστω
καί εις μικράν έντασιν τήν εγκληματικήν διάθεσιν δηλ. τήν έχθρότητα προς τήν
κοινωνίαν.
Διά τούς άνθρώπους όμως, πού είχαν άνεπτυγμένον τό κοινωνικόν συναίσθημα
πού άγαποΰν τον άνθρωπον’, πού έβλεπαν εις τάς δυσκολίας αύτάς μόνον εμπόδια
προς ύπερνίκησιν, προς περαιτέρω άσκησιν τοϋ κοινωνικού των χαρακτήρος οχι μό
νον δέν διήγειραν έγκληματικάς τάσεις, άλλά καί έδυνάμωσαν τό κοινωνικόν των συ
ναίσθημα, διά νά προστατεύσουν τούς πάσχοντας συνανθρώπους των, χωρίς νά ξεχω
ρίζουν αυτούς έίς άριστερούς καί δεξιούς. Αύτά τά άτομα είναι οί όντως θαρραλέοι
άνθρωποι τό άλας τής γής, τό οποίον θά διατηρήση άγνόν το κοινωνικόν συναίσθημα.
Οί θαρραλέοι αυτοί άνθρωποι μέ τό ισχυρόν κοινωνικόν των συναίσθημα θά συγκρα
τήσουν τούς άποθαρρημένους άπό τήν περαιτέρω πτώσιν των εις τό έγκλημα. 'Η
έξέλιξις τοϋ πολιτισμού πού γνωρίζομεν πώς βαίνει σταθερώς εις σταθεράν άναγνώρισιν τής άξίαςτής προσωπικότητος, τού άληθινοΰ άνθρωπισμοΰ, δέν δύναται νά σταματήση άπό οίασδήποτε άντιθέτους δυνάμεις καί οί· πρωτοπόροι τών ιδεών αύτών,
ποΰ είναι οί ολιγάριθμοι κάτοικοι τής ίεράς αυτής γής, δέν πρόκειται νά καταστραφούν. Διατρέχομεν περίοδον καθ’ ήν ώς κινηματογραφική ταινία μέ ταχυτάτας έναλλαγάς περνά ή ζωή μας· ή μία φάσις διαδέχεται τήν άλλην.
"Ας εϊμεθα αισιόδοξοι όχι άπό τυφλότητα προς τάς πραγματικάς δύσκολους
στιγμάς πού διερχόμεθα, άλλά άπό πίστιν εις τήν πρόοδον τοϋ πολιτισμού καί είς
τά εύγενή πεπρωμένα τής Πατρίδος μας.
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— Πώς πέθανε ό Φλούρρυ ;
, —’Ίσως αύτοκτόνησε, ’ίσως νά συνέβη καί τίποτε άλλο. Αύτό εγώ θά τό άνακαλύψώ. ’ Εσείς πέστε μου κάθε τ ί πού γνωρίζετε γ ι’ αύτόν.
—’ Εγώ προσωπικά κλίνω στήν άποψη τής αυτοκτονίας. 'Ο Φλούρρυ έπερνε
Λ/αρκωτικά, κ. Κάμμινγκς πού τον είχαν σμπαραλιάσει. Κάποτε άργά ή γρήγορα θά
πέθαινε. "Ητανε ομω ί έκτακτος τύπος, παληά, πριν άκόμη συνηθίσει τά ναρκωτικά.
Βέβαια δεν φημιζότανε γιά τήν άρετή του, άλλ’ ήταν συμπαθής. Πολλές φορές δα
νειζότανε χρήματα πού ξεχνούσε νά έπιστρέψη___ελάττωμα φυσικά συνειθέστατο
των άνθρώπων, άρκεΐ όμως νά μήν είναι ό ίδιος δανειστής.
— Τον χαρακτηρίζατε σαν τυχοδιώκτη ;
—’Αγαπητέ μου, άξιος τής τύχης του. Τελευταίως μάλιστα τον έδιωξαν.
— Γ ια τί ;
—’ Ε ξ αιτίας των ναρκωτικών. Πώς νά συνεχίζη νά πέρνη μέρος σ’ αύτή'τήν
κατάστασι σέ κούρσες. Δέν μπορούσαν πιά τ ’ αφεντικά του νά τον κρατήσουν.
— Σάς ρώτησα προηγουμένως αν ό Φλούρρυ ήταν τύπος τυχοδιωκτικός.
—’Ίσως καί νάταν. Νά πεθάνη όμως ό φουκαράς. . . .
Ό Κάμμινγκς καρφώθηκε στή καρέκλα του καί προσήλωσε τό βλέμμα του
•στον Πάι'κ·. Δέν τού άρεσαν διόλου οί τρόποι του. Ή συμπεριφορά του ητανε πολύ
άλλοιώτικη άπ’ εκείνη πού έδειξε κατά τήν πρώτη τους συνάντησι. Ό επιθεωρητής
παρετήρησε τότε καί μιά βαλίτσα σέ μιά γωνιά τού δωματίου.
— Ε ισ θε γιά ταξείδι, κ. Π άϊκ ; ρώτησε.
— Ναί, πέρνω τήν άδειά μου, πηγαίνω στο Του κ έ . . . . μέ τό άεροπλάνο τών
11.30' άπό τό Κρόϋντον. ’Ήλπιζα βλέπετε νά ξενοιάσω άπ’ όλα γιά μιά έβδομάδα,
όταν ήρθατε σεις, άγγελος κακών ειδ ή σ εω ν .... Τον φουκαρά τον Ούΐλτον, πόσο
λυπήθηκα. Αύτός τά φταίει . . . . Καλλίτερα γ ι’ αύτόν όμως πού ησύχασε.
Ό Κάμμινγκς τον κύτταξε πάλι κατάματα.
—"Αν ήμουνα στή θέσι σας, κύριε Π άϊκ, δέν θάλεγα κάτι τέτοιο. Ό Φλούρρυ
πέθανε πράγματι, άλλά οί συνθήκες ύπό τις όποιες σκοτώθηκε είναι πολύ περίεργες.
’Εν πάσει περιπτώσει μιά καί φεύγετε μέ τό άεροπλάνο τών 11.30' ας μή συνεχίσωμε.
Καί άναχωρεϊτε μέ τό κατ’ εύθεϊαν τής Α ίρ Γιούνιον, Κρόϋντου—Τουκέ ;
— Ναί μ’ αύτό.
,
Σαν μιά λάμψις πέρασε άπό τά μάτια τού Πάϊκ καί τό χείλη του έσφιξαν, σαν
νάθελε νά συγκρατήση κάποια λέξη.
— Εύχαριστώ. ’Αλλά θά μοΰ επιτρέψετε νά σάς θέσω μερικές ερωτήσεις. Δέν
θ’ άργήσουμε. 'Όπως κατάλαβα γνωρίζατε πολύ καλά τον Φλούρρυ, δέν είναι έτσι ;
— Μάλιστα. ’ Ιδίως μιά εποχή. Γ ια τί τώρα τελευταία δέν είχα τήν εύκαιρία
.νά τον βλέπω.
— Γιά ποιόν λόγο ;
— Δέν μοΰ ήτο διόλου εύχάριστος. Τον είχα προσλάβει ώς πωλητή, κάποτε,
άλλ’ άναγκάστηκα νά τό,ν άπολύσω. "Ο χι μόνον έπερνε ναρκωτικά, άλλ’ έπινε καί
πολύ. Τον άνέχτηκα όσο μπορούσα, ύστερα όμως άπό διαμαρτυρία έντονη ένός έκ τών
κυριωτέρων μετόχων μας δέν μπορούσα νά κάνω άλλοιώς άπό τό νά τον διοόξω.
’Έ κτοτε δέν τον είδα παρά μιά ή δυο φορές καί προσπάθησα μάλιστα νά τον άποφύγω.
—’Από πότε άρχισε νά παίρνη ναρκωτικά ;
—"Υστερα άπό τό άτύχημά του. Θά τό γνωρίζετε άσφαλώς.
— Ναί ξέρω. Ποιο είτανε τό ναρκωτικό τής προτιμήσεώς του ; 'Η ήρωΐνη ;
— Οτι εύρισκε, φαντάζομαι. Καί ή ήρωΐνη φυσικά.
— Παρά τό άτύχημά του όμως έξηκολούθησε νά τρέχη___
— Γ ι’ αύτόν άκριβώς τον λόγο συνέχιζε καί τήν χρήσι τών ναρκωτικών. ’Ε 
πειδή άπό τις κούρσες ζοΰσε, έπρεπε οπωσδήποτε κάτι νά πέρνη γιά νά τονώση τά
ιάρρωστημένα νεύρα του.
(Ή συνέχεια εις τό έπόμενον)

