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ΤΕΥΧΟΣ 26ον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΑΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1954)
‘Υπδ Ν, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά σ τυν. Δ/ντοϋ Α*.

Ζ'. ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
5.
6.

—Ή πρώ τη έν Κ έρκυρα Σ χολή Ύ π α στυνόμ ω ν Ά κ α ι Β ' τάξεω ς.
—Ε ιδική Σ χολή μετεκπαιδεύσεω ς Α ξιω ματικώ ν μεταταχθέντω ν εκ τής Χωροφυλακής,
εις τήν 1Α στυνομίαν Πόλεων λειτονργήσασα έν Ά θήναις.
7. —Ή νέα έν ’Αθήναις μόνιμος Σ χολή 'Υ παστυνόμω ν Β' τάξεω ς.

5.
Διά του ιδρυτικού της ’Αστυνομίας Πόλεων Νόμου, ύπ’ άριθμ. 246i το
1919, καί των εκτελεστικών τούτου Βασιλικών Διαταγμάτων, συνεστήθη ταυτοχρόνως μέ τάς Άστυνομικάς Σχολάς ’Αστυφυλάκων καί Άρχιφυλάκων καί ή Σχολή
'Υπαστυνόμων.

'Ορκωμοσία 'Τπαστυνόμων της Α' έκπαιδευτικής περιόδου κατά τήν 5-11-1939.
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Εις την Σχολήν αύτήν, ή οποία έγκατεστάθη εις την Κέρκυραν, έφοίτησαν
ίδιώται κεκτημένοι συμφώνως προς τάς τότε ίσχυούσας διατάξεις έκτος των άπαιτουμένων σωματικών προσόντων καί τ ’ άκόλουθα εκπαιδευτικά τοιαΰτα, ήτοι ι
Διά μέν τον βαθμόν του 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως, έπιτυχή φοίτησιν των τριών έτών
της Νομικής Σχολής τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου, διά δέ τον βαθμόν του 'Υπα
στυνόμου Α' τάξεως, πτυχίον τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου.
Ή πρώτη αυτή Σχολή 'Υπαστυνόμων έλειτούργησε συνεχώς άπό τοϋ έτους
1921 μέχρι τοϋ Μαιου τοϋ 1926, δτε μετά τήν εξοδον τών τελευταίων καταταγέντων 'Υπαστυνόμων, δεν έδέχθη νέους δοκίμους, λόγω συμπληρώσεως τών οργανικώνθέσεων τών 'Υπαστυνόμων, αλλά καί διότι, έν τώ μεταξύ, προεκρίθη όπως, ή συμπλήρωσις τών δημιουργουμένων κενών εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπαστυνόμου γίνεται
διά προαγωγών, κατόπιν εξετάσεων, έκ τών Άρχιφυλάκων, οΐτινες εΐχον συμπλη
ρώσει τον προς προαγωγήν χρόνον έν τω βαθμώ τούτω. Άργότερον είσήχθησαν διά
μίαν έκπαιδευτικήν περίοδον κατά τό έτος 1929, προς έκπαίδευσιν εις τον βαθμόντοϋ 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως, Άρχιφύλακες καί ’Αστυφύλακες, οΐτινες εΐχον άποκτησει ώς τοιοΰτοι τό πτυχίον τής Νομικής Σχολής ή ύπέστησαν έπιτυχεΐς εξετά
σεις τών τριών πανεπιστημιακών έτών, τής ιδίας Σχολής. Διά τον αυτόν λόγον έλειτούργησεν ή ιδία Σχολή έν Κερκύρα καί τό έτος 1933 μέ τρεις μόνον μαθητάς,.
πτυχιούχους Νομικής, προερχομένους έκ τοϋ Σώματος, οΐτινες μετά τό πέρας τής;
έκπαιδεύσεως ώνομάσθησαν Ύπαστυνόμοι Β' τάξεως. Τής πρώτης αυτής έν Κερ-

'Ιεροτελεστία τής ορκωμοσίας 'Υπαστυνόμων Α ' εκπαιδευτικής περιόδου κατά τήν
5-11-39, παρουσία τοϋ άειμνήστου Πρωθυπουργού Ίωάννου Μεταξα, τοϋ τότε 'Υ φ υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Κ. Μανιαδάκη, τοϋ Διοικητοΰ τής Σχολής Ά σ τυν. Διευθυντοΰ Α ' κ. X. Μπόμπολα και λοιπών έπισήμων.

κύρα Σχολής 'Υπαστυνόμων Α' καί Β' τάξεως, Διοικητής διετέλεσεν ό έκ τών*με
λών τής υπό τον άείμνηστον Σερ Φρειδερίκον Χαλιντέϋ ’Αγγλικής ’Οργανωτικής
’Αποστολής κ. Σλόμαν. Ή φοίτησις εις τήν Σχολήν ταύτην ήτο έξάμηνος. Ά πόφοι-
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τοι της Σχολής ταύτης έκ των ύπηρετουντων ήδη άνωτέρων ’Αξιωματικών της ’Αστυ
νομίας Πόλεων είναι, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Νικόλαος Νέρης, ’Αναστά
σιος Γεωργίου, Γεράσιμος Λιαρομμάτης, Νικόλαος Τσαούσης, Θεόδωρος Ρακιν-

*0 αείμνηστος Πρωθυπουργός ’Ιωάννης Μεταξας παραδίδει τά διπλώματα εις τούς
Ύπαστυνόμους της Α' εκπαιδευτικής περιόδου κατά τήν 5-11-39.

τζής, Ή λίας Άλεξόπουλος, ’Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, ’Ιωάννης Μάσβουλας,
Δημήτριος Ζαγκλής, Ευάγγελος Καραμπέτσος, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Νικόλαος
’Αρχιμανδρίτης καί Παντελής Χριστοδούλου.
’Επίσης οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως κ.κ. Πέτρος Άναγνωστάκος
Γεώργιος Γερανέας, Άνδρέας Δάρας, Διονύσιος Κορωνάκος, Σπυρίδων Κουτσου-
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ρούμπας, Δημήτριος Τσόπελας, Γεώργιος Κοντογιώργος, Θωμάς Ψαρράς, Άνδρέας
Σταυρόπουλος και ’Απόστολος Καθάρειος.
6 . Κατά τό έτος 1929 προκειμένου να γίνη μετάταξις ’Αξιωματικών της
Χωροφυλακής εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων συνεστήθη διά του Ν. 3754 καί των άπό
26-3-29, 18-4-29 καί 11-7-29 εκτελεστικών αύτοϋ Διαταγμάτων καί έλειτούργησεν
έν Άθήναις ειδική Σχολή μετεκπαιδεύσεως, εις τήν οποίαν έφοίτησαν άπαντες οι
’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής οί μεταταγέντες εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
Έ ξ αύτών υπηρετούν ήδη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, ό ’Αρχηγός κ. ’Άγγελος
’Έβερτ, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Νικόλαος Κόκκινος Γενικός Διευθυν
τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ 'Υφυπουργείω ’Εσωτερικών, ’Ιωάννης Τσάλλης,
Δημήτριος Κόλλιας, Σπυρίδων Πολιτόπουλος, ’Ιωάννης Δασκαλάκης καί ’Αναστά
σιος Κανελλόπουλος
7. ’Ήδη θ’ άναφέρωμεν τά προηγηθέντα τής ίδρύσεως κατά τό 1937 τής νέας
Σχολής 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως, ή,τις εξακολουθεί νά λειτουργή καί ήδη έν Άθήναις.
Ώ ς είναι γνωστόν, μέχρι του έτους 1932 οί προαγόμενοι είς τον βαθμόν του
Ύπαστυνόμου Β' καί Α' τάξεως, είτε δΓ άπ’ εύθείας φοιτήσεώς των είς τήν έν Κερκύρα Σχολήν 'Υπαστυνόμων, είτε διά προαγωγής των κατόπιν έξετάσεων έκ τοΰ
βαθμού τοΰ Άρχιφύλακος, διά νά καταλάβουν τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως,
έδει νά υποβληθούν είς προαγωγικάς έξετάσεις, αίτινες ήσαν αύστηρόταται, συνηγωνίζοντο δέ πολλοί 'Υπαστυνόμοι Α' τάξεως προς κατάληψιν ελάχιστων συνήθως θέ-

01 'Υπαστυνόμοι της Κ' έκπαιδευτικής περιόδου, φωτογραφούμενοι
μετά τοΰ Διοικητοΰ καί των ’ Αξιωματικών της Σχολής.

σεων ’Αστυνόμων Β' τάξεως. Ούτως, οί άριστεΐς μόνον έκ τούτων ήδύναντο νά
ένταχθοΰν είς τάς άνωτέρας βαθμίδας τής ίεραρχικής κλίμακος τών ’Αξιωματικών
τής Αστυνομίας.
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Δυστυχώς κατά τό έτος 1932 κατόπιν ενεργειών πολλών 'Υπαστυνόμων Α'
ταξεως, οΐτινες λόγω τών προσόντων αύτών καί της μέτριας υπηρεσιακής άποδόσεώς των δέν εΐχον ελπίδας προωθήσεώς των εις άνωτέρας βαθμίδας διά τοΰ συστή-

Οί δόκιμοι Ύπαστυνάμοι τής Β’ εκπαιδευτικής περιόδου κατά έπίσκεψίν των εις Άκρόπολιν τήν 13-6-1940.

ματος τών προαγωγικών εξετάσεων, έπετεύχθη ή διά νόμου κατάργησις του θεσμού
τούτου καί έφηρμόσθη τό σύστημα τών προαγωγών εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου
Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν καί κατ’ άρχαιότητα άνευ έξετάσεων.
Ούτως έγένοντο προαγωγαί εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β', καί 'Υπαστυ
νόμων, οϊτινες έστεροΰντο τών άπαιτουμένων έφοδίων διά τούς άνωτέρους βαθμούς
τής έν τή ’Αστυνομία ιεραρχίας. Τά ολέθρια αποτελέσματα τών διά τοΰ συστήματος
τούτου πραγματοποιηθεισών προαγωγών κατέστησαν καταφανή μετά τινα έτη καί
δι’ αύτό άκριβώς τό έτος 1937, ή τότε Κυβέρνησις έκρινεν άπαραίτητον καί έθέσπισε
διά Νόμου, οτι ούδείς δύναται νά προαχθή είς τον βαθμόν τοΰ 'Υπαστυνόμου Β'
τάξεως, αν δέν έκπαιδευθή έπί έ'ν, έ'ως 2 έτη, είς ίδρυομένην έν Άθήναις νέαν Σχολήν
'Υπαστυνόμων Β' τάξεως.
'Η εισαγωγή είς τήν Σχολήν ταύτην γίνεται κατόπιν εισαγωγικών έξετάσεων
μεταξύ τών Άνθυπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων, Ύπαρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλά
κων, τών έχόντων τά προς τοΰτο προσόντα.
Τοιουτοτρόπως άπό τοΰ έτους 1937 συνεστήθη έν Άθήναις καί λειτουργεί
συνεχώς μέ έλαχίστην διακοπήν ή ’Αστυνομική Σχολή 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως.
Διά τών ίσχυουσών' διατάξεων τοΰ Κανονισμοΰ τής Σχολής ταύτης, έχουν
ληφθή ολα τά μέτρα καί παρέχονται ασφαλέστατα', εγγυήσεις, ώστε νά έπιτυγχάνηται ή είσοδος είς ταύτην τών πράγματι άριστέων μεταξύ τών διαγωνιζομένων.
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'Η άκολουθουμένη διαδικασία κατά τάς είσαγωγικάς έξετάσεις είναι ή ακό
λουθος :
Μετά τον προσδιορισμόν των εισαγωγικών έξετάσεων καί τον καθορισμόν
των εισακτέων, τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας δι’ έγκυκλίου του κοινοποιεί εγκαίρως,
ήτοι προ δύο ή τριών μηνών άπό της ημερομηνίας τών έξετάσεων, την έξεταστέαν
δλην διά τά κάτωθι μαθήματα, ήτοι : 1) Ποινικόν Νόμον, 2) Ποινικήν Δικονομίαν,
3) Διαφόρους Νόμους, σχετιζομένους μέ την ’Αστυνομίαν, 4) ’Επιστημονικήν ’Αστυ
νομίαν, 5) Πρακτικήν Διδασκαλίαν της ’Αστυνομίας καί 6) ’Οργανισμόν καί Κανο
νισμούς του ’Αστυνομικού Σώματος.
Είδικώς διά τά Ελληνικά (έ'κθεσιν ιδεών), δεν κοινοποιείται εξεταστέα ύλη,
άλλά κατά την ημέραν τού διαγωνισμού άποστέλλεται ύπό τού ’Αρχηγού τού Σώμα
τος, εντός ένσφραγισμένου φακέλλου πίναξ περιέχων 20-30 θέματα, έκ τών οποίων
γίνεται κλήρωσις ένός, τό όποιον είναι υποχρεωτικόν δι’ όλους τούς υποψηφίους.
Μετά τήν διόρθωσιν της έκθέσεως ιδεών ύπό της προς τούτο τριμελούς ’Επι
τροπής, όσοι επιτύχουν τήν βάσιν καί άνω δύνανται νά μετάσχουν τών έξετάσεων
καί είς τά άλλα μαθήματα.
Δι’ έκαστον μάθημα ορίζεται ιδιαιτέρα τριμελής ’Επιτροπή, ή όποια κατά τήν
ώραν τού διαγωνισμού παραλαμβάνει άπό τον έκπρόσωπον τού ’Αρχηγείου ένσφράγιστον φάκελλον περιέχοντα τά θέματα, άνερχόμενα είς 25 συνήθως, έκ τών οποίων
γίνεται ή κλήρωσις ένός, όντος υποχρεωτικού.

_01 δόκιμοι 'Τπαστυνόμοι τής Β' έκπαιδευτικής περιόδου (1940), κατά τήν διάρκειαν
διδασκαλίας έν το) διδακτηρίιρ.

Ούτω διά τού καταμερισμού τών έξετάσεων είς πολλάς έπιτροπάς καί της
βαθμολογίας τών μαθημάτων ύπό τούτων, ώς δέ καί διά τών γενικών μέτρων,
άτινα λαμβάνονται κατά τήν ένέργειαν τών έξετάσεων (κάλυψις ονόματος, όμοιο-
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χρωμος μελάνη, άπαγόρευσις κατοχής βιβλίων, εντύπων κλπ .) έπιτυγχάνεται άμεροληψία καί εξασφαλίζεται ή εισαγωγή εις την Σχολήν των πράγματι ικανών καί
άξιων.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι της Β' εκπαιδευτικής περιόδου (1940),
εις την αίθουσαν τοϋ έστιατορίου τής Σχολής.

Το σύστημα τοϋτο των εξετάσεων άπεδείχθη, έκ της έπί 17ετίαν εφαρμογής
του, τέλειον καί δεν έσημειώθη περίπτωσις εισαγωγής είς τήν Σχολήν άκαταλλήλου
δοκίμου Ύπαστυνόμου.
Ή εν τή Σχολή Ύπαστυνόμων εκπαίδευσις είναι τουλάχιστον 12μηνος,
διαιρείται δέ εις τέσσαρας τριμηνίας.
.
Τα διδασκόμενα μαθήματα μετά βαθμού, κατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως, είναι τά έξής :
1) Ποινικός Κώδιξ.
2) Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας—Άνακριτικαί εκθέσεις.
3 ) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι σχετιζόμενοι προς τήν αστυνομικήν υπηρεσίαν.
4) Γενικαί Άρχαί Συνταγματικού καί Διοικητικού Δικαίου.
5) Στοιχεία ’Αστικού Δικαίου.
6) Επιστημονική Άνακριτική.
7 ) ’Ιατροδικαστική.
8) ’Εγκληματολογία.
9) ’Επιστημονική ’Αστυνομία.
10)
Πρακτική Διδασκαλία τής ’Αστυνομίας.—'Υπηρεσιακά βιβλία—τήρη
αυτών.
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11) Κανονισμός Σχολής 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως.—’Οργανισμός καί Κανο
νισμοί Σώματος.—’Αστυνομική 'Ιστορία.
12) Βρωματοχημεία.
13) Δημοσία 'Υγιεινή καί παροχή πρώτων βοηθειών.
14) Σχεδιαγραφία.
15) Ελληνικά (ορθογραφικοί καί συντακτικοί κανόνες καί εκθέσεις ιδεών).
16) ’Αγγλικά.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι τής Β' έκπαιδευτικής περιόδου^( 1940), ασκούμενοι^
εις τήν βολήν δι’ άτομικών καί ταχυβόλων όπλων, παρά τοϋ καθηγητοϋ των
’Αξιωματικού τοϋ στρατεύματος.