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Η Γ Ι ΟΡ Τ Η
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΟΝ
Μέ εξαιρετική επιτυχία έορτάσθη έφέτος τό Πάσχα, στη Σχολή ’Αστυνομίας
Πόλεων. "Ενα θαυμάσιο περίπτερο στημένο μέσα στο προαύλιο τής Σχολής μέ τό
Πασχαλινό τραπέζι για τούς δοκίμους άρχιφύλακας καί μαθητάς άστυφύλακας, πλού
σιο καθ’ όλα, έδινε τήν πρώτη έντύπωση.
Δίπλα υπήρχε ή μεγάλη αίθουσα στήν οποία είχε γίνει έξαιρετική διακόσμησις
μέ Ελληνικές σημαίες καί λεπτές γιρλάντες άπό μυρτιές καί δάφνες. Έντύπωσι
έκαμεν ή εικόνα του Θεανθρώπου εις μεγάλον μέγεθος καί τό πορτραΐτο τής Α.Μ.
τοϋ Βασιλέως, καμωμένα άπό τον νεαρό άριστοϋχο ζωγράφο του Πολυτεχνείου κ.
Ίωάννην Βασιλόπουλου.
'Η φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας άπέδιδε εις τούς προσερχομένους επισήμους
τάς τιμάς.
Πρώτος προσήλθεν ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. ’Ά γγελος Έ β ερ τ.
Τήν 12ην μεσημβρινήν έπεσκέφθη τήν Σχολήν ό Πρωθυπουργός Στρατάρχης
’Αλέξανδρος Παπάγος, εις τον όποιον έπεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή. Ό Στρα
τάρχης γελών έτσούγκρισε τά αυγά μέ τούς δοκίμους Άρχιφύλακας καί τούς μα
θητάς ’Αστυφύλακας.
Προσφωνών αύτόν ό Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. Αρχιμανδρίτης εϊπεν τά:
έξής : «Στρατάρχα μου! ή Σχολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων εύχαριστεΐ 'Υμάς θερ» μώς διά τήν τιμήν τής έπισκέψεώς Σας καί Σάς διαβεβαιοΐ ότι ολόκληρος ή Ά » στυνομία Πόλεων εύρίσκεται παρά τό πλευρόν 'Υμών, εις τον άγώνα τον όποιον
διεξάγετε, τόσον διά τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ Κράτους, όσον καί διά τήν έπιτυχίαν
τών τιμίω ν, δικαίων καί ’Εθνικών διεκδικήσεων τής Ελλάδος».
Ταυτοχρόνως σχεδόν μετά τοϋ Στρατάρχου κατέφθασεν καί ό'Υφυπουργός ’ Ε 
σωτερικών κ. Βάσσος Βραχνός, ό όποιος παρέμεινεν εις τό γεΰμα τής Σχολής μετά
τής έριτίμου κυρίας του καί τής θελκτικής θυγατρός του.
Τήν 12. 40' άκριβώς συμφώνως προς τό έίιίσημον πρόγραμμα έπεσκέφθη τήν·
Σχολήν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, ό 'Οποίος έγένετο δεκτός μέ ένθουσιώδεις ζητωκραυγάς
καί χειροκροτήματα. Περιήλθε τό περίπτερον καί τήν αίθουσαν τσουγκρίζων μέ τούς
δοκίμους τό κόκκινο αύγό, πού έφερε μαζί του, τό όποιον ήτο εξαιρετικής αντο
χής, άφοΰ κανείς δέν μπόρεσε νά τό σπάση. Σ έ μία στιγμή ό Μεγαλειώτατος πάρετήρησε τό πορτραΐτο του καί εις έρώτησιν τοϋ Διοικητοΰ τής Σχολής πώς τό ευρί
σκει, άπήντησε γελών: «Μακάρι νά ήμουν όπως είςαύτό». Παρέμεινεν εις τήν Σχολήν
συνομιλών μετά τών δοκίμων μέχρι τής 13.10' καί ύπό τάς ζητωκραυγάς καί τά
χειροκροτήματα τών δοκίμων καί τών επισκεπτών, άνεχώρησεν διά νά έπισκεφθή
καί άλλας μονάδας.
Μεταξύ τών επισκεπτών τής Σχολής ήσαν ό 'Υπουργός τής Προνοίας κ. ΣολωμονίδηςΧ., ό Βουλευτής κ. Δ ερτιλήςΛ ., ό κ. Μανιαδάκης Κ ., ό τέως βουλευτής κ.
Μπουραντάς Ν., ό Πάρεδρος τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας κ. Γλυκοφρύδης μετά τής
κυρίας του, ό Έ φέτης κ. Τούσης μετά τής κυρίας του, ό Διευθυντής τοϋ ’Αρχηγείου
κ. Τζηρίτης Κ. μετά τής κυρίας του, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Κόκκινος Ν .,
Ν έρηςΝ ., Γεωργίου Α. μετά τής κυρίας του, Τσαούσης Ν., Κόλλιας Δ ., Ρακιντζής Θ.,
Άλεξόπουλος Ή λ., Σπυρόπουλος Ν. μετά τής θυγατρός του, Γερανέας Γ . μετά τής
κυρίας του, Τσίπης Κ ., οί ’Αστυνόμοι Τασιόπουλος Ά θ ., 'Υφαντής Δ . μετά τής
συζύγου του καί τοϋ υίοΰ των, Μάντζαρης Α ., Κατσιμακλής Δ ., Σαμαράς Δ . κ.ά.
Μετά τό γεΰμα έπηκολούθησεν χορός καί διασκέδασις ή όποια παρετάθη μέ
χρι τής 8ης νυκτερινής.

*Η Α. Μ. ό Β α σιλεύς τσουγκρίζει τύ αύγό Του μέ δοκίμους 'Γπαστυνόμους.
(Φωτ. : Αδελφών Φλώρου)

Ή Α. Μ. ό Β α σιλεύς τσουγκρίζει το αύγό Του· μέ τούς μαθητάς άστυφύλακας.
(Φ ω τ.: Σ. Σωτηροπούλου)

Η Α. Μ. ό Β α σ ιλεύς τσουγκρίζει τό αύγό Του μέ τούς δοκίμους άρχιφύλακας.
(Φ ω τ. : Φ ω το—θ ω μ ά )

Ή #Α. Μ. ό Β α σ ιλεύς άποχωρών τής Σχολής Αστυνομίας Πόλεων.
(Φ ω τ. : ‘ Αδελφών Φλώρου)

ϋ ΐ

'Ο Στρατάρχης τσουγκρίζει, τό αύγό του μέ τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας
κ. ’Άγγελον Έ β ερ τ.
(Φωτ.: Δ. Κατσιμακλή)

'Ο Στρατάρχης τσουγκρίζει τό αύγό του μέ τούς μαθητάς αστυφύλακας.
(Φωτ. : Φωτο-Κουρμπέτη)

Ό Στρατάρχης άποχωρών της Σχολής ’ Αστυνομίας ΙΙόλεων.
(Φωτ. : Δ . Κατσιμακλή)

* 0 ‘ Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Β. Βραχνός μετά του Αρχηγού κ. Ά γ γ . ’Έ βερτ,
έν μέσω Άνωτάτων ’Αξιωματικών της ’Αστυνομίας.
(Φωτ.: Φωτο—θωμά) ^

'Ο Υφυπουργός ’ Εσωτερικών κ. Β. Βραχνός όμιλεΐ πρός τούς δοκίμους άρχιφύλακας
καί μαθητάς άστυφύλακας.
(Φωτ.: Δ. Κατσιμακλη)

Οί δόκιμοι 'ϊπαστυνόμοι. μέ τον Διοικητήν των στό Πασχαλινό τραπέζι.
(Φ ω τ .: ’Αδελφών Φλώρου)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)
'Τπό Έ μ μ . Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α '.

§ 54. Σ ύ λ λ η ψ ίς
πλοίων.

εντός

ώρισμένων

καταστημάτων

καί

1) Σ ύ λ λ η ψ ίς εντός καταστημάτων Σ τρ α τιω τικ ή ς, Ν αυτικής, ’ Αερο
πορικής ή Π ο λιτικ ής ’ Αρχής. 'Η σύλληψίς αύτη γίνεται κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μετά του προϊσταμένου του καταστήματος.

2) Σ ύ λ λ η ψ ίς εντός Ε λ λ η ν ικ ώ ν πολεμικώ ν

πλοίω ν.

Λΰτη

γίνεται

έν συνεννοήσει μετά τοϋ κυβερνήτου του πλοίου.

3) Σ ύ λ λ η ψ ίς εντός Ε λ λ η ν ικ ώ ν εμπορικώ ν πλοίω ν. Αυτή γίνεται
έν συνεργασία μετά της άρμοδίας Λιμενικής ’Αρχής.
4 ) Σ ύ λ λ η ψ ίς εντός ξένων εμπορικώ ν π λοίω ν. 'Η σύλληψίς αύτη γ ί
νεται έν συνεργασία μετά τής Λιμενικής ’Αρχής έπί παρουσία ή τή άδεια τού Προξένου
του Κράτους τοϋ οποίου την σημαίαν φέρει τό πλοϊον.
5) Σ ύ λ λ η ψ ίς έντός Ε λ λ η ν ικ ώ ν καί ξένων

π ο λιτικ ώ ν

άεροπλοίων.

Αύτη γίνεται έν συνεννοήσει μετά τοϋ κυβερνήτου τοϋ αεροσκάφους.

§ 55. Ποΰ καί πότε απαγορεύεται γενικώ ς ή ενέργεια συλλήψ εω ς εις τά κατώτερα αστυνομικά όργανα.
1 ) ’ Εντός ναού (οίασδήποτε άνεγνωρισμένης ύπό τοϋ Κράτους θρησκείας)
κατά τήν διάρκειαν τής ιερουργίας. 'Η άπαγόρευσις άποβλέπει είς τήν πρόληψιν διαταράξεως τής ήσυχίας έν τω Ναω.
'Ιερουργία είναι ή λειτουργία, ό έσπερινός, ή κηδεία, 6 γάμος, ή βάπτισις,
ή παράκλησις κλπ.
'Η σύλληψίς άπαγορεύεται καί κατά τήν έξακολούθησιν τής πομπής έκτος τού
Ναοΰ, ώς συμβαίνει κατά τήν κηδείαν, περιφοράν είκόνος, έπιταψίου κλπ.
Έ ν τω μεταξύ οί άστυνομικοί λαμβάνουσι τά άναγκαΐα μέτρα προς πρόληψιν
διαφυγής τοϋ συλληπτέου.
'Όταν παύση ή ιερουργία ή πριν άρχίση έπιτρέπεται ή σύλληψίς.
’Εάν διαρκούσης τής ιερουργίας λάβη χώραν συμπλοκή ή έγκλημά τι, ό άστυνομικός συλλαμβάνει καί άπομακρύνει τάχιστα τούς δράστας, προς άποκατάστασιν
τής τάξεως καί ήσυχίας έν τω Ναω.
2) ’ Εντός ιδ ιω τικ ή ς κατοικίας έν καιρώ νυκτός (*), έκτος έάν ό κά(1) Ή διάρκεια της νυκτός ορίζεται ώς έξης : ’ Από 1ης ’ Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρ
τίου, άπό 8 μ.μ. μέχρι 6ης πρωινής. Άπό_ 1ης ’ Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου,'άπό 9 μ .μ .
μέχρι -5ης πρωινής.
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τοίχος ζητήση ρητώς την σύλληψιν, όπότε επιτρέπεται αυτή. Έάν ή σύλληψις δεν
ζητηθή ρητώς άπαγορεύεται. Βλέπε λεπτομέρειας εις § 57. III.
3 ) ’ Εντός ιδ ιω τικ ή ς κατοικίας έν καιρω ήμέρας (*), έάν ή θύρα τής
οικίας είναι κλειστή, ό δέ ένοικος άρνεΐται νά άνοιξη ταύτην ή είναι μέν άνοικτή ή
θύρα, πλήν δμως ό ένοικος άπαγορεύει οπωσδήποτε την είσοδον εις τό άστυνομικόν
δργανον.
'Οσάκις άπαγορεύεται ή είσοδος έντός της ιδιωτικής κατοικίας, τό άστυνομι
κόν οργανον φρουρεί έξωθεν τήν οικίαν προς πρόληψιν άποδράσεως του συλληπτέου
καί ειδοποιεί τό οίκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα, ίνα μεριμνήση τοϋτο διά τήν ένέργειαν
των δεόντων προς σύλληψιν του διωκομένου.
4 ) ’ Εντός δημοσίων κέντρω ν, έφ’ δσον είναι κλειστά. Τά δημόσια κέντρα
δταν παραμένουν κλειστά, έξομοιοϋνται προς τάς ΐδιωτικάς κατοικίας και έφαρμόζονται τά δι’ αύτάς άνωτέρω λεχθέντα.
Έάν είναι άνοικτά, ή είσοδος καί ή ένέργεια συλλήψεως είναι έλευθέρα.
5 ) ’ Εντός Π ρεσβείας, Προξενείου, Καταστημάτων Διεθνών ’ Οργανισμών ή
κατοικιών έτεροδικούντων άλλοδαπών (§§ 49, 50) καί έντός έτι τών προαυλίων αύτών,
έκτος έάν έπιτραπή ή ζητηθή ή σύλληψις παρά τών άλλοδαπών τούτων.
6 ) ’ Εντός ξένω ν π ολεμικώ ν πλοίω ν καί άεροπλοίων, έκτος έάν έπ ι
τραπή ή ζητηθή ή σύλληψις υπό του κυβερνήτου τοϋ πλοίου ή άεροπλοίου.
Έ άν κατά τάς άνωτέρω 5 καί 6 περιπτώσεις δεν ζητηθή ή δεν έπιτραπή ή
σύλληψις, λαμβάνονται όπό του άστυνομικοϋ οργάνου μέτρα προς πρόληψιν δραπετεύσεως τοϋ συλληπ'τέου καί ειδοποιείται τάχιστα τό οίκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα
διά τήν ένέργειαν τών δεόντων προς παράδοσιν αύτοΰ.