Έκτος όμως των άνωτέρω μαθημάτων οί δόκιμοι άξιωματικοί, διδάσκονται
διά διαλέξεων καί πρακτικών εφαρμογών άνευ βαθμού, καθ’ ώρας όριζομένας ύπό
τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής καί τά κάτωθι :
α ) Γυμναστικήν.
β) ’Ασκήσεις πυκνής τάξεως καί παρελάσεως.
γ ) Βολήν καί όπλοτεχνικήν.
δ ) ’Ιαπωνικήν πάλην,
ε) Πυγμαχίαν.
στ) 'Οδηγίαν αυτοκινήτου, μοτοσυκλέττας καί ποδηλάτου,
ζ) Κωπηλασίαν, κολυμβητικήν καί τρόπον διασώσεως πνιγομένων.
η ) ’Αεράμυναν.
,
θ) Τουρισμόν.
ι) Κοινωνιολογίαν.
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tot) Δικαστικήν Γραφολογίαν,
ιβ) Γενικήν Ψυχολογίαν,
ιγ ) Ψυχοπαθολογίαν του έγκληματίου.
ιδ) Έγκληματολογικήν Χημείαν,
ιε) Σύνοψιν Παγκοσμίου καί Ελληνικής 'Ιστορίας,
ιστ) Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου καί Έμπορευματολογίας.
ι ζ ) ’ Ηθικήν ’Αγωγήν.
ιη) Κοινωνικήν καί ’ Επαγγελματικήν ’Αγωγήν
καί πάσαν άλλην διάλεξιν, ήν ήθελε θεωρήσει χρήσιμον τό ’Εκπαιδευτικόν Συμβού
λιον.

Έ παρσις Σημαίας εις θερινήν κατασκήνωσιν 'Αγίου Άνδρέου, των δοκίμων 'Υπαστυνόμων
τής Β' εκπαιδευτικής περιόδου (1940).

"Απαντα τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται ύπο Καθηγητών του Πανεπι
στημίου ή άλλων Ά νωτάτων Σχολών, ύπό άνωτάτων Δικαστικών ή Συμβούλων τής
’Επικράτειας καί παρ’ ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος ή άλλων άνωτάτων διοικητικών
υπαλλήλων.
Γενικώς, τόσον εις τάς Σχολάς ’Αστυφυλάκων καί Άρχιφυλάκων, όσον καί
εις τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων, καταβάλλεται μεγάλη προσοχή διά τήν άρτιωτέραν
επαγγελματικήν, έπιστημονικήν, έγκυκλοπαιδικήν, ήθικοθρησκευτικήν καί κοινω
νικήν έκπαίδευσιν τών άστυνομικών, ώστε νά δύνανται ν’ άνταποκρίνωνται άπολύτως εις τήν άποστολήν των, ήτις συνίσταται εις τήν πρόληψιν καί καταστολήν τοϋ
εγκλήματος, εις τήν προστασίαν τής τιμής, ζωής καί περιουσίας τών πολιτών καί
εις τήν έξασφάλισιν τής δημοσίας ειρήνης, ησυχίας καί τάξεως.
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'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντως, ιδιαιτέρα φροντίς λαμβάνεται διά την έκπαίδευσιν των δοκίμων 'Υπαστυνόμων από πάσης πλευράς, πνευματικής καί τεχνικής.
Αί άνάγκαι άλλωστε τής συγχρόνου ’Αστυνομίας άπαιτοϋσιν όπως, οί ’Α ξιω
ματικοί αυτής εχωσι πολλάς καί ποικίλας έπιστημονικάς καί τεχνικάς γνώσεις
διά νά δύνανται άνέτως καί έπιτυχώς νά έπιλύωσι την πληθώραν των παρουσιαζομένων έκάστοτε άστυνομικών προβλημάτων καί διά ν’ άνταποκρίνωνται έπιτυχώς είς
τά πολλαπλά καί πολυποίκιλα αυτών καθήκοντα, είς τήν λεπτήν καί ίδιότυπον απο
στολήν των.

Ασκήσεις όδηγήσεως μοτοσυκλεττών των δοκίμων 'Χπαστυνόμων τής Β' εκπαιδευτικής
περιόδου (1940), εις θερινήν κατασκήνωσιν Α γίου Άνδρέου.

Βεβαίως δεν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι ή έκπαίδευσις τών άστυνομικών,
•ως γίνεται σήμερον, δεν παρουσιάζει τρωτά. Ά π ’ εναντίας, φρονουμεν ότι έπιβάλλεται όπως, ή φοίτησις τών Ύπαστυνόμων, γίνη διετής καί τών Άρχιφυλάκων έννεάμηνος, ώστε ή διδασκαλία νά είναι άνετος καί ή άφομοίωσις τής διδασκομένης όλης
καλλιτέρα.
Ή Σχολή πρέπει επίσης νά έφοδιασθή μέ ιδιόκτητον κινηματογράφον, διά νά
προβάλλωνται διδακτικαί Άστυνομικαί ταινίαι καί μέ διάφορα όργανα διδασκαλίας,
ώστε ή διδασκαλία νά είναι περισσότερον έποπτική.
’Επίσης ύστεροϋμεν είς προπλάσματα, εικόνας, χάρτας καί εκθέματα έγκληματολογικοϋ αντικειμένου. Στερούμεθα τέλος καταλλήλου κρατικού οικήματος Σχολής.
Παρά ταϋτα, χάρις είς τήν καλήν έπιλογήν τών ύποψηφίων άστυνομικών καί
είς τήν φιλότιμον προσπάθειαν τών καθηγητών καί όλων τών εργαζομένων είς τήν
Σχολήν επιτυγχάνονται θαυμάσια άποτελέσματα.

'Υπαίθριον μάθημα δοκίμων 'Υπαστυνόμων της Β’ εκπαιδευτικής περιόδου (1940),
είς θερινήν κατασκήνωσιν 'Αγίου Άνδρέου.

Οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τής Γ' εκπαιδευτικής περιόδου (1941), κατά τήν διάρκειαν
διδασκαλίας έν τω^διδακτηρίω.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι της Γ' έκπαιδευτικής περιόδου (1941), κατά την διάρκειαν
διδασκαλίας έν τω διδακτηρίω.
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Ή ’Αστυνομική ΣχολήΤμέ παρατεταγμένους πρό αυτής τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους
τής Γ' εκπαιδευτικής περιόδου.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι τής Δ' έκπαιδευτικής περιόδου προ τής ορκωμοσίας των
την 12-3-43, φωτογραφούμενοι μετά τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής
καί των ’Αξιωματικών αυτής.

Οί έξελθόντες τής Σχολής 'Υπαστυνόμοι Β' τής Ε' εκπαιδευτικής περιόδου,
κρατούντες τά διπλώματά των μετά τήν ορκωμοσίαν των τήν 25-2-44.

Οί 'ϊπαστυνόμ οι Β' τής ΣΤ' εκπαιδευτικής περιόδου (1946), κατά τήν ορκωμοσίαν
των, φωτογραφούμενοι μετά τοϋ Ά ντιβασιλέως άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκη
νού, τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Σώματος και λοιπών έπισήμων.

OS 'ϊπαστυνόμοι Β' τής Ζ' έκπαιδευτικής περιόδου (1949), κατά τήν ορκωμοσίαν των,
φωτογραφούμενοι μετά τοϋ "Υφυπουργού Δημοσίας τάξεως κ. Ντεντιδάκη, τοϋ ’Αρχη
γού τοϋ Σώματος κ. I. Σπόρου τοϋ ’Αρχηγού τής ’Αγγλικής ’Οργανωτικής ’Αποστο
λής Σερ Ούΐκαμ καί λοιπών έπισήμων.

Οί δόκιμοι 'Τπαστυνόμοι τής Η' εκπαιδευτικής περιόδου, παρελαύνοντες κατά τήν 25ην
Μαρτίου 1950, προ τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως των 'Ελλήνων Παύλου.

Οί Ύπαστυνόμοι τής Η' έκπαιδευτικής περιόδου, δίδουν ένώπιον τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως τον νενομισμένον όρκον κατά τήν 28-9-1950.
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At A. Μ. Βασιλεύς Παύλος καί Βασίλισσα Φρειδερίκη, μετά τού ’Αρχηγού τού Σώμα
τος καί τού Δ/τοΰ τής ’Αστυνομικής Σχολής, κατά τήν παρέλασιν προ αυτών τ ώ ν 'Υ παστυνόμων τής Η' εκπαιδευτικής περιόδου (1950).

Ή Α .Μ . ό Βασιλεύς των Ελλήνων Παύλος χαιρετών διά χειραψίας τούς *Υπαστυνόμους τής Η ' έκπαιδευτικής περιόδου, παραδίδει εις αυτούς τά διπλώματά των (1950).

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς κατά τήν δεξίωσή ήτις έπηκολούθησε μετά τήν ορκωμοσίαν όμιλεϊ πλήρης χαράς μετά των νέων 'Υπαστυνόμων (1950).

Οι νέοι Ύπαστυνόμοι τής Η ' εκπαιδευτικής περιόδου καί οΐ νέοι άρχιφύλαχες εις στά
σιν προσοχής κατά τήν άνάκρουσιν τοϋ ’Εθνικού μας "Υμνου καί τήν κατάθεσιν στεφά
νου εις τό Μνημεΐον τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου τήν 28-9-50.

01 νέοι 'Υπαστυνόμοι τής Η' έκπαιδευτικής περιόδου παρελαυνοντες προ τής Α. Μ. του
Βασιλέως, μετά την τελετήν τής ορκωμοσίας την 28-9-1950.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι τής Η' εκπαιδευτικής περιόδου, φωτογραφούμενοι μετά του
άρχηγου του Σώματος, του Δ/τοΰ τής Σχολής καί των ’Αξιωματικών των.

ΚΟΙΝΩΝ ΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Ύ π ά Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν . Δ )ν το ΰ Α*

ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
-ΕΜ Φ ΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ1. —Γ ενικά.—’Έ ννοια εμφυλίου πολέμου κ α ι περιεχόμενον αΰτον.
2. —Έ ίσήγησις Τ ρότσκυ διά τον καταρτισμ όν κανονισμού περ'ι εμφυλίου πολέμου.
Α'. Σ τάδιον προπαρασκευής τον εμφυλίου πολέμου.
Β '. Έ ξέγερσις προς κατάληψ ιν τής αρχής.
Γ '. Περίοδος διατηρήσεω ς τής εξουσίας.
3. —Κ ώ διξ εμφυλίου πολέμου.
4. —Τό σύνθημα τω ν κομμουνιστώ ν περί μετατροπ ής των πολέμω ν των διαφόρων Κ ρα
τώ ν εις εμφυλίους τοιούτους.
5. —Περί τής τα κ τικ ή ς τον πολέμου εντός τών πόλεων.
6. —Ε π ίλογος.

•
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1. Οί κομμουνισταί έπιδιώκουν μέ κάθε τρόπο νά προκαλοϋν εις τά διάφορα
κράτη « ε μ φ ύ λ ιο πό λεμ ο », πού άποτελεΐ κατ’ αυτούς την καταλληλότερη στιγμή
για τήν κατάληψι τής έξουσίας άπό το προλεταριάτο.
Γιαυτό ακριβώς θά μελετήσουμε εΐδικώς, πώς οί κομμουνισταί προπαρασκευ
άζουν καί προκαλοΰν τούς έμφυλίους πολέμους, ποια τακτική άκολουθοϋν σ’ αυτούς
καί μέ ποιο τρόπο έπιχειροΰν νά καταλάβουν τελικώς τήν εξουσία πράγμα, πού απο
τελεί τον αντικειμενικό σκοπό της κομμουνιστικής έπαναστάσεως.
Στο ζήτημα αύτό τών εμφυλίων πολέμων οί κομμουνισταί άποδεικνύονται
άριστοτέχναι. ’Από τή Ρωσική δέ έπανάστασι του 1917. πού ώδήγησε τούς μπολσε
βίκους στήν κατάκτησι τής έξουσίας καί τήν κατάλυσι τοϋ Τσαρικού καί άστικοΰ
καθεστώτος, έδιδάχθησαν πολλά πράγματα, έκαμαν ποικίλες μελέτες καί έβγαλαν
ώρισμένα συμπεράσματα, τά όποια ώς μαθήματα πλέον ή ώς καθοδηγητικές έντολές
μετεδίδοντο άπό τήν Γ' Διεθνή τής Μόσχας στά κομμουνιστικά κόμματα τών δια
φόρων χωρών, πού άπετέλουν παραρτήματα αυτής.
'Ο Τρότσκυ μάλιστα σέ μιά του διάλεξι, περί εμφυλίου πολέμου, πού έκαμε
τον ’Ιούλιο τοϋ 1924 στήν Εταιρεία Στρατιωτικών έπιστημών τής Μόσχας, ύπέδειξε τήν ανάγκη νά συνταχθή καί κανονισμός, εΐδικώς περί εμφυλίου πολέ
μου, νά όρισθοΰν δηλαδή οί κανόνες, οί όποιοι πρέπει ν’ άκολουθώνται ύπό τών κομ
μουνιστών, κατά τήν προπαρασκευή καί κατά τήν διεξαγωγή τών εμφυλίων πολέ
μων, ώστε νά καταλήγουν στήν έπιτυχία διά τής καταλήψεως τής έξουσίας.
Μέ τή διάλεξί του αυτή ό Τρότσκυ έδωσε καί τό γενικό διάγραμμα, πάνω στο
όποιο έπρεπε νά γίνη ό κανονισμός τού έμφυλίου πολέμου. ■
Παίρνοντας ώς βάσι ότι, ή έννοια «έπ α υ ά σ τα σ ις», κατά τούς κομμουνιστάς
έχει εύρυτάτη σημασία, ανέπτυξε ότι, ή άνωτέρα φάσις τής έπαναστάσεως είναι
ή έξέγερ σ ις, πού άποφασίζει γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας ή όχι.
'Η έξέγερσις αύτή έρχεται υστέρα άπό μιά περίοδο όργανώσεως καί προ
παρασκευής έπί τή βάσει μιάς καθωρισμένης πολιτικής προπαγάνδας.
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