§ 56. Τηρητέοι κανόνες κατά τήν ενέργειαν συλλήψεω ς.
Κατά τήν ένέργειαν συλλήψεως ό άστυνομικός δ|ον νά έχη ύπ’ ρψιν τούς έξής
γενικούς κανόνας :
1 ) Προέχον ζήτημα έπί πάσης συλλήψεως είναι ή προηγουμένη έξακρίβωσις
τής ταυτότητος τοϋ συλληπτέου, προς άποφυγήν συλλήψεως άλλου άντ’ άλλου, τοΰθ’
δπερ δύναται ιδίως νά συμβή έπ ί συλλήψεως δυνάμει καταδιωκτικού έγγράφου.
2 ) Έ άν ό άστυνομικός είναι έν πολιτική περιβολή, δέον προ τής συλλήψεως
νά γνωστοποιή εις τον συλληπτέον τήν ιδιότητά του καί νά έπιδεικνύη τό δελτίον
ταυτότητος του προς πρόληψιν παρεξηγήσεων καί άντιστάσεως.
3 ) Ε ις τον συλλαμβανόμενον δέον νά γνωστοποιήται ή αιτία τής συλλήψεώς του.
Έ άν ή σύλληψις ένεργήται δυνάμει τίτλου συλλήψεως (έντάλματος συλλή
ψεως, έντάλματος βιαίας προσαγωγής, άμετακλήτου καταδικαστικής άποφάσεως κλπ)
(§§ 33—4 0 ), ό άστ,υνομικός έπιδεικνύει τοϋτο προ τής συλλήψεως εις τον συλληφθησόμενον, έάν δέ δεν έχη εις χεΐρας του τον τίτλον δηλοΐ εις αυτόν ότι θά τοϋ έπιδείξη
τό έγγραφον εις τό γραφεΐον τής ύπηρεσίας.
4 ) ’Αμέσως μετά τήν σύλληψιν δέον νά έρευναται άπαραιτήτως ό συλληφθείς
προς άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν όπλων ή άλλων έργαλείων, τά όποια ένδεχομένως
φέρει καί τά όποια είναι δυνατόν νά χρησιμοποιήση ούτος είτε κατά τοϋ άστυνομικοϋ
(1) Ή διάρκεια τής ήμέρας ορίζεται ώς έξής : ’Από 1ης ’ Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρ
τίου, άπό 6 π.μ. μέχρι 8 μ.μ. ’ Από 1ης ’Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, άπό 5 π.μ. μέχρι 9 μ.μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Σ Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 45
« Π ε ρ ί προσαγορεύσεως κ α ί χ α ιρ ετ ισ μ ο ύ »
I. Π ρ ο σ α γ ό ρ ε υ σ ι ς :
1) ΙΙας άνώτερος αστυνομικός υπάλληλος όμιλών ή άποτεινόμενος πρός κατώτερον, έάν
μέν ό πρός δν άπευθύνεται φέρη βαθμόν Ύπαστυνόμου καί άνω, προσαγορεύει αυτόν διά τοϋ
βαθμοϋ του, προτάσσων αύτοΰ τήν λέξιν «Κύριε». Τούτο δέον νά γίνηται καί οσάκις προσαγο
ρεύει αυτόν διά τοϋ επωνύμου του. Έάν φέρη τον βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος καί άστυφύλακος
προσαγορεύει αύτόν απλώς διά τοϋ βαθμοϋ του ή τοϋ επωνύμου του.
2) Πας άστυν. υπάλληλος άπευθυνόμενος πρός άνώτερόν του προσαγορεύει αύτόν μόνον διά
τοϋ βαθμοϋ του, προτάσσων αύτοϋ πάντοτε τήν λέξιν «Κύριε», ουδέποτε δέ διά τοϋ επωνύμου του.
-3) Πας έν γένει αστυνομικός ύπάλληλος άπευθυνόμενος πρός Δικαστικόν λειτουργόν, ’ Αξιω
ματικόν ή Άνθυπασπιστήν τοϋ Στρατού τής ξηρας ή τής θαλάσσης ή πρός πολιτικόν υπάλληλον,
προσαγορεύει αύτόν διά τοϋ άξιώματός του, προτάσσων αύτοΰ πάντοτε τήν λέξιν «Κύριε».
4) ’ Αστυνομικοί ύπάλληλοι παντός βαθμοϋ, πρός οΰς άποτείνεται ό λόγος παρ’ άνωτέρου
των, δέον νά ΐστανται εις στάσιν προσοχής καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής μετά των δευτέρων συν
ομιλίας των, άπαγορευομένης άπολύτως τής διακοπής τής όμιλίας τοϋ άνωτέρου.
5) 'Ο έν στάσει άναπαύσεως ίστάμενος αστυνομικός ύπάλληλος, έχει πάντοτε τάς χεϊρας έπί
τά πλάγια ή δπισθεν συνδεδεμένας.
6) Τό πηλήκιον φέρεται μέ τό γεϊσον, πρός τά κάτω καί πολύ έμπροσθεν των οφθαλμών

προς άπόδρασιν είτε προς αυτοκτονίαν του ή προς άνεύρεσιν πειστηρίων εγκλήματος,
άτινα είναι ενδεχόμενον νά εξαφάνιση ουτος, καθ’ οδόν, δι* οίουδήποτε τρόπου.
Δέον νά κατανοηθή σοβαρώς ή σημασία της ένεργείας σωματικής έρεύνης έπί των
συλλαμβανομένων.
5 ) 'Ο συλλαβών είναι άνάγκη νά ενεργή ψυχραίμως, νά συμπεριφέρηται πρός
τον συλληφθέντα μετ’ εΰγενείας καί νά σέβεται τήν τιμήν αύτοϋ, τότε δέ μόνον νά
προσφεύγη εις τήν βίαν, όταν ό συλληπτέος άπειθή ή είναι ύποπτος φυγής, οπότε
έχει τό δικαίωμα νά τον δεσμεύση διά χειροπεδών ή κάτ’ άλλον τρόπον.
Τής δεσμεύσεως εξαιρούνται έν πάση περιπτώσει αί γυναίκες κατά τήν κρίσιν
δέ του μετάγοντος καί οί γέροντες καί οί άσθενεϊς.
6) 'Η κακοποίησις ή ή υβριστική συμπεριφορά πρός τον συλλαμβανόμενον ·
τιμω ρείτα ι υπό τοϋ Ποιν. Κωδικός.
7) 'Η χρησιμοποίησις όπλου ύπό τοϋ συλλαβόντος οργάνου επιτρέπεται μόνον
έν περιπτώσει νομίμου άμύνης. ’Απαγορεύεται ή χρήσις όπλου πρός εκφοβισμόν ή
άναχαίτησιν φεύγοντος δράστου, καθ’ όσον είναι ένδεχόμενον νά τραυματισθή, είτε
ό κακοποιός, είτε άθώος διαβάτης, έπ ί πλέον δέ ή τοιαύτη ένέργεια άγει τον κακο
ποιόν εις κατάστασιν άμύνης.
8 ) Ή παθητική άντίστασις (πτώσις χαμαί, έναγκαλισμός κορμοΰ δένδρου κ λπ .)
ή δυσφορία έκ μέρους τοϋ συλληφθέντος δέν άποτελεϊ άδίκημα καί δέν έπιτρέπονται
βιαιοπραγίαι κατ’ αύτοΰ, άλλ’ έπιβάλλεται ή άμεσος καί έπιτηδεία χρήσις άστυνομικών μεθόδων έξαναγκασμοΰ (λαβαί ’Ιαπωνικής πάλης) όπως έξαναγκασθή νά άκολουθήση καί έν άνάγκη ή ζήτησις παροχής ένισχύσεως άλλων οργάνων ή καί πολι
τών ακόμη.
9 ) Προκειμένου νά συλλάβη καταδιωκόμενον ευρισκόμενον έν μέσω πλήθους
δέον νά ένεργήση μετά μεγίστης περισκέψεως. Σκόπιμον είναι, προκειμένου περί δη
μοσίων συναθροίσεων, ν’ άποφεύγη τήν σύλληψιν διαρκούσης τής συναθροίσεως, έφ’
όσον δέν υπάρχει κίνδυνος δραπετεύσεως ή άπωλείας τών πειστηρίων, διότι δυνατόν
νά προκληθή άντίστασις έκ μέρους τοϋ πλήθους πρός άπελευθέρωσιν τοϋ συλληφθέν
τος καί νά λάβουν χώραν σοβαρά καί δυσάρεστα συμβάντα.
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-ούτως ώστε ή κεφαλή να φέρηται πάντοτε εύθεΐα καί διά νά όραθή άντικείμενον εις τό αύτδ μέ
τούς οφθαλμούς ευρισκόμενον επίπεδον δέον ή κεφαλή νά έγερθή ύψηλότερον.
II. Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς .
1) Χαιρετισμός άπονέμεται φερομένων επί τοϋ δεξιού μέρους τού γείσου τού πηληκίου
των άκρων των δακτύλων τής δεξιάς χειρός ηνωμένων μέ τήν παλάμην προς τά κάτω.
'Ο άγκών κρατείται ήνωμένος έπί τά πλάγια.
2) Ό άπονέμων χαιρετισμόν έν στάσει, δέον νά λάβη πρώτον τήν στάσιν ή ταυτοχρόνως
μέ τον χαιρετισμόν νά λάβη τήν στάσιν προσοχής.
3) “Οταν κατώτερός τις τυγχάνη ασκεπής τήν κεφαλήν, προκειμένου ν’ άπονείμη χαιρε
τισμόν εις οίονδήποτε άνώτερόν του λαμβάνει μόνον τήν στάσιν τής προσοχής καί στρέφει πρός
τό μέρος τοϋ χαιρετιζομένου προσώπου.
4) Κατά τήν άνάκρουσιν τοϋ Εθνικού "Υμνου οί τεταγμένοι φις ύπηρεσίαν αστυφύλακες
καί άρχκρύλακες κατά τάς τελετάς καί λοιπάς επισήμους έορτάς καί παρατάξεις δέον νά ϊστανται εις στάσιν προσοχής, οί δέ έπί κεφαλής αύτών αστυνομικοί άποδίδωσι καί τόν κεκανονισμένον χαιρετισμόν.
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δι’ οίονδήποτε λόγον τό κοινόν ήθελε προσπαθήσει νά διασαλεύση
τήν τάξιν ή διασπάσει τήν ζώνην τής παρατάξεως καθ’ ήν στιγμήν άνακρούεται ό ’Εθνικός "Υμνος
δέον άπαραιτήτως οί εις στάσιν προσοχής ευρισκόμενοι καί χαιρετώντες αστυνομικοί υπάλληλοι
νά μεληθώσι διά τήν άμεσον έπαναφοράν τής διασαλευθείσης τάξεως.
5)
Έ κτός των έν τώ άρθρω 160 τοϋ άπό 17-6-21 Διατάγματος «περί Συνθέσεως τού
Προσωπικού των ’ Αστυνομικών 'Υπηρεσιών κ.λ.π.» άναγραφομένων προσώπων οί αστυνομικοί
χαιρετώσι καί τούς έν στολή Στρατηγούς καί Ναυάρχους, τόν Νομάρχην καί Δήμαρχον τής πόλεως είς ήν ύπηρετοϋσι καί τούς άνωτέρους Δικαστικούς, τούς έχοντας βαθμόν Προέδρου ή Είσαγγελέως Πρωτοδικών καί άνω.
Άρχκρύλακες καί άστυφύλακες προσερχόμενοι ενώπιον άνωτέρου των, κρούουσι πρό τής
εισόδου τοϋ γραφείου τήν θύραν καί άναμένουσι τήν άδειαν εισόδου, εισερχόμενοι δέ χαιρετώσιν
ώς άνωτέρω καί κεκαλυμμένοι ίστανται είς προσοχήν. Μετά δέ τό πέρας τής άναφοράς των καί
τήν λήψιν τών διαταγών τοϋ άνωτέρου χαιρετώσιν αύθις καί έξέρχονται βαδίζοντες κανονικώς.
Οί άπό τοϋ βαθμοΰ Ύπαστυνόμου καί άνω άστυνομικοί εισερχόμενοι είς γραφεϊον άνωτέ
ρου των, άποκαλύπτονται καί χαιρετώσι δι’ ύποκλίσεως κρατούντες διά τής άριστερας χειρός τό
πηλήκιον.
6)
’ Εποχούμενοι ή έντός λέμβου εύρισκόμενοι άστυνομικοί χαιρετώσιν ή άνταποδίδουσι
τόν χαιρετισμόν καθήμενοι. Ε ις πάσαν άλλην περίπτωσιν καθήμενος κατώτερος άστυνομικός
χαιρετά έγειρόμενος άμέσως.
7 )· Χαιρετώμενος άνώτερος οφείλει νά άνταποδίδη πάντοτε τόν χαιρετισμόν, έάν μέν φέρη
στολήν κατά τ ’ άνωτέρω κανονιζόμενα, έάν δέ πολιτικήν περιβολήν άποκαλυπτόμενος.
8) Διερχομένου άνωτέρου ύπαλλήλου πρό συντεταγμένης άστυνομικής δυνάμεως χαιρετά
μόνον ό ήγήτωρ ή ό έπί κεφαλής ταύτης.
9) Είς πάσαν περίπτωσιν καθ’ ήν χαιρετάται άνώτερος συνοδευόμενος ύπό κατωτέρου
του τόν χαιρετισμόν άπδδίδει μόνον ούτος.
10) ’ Αστυνομικός ύπάλληλος έπιθυμών νά όμιλήση πρός ύπάλληλον άνωτέρου βαθμοΰ βαδίζοντα, ΐσταται δύο βήματα πρό τοϋ βαδίζοντος άνωτέρου καί χαιρετά. 'Ο άνώτερος άποδίδει
τόν χαιρετισμόν καί δίδει τόν λόγον. Μετά τήν λήξιν τής ομιλίας ό χαιρετισμός έπαναλαμβάνεται
χαιρετώντος πρώτον τοϋ κατωτέρου.
11) Διερχομένου άνωτέρου ύπαλλήλου, πάς κατώτερος άπονέμει πρός τοΰτον χαιρετισμόν
δύο βήματα κατά μέτωπον»
Διερχομένου άνωτέρου ή άνωτάτου Κρατικοϋ λειτουργού ή ύπαλλήλου πεζή είτ ε εποχουμένου πρό άκινήτου σκοπού Τροχαίας, ούτος, λόγω τής φύσεως τής υπηρεσίας του καί τής
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έντεταμένης προσοχής, ήν οφείλει να έχη εις τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας τής ρυθμίσεως τής
κινήσεως, δεν άπονέμει χαιρετισμόν τινα (*).
12) Ούδέποτε χειρ κατωτέρου προσφέρεται πρός άνώτερον. 'Ο άνώτερος άφίεται ελεύθερος
νά προσφέρη ταύτην πρώτος.
13) Καθ’ άς περιπτώσεις είς γενομένας συγκεντρώσεις αστυνομικών ύπαλλήλων, εισέρχον
ται άνώτεροι τοΰ ένεργοϋντος τήν συγκέντρωσιν δίδεται παρ’ αύτοϋ τό παράγγελμα τής προ
σοχής καί άναφορά προς τον άνώτερον περί τής γενομένης διδασκαλίας καί τών άναπτυσσομένων
είς τούς υπαλλήλους αστυνομικών διατάξεων κλπ.
'Ο ’ Αρχηγός Κ. Γ Α Ρ Ε Ζ Ο Σ
Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Μ Α Τ ΙΚ Α Ι Δ ΙΑ Τ Α Γ Α Ι
I . Δ ια τα γή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ’ άριθ. 14679Φ 2/2 άπό 13 Ν ο εμβρίο υ 1936
Προς άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας
«Π ερί χαιρετισμού αστυνομικών υπαλλήλων κατά τάς έορτάς, τελετάς καί παρατάξεις»
Α ί περί χαιρετισμού κ.λ.π. διατάξεις τοΰ ύπ’ άριθ. 45 Κανονισμού συμπληροΰνται ώς
ακολούθως :
I. Κατά τάς τελετάς, έορτάς καί λοιπάς έν γένει δημοσίας συναθροίσεις είς άς παρευρίσκονται προς έκτέλεσιν διατεταγμένης υπηρεσίας άστυνομικοί ύπάλληλοι άπονέμουοι χαιρετισμόν
κατά τήν διέλευσιν έπισήμων προσώπων, Σημαιών κ.λ.π., μόνον οί έπικεφαλής βαθμοφόροι.
Οί άστυφύλακες έχοντες έστραμμένον τό μέτωπόν των πρός τό κοινόν προς τήρησιν τής,
τάξεως καί διαφύλαξιν τής γραμμής παρατάξεις δεν άπονέμουσι χαιρετισμόν, άλλά τηρούσι στά
σιν άξιοπρεπή.
Ε ίς περίπτιοσιν καθ’ ήν δεν είναι έστραμμένη ή προσοχή των πρός τό κοινόν, άλλ’ εχουσι
μέτωπον πρός τήν οδόν, έξ ής διέρχονται επίσημοι κλπ., ΐστανται είς στάσιν προσοχής.
II. "Οταν έν ταΐς Έκκλησίαις ψάλλεται τό Πολυχρόνιον οί είς τό έσωτερικόν τού Ναού
ευρισκόμενοι άστυνομικοί ύπάλληλοι θά λαμβάνωσι πάντες άνεξαρτήτως βαθμού τήν στάσιν τής
προσοχής.
Οί είς τό έξωτερικδν τού Ναού καί έγγύς τών Ουρών βαθμοφόροι θ’ άπονέμωσι χαιρετι
σμόν, οί δέ άστυφύλακες θά λαμβάνωσι στάσιν προσοχής.
Ό ’Αρχηγός Δ . ΤΡΤΦ Ω ΝΑ Σ
I I . Δ ια τα γή ’ Α ρ χ η γείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ ά ρ ιθ μ . 11181Φ 2/3 άπό 26 Μ αρτίου 1937
Πρός άπάσας τάς Ά στυν. Δ/νσεις καί 'Υπηρεσίας
Κατά τάς επιθεωρήσεις, άς ένήργησα ε’ις τινας τών ’ Αστυνομικών 'Υπηρεσιών παρετήρησα,
ότι οί άναφέροντες άστυνομικοί, δέν άνέφερον, χρησιμοποιοϋντες ώρισμένον τύπον αναφοράς, άλλά
τινές τούτων τήν φράσιν «άναφέρω ούδέν», άλλοι «ήσυχία», έτεροι δέ «λαμβάνω τήν τιμήν ν’'
άναφέρω κ.λ.π .».
Πρός άρσιν τής άνομοιομορφίας ταύτης παραγγέλλομεν, όπως πας άστυνομικός ύπάλληλος
άναφέρων πρός άνώτερόν του προτάσσει τής άναφοράς τήν φράσιν «λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άνα
φέρω ότι κ.λ.π.».
Ό ’ Αρχηγός Γ . Β Α Ρ Σ Ο Σ
I I I . Δ ια τα γ ή ’ Α ρ χ η γείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ ά ρ ιθ μ . 14441Φ 2/2 άπό 19 Μαΐου 1937
Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας
«Π ερ ί Έκκλησιαζομένων άστυνομικών ύπαλλήλων έν στολή»
Κατά τήν θείαν λειτουργίαν καί κατά τάς κάτωθι ρητώς άναφερομένας περιπτώσεις οί άστυ1. Ή παράγραφος αΰτη προσετέθη διά τής ύπ’ άριθ. 4879 Φ2/2 άπό 24-4-1936 Διαταγής
Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.
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νομικοί ύπάλληλοι Έκκλησιαζόμενοι, έφ’ δσον εύρίσκονται έν στολή δέον νά λαμβάνωσι τήν στάσιν
τής προσοχής :
1) Καθ’ ήν ώραν ψάλλεται τό Πολυχρόνιον.
2) Καθ’ ήν ώραν άναγιγνώσκεται τό Εύαγγέλιον.
"3) Κατά τήν μεγάλην είσοδον, καθ’ ήν ό Ίερεύς μεταφέρει τά Τίμια Δώρα _ίς τό "Αγιον
■ Θυσιαστήριον, έκφωνών τό «Μνησθή Κύριος ό Θεός ήμών κλπ.».
4) Κατά τον Καθαγιασμόν τών Θείων Δώρων, άφ’ ής στιγμής ό Ίερεύς έκφωνεΐ «Τά Σά
έκ τών Σών κλπ.» καί έφ’ δσον ό "Υμνος διαρκεΐ.
5) Κατά τό τέλος τής λειτουργίας καί καθ’ δν χρόνον ό Ίερεύς εκφωνεί «Μετά φόβου Θεοϋ
πίστεως καί άγάπης προσέλθετε κλπ.».
Είς περίπτωσιν παρατεταγμένης Άστυν. ζώνης εντός τοΰ Ναοΰ προς έκτέλεσιν υπηρεσίας
κατά τά ώς άνω στιγμάς θά ΐστανται εις στάσιν προσοχής.
Ή παρούσα νά τύχη εύρείας κοινοποιήσεως καί μορφωτικής διδασκαλίας.
Ό Άρχη-,ός Γ . Β Α Ρ Σ Ο Σ
ΙΥ . Δ ια τα γ ή Υ π ο υ ρ γ είο υ ’ Ε σ ω τερ ικ ώ ν ύπ ’ ά ρ ιθ μ . 4128 Φ 75/9 άπό 30-8-1940, κ ο ινοποιηθεΐσα διά τή ς ύπ ’ ά ριθ. 1085 Φ/73/1.0 άπό 1-9-1940 διαταγής ’ Α ρχ ηγείο υ