Κατά γενικό κανόνα ή περίοδος της έξεγέρσεως είναι μικρή, αλλά είναι μιά
άποφασιστική περίοδος κατά τήν διάρκεια της έπαναστάσεως.
’Ά ν έπιτύχη ή έξέγερσις, θ’ άκολουθήση μία νέα φάσις, πού περιλαμβάνη τήν
περίοδο γιά τή στερέωσι της έπαναστάσεως διά της κατανικήσεως των τελευταίων
άντιπάλων δυνάμεων καί τήν περίοδο της όργανώσεως της νέας έξουσίας των επα
ναστατικών δυνάμεων, πού θά είναι επιφορτισμένες μέ τήν άμυνα της έπαναστά
σεως.
«'Ο έμφύλιος λοιπόν πόλεμος περιλαμβάνει, κατά τον Τρότσκυ, όλες τις αύ» θόρμητες έξεγέρσεις, πού καθορίζονται άπό κοινές αιτίες, τις αιματηρές έπεμβά» σεις των επαναστατικών δυνάμεων, τήν γενική επαναστατική άπεργία, τήν έξέ» γερσι γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας καί τήν περίοδο της καταπνίξεως κάθε άντε» παναστατικής άποπείρας».
«Μέ αυτό τό περιχόμενο ή έννοια τοϋ εμ φ υλίο υ πολέμου είναι πιο πλα» τειά άπό τήν έξέγερσι καί επίσης άπείρως πιο στενή άπό τήν έννοια της
» πάλης τω ν τάξεω ν».
’Άλλο περιεχόμενον, δηλαδή, κατά τούς κομμουνιστάς, έχει ή έννοια της
έπαναστάσεως, άλλο ή έννοια τοϋ εμ φ υλίο υ πολέμου, καί άλλο ή έννοια
της έξεγέρσεως καί δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυσις μεταξύ τών εννοιών αυτών.
Στήν περίπτωσι λοιπόν, πού έξετάζουμε, πρόκειται περί τοϋ έμφυλίου πολέ
μου, πού όπως άναφέρουμε προηγουμένως περιλαμβάνει ώς μία φάσι τήν εξέγερσι.
2. Σύμφωνα μέ τις σκέψεις αυτές ό κανονισμός τοϋ έμφυλίου πολέμου πρέπει
ν’ άποτελεΐται άπό τρία τουλάχιστον κεφάλαια ήτοι : Τό κεφάλαιο γιά τήν προπαρασκευή της έξεγέρσεως· τό κεφάλαιο της έξεγέρσεως πού είναι ή
άνωτέρα φάσις τοϋ έμφυλίου πολέμου καί τό κεφάλαιο τής διατηρήσεως τής
έξουσίας άπό τούς έπαναστάτας. 'Ως γενικό δέ μέρος πρέπει ό κανονισμός αυτός,
νά περιλαμβάνη συντόμους γενικούς κανόνες, άξιώματα καί έπαναστατικούς όρους.
Αυτή είναι ή στρατηγική άρχιτεκτονική τοϋ κανονισμού τοϋ έμφυλίου πολέ
μου, όπως τον είσηγήθη ό Τρότσκυ.
Κάθε άποψις πάλι, τής στρατηγικής αυτής τοϋ έμφυλίου πολέμου, παρουσιάζει
πάρα πολλά προβλήματα ειδικής τακτικής, όπως είναι ό σχηματισμός έργοστασιακών έκατονταρχιών, ή όργάνωσις τής διοικήσεως τών πόλεων καί τών σιδηρο
δρόμων καί ή λεπτομερής προπαρασκευή τών μέσων γιά τήν κατάληψι τών ζωτι
κών σημείων.
Ά ς δοΰμε λοιπόν σέ γενικές γραμμές, πώς προπαρασκευάζονται, πραγματοποιοΰνται, καί στερεοποιούνται οί κομμουνιστικές έπαναστάσεις, σύμφωνα μέ τά
δεδομένα, πού έχουμε άπό τή Ρωσική κομμουνιστική έπανάστασι, ή οποία έπέτυχε
καί άπό διάφορες άλλες κομμουνιστικές έπαναστάσεις πού άπέτυχον, όπως είναι ή
Κομμούνα τών Παρισίων τοϋ 1870, ή Γερμανική έπανάστασις τοϋ 1918, ή Βουλγα
ρική έπανάστασις τοϋ 1923, ή Ουγγρική έπανάστασις τοϋ 1919, ή Κινεζική τοϋ 1927
καί ή 'Ισπανική τοϋ 1936.
Ή έπανάστασις, όπως έχουμε πλέον άναπτύξει, άποτελεϊ γιά τό κομ
μουνιστικό σύστημα ιδεολογίαν, άν μπορούμε νά κάνουμε χρήσι τής λέξεως αύτής
καί άρχίζει άπό τή στιγμή, πού οί κομμουνισταί θά κατορθώσουν ν’ άναπτύξουν
τήν πάλη τών τάξεων.
Ή πάλη τώ ν τάξεω ν έπομένως, ή όποια άποτελεϊ δόγμα γιά τούς
κομμουνιστάς, είναι όρος ταυτόσημος μέ τον όρο έπανάστασις.
Γιαυτό οί κομμουνισταί άποκρούουν άπολύτως όποιαδήποτε ένέργεια, πού
έπιδιώκει τή συνεργασία καί τή συγχώνευσι τών κοινωνικών τάξεων γιατί αυτό
καταστέλλει τήν κομμουνιστική έπανάστασι στή γένεσί της.

Κομμουνισμός—Περί έμφυλίου πολέμου
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Κατά την διαρκή λοιπόν αότή πάλη τω ν τάξεω ν, τή διαρκή επανάστασι, την οποία οί κομμουνισταί διατηρούν μέχρις δτου επιτύχουν τοϋ αντι
κειμενικού των σκοπού, αναπτύσσονται τά διάφορα στάδια του έμφυλίου πολέ
μου, τά όποια άναφέραμε προηγουμένως.
Α'. Στάδιον Προπαρασκευής.

%
«Τό στάδιο τής προπαρασκευής λέγει ό Τρότσκυ φθάνει μέχρι τό σημείο, πού
» ή πάλη των τάξεων σπάζοντας τά πλαίσια τής νομιμότητος, έρχεται σέ σύγ» κρουσι μέ την κοινή γνώμη και σ’ ένα μέτρο μέ τις στρατιωτικές δυνάμεις.
«Κατά τό στάδιο αυτό του έμφυλίου πολέμου, τής προπαρασκευής δηλαδή
» των κομμουνιστών γιά τήν έξέγερσι γίνεται ή πολιτική προπαγάνδα, συγκρο» τοΰνται οί διάφορες κομμουνιστικές οργανώσεις (ήτοι κομ. κόμμα, έργατική
» βοήθεια, έρυθρά συνδικάτα κ .λ.π .) και δημιουργοϋνται άπεργίες, ώστε νά όξύνε» ται ή άντίθεσις τής έργατικής τάξεως προς τήν αστική τάξι. ΓΙροκαλοϋνται άκόμα
» καί συγκρούσεις σοβαρές μέ τις ένοπλες δυνάμεις, τό στρατό δηλαδή καί τήν άστυ» νομία, καί καταβάλλεται τέλος κάθε προσπάθεια γιά τή διάλυσι τοϋ στρατού, τήν
)>έξάρθρωσι τής έσωτερικής διοικήσεως, τήν κατάπτωσι του έθνικοΰ αισθήματος
» καί τή δημιουργία δυσφορίας τής κοινής γνώμης κατά τής κρατούσης καταστά» σεως.
«Δηλαδή τό στάδιο τής προπαρασκευής τής έξεγέρσεως συνίσταται κατά τά
» 9/10 σέ έργασία, πού άποβλέπει στο νά έπιτύχη μείωσι τής δυνάμεως τής άστι» κής τάξεως καί κατά τό 1/10 μόνον άποβλέπει στο νά συνάθροιση καί νά προ» ετοιμάση τις έπαναστατικές δυνάμεις, πού θά κινηθούν στρατιωτικώς, ας τό
» ποϋμε έτσι, στήν κατάλληλη στιγμή.
«'Όσο λοιπόν πλησιάζει ή στιγμή τής έξεγέρσεως, τόσο περισσότερο οί κομ» μουνισταί έντείνουν τήν έργασία γιά τό σχηματισμό των μαχητικών οργανώσεων.
«Οί μαχητικές αύτές οργανώσεις, πού μέ τή βοήθειά τους τό κομμουνιστικό
» κόμμα ετοιμάζεται νά πραγματοποιήση τήν έξέγερσι, δέν έχουν μιά καθωρισμένη
» μορφή, μήτε καί οργανώνονται όπως οί στρατιωτικές μονάδες..
«Έ ν τούτοις προσπαθούν καί σ’ αύτές ν’ άκολουθοΰν κάποια τάξι καί μέθοδο
» κατά τή συνωμοτική τους έργασία.
«Έκτος αυτού τό σχέδιο τής έξεγέρσεως δέν βασίζεται πάνω σέ μιά συγ» κεντρωτική διεύθυνσι τών έπαναστατικών δυνάμεων, άλλ’ άπεναντίας πάνω στήν
» πιό-έλεύθερη πρωτοβουλία, κάθε άποσπάσματος, πού θά τοϋ όρισθή μέ τή μεγαλύ» τερη άκρίβεια ή δουλειά, πού έχει νά κάνη.
«Οί στασιασταί πολεμούν κατά γενικό κανόνα άκολουθώντας τις μεθόδους
» τοϋ μικροπολέμου, δηλαδή μέ άποσπάσματα άπό άτάκτους ή μισοατάκτους, πού
» ενώνονται στερεά, πολύ περισσότερο άπό τήν πολιτική πειθαρχία καί τή συνείδησι
» τής ένότητος τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού, παρά άπό όποιαδήποτε ίεραρχική πει» θαρχία.
«Έ άν βέβαια έπιτύχη ή έξέγερσις καί οί κομμουνισταί καταλάβουν τήν έξου» σία ή κατάστασις μεταβάλλεται.
«'Η πάλη τών έπαναστατών, πού μέχρι τής στιγμής αυτής έγίνετο γιά τήν
» άμυνα καί τήν άνάπτυξί της, μετατρέπεται άμέσως σέ πάλη γιά τήν όργάνωσι τοϋ
» συγκεντρωτικοΰ κυβερνητικοϋ μηχανισμοϋ.
«Τά άποσπάσματα άπό άτάκτους, πού στον άγώνα γιά τήν κατάληψι τής
» έξουσίας είναι τόσο άπαραίτητα καί άναγκαϊα, μπορούν νάναι ύστερα άπό τήν
» κατάληψι τής έξουσίας μιά αιτία σοβαρών κινδύνων, πού ένδέχεται νά κλονίσουν
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» τό επαναστατικό Κράτος, τό όποιο βρίσκεται στη διαμόρφωσί του. Αύτή την έποχή
» άκριβώς οί κομμουνισταί προβαίνουν στην όργάνωσι ενός τακτικού έρυθροΰ στρατού».
Κατά τον τρόπο αύτό έγινε ή προπαρασκευή για την κομμουνιστική μπολσε
βίκικη έξέγερσι στη Ρωσία καί σέ διάφορες άλλες χώρες.
Ά ς έρθουμε τώρα στο δεύτερο στάδιο του εμφυλίου πολέμου πού άποτελεϊ
την κυριώτερη φάσι αύτοΰ. Είναι δέ όπως άναφέραμε ή Έξέγερσις.
Β'. Έξέγερσις.
Τό στάδιο αύτό έμελετηθη μέ μεγάλη προσοχή άπό τούς κομμουνιστάς γιατί
άποτελεϊ τό λεπτότερο σημείο της επιτυχίας των.
’Ά ν έπιτύχη ή Ιξέγερσις καί καταληφθή ή εξουσία, επέτυχε κατά τά 9/10
ή κομμουνιστική έπανάστασις, άν άποτύχη ή έξέγερσις άπέτυχε κατά τό αύτό .πο
σοστό ή έπανάστασις.
Τό σπουδαιότερο ζήτημα έν προκειμένω είναι τό τοΰ καθορισμού τής στιγμής
της έξεγέρσεως. Τό ζήτημα τούτο οί κομμουνισταί δέν τό καθορίζουν ποτέ έκ των
προτέρων.
Δέν ορίζουν δηλαδή ποτέ μιά άμετάθετ/) ήμερομηνία έξεγέρσεως. Τήν έξέγερσι καθώς διδάσκει ό Τρότσκυ, πρέπει νά τήν πραγματοποιούν, όταν οί άντικειμενικοί όροι, τήν κάνουν δυνατή.
Γιαυτό άκριβώς τό έπαναστατικό έπιτελεΐο τών κομμουνιστών πρέπει νά
έχη καταρτίση ένα σχέδιο έξεγέρσεως πριν νά τήν άρχίση.. Τό σχέδιο αύτό τής
έξεγέρσεως θά δίνη έναν προσανατολισμό χρόνου καί τόπου. Στο σχέδιο αύτό λαμ
βάνουν ύπ’ όψει τους μέ τον πλέον λεπτομερή τρόπο, όλους τούς συντελεστάς καί τά
στοιχεία τής έξεγέρσεως, ώστε νά καθορίζουν άκριβώς τό δυναμισμό τους καί τήν
άπόστασι, πού πρέπει νά διατηρή ή έπαναστατική έμπροσθοφυλακή άπό τήν έργατική τάξι, γιά νά μή άπομονωθή τή στιγμή τού άποφασιστικοΰ πηδήματος στήν
έξέγερσι.
Ό προσδιορισμός τής στιγμής τής έξεγέρσεως, είναι ένα άπό τά άναγκαΐα στοιχεία τού. προσανατολισμού αύτοΰ. Θά όρισθή δέ μόνον όταν φανούν
καθαρά οί πρόδρομοι τής έξεγέρσεως.
Μόνον δηλαδή τήν τελευταία περίοδο προ τής έξεγέρσεως θά μπορή νά όρισθή
ή ήμερομηνία, τήν όποια μάλιστα δέν θά τήν μάθη ό πρώτος τυχόν άλλ’ άπεναντίας θά άποκρυφθή όσο τό δυνατό περισσότερο, άπό τήν άστική τάξι καί τήν κυβέρνησι, πού πρέπει νά έξαπατηθοΰν στο σημείο αύτό. Κατά τήν περίοδο αύτή ή έργασία
μέσα σ’ όλα τά έπίπεδα τού κομμουνιστικού κόμματος υποτάσσεται στήν προθε
σμία τής έξεγέρσεως καί ολα έτοιμάζονται γιά τήν ώρισμένη ήμέρα.
"Αν σφάλουν στούς υπολογισμούς των γιά τήν ήμέρα τής έξεγέρσεως καί δέν
υπάρξουν οί όροι γιά νά πραγματοποιηθή, τότε μπορεί νά γίνη άναβολή, τούτο
όμως συχνά παρουσιάζει πολύ έπικίνδυνα άπρόοπτα καί κινδύνους γιαυτούς.
Έρωτάται, όμως ποιούς όρους θεωρούν ώς προδρόμους τής έξεγέρσεως οί κομμουνισταί ;
Ά πό όσα κατορθώσαμε νά συγκεντρώσουμε σημειώνουμε τούς εξής όρους
ώς καθορίζοντας τήν ώριμότητα γιά τήν κομμουνιστική έξέγερσι, ήτοι :
Πρώτος όρος, είναι ή κατάρτισις όλων τών στελεχών τοΰ κομμουνιστικού κόμ
ματος, ώστε νά είναι σέ θέσι νά οδηγήσουν τις έργατικές μάζες προς τήν έξέγερσι.
Δεύτερος όρος, είναι ή προπαρασκευή τών έργατικών μαζών καί ή διαπίστωσις ότι μιά μεγάλη πλειοψηφία έργατών είναι έτοιμη ν’ άκολουθήση τούς αρχη
γούς τοΰ κομμουνιστικού κόμματος στήν έξέγερσι.
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Τρίτος ορος, είναι ή διαπίστωσις δτι ή δουλειά των οργανώσεων των μαχητι
κών ομάδων έχει γίνει τέλεια.
Τέταρτος δρος, είναι ή όργάνωσις καί επιτυχία μιας γενικής άπεργίας πάνω
στην οποία στηριζόμενοι οί κομμουνισταί θά οργανώσουν την έξέγερσι.
"Οταν συντρέχουν δλοι αυτοί οί δροι, οί άρχηγοί των κομμουνιστών, θεωρούν
ότι ή προθεσμία της έξεγέρσεως πλησιάζει καί πρέπει άμέσως νή· καθορίσουν τη
στιγμή κατά την οποία θά πραγματοποιηθή.
Τδ βήμα αυτό, τό νά περάση δηλαδή τό κομμουνιστικό κόμμα άπό τήν προ
παρασκευαστική επαναστατική έργασία στον άμεσο άγώνα γιά τήν κατάληψι τής
εξουσίας, θεωρείται τό πιο δύσκολο άπ’ δσα έχει νά κάνη.
Μπορεί νά συμβή, ώστε ή κατάστασις νά είναι τόσο καθαρή, ώστε οί άρχηγοί τοϋ κινήματος νά μή έχουν καμμιά άμφιβολία δτι είναι καιρός γιά τήν έξέγερσι.
Ά λ λ ’ αν ή έκτίμησις τής καταστάσεως γίνη 24 ώρες πριν άπό τήν άποφασιστική στιγμή, μπορεί τό κομμουνιστικό κόμμα νά καταληφθή άπρόοπτα καί νά
βρεθή σ’ αδυναμία νά διευθύνη τό κίνημα, πού στήν περίπτωσι αυτή θά τελειώση
μέ ήττα.
Γιαυτό ακριβώς οί άρχηγοί τών κομμουνιστών, μέ διάφορες κρούσεις, προσ
παθούν πάντοτε νά έξακριβώνουν τήν κατάστασι καί νά προβλέπουν τήν προσέγγισι
τής άποφασιστικής στιγμής, δπως λέγουν, καθορίζοντες τήν προθεσμία τής έξεγέρ
σεως έπί τή βάσει τής γενικής πορείας τοϋ κινήματος καί τής γενικής καταστάσεως
τής χώρας.
"Ας πάρουμε καί ένα παράδειγμα άπό τή δική μας χώρα.
Ένθυμούμεθα δλοι τήν περίοδο τού 1930—1936. Τό κομμουνιστικό κόμμα
Ελλάδος μέ τήν καθοδήγησι τής Γ' Διεθνούς έκαμε θαυμασία προπαρασκευή γιά
τον Ελληνικό έμφύλιο πόλεμο.
Συχνότατες άπεργίες, διαδηλώσεις διάφορες καί τοπικές έξεγέρσεις έσημείωναν
τήν πρόοδο τών κομμουνιστών. Οί έργατικές μάζες συμπαγείς κατηυθύνοντο άπό τούς
κομμουνιστάς. 'Η δοκιμαστική κροΰσις έγινε στή Θεσσαλονίκη τήν 9 Μαίου 1936
μέ θαυμάσια άποτελέσματα γιαυτούς.
'Ύστερα άπό τήν τοπική αύτή δράσι, έν συνδυασμώ μέ τή γενική πολιτική
κατάστασι τής χώρας, οί άρχηγοί τοϋ κομμουνιστικού κόμματος ώρισαν ήμερομηνία έξεγέρσεως γιά τον Αύγουστο τοϋ 1936 καί άκριβώς τήν ήμέρα τής γενικής άπερ
γίας, πού παρεσκεύασαν, δηλαδή τήν 3 προς 4 Αύγούστου 1936.
Δυστυχώς γιαυτούς καί ευτυχώς γιά τό Ελληνικό Κράτος, ή τότε Κυβέρνησις,
ή οποία έγνώριζε πολύ καλά τήν τακτική πού άκολουθοΰσαν οί κομμουνισταί δέν
περίμενε νά έκδηλωθή ή έξέγερσις γιά νά έπέμβη, γιατί τότε Ισως νά ήτο άργά, αλλά
πριν άκόμη γίνει τοΰτο, έλαβε δραστικά μέτρα, μέ τά όποια άπεσόβησε τήν κομμου
νιστική έξέγερσι.
"Αν δμως ή κομμουνιστική έξέγερσις τοϋ Αύγούστου 1936 έπραγματοποιεΐτο
στήν Ελλάδα τί θά έγίνετο ;
Τό είπαμε προηγουμένως. Θά έπεχειρεΐτο ή άμεσος κατάληψις τής έξουσίας
άπό τούς κομμουνιστάς, τοΰτο δ’ άναγκαίως θά προεκάλει τή σύγκρουσι αυτών μέ
τό στρατό καί τήν άστυνομία, δηλαδή τον έμφύλιο πόλεμο στήν όξύτερή του μορφή.
Τά άποτελέσματα τοϋ έμφυλίου αύτοΰ πολέμου κανείς δέν ήτο δυνατόν νά προμαντεύση, γιατί στις περιπτώσεις αυτές δημιουργοΰνται περιστάσεις μέ άπειρες
έναλλαγές καί μέ άποτελέσματα, πού δέν τά περιμένει ούτε τά φαντάζεται κανείς.
Βλέπουμε λοιπόν, δτι μόλις πραγματοποιηθή ή έξέγερσις, οί κομμουνισταί
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κατευθύνονται προς την κατάκτησι της εξουσίας, τήν οποία φυσικά δεν μπορούν νά
έπιτύχουν χωρίς πόλεμο.
Οί κομμουνισταί στην περίοδο αυτή άγωνίζονται μέ άποσπάσματα άπό άτάκτους, πού τά κατευθύνουν οί μαχητικές ομάδες, τις όποιες οργανώνουν κατά τήν
προπαρασκευαστική περίοδο. Γιά τή δράσι των άποσπασμάτων αύτών ό Τρότσκυ
λέγει τά έξης :
«Στήν πρώτη περίοδο τής έπαναστάσεως είμαστε υποχρεωμένοι νά στηρι» χθοΰμε στά άποσπάσματα αυτά.
«Μερικοί λέγουν, πώς τά άποσπάσματα αύτά πρέπει νά όργανώνωνται πάνω
» στον ίδιο τύπο.
« ’Ά ν θέλουν νά πουν μ’ αύτό, πώς στον πόλεμο άτάκτων δέν πρέπει ν’ άπο» ρίψουμε κανένα άπό τά στοιχεία τάξεως καί μεθόδου πού είναι προσιτά σέ παρό» μοιο πόλεμο, είμαστε όλότελα σύμφωνοι. Ά λ λ’ άν ονειροπολούν μιά στρατιωτική
» όργάνωσι μέ ίεραρχική τάξι, συγκεντρωτική καί διοργανωμένη πριν ή έπανάστασι
» ξεσπάσει, είναι μία ουτοπία, πού στήν περίπτωσι, κατά τήν όποια θά θελήσουμε
» νά τις δώσωμε σάρκα καί οστά θά διέτρεχε τον κίνδυνο νάναι καταστρεπτική.
«’Ά ν μέ τή βοήθεια μιας μυστικής στρατιωτικής όργανώσεως, έχω νά κυριέψω
» μιά πόλι (μερικός σκοπός άπό τό σύνολο ένός σχεδίου γιά τήν κατάληψι τής έξου» σίας στή χώρα) διαμοιράζω τό έργο μου σέ ξεχωριστούς άντικειμενικούς σκοπούς
» (κατάληψις των κυβερνητικών, κτιρίων, σταθμών, ταχυδρομείου, τηλεγραφείου,
» τυπογραφείων) καί έμπιστεύουμε τήν έκτέλεσι κάθε μιας άπ’ αυτές τις άποστολές
» στούς άρχηγούς τών μικρών άποσπασμάτων πούνε μπασμένοι άπό πριν στούς σκο» πούς, οί όποιοι είναι καθωρισμένοι γιαύτούς.
«Κάθε άπόσπασμα οφείλει νά λογαριάζει μονάχα πάνω στον έαυτόν του,
» πρέπει νάχει τή δική του επιμελητεία, άλλοιώτικα, θάταν δυνατό ύστερα άπ’ τήν
» κατάληψι τού ταχυδρομείου π.χ. νά μή έχη τρόφιμα.
«Κάθε άπόπειρα γιά συγκέντρωσι καί ιεραρχία τών άποσπασμάτων αυτών,
» θά οδηγούσε άναπόφευκτα στή γραφειοκρατία, πού κατά τον καιρό τού πολέμου
» είναι διπλά φοβερή :
« α ') Γιατί θάδινε στούς άρχηγούς τών άποσπασμάτων τήν ψεύτικη πεποί» θησι πώς πρέπει κάποιος νά τούς διοική γερά, τότε πού πρέπει άπεναντίας νά τούς
» έμπνεύσουμε τή βεβαιότητα ότι, έχουν τήν πιο μεγάλη έλευθερία κινήσεως καί τήν
» πιο μεγάλη πρωτοβουλία.
τ<β') Γ ιατί ή γραφειοκρατοποίησι συνδεδεμένη μέ τό ίεραρχικό σύστημα θ’
» άφαιροΰσε άπ’ τ’ άποσπάσματα τά καλλίτερά του στοιχεία γιά τις άνάγκες, κάθε
» φύσεως έπιτελικής υπηρεσίας.
« ’Αμέσως άπό τήν πρώτη στιγμή τής έπαναστάσεως, τά επιτελεία αύτά
» θάμεναν κρεμασμένα μεταξύ ουρανού καί γής, ενώ τ’ άποσπάσματα, περιμένοντας
» άνώτερες διαταγές, θά καταδικαζόντουσαν σέ άδράνεια καί σ’ άπώλεια χρόνου,
» πού θάκανε βεβαία τήν άποτυχία τής έπαναστάσεως.
«Αύτοί είναι οί λόγοι γιά τούς όποιους ή περιφρόνησις τών έπαγγελματιών
» στρατιωτικών γιά τις οργανώσεις άπό άτάκτους, πρέπει νά καταδικασθή σάν μιά
» πρόληψις άντιρεαλιστική, άντιεπιστημονική καί άντιμαρξιστική.
« ’Επίσης, ύστερα άπ’ τήν κατάληψι τής έξουσίας στά κυριώτερα κέντρα τής
» χώρας τ’ άποσπάσματα άπό άτάκτους μπορούν νά παίξουν σέ άνοιχτό κάμπο ένα
» ρόλο έξαιρετικά άποτελεσματικό.
« ’Αρκεί ν’ άναφέρουμε τήν ύποστήριξι, πού τά άποσπάσματα άπό άτάκτους
» έδωσαν στον έρυθρό στρατό καί στήν έπανάστασι, δρώντα πίσω άπ’ τά Γερμανικά
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» στρατεύματα στήν Ουκρανία καί πίσω άπ’ τα στρατεύματα τοϋ Κολτσάκ στη,
» Σιβηρία.
«Μολαταύτα είναι οριστικά παραδεκτό, πώς ή έπαναστατική εξουσία άρχι» νάει άμέσως νά κατατάσση τά καλλίτερα άποσπάσματα άπό άτακτους καί τά
«στοιχεία τους τά πιο ασφαλή, σέ μιά συστηματική τακτική στρατιωτική όργάνωσι.
«Διαφορετικά τά άποσπάσματα αυτά άπό άτάκτους, θά γινόντανε άναπόφευκτα.
» συντελεστές άταξιών μέ πρόθεσι νά εκφυλιστούν σέ ώπλισμένες συμμορίες».
Αύτά έλεγε ό Τρότσκυ μέ τήν άναμβισβήτητα έπαναστατική πείρα πού είχε.
Γ'. Περίοδος διατηρήσεως της εξουσίας.
'Όταν λοιπόν επιτύχουν τήν κατάληψι τής έξουσίας οί κομμουνισταί, άμέσως
οργανώνονται γιά τήν κατοχύρωσί τους, γιά νά κρατήσουν δηλαδή τήν έξουσία καί
μή άνατραποΰν άπό τήν άντεπανάστασι.
Στήν τρίτη αύτή περίοδο, ό έμφύλιος πόλεμος φθάνει στο όξύτερο σημείο του.
Τότε άκριβώς άνακύπτει ή επιτακτική άνάγκη τής όργανώσεως τού έρυθρού
στρατού καί όπως άναφέραμε στο άρθρο γιά τήν ιστορία τής Ρωσικής κομμουνιστι
κής έπαναστάσεως, οί μπολσεβίκοι διά τού Τρότσκυ κατώρθωσαν μέ άξιοθαύμαστη
ταχύτητα, νά οργανώσουν άξιόμαχμο ερυθρό στρατό, μέ τον όποιο κατενίκησαν όλα
τά άντεπαναστατικά κινήματα καί τελικώς ύπερίσχυσαν.
’Εάν καί κατά τήν περίοδο αύτή επιβληθούν οί κομμουνισταί, τότε πλέον μπορεί
νά είπή κανείς ότι ό έμφύλιος πόλεμος έληξε καί παρεχώρησε τή θέσι του στή δικτα
τορία τού προλεταριάτου, πού άποτελεΐ γιά τον κομμουνισμό τό δόγμα, τήν ιδεολο
γία τής πολιτικής καί κοινωνικής της ύποστάσεως.
3. Κατόπιν τής διαλέξεως τού Τρότσκυ, πού έτόνισε τήν άνάγκη συντάξεως
ενός κανονισμού τού έμφυλίου πολέμου έγιναν σχετικές έργασίες.
Θ’ άναφέρω ένα άρθρο μέ τον τίτλο «Σ τρατιω τική καί τεχνική προπαρασκευή τής έπαναστάσεως», πού έδημοσιεύθη κατά τό έτος 1926 στο
έπίσημο Σοβιετικό φύλλο «'Η στρατιω τική σ κ έψ ις καί ή έπανάστασις».
Τό άρθρον αυτό συνιστάται στά κομμουνιστικά κόμματα ώς «κώ διξ
έμ φ υλίο υ πολέμου» καί περιέχει έν περιλήψει τά εξής :
» 1. Γενικές παρατηρήσεις.
» 2. Περί τής όργανώσεως τού άπαραιτήτου οργάνου μάχης.
» 3. Περί τής όργανώσεως μονάδων μάχης, ταγμάτων έπιθέσεως καί πολιτο
φυλακής.
» 4. Ζητήματα οπλισμού.
» 5. Περί έργασίας γιά τήν ήθική καί υλική διάλυσι τού στρατού, καί τής
’Αστυνομίας τού ’Αστικού Κράτους.
» 6. Γενικό σχέδιο έπαναστάσεως ή ένοπλου έξεγέρσεως.
«Καί πρώτον ή συγκρότησις καί όργάνωσις τού όργάνου μάχης άνή» κει στά κομμουνιστικά κόμματα των διαφόρων χωρών.
«Κατά τήν προπαρασκευαστική περίοδο, οφείλουν ταύτα νά δημιουργήσουν
» ένεργό στρατιωτική όργάνωσι, πού πρέπει ν’ άποτελήται άπό τρεις κομμουνιστάς,
» οί όποιοι θά έχουν κατά τό δυνατόν στρατιωτικές γνώσεις.
«Ό ένας άπό τούς τρεις τούτους κομμουνιστάς πρέπει νά κατευθύνη τήν έργα» σία του γιά τήν κατάπτωσι τού ήθικού των στρατιωτικών καί άστυνομικών δυ» νάμεων τοϋ άστικού Κράτους.
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«Δεύτερον, ή όργάνωσις τω ν μονάδων μάχης θά γίνεται ώς έξης : Ό λα
» τά μέλη του κομμουνιστικού κόμματος, πού μπορούν νά φέρουν όπλο, λαμβάνουν μέ» ρος στις ομάδες μάχης. Καλόν είναι νά προσελκυσθούν καί όσο τό δυνατόν περισσό» τέρα μη μέλη. Οί ομάδες αυτές διαιρούνται κατά δεκάδες (δεκαρχίες) γιά την
» έκπαίδευσι, ή οποία είναι μυστική καί άποτελεϊται άπό δύο μέρη : Τή χρήσι των
» όπλων καί τήν κατασκοπεία. Διδάσκονται κυρίως οί οδομαχίες, ή νυκτερινή μάχη
)) καί οί αιφνιδιαστικές επιθέσεις.
«Γιά νά τηρήται μυστική ή έκπαίδευσις έκάστης όμάδος, πρέπει νά έπιτυγχά)) νεται ή εισαγωγή της σ’ έναν οίονδήποτε νόμιμον σύλλογον ή οργανισμόν, πού λει» τουργεϊ στο Κράτος, όπως είναι οί άθλητικοί, οί κυνηγετικοί, οί έκδρομικοί κ.λ.π.
» εφόσον βεβαίως δέν έχει καταρτισθή ειδικός κομμουνιστικός τοιούτος.
«Τρίτον, σχετικώ ς μέ τά όπλα καί πυρομαχικά συνιστάται, όπως όλα
» τά μέσα τίθενται εις ενέργειαν γιά τήν άπόκτησι οπλών. Προς τούτο πρέπει νά
)) δημιουργηθοΰν κομμουνιστικοί πυρήνες στις στρατιωτικές άποθήκες, καί τά έρ» γοστάσια καί ν’ άγορασθοΰν οσο τό δυνατόν περισσότερα όπλα άπό τό εξωτερικό.
«Δέν πρέπει νά παραλείπεται καμμιά ευκαιρία γιά τή συγκέντρωσι έκρηκτι» κών ύλών, οί όποιες θά έξευρίσκωνται μέ όλα τά μέσα καί άπ’ όπου υπάρχουν τέ» τοιες ύλες, όπως π.χ. είναι ό Στρατός, οί βιομηχανικές επιχειρήσεις καί ιδίως οί λα» τομικές καί ύπονομοποιητικές. Μέ τό περισυλλεγόμενο ύλικό πρέπει νά κατα» σκευάζωνται σέ Ιδιωτικά έργαστήρια χειροβομβίδες, βόμβες, καταχθόνια μηχανή)) ματα κ.λ.π. Ή διασκευή των εργαστηρίων αύτών πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε νά
)) έπιτρέπη τήν άνάπτυξι της έργασίας των σέ περίπτωσι κομμουνιστικής έπανα» στάσεως.
«'Η εργασία γιά τήν ήθική καί υλική διάλυσι τοϋ Στρατού καί
» της ’Αστυνομίας, άνήκει στις στρατιωτικές τριάδες καί πραγματοποιείται
» άπό είδικώς έκλεγομένους κομμουνιστάς. Τά μέλη τού κόμματος, πού βρίσκον» ται μέσα στο Στρατό καί τήν ’Αστυνομία, πρέπει νά καταβάλλουν προσπάθεια,
» όπως κάμνουν άδύνατο κάθε ένέργεια καί δράσι αύτών σέ περίπτωσι κομμουνιστικής
» έπαναστάσεως. Δέν επιτρέπεται ύποχώρησις προ ούδενός έμποδίου. Πρέπει ν’
» άρχίζουμε άπό τή φιλική επιρροή καί νά καταλήγουμε στήν έπιρροή τής άπειλής
») καί τού τρόμου.
«Κ ατά τήν ένοπλο έξέγερσι πρέπει οί άρχηγοί νά επιτύχουν δυο σκο» πούς : τήν άποσύνθεσι τού έχθροΰ καί τήν νίκη των εργατών.
«Γιά νά άποσυνθέσουμε τελείως τον εχθρό πρέπει νά οργανώσουμε τον τρόμο
» κατά τών άρχηγών τών εχθρικών δυνάμεων σέ τρόπο ώστε άπό τήν άρχή νά βρε» θοΰν οί δυνάμεις αυτές χωρίς διοικητάς. 'Όλες οί άντεπαναστατικές προσωπικό» τητες πρέπει νά δολοφονούνται (έκκαθαρίζωνται)».
Μετά άπό τον κώδικα αύτόν ή Σοβιετική στρατιω τική εκδοσις έδημοσίευσε γιά τούς κομμουνιστάς τού εξωτερικού δυο άκόμη βιβλία μέ τούς τίτλους :
«'Η μάχη τών δρόμων» καί «ή κατασκευή οδοφραγμάτων)).
4. Σχετικώς επίσης μέ τό σύνθημα τών κομμουνιστών περί τής μετατροπής τών
πολέμων, τών διαφόρων Κρατών εις εμφυλίους πολέμους, ή εκτελεστική ’Επιτροπή
τής Γ' Διεθνούς τής Μόσχας σέ μιά συνεδρίασι τής 26 Μαΐου 1927 έλαβε τις άκόλουθες άποφάσεις, πού άφοροΰν καί γενικώτερα τήν προπαρασκευή τών εμφυλίων
πολέμων, ήτοι :
« α ') Οί κομμουνισταί όλων τών χωρών πρέπει νά προπαρασκευάσουν τό έδα» φος, ώστε κάθε πόλεμος τον όποιον άναλαμβάνουν νά διεξάγουν άστικές κυβερνή» σεις μετατρέπεται άμέσως σέ εμφύλιο. Γιά τήν επιτυχία τού σκοπού αυτού πρέπει
» νά έργάζωνται στά έργοστάσια καί στούς Στρατούς τών χωρών των.
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« β ') Δεν πρέπει νά ελαττώσουν τη συνωμοτική δράσι τους. Πρέπει νά προ» παρασκευάσουν τις μάζες για τον εμφύλιο πόλεμο μέ διαδηλώσεις όταν πορουσιά■» ζεται ευκαιρία. Οί μαχητικές αυτές διαδηλώσεις πρέπει νά έχουν ώς σύνθημα τήν
0) κατάληψι τής άρχής άπό τό Προλεταριάτο καί τήν έγκαθίδρυσι τής Δικτατορίας
» αύτοϋ.
« γ ') Τό σύνθημα τής γενικής απεργίας δέν μπορεί νά φέρη τούς άναγκαίους
» καρπούς παρά μόνον όταν συνοδεύεται άπό τή σταθερή άπόφασι νά μεταβάλη τή
» γενική άπεργία σχεδόν άμέσως μετά τήν έκδήλωσί της, σέ εμφύλιο πόλεμο. Είναι
» λοιπόν άπαραίτητο όπως, έκ των προτέρων, κάθε κομμουνιστικό κόμμα έχει κα» ταρτίσει επιτελείο ικανό νά όδηγήση τούς προλεταρίους έπαναστάτας σέ ένοπλο
» άγώνα κατά τής άστικής τάξεωςν
«Είδικώτερα ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή (Ε.Ε.) συνιστά :
« α ') Τον άγώνα κατά πάσης συμβιβαστικής ιδεολογίας.
« β ') Τήν καταπολέμησι οίασδήποτε συνθήκης άφοπλισμοΰ, πού συνάπτουν
» άστικές κυβερνήσεις διαφόρων Κρατών.
« γ ') Τήν κινητοποίησι όλων των προλεταρίων γιά νά είναι έτοιμοι νά ύπε» ρασπίσουν μέ τά όπλα τήν κοινή πατρίδα τους, δηλαδή τήν Ε.Σ.Σ.Δ.
« δ ') Τήν τήρησι των στρατιωτών σέ κατάστασι διαρκούς άναβρασμοΰ μέ τή
» χρησιμοποίησι τών συνθημάτων έκείνων, πού μπορούν ν’ αύξάνουν τή δυσαρέσκειά
» τους, όπως είναι π.χ. τό σύνθημα νά έκλέγωνται οί άξιωματικοί, τό σύνθημα γιά τό
)) δικαίωμα τής συμμετοχής στις εκλογές καί τής παραχωρήσεως εδρών στο Κοινο
» βούλιο, τό σύνθημα γιά τή βελτίωσι τού συσσιτίου, τήν αΰξησι τών ήμερών άδειας,
» τή χορήγησι επιδομάτων στις οίγογένειες τών στρατιωτών κ.λ.π.
« ε ') Τήν όργάνωσι διαδηλώσεων μπροστά άπό τις Πρεσβείες τών Κρατών,
» τά όποια μετέχουν τού πολέμου κατά τής Κίνας ή άλλων ενεργειών έναντίον τής
» Ε.Σ.Σ.Δ.
« σ τ ') Τήν όργάνωσι τών Σωματείων Παλ. Πολεμιστών γιά νά κάμουν άντί» δρασι κατά τών φασιστικών προσπαθειών.
« ζ ') Τήν ένίσχυσι καί αΰξησι τής προπαγάνδας μεταξύ τής Νεολαίας καί προ
» παντός τής κλάσεως, πού πρόκειται νά κληθή ύπό τά όπλα.
« η ') Τήν έντασι τής προπαγάνδας στις άποικίες.
« θ ') Τήν έμπότισι τών στρατιωτών καί ναυτών μέ τήν ιδέα ότι, καθήκον τους
» είναι νά άδελφωθοΰν μέ τούς στρατιώτες, οί όποιοι θά ταχθούν άπέναντι προς αύ» τούς σέ ένδεχόμενο πόλεμο καί ότι, στήν περίπτωσι πού θά τούς ώδηγοΰσαν γιά νά
» πολεμήσουν κατά τής Κίνας ή τής Ε.Σ.Σ.Δ. οφείλουν νά αύτομολήσουν άμέσως
» μόλις παρουσιασθή ευκαιρία».
5. Έ ξ ’ίσου ένδιαφέρον είναι ένα έγχειρίδιον «περί τής τακτικής τοϋ
επαναστατικού άγώνος εντός τώ ν πόλεω ν» βάσει τού όποιου γίνονται οί σχε
τικές διδασκαλίες εις τό Κομμουνιστικόν Πανεπιστήμιον «Σούν Γιέτ Σέν» τής
Μόσχας.
Παραθέτω άποσπάσματα άπό τό έγχειρίδιον αυτό πολύ ένδιαφέροντα, είδικώς
άπό τό κεφάλαιο «Τακτική τώ ν αοράτων άσκήσεω ν».
’Ιδού λοιπόν τί γράφουν καί τί διδάσκουν :
« ............Ή τακτική τών άοράτων Άσκήσεων στον έπαναστατικό άγώνα γιά
» τή δυναμική κατάληψι τού Κράτους βασίζεται στις άκόλουθες άρχές :
« α ') ...Κείνο πού χρειάζεται γιά μιά έπανάστασι δέν είναι ή μάζα πού θ’ άκο
υ λουθήση. Είναι ό μικρός δοκιμασμένος άόρατος στρατός πού θά όδηγήση καί θά
» έπιβληθή μέ τήν κατάληψι τών στρατηγικών σημείων, ή όποια θά παραλύση τήν
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Κυβέρνησι καί μαζί της τό Κράτος. Τα υπόλοιπα είναι τόσα εύκολα καί τόσο άποτελεσματικά όσο μια γροθιά σ’ ένα ημίπληκτο παράλυτο. "Ολος ό λαός σαν έπαναστατημένη μάζα είναι τελείως άπαράδεκτη για την έπανάστασι. Χρειάζεται καί
αρκεί ένας μικρός στρατός άπόλυτα πειθαρχικός καί τέλεια γυμνασμένος, σέ δ,τι
πρέπει νά κάμη σέ μια δεδομένη στιγμή κατά την έπαναστατική τακτική...) ) .
« β '). . . 'Η έπανάστασι δεν είναι πόλεμος γιά νά έχη άνάγκη μεγάλης στρα» τηγικής, πολλών δυνάμεων καί έδαφικής έκτάσεως. Τής άρκεΐ ή τακτική καί ένεργεί
» μέ λίγους άνδρες σέ περιωρισμένο τομέα συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές της σέ
« χτυπήματα, μελετημένα, σκληρότατα καί αιφνιδιαστικά κατά ώρισμένων στόχων
» άποφασιστικής σημασίας. Δέν έπιτίθεται γιά νά καταλάβη τό Κράτος άλλά γιά νά
» παραλύση τήν κυβερνητική λειτουργία, καταλαμβάνοντας καί παραλύοντας τον
» μηχανισμό της. Δέν υπολογίζει τον κίνδυνο γιατί μόνον ή άπλότης εξασφαλίζει
» τήν επιτυχία καί τά επικίνδυνα πράγματα είναι εκείνα, πού πάντοτε είναι έξαιρε» τικώς άπλά. Δέν διστάζει μπρος στις δυσμενείς περιστάσεις γιατί δέν έχει άνάγκη,
» άπό ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, έπειδή ή έπανάστασι γιά νάναι έπανάστασι πρέ» πει νά μή έχη άνάγκη άπό τίποτε. 'Η έπανάστασι ή είναι αυτάρκης ή δέν είναι
)) έπανάστασις, άλλά στρατιωτικό προνοντσιαμέντο ή κανονικός πόλεμος.
« γ ') 'Η έπανάστασις δέν είναι τέχνη. Είναι μηχανή. Γιά νά τεθή σέ κίνησι
«χρειάζονται «τεχ νικο ί», καί μόνον, «τεχνικοί» ήμποροϋν νά τήν σταματήσουν.
» Ή τακτική των «άοράτων άσκήσεων» είναι στοιχείο βασικό τής έκπαιδεύσεως
» στήν έπαναστατική Δράσι μέσα στις μεγάλες πόλεις, κατά τήν έπαναστατική
» στρατηγική τής Γ' Διεθνούς.
«δ') Ή τακτική των «αοράτων άσκήσεων» έπιτρέπει ύπό τό φως τής
» ήμέρας καί μπροστά στά μάτια τής άστυνομίας, νά έκπαιδευθή ή έπαναστατική
» δύναμι συστηματικά, μέχρι τού σημείου, ώστε νά γίνουν συχνότατα, αν είναι
» άνάγκη, γενικές δοκιμές, μέσα στήν θορυβώδικη κίνησι των δρόμων, στά κράσπεδα
» των κτιρίων, τά όποια άποτελοΰν τά στρατηγικά σημεία, πού θά πρέπη νά κατα» ληφθοΰν, έπειδή είναι τά κέντρα τής Γραφειοκρατικής καί πολιτικής μηχανής,
» δηλαδή τά νευραλγικά όργανα τής Κυβερνήσεως, ή οποία χωρίς τήν κατοχή τους,
» είναι άνίσχυρη καί αιχμάλωτη. Οί άρχές παρακολουθούν καί φοβούνται μιά άπό» τομή έξέγερσι τής μάζας. Ποιος θά προσέξη τις μικρές παρέες στρατιωτών, ναυ» τών, ή άοπλων έργατών, πού γλυστροΰν στούς διαδρόμους τών τηλεφωνικών κέν» τρων, τών τηλεγραφείων, μπαίνουν στο ταχυδρομείο γιά νά ταχυδρομήσουν τά
» γράμματά τους, πηγαίνουν στά 'Τπουργεΐα, στη Βουλή, στο ’Επιτελείο, (γιατί έχουν
» άπό πρώτα έφοδιασθή μέ σχετικές άδειες ή παρουσιάζονται μέ τις στολές καί τά
» έργαλεΐα έργατών, πού προσκαλούνται γιά έπισκευές τού ήλεκτρικοΰ, τού άεριό» φωτός, κ .λ.π .) ;
» Ποιος θά τούς προσέξη, όταν παρατηρούν καί σημειώνουν στο μυαλό τους,
» τήν κατανομή τών γραφείων, τή διάταξι τών κτιρίων, τή θέσι τού κεντρικού δια» κόπτου τού ήλεκτρικοΰ καί τών τηλεφώνων ;
« Ποιος θά τούς προσέξη όταν μελετούν μέ προσοχή, τό πώς στήν κατάλληλη
» στιγμή θά μπορέσουν νά εισχωρήσουν αιφνιδιαστικά, πώς θ’ άποφύγουν τά έμπό» δια πού άναγνωρίζουν, προκαταβολικά μέ κάθε λεπτομέρεια, πώς θά βρουν
» τά εύκολοπρόσβλητα σημεία, τις άδύνατες πλευρές, τούς χώρους πού παρουσιάζουν
» μικρή άντίστασι, στήν γραφειοκρατική καί στρατιωτική μηχανή τού Κράτους ;
«ζ ). . . Μηχανικοί, ύπάλληλοι ειδικευμένοι, τεχνίτες τών τεχνικών γραφείων καί
» υπηρεσιών θά έξασφαλίζουν τά σχέδια τών τεχνικών έργων καί έγκαταστάσεων.
» Συνεργεία ειδικά θά τά μελετήσουν. Θά σπουδάσουν πάνω σ’ αυτά, θά άποστηθί» σουν, θ’ άναγνωρίσουν έπί τόπου τά υπόγεια δίκτυα υδροληψίας, φωταερίου, καλώ-
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)) δίων, τηλεφώνων, υπονόμων, τά στόμια εισόδου καί εξόδου αύτών, τις στοές για
» τις επισκευές των.
«'Η πόλις διαιρείται σέ τομείς καί κάθε τομεύς σέ ύποτομεϊς. Τά στρατηγικά
» σημεία προσδιορίζονται μέ άκρίβεια, καί κατανέμονται οΐ άποστολές σέ συνεργεία,
» άπό τά όποια, τό καθένα έχει τον αναγκαίο άριθμό ειδικευμένων ή τεχνικών καί
)) τον άνάλογο άριθμό ενόπλων «δυναμικών» στοιχείων, κατά προτίμησι μεμυημέ» νων στρατιωτικών. Πάντοτε χρειάζονται «δυναμικοί ένοπλοι», δίπλα στούς
» ειδικευμένους καί τεχνικοί ειδικευμένοι δίπλα στούς δυναμικούς «στρατιώ τες»
» της έπαναστάσεως. Δύο διμοιρίες άπό 25 άντρες δυναμικούς καί δέκα «ειδικευμένοι»
» σιδηροδρομικοί τεχνικοί φθάνουν γιά την αιφνιδιαστική κατάληψι ενός μεγάλου
» σιδηροδρομικού σταθμού.
«’Έφτασαν γιά νά καταλάβουν τό σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας, καί δέν
» έχρειάσθη περισσότερους ό Ντυμπένκο γιά την κατάληψι τού σταθμού Βαρσοβίας
» στην Πετρούπολι κατά την ’Οκτωβριανή Έπανάστασι, πού έσάρωσε τον Κερένσκυ
» τό 1917.
« ’Ενώ έξαφνα, ή φρουρά τών ταχυδρομείων, θά φρουρή μήπως τό κτίριο δεχθή
» έπίθεσι τού όχλου, άπό έξω, πέντε ταχυδρομικοί πού άπασχολοΰνται στήν υπηρεσία
» του ώς τή στιγμή έκείνη, θά μπορούν μέ μεγάλη ευκολία νά εξουδετερώσουν τή
» φρουρά μέ μερικές χειροβομβίδες, πού θά ρίξουν εναντίον της άπό μέσα άπό τό
» κτίριο, καί έτσι νά γίνουν κύριοί του.
«Ε πίσης μέ δέκα μεμυημένους στρατιώτες, τών οποίων 6 άρχηγός ξεύρει ότι
» τό τηλεφωνικό Κέντρο έζήτησε ένίσχυσι άπό τήν άστυνομία, αν είναι τολμηρός
» καί έξυπνος, δέν θά δυσκολευτη νά παρουσιαστη στο τηλεφωνικό Κέντρο γιά νά
» δηλώση ότι είναι. . .ή ένίσχυσις πού έζητήθη, καί άντί νά τό φρουρήση γιά τήν
» Κυβέρνησι, νά τό καταλάβη γιά τήν έπανάστασι, όταν θά έλθη ή κατάλληλη στιγμή
» καί θά είναι πλέον δυνατή ή προπαρασκευασμένη μέ επιμέλεια άπό πρώτα, άπομό» νωσις, μέσα σέ λίγα λεπτά τής ώρας, όχι πλέον μονάχα συνοικιών, άλλά καί όμά» δων κτιρίων καί άπλών οικοδομικών τετραγώνων.
«6. Μόνον δύο χιλιάδες άνδρες έτσι γυμνασμένοι κατέλαβον τή Μόσχα καί
» έπέβαλον τήν Έπανάστασι τό 1917. Κατά της τεχνικής αυτής τό αστικό Κράτος
» δέν έχει μέσο άμύνης. 'Οποιαδήποτε καί αν είναι ή Κυβέρνησί του θά μεταχειρισθή
» μέσα άποκλειστικώς άστυνομικά. Θά φροντίση νά φρουρήση 'Υπουργεία καί ύπη» ρεσίες. 'Η έπανάστασι θά τό παραλύση καταλαμβάνοντας τά τεχνικά του όργανα.
» Γιά τήν επαναστατική κατάκτησι τού νεωτέρου συγχρονισμένου Κράτους, φτάνουν
» ομάδες άπό ενόπλους πού διοικοΰνται άπό... μηχανικούς. Τεχνικοί δηλαδή, καί στρά» τευμα έφόδου. Τό άστικό κράτος διαθέτει τήν άμυνά του. . . χωροφυλακή καί μέ» τρα άστυνομικά- είναι καταδικασμένον».
6. Αύτά διδάσκονται στά Κομμουνιστικά Πανεπιστήμια, καί οφείλουμε νά
ομολογήσουμε ότι άπό τή δική τους άποψι είναι τέλεια, άπό τήν άποψι όμως τού
Εθνικού Κράτους εξαιρετικά έπικίνδυνα. 'Η πράξις στήν Ελλάδα απέδειξε ότι οί
ΐδιες διδασκαλίες έγιναν στά Πανεπιστήμια τής ΚΟΥΤΒΗ καί στούς 'Έλληνας κομμουνιστάς, πού τις έφήρμοσαν πιστά στά κινήματά τους στήν Ελλάδα.
Δέν ύπελόγισαν όμως καί στον καθαρά Ελληνικό παράγοντα, τής άδάμαστης
δηλαδή ψυχικής άντοχής τού 'Έλληνος, καί τής πίστεως αυτού στά ιδανικά του,
άλλά καί τής ταχύτητος, μέ τήν οποία, είναι σέ θέσι ν’ άντιληφθή τις σκοτεινές καί
συνωμοτικές σκέψεις τών έγκληματιών τής διεθνούς κομμουνιστικής μαφίας καί ν’
αντιμετώπιση αυτούς, προσφέροντας στο βωμό τής κοινωνικής ελευθερίας τό αΐμα
του καί τήν ψυχή του.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΤΦΤΛΑΚΟΣ

«Περίπολος τυγχάνων κατά τό 4 » 22-2..»
Αύγουστος 195.. .
«— Είναι περασμένα πια Μ εσάνυχτα.. .
Νύκτα πλημμυρισμένη γαλήνη κι* ’Ομορφιά. . .
Πάνω στον Ουρανό τ’ αστέρια τρεμοσβήνουν λάμποντας σαν φλόγες άπό χιλιά
δες κεριά. . . ενώ τό φεγγάρι συνεχίζει τ’ ατέλειωτο ταξίδι του μέσα στον γαλάζιο
Ουρανό.
’Από τα διπλανά περιβόλια ξεχύνονται άπειρες μυρουδιές μπερδεμένες μέσα
στο δροσερό άεράκι, πού άλητεύει ξένοιαστο τούτη την ώρα πάνω στη Γη. . . "Ενα
άστέρι έπεσε πριν λίγη ώρα. . . άφίνοντας πίσω του μια φωτεινή τροχιά πού έσβησε
αμέσως, κεϊ κάτω σε κείνο τό μακρινό σύνορο πού ό Ουρανός γέρνει νά ξαποστάση
στη Γή . . .
'Ολόγυρα πλανιώνται Σκιές. . .
Μην είναι οί νεκροί ερωτευμένοι πού—δπως λέει ό θρύλος—κάθε Μεσάνυχτα
άγγαλιάζονται στη Γή ; Μην είναι κάποια σελίδα άπό τό παραμύθι τής γιαγιάς
πουμεινε πάντα γραμμένο στη θύμηση ; άπό τά παιδικά χρόνια ;
Νά! Αύτή ή γέρικη λεύκα κάτι λέει. . .
Μέ κάποιον σιγομιλάει. . .
Την ακόυσα νά ψιθυρίζη λόγια ακατανόητα στήν γαζία πού την κοιτά γεμάτη
φ ό β ο ...Νύκτα πλημμυρισμένη γαλήνη κι’ ’Ο μορφιά... Νύκτα πού φέρνει στήν
ψυχή σου κάποιες στιγμές διαλεκτές, καθώς στο πέλαγος τής φαντασίας σου κυλάει
κάποια γόνδολα καί κλαίει μιά κιθάρα.
— Τίποτε δέν άκούγεται σ’ αυτήν τήν άπόμερη ’Αθηναϊκή γειτονιά. . .
"Ολα κοιμούνται. . . 'Όλα σωπαίνουν.
Καί μονάχα τά βήματά μου ταράζουν τήν Σιωπή. . .
Είμαι ύπηρεσία ίσαμε τις 2 . . . καί νοιώθω άνάλαφρο σήμερα τον εαυτό μου
καθώς διαβαίνω αύτά τά στενά δρομάκια μέ τ’ άγιόκλημα. . .
'Ένας σκύλος άξαφνα βάζει τις φωνές. . . Ειδοποιεί, μέ τή δική του γλώσσα,
πώς κάποιος πλησιάζει ύπογραμμίζοντας συγχρόνως τήν παρουσία μου μέ ένα τρόπο
ξεχωριστά ρεαλιστικό. . .
’Εγώ κι’ αύτός ό σκύλος μονάχοι αυτήν τήν ώρα, άποτελοΰμε τά μόνα Σύμ
βολα τής ζωής, τής έννομης ζωής, έτούτη τήν προκεχωρημένη ώρα. . .
Τού σφυρίζω φ ιλ ικ ά ... Κι’ εκείνος έρχεται—όπως κάθε φορά πού περνώ—
κοντά μου ήσυχος. . .
Περπατά λίγα βήματα πλάϊ μου. . . Κι’ ύστερα χάνεται στήν αύλή τού σπι
τιού του. . .
Τό Σκοτάδι έχει γίνει πιο πυκνό. . .
Ή Σιωπή βασιλεύει παντοδύναμη...
Κι’ έγώ περπατώ μονάχα στον ίδιο πάντα ρυθμό. Πάνε δυό μίση σχεδόν
ώρες πού περπατώ. . . Μά δέν κουράστηκα. . .
'Υπάρχει μέσα μου κάτι, κάτι πελώριο καί πανίσχυρο πού διώχνει τήν κού
ραση, τον ύπνο, τον φόβο, τήν πλήξη. . .
Κάτι άπλό, μά πού δέν λέγεται, δέν γράφεται, δέν διδάσκεται. . .
Κάτι σάν τον Ά γνωστο Θεό πού τον λατρεύω χωρίς καλά-καλά νά μπορώ νά
τον φανταστώ. Είναι αύτό πού λέει ό κόσμος Καθήκον ;
Είναι έκεΐνο πού ό Κανονισμός τό ονομάζει συνειδητή πειθαρχία ;
’Ή μήπως τάχα είναι εκείνη ή γλυκειά χριστιανική ειρήνη—ή πάντα Νοΰν
ύπερέχουσα ;
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Δεν ξέρω. . . Ξέρω όμως δτι μιά κρυφή χαρά μέ κυριεύει κάθε τέτοια στιγμή
σαν συλλογίζουμε δτι οί άλλοι κοιμούνται γιατί έχουν άναθέσει σέ μένα τήν πάσαν
ελπίδα τους. . . Αύτή ή έμπιστοσύνη μέ κάνει περήφανο. . . Κι’ ό κόπος χάνεται.
Κι’ ή νύστα φεύγει κυνηγημένη από τούς έφιάλτες καί τις σκιές της ήσυχης
νύ κ τα ς...
Περπατώ σιγά-σιγά ερευνώντας ολόγυρα το κάθε τι. Μια φωνή μέ καθηλώνει
άνήσυχβ. . . ένας όγκος πού κινιέται μακριά μέ γεμίζει ερωτηματικά. . .
Καί πάω έπάνω στον κάθε κίνδυνο. . . μέ τό σήμα καί τον Σταύρο γ ι’ ασπίδα
μου—τά λεπτά κυλάνε,σιγά-σιγά. . .
'Η Γη θαρρείς σταμάτησε σ’ ένα σημείο. . .
Κι’ ή φύση γυμνή, γλυκειά, προκλητική δσο ποτέ άλλοτε γέρνει νά κοιμηθή
στήν άγγαλιά της. Περνώ έξω άπο το σπίτι τοϋ μπάρμπα—Γρηγόρη καί χαμογελώ. . .
Ό μπάρμπα—Γρηγόρης κοιμάται, άφοϋ πρώτα μετέτρεψε καί τήν τελευταία δεκάρα
του σέ «κατοστάρι» καί «μισή».
Ό μπάρμπα Γρηγόρης—’Ώ ! Δέν είναι κακός άνθρωπος. Είναι τίμιος. Δου
λεύει σκληρά γιά νά ζήση. ’Από τό πρωί ίσαμε τό βράδυ θά τόν βρής σκυμμένο πάνω
στον πάγκο του νά φτειάχνη παπούτσια. Μά τό βράδυ—τό βράδυ τ ’ άφιερώνει σέ
κείνη εκεί τήν τσίγκινη παράγκα. Είναι ή ταβερνίτσα τής γειτονιάς.
Πόσες φορές τόν πήρα στά χέρια μου σχεδόν καί τόν μετέφερα σπίτι του,,
ενώ εκείνος μέ φωνή σέ τόνο απελπιστικά γεμάτον φάλτσα τραγούδαγε :
«Πιές γλυκό κρασί
δέν είν’ ντροπή».
Μά σήμερα νωρίς-νωρίς φαίνεται κοιμήθηκε. Μπράβο μπάρμπα—Γ ρηγόρη.
Τώρα άνηφορίζω κάποιο βουναλάκι. . . Ό δρόμος είναι χαλασμένος. . . "Ολο
πέτρες, χώματα καί τσιμέντα—άπό τά κοντινά λατομεία. . .
Στέκω ψηλά νά θαυμάσω μπροστά μου τήν κοιμισμένη πρωτεύουσα. . .
Αύτή ή π ό λ η !!! Είναι ή Συνισταμένη τής Παγκόσμιας 'Ιστορ ίας...
« ’Εδώ είν’ ό τόπος τών Θεών
Κι’ είν’ ό Θεός τών τόπων. . . »
Μά μέσα στή σιωπή τής Νύχτας άκούγονται φωνές. Είναι φωνές τρόμου ;
Είναι γέλια ; Είναι τραγούδια ; Δέν μπορώ νά καταλάβω—τεντώνω τ’ αύτί μου
προσεκτικά καί δέν άργώ νά καταλάβω περί τίνος πρόκειται.
Συνηθισμένο φαινόμενο στήν καθημερινή ζωή. Είναι μιά παρέα εύθυμη.
Καί ή ευθυμία τους οφείλεται εις «οινοποσίαν»—όπως γράφει τό ’Αστυνομικόν Δελτίον.
Τούς πλησιάζω κάποτε. . .
«Παιδιά _ήπιατε κανένα κρασάκι περισσότερο. Καλά κάνατε, μά είναι πια
ώρα νά πάτε σπίτια σας γιά ύπνο. Έδώ ολόγυρα είναι εργάτες δλοι—δπως κι’ έσεϊς.
Καί θά σηκωθούν απ’ τά χαράματα νά πάνε γιά τή δουλειά τους. ’Αφήστε τους νά
κοιμηθούν».
Τά λόγια μου τούς κάνουν νά καταλάβουν τό λάθος τους. Κι’ δλοι ζητάν συγ
γνώμην καί ξεκινούν. "Ολοι πλήν ένός.
Είναι ένα ροδοκόκκινο παληκάρι ίσαμε τριάντα χρόνων. Στέκει άντικρύ μου
προκλητικά σά νά ζητάει νά μ’ έξερεθίση.
«Θέλεις τίποτε ;» τόν ρωτώ.
«Μέ τό μπαρδόν, άλλ’ έγώ γουστάρω νά τραγουδώ κι’ έδώ είναι βουνό—τό όποιον
δηλαδής γιατί μέ ένοχλεΐς έλόγου σου. . .».
Τόν κοιτώ χαμογελώντας. . . Τόν κοιτώ μέ καλωσύνη.
« . . . Μ ή πως τόν δικό μου ύπνο χαλάς καί θύμωσα ;» τόν ρωτώ. «Έ γώ δέν
κοιμάμαι. Περπατώ. Καί περπατώ γιατί έσύ, μαζί μέ όλους τούς άλλους πολίτες
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μέ πληρώνετε για νά Σας προστατεύω. Να σας φυλάω τά σπίτια σας, τά παιδιά
σας, τις περιουσίες σας, τις ζωές σας, τήν υγεία σας, τό ύπνο σας.
’Έ τσι δέν νομίζεις δτι είναι ;
Δεν είπε τίποτε. ’Έσκυψε τό κεφάλι κι’ έφυγε χωρίς νά βγάλη λέξη από το
στόμα του.
"Ενα αύτοκίνητο προβάλλει από μακριά άπό τό στενό δρομάκι πού οδηγεί
στο Ψυχικό. Τό σταματώ γιά νά τό ελέγξω.
Έ νας νυσταγμένος οδηγός—γείτονας στο Τμήμα—μέ χαιρέτα χαμογελώντας.
Τον ρωτώ πώς πήγε σήμερα ή δουλειά.
Καί συνεχίζω.
Αότό τό κομμάτι τής σκοπιάς μου είναι γεμάτο καταστήματα.
'Η προσοχή μου διπλασιάζεται. . .
Ερευνώ έξεταστικά τά κλείθρα, τά ρολά. . .
Κοιτώ άπό τις θυρίδες ασφαλείας. . .
'Ησυχία απόλυτη.
Μά περνώντας κάποια γεφυρίτσα ακούω ένα βογγητό.
Στέκω, κρατώντας καί τήν αναπνοή μου ακόμη.
Κι’ άφουγκράζουμαι.
Κι’ άλλος αναστεναγμός άκούγεται. . .
1
Πηδώ άπ’ τη γεφυρίτσα στον διπλανό κάμπο καί μέ τό φακό μου ψάχνω σπιθαμή-σπιθαμή τό έδαφος. "Ωσπου τό φώς φωτίζει ένα σώμα ματωμένο, άκίνητο πού
αναπνέει μέ δυσκολία. . .
’Επιχειρώντας νά τον άνασύρω, άποτραβιέμαι έκπληκτος—Είναι. . . ό Μπάρ
μπας—Γρηγόρης.
Δέν κοιμότανε όπως νόμισα στην άρχή, όταν περνοϋσαά πό τό κατασκότεινο
σπίτι του. Είχε φαίνεται πάει σ’ άλλη ταβέρνα.Καί γυρνώντας σπίτι του μεθυσμένος,
γλύστρησε κι’ έπεσε κάτω άπό τη γέφυρα.
Τραυματίστηκε βαρειά μάλλον νομίζω.'Η ώρα είναι μία καί 17 λεπτά.
’Ανασηκώνω τον μπάρμπα—Γρηγόρη άπό τό χώμα καί τοϋ δένω πρόχειρα
την πληγή πού έχει στο κεφάλι του.
Τό αϊμα σταμάτησε νά τρέχη.
"Υστερα τον συνεφέρω μέ κτυπήματα στο πρόσωπο. Τον τοποθετώ προχείρως
σέ μιά πέτρα.
Καί ψάχνω μέ τό φακό μου νά βρώ κανένα πέρασμα όσο τό δυνατόν πιο ομαλό
γιά ν’ άνεβάσω έπάνω τον Μπάρμπα Γρηγόρη.
Τηλέφωνο δέν υπάρχει πουθενά κοντά. Κι’ οΰτε κανέναν άλλον βλέπω ολόγυρα.
’ Ερευνώ μέ προσοχή τριγύρω γιά νά δώ μήπως έπεσε τίποτε δικό του κάτω.
Κι’ όταν βεβαιώνουμαι ότι ολα τά είδη του είναι στις τσέπες του, τον σηκώνω
μέ προσοχή καί τον πέρνω στήν πλάτη μου.
’Ανεβαίνω στή γέφυρα μέ προσοχή καί μέ τό άνθρώπινο φορτίο στήν πλάτη
μου τραβώ γιά τό πλησιέστερο σπίτι. Είναι τό σπίτι ενός γνωστού μου. Τον ξυπνώ
καί τον στέλνω νά τηλεφωνήση πρώτα στον Σταθμό Α' βοηθειών, κι’ υστέρα στο
τμήμα. ’Εγώ μένω κοντά στον μπάρμπα—Γρηγόρη μέχρις ότου έρχεται τό αυτοκί
νητο τού Σταθμού Α' βοηθειών τον βάζω μέσα καί τον πηγαίνω στον Σταθμό
Στις 7 καί 20' ό μπάρμπα—Γρηγόρης βρίσκεται στο κρεβάτι του, γεμάτος
επιδέσμους.
Τον χαιρετώ καί πάω νά φύγω.
Μέ φωνάζει κοντά του. Καί αυθόρμητα, πριν καλά-καλά καταλάβω τί πάει νά
κάνη σκύβει βιαστικά καί μοΰ φιλά τό χέρι.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπο τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Συνέχεια άπο τό προηγούμενου)