’ Α στυνομίας Π όλεω ν
Πρός τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
Ααβόντες ύπ’ οψει τήν ύπ’ άριθμ. 38348 Φ63/42 αναφοράν τής ’ Αστυνομικής Διευθύνσεως
’ Αθηνών, ώς καί τήν ύπ’ άριθμ. 8971 Φ 73/10 όμοίαν ύμών,
Τροποποιοϋντες
τό άρθρον 11 τού ύπ’ άριθ. 42 Κανονισμού «περί στολής καί ειδικών ύποχρεώσεων τών έν στολή
καί πολιτική περιβολή άστυνομικών ύπαλλήλων»,
Άποφασίζομεν
Έπιτρέπομεν εις τούς έν πολιτική περιβολή αστυνομικούς, δπως έφ’ δσον έπιθυμοϋσι μή φέρωσι
πίλον.
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη ό χαιρετισμός άπονέμεται δι’ έλαφρας κλήσεως τής κεφαλής.
Ό 'Υφυπουργός Κ. Μ Α Ν ΙΑ ΔΑΚΗ Σ
Υ . Ύ π ’ ά ριθ. 2458/27 άπό 3-12-1951 Δ ια τα γ ή τοΰ Σ τρ α τιω τικ ο ύ Οϊκου τής Α .Μ .
το ΰ Β α σ ιλέω ς πρός τό Ύ π ο υ ρ γεΐο ν ’ Ε σ ω τερ ικ ώ ν , Γ .Ε .Ε Θ .Α . κ λ π ., κοινοποιηθεϊσα διά τή ς ύπ ’ άριθ. 3582 Φ 47/2 άπό 7-12-51 διαταγής 'Υ π ο υ ργείο υ ’ Ε σ ω 
τερ ικ ώ ν κ α ί όμοίας ύπ ’ ά ριθ. 24189 Φ 2/2 άπό 13-12-51 ’ Α ρχηγείο υ Ά σ τ υ ν . Πό
λεω ν εχουσα ο ΰ τ ω :
Καθ’ 'Υψηλήν Βασιλικήν ’ Επιταγήν,
I. Οΐ κ.κ. ’Αξιωματικοί, οσάκις χαιρετώσι διά χειραψίας τήν Α.Μ. τον Βασιλέα νά φέρωσι
τό χειρόκτιόν των είς τήν δεξιάν των χεΐρα, έφ’ δσον ή Α. Μ. φέρει τοιούτον.
II. Παράκλησις διά τήν κοινοποίησιν τής 'Υψηλής Βασιλικής ’Επιταγής.
'Ο ’ Αρχηγός Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Άντ/ρχος
Υ Ι . Δ ια τα γ ή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ ά ρ ιθ μ . 20765 Φ 2/7 άπό 7-10-1953
Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς Δ/νσεις καί 'Υπηρεσίας
«Π ερί χαιρετισμού μεταξύ άνδρών τής Ά στυν. Πόλεων καί Β. Χωροφυλακής»
’ Επειδή κρίνομεν άπαραίτητον, δπως αί σχέσεις μεταξύ τών Σωμάτων Β. Χωροφυλακής
καί Άστυν. Πόλεων εύρίσκωνται πάντοτε είς άριστόν σημεϊον καί διά τήν καλήν συνεργασίαν
πρός έπίτευξιν τού κοινώς έπιδιωκομένου σκοπού τής έμπεδώσεως δηλαδή τής Δημοσίας Άσφα-
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λείας, άλλα καί ιδία τήν έκδήλωσιν συναδελφικής αλληλεγγύης καί άγάπης μεταξύ των δύο Σ ω 
μάτων, ήτις δέν άρκεϊ να είναι μόνον είς τούς τύπους, άλλά καί δέον να είναι αντιληπτή μεταξύ τού
κοινού, ύπομιμνήσκομεν τύ άπό 17-8-31 Διάταγμα «περί καθορισμού άπονομής χαιρετισμοΰμεταξύ των άνδρών Χωροφυλακής καί ’ Αστυνομίας Πόλεων» (Φ .Ε.Κ. 288 (τ. Α ') τής 24-8-31),.
ώς καί τήν σχετικήν έπ ί τούτω έκδοθεϊσαν εγκύκλιον διαταγήν ήμών ύπ’ άριθμ. 6980/3026 άπό1-9-1931.
Παραγγέλλομεν δθεν, δπως, είς έπανειλημμένας συγκεντρώσεις κατωτέρων, βαθμοφόρων
καί ’Αξιωματικών άναπτυχθή το Διάταγμα τούτο, τού οποίου σκοπός είναι ή προαγωγή των
σχέσεων μεταξύ των δύο Σωμάτων, ταχθέντων ύπό τής Πολιτείας τόν αύτόν νά έξυπηρετήσωσι
σκοπόν, ήτοι τής άμοιβαίας έκτιμήσεως, σεβασμού καί ύπολήψεως, ώς καί τής άλληλοϋποστηρίξεως έν τή έκτελέσει των έργων τής υπηρεσίας των καί τής ειλικρινούς συνεργασίας είς τά θέ
ματα έκεϊνα είς ά τυχόν ήθελε συμπέσει νά συναντηθώσιν αί προσπάθειαι άμφοτέρων, δσον καί,
ή άμέριστος έκτίμησις τού κοινού πρός άμφοτέρας τάς υπηρεσίας τής Β. Χωροφυλακής καί ’ Αστυ
νομίας.
Ή παρούσα διά τό ομοιόμορφον τής έκτελέσεως θέλει τεθή είς εφαρμογήν άπό 20 τρέ
χοντος καί παρακαλοΰμεν, δπως οι Προϊστάμενοι των Ά στυν. Δ/νσεων καί 'Υπηρεσιών καταβάλωσι κάθε προσπάθειαν, Ενα έπιτευχθώσι τά άγαθά άποτελέσματα μέ τήν πλήρη ,βεβαίωσιν,
δτι δέν θά άναγκασθώ νά έλέγξω τινά, δστις ήθελε καταγγελθή δτι δέν ύπήκουσε ή παρέλειψε
νά έκτελέση τήν διαταγήν ήμών ταύτην.
’ Αναφέρατε λήψιν καί έκτέλεσιν.
Ό ’ Αρχηγός Α Γ Γ . Μ. Ε Β Ε Ρ Τ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
«Π ερ ί καθορισμού άπονομής χαιρετισμού μεταξύ άνδρών Χωροφυλακής καί Ά στυν. Πόλεων»
ΕΑ Λ Η Ν ΙΚΗ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ
Έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 6 τού διά τού άπό 13 Μαΐου 1923 Διατάγματος κυρωθέντος
Γενικού Κανονισμού τής 'Υπηρεσίας τών Σωμάτων Στρατιωτικών Καταστημάτων καί 'Υπη
ρεσιών, προτάσει τών Υπουργών έπί τών ’Εσωτερικών καί Στρατιωτικών, άποψασίζομεν καί
διατάσσομεν:
Καθορίζομεν δπως οί άνδρες τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπονέμωσιν
ύποχρεωτικώς άλλήλοις καί κατά τά άμέσως έν τοΐς έπομένοις καθοριζόμενα, τόν ύπό τού άρ
θρου 7 τού Γενικού Κανονισμού Σωμάτων, Στρατιωτικών Καταστημάτων καί 'Υπηρεσιών όριζόμενον χαιρετισμόν, οσάκις φέρωσι τήν στολήν των, χωρίς ό χαιρετισμός οΰτος νά έχη τό παράπαν
τήν έννοιαν ίεραρχικής έξαρτήσεως καί ύποχρεώσεως, ύπακοής ούδέ καί σχέσιν μέ τήν καθωρισμένην έκατέραν τών Σωμάτων τούτων ύπηρεσιακήν αρμοδιότητα' καί έκτέλεσιν τών καθη
κόντων των.
Ή ύποχρέωσις αΰτη τής άπονομής τού χαιρετισμού έπιβάλλεται :
1) Ε ίς τούς άστυφύλακας καί άρχιφύλακας, πρός τούς ’Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής
άπό τού βαθμού τού Άνθυπασπιστοΰ κοί άνω.
2) Ε ίς τούς όπλίτας τής Χωροφυλακής μέχρι τού βαθμού τού ένωμοτάρχου συμπεριλαμ
βανομένου πρός τούς Αξιωματικούς τής ’ Αστυνομίας τών Πόλεων, άπό %>ΰ βαθμού τού Ύπαστυνόμου Β ' καί άνω.
3) Είς τούς Άνθυπασπιστάς τής Χωροφυλακής πρός τούς’Αξιωματικούς τ ή ς ’Αστυνομίας
Πόλεων άπό τού βαθμού τού ’Αστυνόμου Β' καί άνω.
4 ) Ε ίς τούς Ύπαστυνόμους Α' καί Β ' πρός τούς ’Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής άπό τού·
βαθμού τού 'Υπομοιράρχου καί άνω.
5) Ε ίς τούς ’ Αστυνόμους Β' πρός τούς άνωτέρους ’ Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής.'
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6) Ε ις τούς ’Αστυνόμους Α' πρός τούς ’ Αξιωματικούς της Χωροφυλακής άπό τοϋ βαθμού
τοϋ Ταγματάρχου καί άνω άρχαιοτέρων θεωρουμένων των τής Χωροφυλακής.
7) Ε ις τούς κατωτέρους’ Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής πρός τούς’ Αξιωματικούς τής
’ Αστυνομίας Πόλεων άπό τοϋ βαθμοϋ Διευθυντοϋ Β ' καί άνω.
8) Εις τούς Ταγματάρχας καί Άντισυνταγματάρχας τής Χωροφυλακής, πρός τούς:
Διευθυντάς Α' τής ’ Αστυνομίας Πόλεων καί τον ’Αρχηγόν αύτής, των τής Χωροφυλακής θεωρου
μένων νεωτέρων των τής ’ Αστυνομίας Πόλεων.
9) Ε ις τούς Διευθυντάς Β ' τής ’ Αστυνομίας Πόλεων, πρός τούς ’Αξιωματικούς τής Χωρο
φυλακής άπό τοϋ βαθμοϋ τοϋ Άντισυνταγματάρχου καί άνω.
10) Είς τούς Διευθυντάς Α' τ ή ς ’ Αστυνομίας Πόλεων πρός τούς’ Αξιωματικούς τής Χωρο
φυλακής άπό τοϋ βαθμοϋ τοϋ Συνταγματάρχου καί άνω.
11) Ε ίς τούς ’ Αρχηγούς άμφοτέρων των Σωμάτων τούτων τοϋ τής ’ Αστυνομίας Πόλεων
θεωρουμένου νεωτέρου τοϋ τής Χωροφυλακής.
Ε ίς τον Ήμέτερον έπί των ’ Εσωτερικών Υπουργόν άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγματος.
Έ ν Άθήναις τή 17 Αΰγούστου 1931.
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡ Ο Σ ΖΑ Ι Μ Η Σ
Υ Ι Ι . Δ ια τα γή ’ Α ρχηγβίου Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ άριθ. 24263 Φ 2/9 άπό 28-11-1953
Πρός άπάσας τάς Ά στυν. 'Υπηρεσίας
«Π ερί χαιρετισμού των δοκίμων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων»
Έ χοντες ύπ’ όψει τό άρθρον 23 τοϋ Β . Δ. περί Κανονισμοΰ Σχολής Ύπαστυνόμων καί τό
άρθρον 168 τοϋ Κανονισμοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος (παρ. 4, 5, 9, 22 καί 41),
Κανονίζομεν
όπως οί άστυφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί άρχιφύλακες άπονέμουσι χαιρετισμόν πρός τούς δοκί
μους Ύπαστυνόμους β', οί δε άστυφύλακες καί ύπαρχιφύλακες πρός τούς μαθητάς άρχιφύλακας.
Οί μαθηταί άρχιφύλακες χαιρετώσιν πρώτοι, τούς άρχιφύλακας θεωρουμένων τούτων άρχαιοτέρων των.
Ή παράβασις τής παρούσης θέλει έλεγχθή αύστηρώς.
Ό ’ Αρχηγός Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Ε Β Ε Ρ Τ
Υ Ι Ι Ι . Δ ια τα γή ’ Α ρχ ηγείο υ Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ ά ριθ. 915 Φ 2/2 άπό 20-1-1954
Πρός άπάσας τάς Ά στυν. Υπηρεσίας
Διά. προγενεστέρων διαταγών έχει καθορισθή μεταξύ άλλων, όσον άφορα την άπονομήν
χαιρετισμού παρά τών άστυνομικών υπαλλήλων ότι «εις περίπτωσιν καθ’ ήν άστυνομικοί υπάλ
ληλοι διατίθενται είς ύπηρεσίαν λήψεως μέτρων τάξεως καί άσφαλείας κατά μήκος τών οδών δι’
ών πρόκειται νά διέλθωσιν ’ Επίσημα Πρόσωπα, ούτοι έφ’ όσον δέν άπασχολοΰνται σοβαρώς είς
την τήρησιν τής τάξεως καί έ'χουσι μέτωπον πρός τούς διερχομένους ’Επισήμους, δέον νά λαμβάνωσι την στάσιν τής προσοχής καί νά χαιρετώσι».
Παρά ταΰτα, παρετήρησα, ότι έκτος τών άλλων ’ Επισήμων Προσώπων ούδέ είς τον ύποφαινόμενον, διερχόμενον μεμονωμένως προ αύτών, δέν άπονέμεται ό προσήκων χαιρετισμός καί οΰτε
ή ενδεικτική καί ζωηρά στάσις προσοχής λαμβάνεται, καίτοι ούδέν ζήτημα τάξεως άπασχολ εϊ τούς καθ’ οδόν διατεταγμένους έν στολή άστυνομικούς καί ύποχρέους κατά τ ’ άνωτέρω, πρός
άπονομήν χαιρετισμοΰ.
’ Επιθυμώ όπως άπαξ διά παντός τεθή φραγμός είς τάς τοιαύτας παραλείψεις μή συμμορφώσεως πρός κειμένας κανονιστικάς διαταγάς καί προσκαλώ τούς κ.κ. Διοικητάς Υπηρεσιών,
όπως είς έπανειλημμένας συγκεντρώσεις βαθμοφόρων καί κατωτέρων άναπτύξωσι σαφώς κα ί
πλήρως τόν τε οίκεϊον Κανονισμόν καί τάς συμπληρωματικάς κανονιστικάς διαταγάς περί χαιρε
τισμού καί τονίσωσι τάς ύποχρεώσεις έπί τοϋ άντικειμένου τούτου τών ύπαλλήλων των. Ιδ ια ι
τέρως νά τονισθή καί ή έπιβαλλομένη άπονομή χαιρετισμού είς τούς έπιβαίνοντας Ανακτορικών
αύτοκινήτων Ύπασπιστάς ή Αξιωματικούς τής Αύλής.
Ούδεμία δικαιολογία διά διαπιστουμένην μελλοντικώς παράλειψιν θά ληφθή ύπ’ όψει, πολλώ
δέ μάλλον ή άγνοια τών διακριτικών άριθμών ή ψηφίων τών Ανακτορικών καί Υπουργικών αυ
τοκινήτων, τών αύτοκινήτων άλλων ’ Επισήμων Προσώπων καί τοϋ Υποφαινομένου, ή ό ισχυρισμός
τής άπασχολήσεως σοβαρώς είς τήν τήρησιν τής τάξεως, έφ’ όσον τοιαύτη άπασχόλησις δέν
δικαιολογείται έκ τών πραγμάτων, έλλείψει όντως τοιούτου ζητήματος τάξεως ή άσφαλείας.
’Ε π ί τής τελευταίας ταύτης περιπτώσεως, όταν έκ τών τοπικών συνθηκών ή έκ τών πραγ
μάτων δέν δικαιολογείται νά έχη έστραμμένα τά νώτα πρός τούς διερχομένους ’Επισήμους ό
άστυνομικός πρός άντιμετώπισιν ζητημάτων τάξεους ή άσφαλείας, δέον νά διατάσσεται ύπό τοϋ
έπί κεφαλής ’Αξιωματικού όπως ούτος έχη μέτωπον πρός τούς διερχομένους ’Επισήμους, οδς.
νά χαιρετά κατά τά κεκανονισμένα.
Ό Αρχηγός Α Γ Γ . Μ. Ε Β Ε Ρ Τ