'Ο κίνδυνος έρχότανε άπδ άλλου καί ήταν άμεσος. 'Υπήρχε λοιπόν ανάγκη
•άμύνης τό γρηγορώτερο. ’Ά ν δεν είχε μεσολαβήσει ό θάνατος τοΰ καϋμένου τοϋ
Τόμσον, δεν θά μαθαίναμε τίποτα. Διερωτώμουνα τί είδους παράνομο έμπόριο κρυ
βότανε πίσω άπό τον άνταγωνισμό αύτόν. Λαθρεμπόριο ; ’Αλλά έάν ή σπείρα χρη
σιμοποιούσε ένα ψεύτικο λεωφορείο για νά μεταφέρη τα έμπορεύματα στο Λονδίνο,
τότε τί χρειαζότανε τό φορτηγό μεταφορών ; 'Η ύπόθεσίς μου λοιπόν για μια σπείρα
άνταγωνιστών δεν στεκότανε. "Ωστε ή δολοφονία έγινε τυχαία καί χωρίς νά προβλέπεται στο πρόγραμμα τους. ’Ίσως έπρεπε νά άμυνθοϋν. Ά λλα τί άλλο κρύβεται πίσω
<άπό όλα αυτά : Δεν έχω εξιχνιάσει άκόμη τό μυστήριο, άλλ’ είναι γεγονός δτι ό θάνα
τος τοϋ Φλούρρυ μοΰ άνοιξε νέους ορίζοντες. Δεν γεννάται άμφιβολία OTt ό Φλούρρυ
ήταν μπλεγμένος στην ύπόθεσι αύτή. Βρήκαμε καί τα δακτυλικά του άποτυπώματα
στο τιμόνι τοΰ φορτηγοΰ καθώς καί τοΰ άλλου άμαξιοΰ, τοΰ ψευτολεωφορείου.
—Έπιτρέψατέ μου νά σάς διακόψω. Είστε άπολύτως βέβαιος δτι τό φορτηγό
πού βρήκατε στο γκαράζ τοΰ Φλούρρυ, είναι τό ψευτολεωφορεΐο ;
—’Απολύτως βέβαιος. Λίγα λεπτά της ώρας πριν βγω μοΰ έφεραν έτοιμη την
-άνάλυσι των ούσιών πού βρέθηκαν πάνω στούς τροχούς τοΰ φορτηγοΰ. 'Υπήρχαν
λοιπόν ίχνη αίματος. Δεν συζητεΐται λοιπόν δτι ό Φλούρρυ ήταν άνακατωμένος στη
δουλειά. ’Εγώ μάλιστα πιστεύω πώς αυτός ώδηγόΰσε τό λεωφορείο τό βράδυ πού
δολοφονήθηκε ό Τόμσον. 'Ο Φλούρρυ δεν ήταν έγκληματίας, άλλ’ ήταν πολύ εύκολο
νά γίνη. Μέχρι τότε τά βόλευε νά ζή μέ τις κοΰρσες των αυτοκινήτων στις όποιες
έπαιρνε μέρος. ’Αργότερα δμως, έμεινε δίχως δεκάρα καί μέ σμπαραλιασμένο
τό ήθικό έξ αιτίας τοΰ ποτοΰ καί των ναρκωτικών. ’Εκείνοι πού τοΰ έδιναν τό δηλη
τήριο, ήταν αύτοί πού τον εξούσιαζαν. Έ τσ ι τοΰ στερούσαν γιά λίγες ώρες τη δόση,
γινότανε έξαλλος, ηλίθιος καί έτοιμος νά πράξη τό κάθε τί γιά τή δόση τής ήρωΐνης.
— Φαντάζεστε λοιπόν, δτι ήτανε έρμαιο στά χέρια τώ ν. . .
— Ναί, άν δεν κάνω λάθος.
«Σ’ ευχαριστώ» μοΰ λέει μ’ εύγνωμοσύνη «δεν είναι ή πρώτη φορά πού κάνεις
:κάτι καλό γιά μένα. 'Ο γιατρός μέ ρώτησε έάν είσαι συγγενής μου. Τοΰ έκανε έντύπωση τό ενδιαφέρον σου. ’Αντί νά πας γιά ύπνο στις 2, πας τώρα πού κοντεύει 8
ή ώρα. Ά ς είναι ό Θεός μαζί σου. Κι’ ας σέ προστατεύει καί σένα καί τό Σώμα πού
υπηρετείς. . .».
Κείνη την ήμέρα δέν κοιμήθηκα. Κάτι έκτακτο συνέβη μετά στο Τμήμα. Καί
:|μεινα άγρυπνος ώς τις 2 τό μεσημέρι, πού παρέλαβα πάλι ύπηρεσία. Τό βράδυ δμως
πού έπεσα στο κρεβάτι ένοιωθα σάν νάχα ξαναγεννηθή. Τό φίλημα τοΰ Μπάρμπα—
Γρηγόρη έκαιγε άκόμη τό χέρι μου. "Ενοιωθα μιαν Ευτυχία άπέραντη, νά μέ νανουρίζη σέ μια χώρα χωρίς κακία, δάκρυα καί στεναγμούς.
'Ο ύπνος μέ πήρε καθώς στριφογύριζε στο μυαλό μου ή στροφή άπονα προσκο,πικό τραγουδάκι.
«Νά ή ζωή πού δέν την νοιώθει
"Οποιος δέν έζησε μαζί μας».
ΕΝ Α Σ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ

Σ.Κ.Π.
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— Τήν ΐδια γνώμη έχω κι’ έγώ, είπε ό Ούΐττλερ. Καί συμφωνώ μέ όσα γνω
ρίζω.
— Σέ τι άρα γε ό Φλούρρυ μπορούσε νά είναι χρήσιμος σ’ έναν εγκληματία "
’Άφησε τά ίχνη του παντού. Έ ν τούτοις δμως ώς οδηγός, ήτανε άσσος. Θά τδν·
προσέλαβαν άσφαλώς για την ικανότητά του αυτή, "Ενας τέτοιος οδηγός δεν θάταν·
πολύ εύκολο νά βρεθή, αν λάβη μάλιστα κανείς ύπ’ οψει καί τις συνθήκες υπό τις
όποιες θά εργαζότανε. Συνεπώς ό Φλούρρυ βρισκότανε υπό την ολοκληρωτικήν κυρι
αρχίαν εκείνου πού τον τροφοδοτούσε μέ ναρκωτικά.
— Παρ’ ολα αυτά, εΐπεν ό Ούΐττλερ, δεν μπόρεσε κατά τά λεγόμενά σας, νά
έκτελέση τό έργον του, νά έπιστρέψη πίσω τό φορτηγό, στο γκαράζ του.
— Γιατί είχε μείνει χωρίς ναρκωτικό, ήτανε τελείως άνίκανος νά κάνει οτιδή
ποτε. Τά βράδυ δμως ή τά βράδυα πού τον είχανε άνάγκη, τού δίνανε τη μεγαλύτερη
δόση. Κι’ ύστερα γινότανε άχρηστος.
—’Αλλά γιατί νά δολοφονηθή ό Τόμσον ;
— Διότι άνεγνώρισε τον οδηγό τού λεωφορείου. Διότι σάν ειδικός κι’ αύτός,
πήρε χαμπάρι πώς κάτι συνέβαινε στο άμάξι τούτο. Τον άφησαν ν’ άνέβη στο "Ιλμπριτζ, διότι δεν μπορούσαν νά κάνουν άλλοιώς. ’Έ λπιζαν στο μεταξύ πώς μέ τον
ένα ή μέ τον άλλο τρόπο θά τον ξεφορτωνόντουσαν κι’ δτι θά κατέβαινε σέ έπόμενη
στάσι. ’Αλλά ό Τόμσον πού είχε άναγνωρίσει τον παληό του συνάδελφο δέν ήτανε
πολύ βολικός φαίνεται.
— Νομίζετε δτι ό Φλούρρυ τον ξέκανε ;
— Ποτέ.
— Καί γιατί ;
-—’Εξ αιτίας ένός «κομφετί».
—■Πώς, ένός «κομφετί» ;
— Βεβαιότατα.
— Μά τί θέλετε νά πήτε ; Βάζω στοίχημα πάντως δτι δέν ξεύρετε άκόμη τον
λόγο γιά τον όποιο κυκλοφορούσε αύτό τό λεωφορείο.
—’Ίσως νά σφάλλω. "Ακούσε δμως τον συλλογισμό μου. Τό λεωφορείο αύτό
θά έκανε διανομή ναρκωτικών. Νέα άνακάλυψις. Τό δχημα λοιπόν διέτρεχε ώρισμένη
διαδρομή καί σέ ώρισμένα πάλι διαστήματα καί σημεία προκαθωρισμένα, έπεβιβάζοντο αύτοΰ διάφορα πρόσωπα σάν κοινοί έπιβάται. Κάθε φορά πού ό είσπράκτωρ
τούς έκοβε τό εισιτήριο τούς παρέδιδε κι’ ένα πακεττάκι μέ ναρκωτικό. Λίγο άργότερα οί «έπιβάται» κατέβαιναν καί συνέχιζαν τό δρόμο τους προς τό Λονδίνο δι’
άλλου μέσου.
— Καί πώς φτάσατε σ’ ένα τέτοιο συλλογισμό ;
— Δέν είναι μόνο ό δικός μου. Πολλοί βοήθησαν. . . ό καϋμένος ό Φλούρρυ.
— Καί τώρα άκοΰστε τί μάθαμε κι’ έμεΐς. Δηλαδή ό Μπάττ καί έγώ. Γιατί ό
Μπάττ ζήτησε νά μάθη άπό διάφορα υποκείμενα, πού συνήθως δέν είναι καί πολύ
φλύαρα. Λοιπόν τελευταία ή «άσπρη» έλλειψε άπό τις πιάτσες γιατί ένα φορτίο μέ τέ
τοιο έμπόρευμα προερχόμενο άπό τό έξωτερικό έκλάττη καθ’ οδόν. ’Εκλάπη άπό μιά
σπείρα κακοποιών πού άνταγωνίζοντο τούς άλλους. Αύτοί δέ ύστερα άπό λίγο
πούλησαν δλο τό έμπόρευμα στους άρχικούς ιδιοκτήτες του σέ τιμή 26% άκριβώτερη άπ’ δ,τι τούς είχε στοιχίσει.
"Επρεπε νά πληρωθούν καλά οί πελάτες. Κι’ έπειτα δέν θάπρεπε νά μείνουν
δίχως ναρκωτικό τόσοι καί τόσοι! ’Έ τσι οί συνέπειες καί τό σκάνδαλο πήρανε μεγά
λες διαστάσεις. Σκεφθήτε τί θά συνέβαινε, σέ μιά μεγαλούπολη σύγχρονη, αν σταμα
τούσε τελείως τό έμπόριο τών ναρκωτικών. . . Γι’ αύτό πληρώνανε, καλοπληρώνανε
μάλιστα, καί ξαναπήρανε στήν κατοχή τους τό φορτίο. Ό Φλούρρυ ήταν άπό τά
πρώτα θύματα τής ύποθέσεως αύτής.
(Ή συνέχεια εις τό έπόμενον)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
\

________________________

(Διά τον Αστυφύλακα)
'Τπδ Έμμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'.

§ 63. Έγκληματολογική σήμανσις.
I. Έ γκληματολογικήν σήμανσιν λέγοντες έννοοϋμεν τήν δακτυλοσκόπησιν, άνθρωπομέτρησιν, περιγραφήν τοϋ σώματος και τήν
φω το γρ ά φ ησιν άτόμου τινός.
Ή δακτυλοσκοπική σήμανσις έκτελεϊται διά τής λήψεως των αποτυπωμάτων
των έσωτερικών σαρκωδών άκρων των δακτύλων άμφοτέρων των χειρών δι’ ειδικής
μελάνης κ α ί.έπί είδικώς καθωρισμένου λευκού φύλλου χάρτου «δακτυλοσκοπικοΰ
δελτίου» καλουμένου καί έκτυπουμένου προκειμένου μέν περί άνδρών διά κοινής
τυπογραφικής μελάνης, προκειμένου δέ περί γυναικών δι’ έρυθράς τοιαύτης.
'Η άνθρωπομετρική σήμανσις συνίσταται εις τήν μέτρησιν τοϋ αναστήματος
άνευ υποδημάτων.
'Η περιγραφική σήμανσις συνίσταται εις τήν περιγραφήν τοϋ προσώπου καί
τών γενικών σημείων τής σωματικής διαπλάσεως καί εις τήν καταγραφήν όλως ίδιαζόντων χαρακτηριστικών, προερχομένων έκ βλάβης ή άτελείας περί τήν σωματικήν
διάπλασιν καί λειτουργικήν Ικανότητα τών διαφόρων μελών τοϋ σώματος.
'Η φωτογραφική σήμανσις γίνεται λαμβανομένης τής φωτογραφίας εις τρεις
στάσεις, κατά μέτωπον, άνευ πίλου, κατά κατατομήν άνευ πίλου καί κατά τά 3/4
πλαγίως μετά πίλου καί μέ τήν συνήθη περιβολήν.
II. Είς έγκληματολογικήν σήμανσιν γενικώ ς υπ ο β ά λλο ντα ι:
α) Παν άτομον νομίμως συλλαμβανόμενον, προφυλακιζόμενον ή καταδικαζό
μενου επί οίωδήποτε έγκλήματι είς βαθμόν κακουργήματος ή πλημμελήματος, άνεξαρτήτως τόπου διαπράξεως καί βαθμοΰ συμμετοχής είς τήν τέλεσιν ή απόπειραν
τούτου.
β) Παν άτομον νομίμως συλλαμβανόμενον ή καταδικαζόμενου δι’ ώρισμένα
πταίσματα. Τοιαΰτα πταίσματα είναι λ.χ. : ή αυθαίρετος μεταβολή τοϋ ονόματος τής
γενεάς, ή παράνομος κατασκευή κλειδών, αί παραβάσεις περί τά μέτρα καί σταθμά,
άρνησις παραδοχής νομίμων νομισμάτων κ.λ.π.
γ ) Παν άτομον, συνεπεία τών κειμένων νόμων, διοικητικώς εκτοπιζόμενον είς
μέρος τι τής ’Επικράτειας ή έκτος ταύτης καί καθ’ ού δέν έξεδόθη καταδικαστική
άπόφασις.
·
III. Είς μόνην δακτυλοσκόπησιν καί φ ω το γρ ά φ ησιν υπ ο β ά λλο ντα ι:
α) Παν ύποπτον άτομον, ού ή ταυτότης δέν είναι έξηκριβωμένη καί δέν δύναται άλλως νά έξακριβωθή.
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β) Αί νομίμως χαρακτηρισθεΐσαι ώς κοιναί γυναίκες, οί διευθυνταί ο’ίκων άνοχής καί τό υπηρετικόν τούτων προσωπικόν.
ΙΥ. Εις μόνην δακτυλοσκόπησιν υποβάλλονται οί αΐτούμενοι την υπό
του Κεντρικού Γραφείου Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών έκδοσιν πιστοποιητικού
περί της ποινικής καταστάσεώς των.
Υ. Οί κατά τά ανωτέρω υποκείμενοι εις έγκληματολογικήν σήμανσιν, εάν
άρνηθώσι νά ύποβληθώσιν είς ταύτην, υποβάλλονται βιαίως.