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΣ ύπ ’ ά ριθ. 2813/1954
ΤΙερί συμπληρώ σεω ς του Α .Ν . 1671/51 « π ε ρ ί *Υ π ο υργ. Σ υ μ β ο υ λ ίο υ κ α ί ‘ Υ π ο υ ρ γ είω ν »
’Άρθρον μόνον
1. Συνιστάται παρά τω 'Υπουργείω των Εσωτερικών θέσις 'Υφυπουργού.
2. Αί άρμοδιότητες του ‘Υπουργού των Εσωτερικών, αί άναφερόμεναι εις την Δημοσίαν
τάξιν καί άσφάλειαν, άσκοΰνται άπό τής δημοσιεύσεως του παρόντος παρά του Υφυπουργού τών
Εσωτερικών.
_
/
,
3. Λεπτομέρειαι άναγόμεναι εις την εφαρμογήν τού παρόντος κανονίσθήσονται διά Β. Διατά
γματος, έφ’ άπαξ έκδοθησομένου.
4. Ή ισχύς του παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως αύτου εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Έ ν ’Αθήναις τή 14 ’ Απριλίου 1954

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΥΛΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Τό Ά ργηγεΐον ’ Αστυνομίας Πόλεων διά της ύπ’ άριθ. 5503/241 άπό 15-4-54 Δ/γής του,
κοινοποιεί διορθώσεις ήμαρτημένων λόγω τυπογραφικής παραλήψεως εις εγκύκλιον θεμάτων ύλης
εισαγωγικών έξετάσεων διά τήν σχολήν άρχιφυλάκων ώς άκολούθως :

Ε '. ’ Οργανισμός κα ι Κανονισμός ’ Αστυνομικού Σώ ματος
Θ έμα ύπ ’ ά ριθ. 3. Νά συμπληρωθή ώς έξής :
Π ερί ’ Αστυνομικού Συμβουλίου (άρθρ. 22, 22α, 22γ, 22δ, κωδ. Ν. 4971/31 ώς έτροποποιήθησαν διά τών Α.Ν'. 227/45 καί 385/45 καί διά τοϋ άρθρου 15 Ν .Δ . 2458/53).
Θ έμα ύπ ’ ά ριθ. 6. Νά συμπληρωθή ώς έξης :
Π ερί προαγωγής εις τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου (άρθρ. 34 παραγρ. 3 Κωδ. Ν. 4971/
1931 ώς έτροποποιήθη διά τού άρθρου 2 Α.Ν. 227/45 καί τού άρθρου 17 παρ. 1 Ν .Δ. 2458/53).
Θ έμα ύ π ’ ά ριθ. 10. Νά συμπληρωθή ώς έξης :
Π ερί διαθεσιμότητας άστυν. υπαλλήλων καί περί τών συνεπειών τής διαθεσιμότητος καί άργίας (άρθρ. 46, 47 καί 48 κωδ. Ν. 4971/31 ώς συνεπληρώθησαν διά τών άρθρ. 5 παραγρ.2 καί 7
παράγρ. 3 Α.Ν. 227/1945 καί διά τού άρθρ. 22 Ν .Δ. 2458/53).
Θ έμα ύπ’ άριθ. 17. Νά συμπληρωθή ώς έξής :
Π ερί κλήσεως εις άπολογίαν καί διοικητικών άνακρίσεων (άρθρ. 169 έως 172 Κωδ. Δ/τος
9/20-10-1926 περί τοϋ Κανονισμού τού Σώματος τής Άστυν. Πόλεων ώς έτροποποιήθη διά τοϋ
άπό 22-1-53 Β .Δ . καί διά τού άρθρ. 218 τής Κοινής Ποινικής Δικονομίας).
'Ο ’ Αρχηγός
Α Γ Γ . Μ. Ε Β Ε Ρ Τ
(Ή σχετική ύλη εχει δημοσιευθή εις τό ύπ’ άριθ. 20 τεύχος τού περιοδικού, σελίς 985).

Ε Ι Δ Η Σ Ε ΙΣ
Μ ΕΤ Α ΒΟ Λ Α Ι

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος, ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Μανιάτης Ν.,
οί άνθυπαστυνόμοι Κοντογιάννης Γ . καί Δημητρακόπουλος I., ό ύπαρχ/λαξ Δούκας
Γ . καί οί άστ/κες Οικονόμου Χαρ. καί Τσούτσουρας Ά θ .
Ά πελύθη τοϋ Ά στυν. Σώματος, ώς καταληφθείς υπό τοϋ ορίου ηλικίας ο
άνθυπαστυνόμος Δουκάκης Γ.
'Ομοίως άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ/κες Άποστολάκης Χαρ.,
Παπαδόπουλος Σ π ., Κονταξάκης I., Γεωργούσης Ν ., Κατσούλης Π ., Δελήμπασης
Η ., Άνδρικόπουλος Γ . καί Άντωνόπουλος Σπυρ.