§ 64. Προφυλάκισις τοΰ κατηγορουμένου.
I. 'Ορισμός καί σκοπός προφυλακίσεω ς. Προφυλάκισις καλείται ή φυλάκισις τοΰ κατηγορουμένου άπό της διαπράξεως τοΰ εγκλήματος μέχρι της έκδικάσεως αύτοϋ υπό τοΰ δικαστηρίου.
'Η προφυλάκισις έχει σκοπόν νά έμποδίση την άπόδρασιν τοΰ κατηγορου
μένου καί νά έξασφαλίση οΰτω την παρουσίαν του κατά τήν άνάκρισιν, την δίκην
καί τήν έκτισιν της ποινής. Σκοπεί έπίσης νά παρεμποδίση αυτόν, διά τής στερήσεως
τής ελευθερίας του, άπό τοΰ νά εξάλειψη τά ίχνη τοΰ εγκλήματος ή νά έπηρεάση τούς
μάρτυρας ή νά διαπράξη νέα έγκλήματα, προς δέ νά καθησυχάση τήν κοινήν γνώμην
καί ιδίως τον παθόντα μέ τήν συνείδησιν ότι ό εγκληματίας δέν κυκλοφορεί έλευθέρως, άλλ’ εύρίσκεται εις χεΐρας τής τιμωροΰ δικαιοσύνης.
II. Πότε απαγορεύεται, πότε είναι δυνητική καί πότε υποχρεωτική
ή προφυλάκισις.
α) ’Επί πταισμάτων άπαγορεύεται πάντοτε.
β) Έ π ί σοβαρών πλημμελημάτων δύναται νά διαταχθή προφυλάκισις, έφ’
όσον 6 κατηγορούμενος είναι άλλοδαπός ή ύποπτος φυγής ή ιδιαιτέρως επικίνδυνος.
Έ π ί ελαφρών πλημμελημάτων απαγορεύεται πάντοτε.
γ ) Έ π ί κακουργημάτων ή προφυλάκισις είναι υποχρεωτική, αν γεννώνται σοβαραί ύπόνοιαι ενοχής τοΰ κατηγορουμένου.
III. 'Υπό ποιου διατάσσεται ή προφυλάκισις. 'Η προφυλάκισις διατάσσεται ύπό τοΰ Άνακριτοΰ έν συμφωνία μετά τοΰ Είσαγγελέως.
Κατά τοΰ προφυλακιστέου κατηγορουμένου ό ’Ανακριτής έκδίδει ένταλμα
προφυλακίσεως.
ΓΥ. Τί περιέχει τό ένταλμα προφυλακίσεω ς. Τοΰτο περιέχει : Τό
όνομα, έπώνυμον καί τήν κατοικίαν τοΰ κατηγορουμένου, άκριβή σημείωσιν τοΰ
πλημμελήματος ή κακουργήματος δι’ δ κατηγορεΐται καί μνείαν τοΰ προβλέποντος
αύτό άρθρου τοΰ νόμου, φέρει δέ τήν επίσημον σφραγίδα καί τήν υπογραφήν τοΰ
Άνακριτοΰ καί τοΰ γραμματέως.
Τό ένταλμα προφυλακίσεως έκτελεϊται έπιμελεία τοΰ Είσαγγελέως διά τών
αστυνομικών ’Αρχών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48.

((Περί τηρήσεως 'Υπηρεσιακών Β ιβλίω ν».
( Σ υ ν έ χ ε ια έ κ τ ο ν π ρ ο η γ ο υ μ ένο υ )

Μέρος

Ε '.

Β ιβ λίο ν Τ η λ εφ ω νη μ ά τω ν
’Ά ρθρον 37. Π αρ’ έκάστη άστυνομική 'Υπηρεσία τηρείται « Β ιβ λ ίο ν Τ η λ εφ ω νη μ ά 
τ ω ν » 6ν διά τά εισερχόμενα και έτερον διά τά έξερχόμενα τηλεφωνήματα (*).
Ε ις τό Βιβλίον τοΰτο καταχωροΰνται τά πρός άλλας Ά ρ χ ά ς άποστελλόμενα τηλεφωνήματα»
ώς καί τά παραλαμβανόμενα ύπ’ αύτής έξ άλλων ’Αρχών.
’Άρθρον 38. Ώ ς τηλεφωνήματα δύνανται νά καταχωρώνται λίαν έπείγουσαι διαταγάί,
ή άναφοραι περί σοβαρού συμβάντος ή άδικήματος περί τοϋ οποίου έπιβάλλεται νά λάβη γνώσιν
άμέσως ή προϊσταμένη τής άποστελλούσης τό τηλεφώνημα 'Υπηρεσίας ’Αρχή.
'Ο μοίω ς διά τοϋ τηλεφώνου διαβιβάζονται άγγελίαι ή άναζητήσεις περί συλλήψεως δρα
στών άξιοποίνων πράξεων, έξαφανίσεις άτόμων, ή άνευρέσεις έξαφανιζομένων άτόμων, ·άπολε
σθέντων άντικειμένων ή ζφ ω ν, περί εύρέσεως τοιούτων ώς καί παν άλλο ζήτημα προβλεπόμενον
υπό άλλων διαταγών. Π άντως δέν είναι δυνατή ή λεπτομερής άναγραφή τών γεγονότων τά όποια
δέον νά διαβιβάζονται τηλεφωνικώς (*).
1. Δ ιά τή ς ύπ’ άριθ. 8879 Φ 9/5 άπό 6-5-1953 δια τα γ ή ς’Α ρχηγείου’Αστυνομίας Π ό 
λεων ένεκρίθη όπως παρά τα ϊς Ύποδιευθύνσεσιν ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί Π ειραιώς τηρήται κ α τ’
έξαίρεσιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 37 τοϋ ύπ’ άριθμ. 48 Κ .Α .Σ . καί δεύτερον Βιβλίον έξερχομένων τηλεφωνημάτων, εις δ θά καταχωρώνται τά ύπό τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών τών
άνω 'Υποδ/νσεων ’Ασφαλείας άποστελλόμενα πρός έτέρας ’Αστυνομικάς, Στρατιω τικάς καί άλλας Δημοσίας Ά ρ χ ά ς τηλεφωνήματα έπί αιτήσεων πληροφοριών τών ’Αρχών τούτων.
Τό δεύτερον τοΰτο Βιβλίον θά φέρη ίδιον αΰξοντα άριθμόν τηλεφωνημάτων, πρός διάκρισιν δέ άπό τοϋ αΰξοντος άριθμοΰ τοϋ πρώτου παρά τόν αδξοντα άριθμόν τοϋ δευτέρου τούτου βι
βλίου, θά προστίθεται τό γράμμα Π ., ήτοι : άριθ. τηλ/τος 125 Π .
2. Σ χετική ή κατωτέρω ύπ’ άριθμ. 10607 Φ 1/48 άπό 4-6-1952 διαταγή ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων :
Πρός περιορισμόν τής διαρκοϋς καί ένίοτε άσκόπου άπασχολήσεως τών ύπηρεσιακών τηλε
φώνων διά ζητήματα ήσσονος σημασίας, έπί βλάβη σοβαρών ύποθέσεων αΐτινες χρήζουν άμέσου
ένεργείας, έπεξηγοΰντες καί συμπληροϋντες τήν δευτέραν παράγραφον τοϋ άρθρου 38 τοϋ ύπ’ άριθ·
48/1935 Κανονισμού τοϋ ’Αστυνομικού Σώ ματος έν σχέσει μέ τά τηλεφωνήματα τά άφορώντα
άνευρέσεις ή απώλειας άντικειμένων καί ζώων καθορίζομεν τ ’ άκόλουθα :
α ') Δ ιά τά άνευρισκόμενα ή άπολεσθέντα άντικείμενα ή ζωα, άτινα ώς έκ τοϋ είδους καί
τής άξίας αυτών δένέχουν σπουδαιότητα, μήτε καί παρέχουν ένδειξίν τιν α δ τι δύνανται νά σχετίζωντα ι μέ άδίκημα, (π.χ. ζεΰγος ύποδημάτων, πρόβατα, κύων, όμβρέλλα κ λ π .) θά γίνωνται κανονικώς αί έγγραφαί εις τά οικεία βιβλία άπολεσθέντων καί άνευρεθέντων άντικειμένων ή ζφω ν
καί δέν θά καταχωρήται τηλεφώνημα πρός άπαντα τά ’Αστυνομικά Τμήματα. ’Α ντί όμως τοϋ τη 
λεφωνήματος θά συμπληροΰται ειδικόν έντυπον δελτίον (ώς τό συνημμένον ύπόδειγμα) τό όποιον
θά άποστέλληται αύθημερόν ή τό βραδύτερον τήν έπομένην είς τό Γραφεΐον άνευρεθέντων καί άπο
λεσθέντων άντικειμένων τής 'Υποδιευθύνσεως ή τοϋ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας. Τό γραφεΐον
τοΰτο θά καταρτίζη καθ’ έκάστην Γενικά Δελτία εύρεθέντων καί άπολεσθέντων άντικειμένων,
άτινα δακτυλογραφημένα ή πολυγραφημένα θά διανέμονται είς άπαντα τά ’Αστυνομικά Τμήματα
καί 'Υπηρεσίας. ’Ακολούθως τά δελτία ταΰτα θ’ άρχειοθετώνται κ ατ’ άντικείμενα ϊνα είς έκάστην
δεδομένην περίπτωσιν είναι εύχερής ή άναζήτησις καί συσχέτισις τών άνευρισκομένων άντικειμένων μέ τά δηλωθέντα ώς άπολεσθέντα τοιαΰτα.

β) Διά τά άπολεσθέντα ή άνευρισκόμενα άντικείμενα ή ζώα, άτινα ώς έκ τοϋ είδους καί
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’Ά ρθρον 39. Τ ά τηλεφωνήματα καταχωροϋνται πάντοτε ε ίς 'τ ό Βιβλίον «Τηλεφωνημάτων» ύπό των (αξιωματικών υπηρεσίας, οίτινες ύπογράφουσιν εις την ειδικήν στήλην τοϋ Βιβλίου.
"Εκαστον άποστελλόμενον τηλεφώνημα δέον άπαραιτήτως νά φέρη την υπογραφήν τοϋ
Δ/τοϋ τής 'Υπηρεσίας.
"Αρθρον 40. Τ ά τηλεφωνήματα λαμβάνουν αΰξοντα άριθμόν κατά 24ωρον πλήν των
τοιούτων τω ν Τμημάτων ’Ασφαλείας, άτινα λαμβάνουν αΰξοντα άριθμόν άρχόμενον άπότής 1ης
έκάστου έτους.
Ό ’Αξιωματικός Υ πηρεσίας έκάστης Υ πηρεσίας, άλλάσσει τήν ήμερομηνίαν τοϋ Βιβλίου
καθ’ δν τρόπον καί εις τό Βιβλίον Συμβάντων.
Τά πρωτότυπα τηλεφωνήματα των ’Αστυνομικών Δ/νσεων καί Τμημάτων Γενικής ’Ασφα
λείας τίθενται πάντοτε εις τούς οικείους φακέλλους έκάστης ΰποθέσεως.
Ά ρ θρ ο ν 4 1. Τά τηλεφωνήματα χωρίζονται μεταξύ τω ν δι’ έρυθράς γραμμής, φέρουσ1
τήν χρονολογίαν, τήν ώραν άποστολής ή καταχωρήσεως καί τήν ώραν λήψεως ή διαβιβάσεως
συσχετίζονται δέ τά έχοντα σχέσιν μεταξύ των δι’ άναγραφής τοϋ αϋξοντος άριθμοΰ καί τής χρο
νολογίας.
Ά ρ θ ρ ο ν 42. Τ ά τηλεφωνήματα καταχωροϋνται εις τό Βιβλίον έν συνεχεία καί κ α τ’ άπόλυτον χρονολογικήν σειράν λήψεως ή άποστολής, διαβιβάζονται δέ μερίμνη τοϋ άστυφύλακος
τηλεφωνητοΰ τής Υ πηρεσίας, δστις τά παραλαμβανόμενα τηλεφωνήματα άναγράφει διά μολυβτής αξίας τω ν έχουν σπουδαιότητα καί παρέχουν ένδείξεις δτι δύνανται νά σχετίζωνται μέ αδί
κημα (π.χ. αύτοκίνητον πολυτελείας έγκαταλελειμένον, πανταλόνιον μέ σταγόνας αίματος, μάχαιρα μέ ίχνη αίματος, τσάντα μέ 500 λίρας κ λ π .κ λ π .), έκτος τών καταχωρήσεων εις τά οικεία
βιβλία θά γίνωνται α μ έ σ ω ς καί σχετικά τηλεφωνήματα. Καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν θά συντάσσηται τό κατά τήν άνωτέρω παράγραφον δελτίον, δπερ θ’ άποστέλληται αυθημερόν ή τήν έπομένην εις τό ειδικόν γραφεϊον άπολεσθέντων καί άνευρισκομένων τής Γεν. ’Ασφαλείας, διά τήν καταχώρησιν εις τά οικεία ήμερήσια δελτία καί τήν άρχειοθέτησιν.
γ ') Δ ι’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τών άνωτέρω έδαφίων α ' καί β' ή παΰσις τών άναζητήσεων θά γίνεται διά τών ήμερησίων δελτίων άνευρεθέντων καί άπολεσθέντων τής Υ πηρεσίας
Γενικής ’Ασφαλείας, ή τις θά λαμβάνη γνώοιν διά τοϋ έντύπου δελτίου, δπερ θ’ άποστέλληται αυτή
ύπό τοϋ αρμοδίου Τμήματος, εις δ παρεδόθη ή έδηλώθη ή άπώλεια, τό όποιον θά συσχετίζεται
εύχερώς μέ τό προηγούμενου άντίστοιχον τοιοΰτον διά τής συμπληρώσεως τής έν αύτώ οικείας
ένδείξεως.
II. Τά κατά τ ’ άνωτέρω δελτία τών ’Αστυνομικών Τμημάτων θά είναι ήριθμημένα κατ’
αΰξοντα άριθμόν δστις άριθμός θά καταχωρήται εις τό βιβλίον άνευρεθέντων ή άπολεσθέντων
καί εις τήν θέσιν δπου ορίζει διά τήν καταχώρησιν τοϋ άριθμοϋ τοϋ τηλεφωνήματος, μέ τήν δια
φοράν δτι άντί τής φράσεως «έγένετο τηλεφώνημα» θά γράφεται «έστάλη δελτίον ύπ’ άριθ. . . .».
Ό ’Αρχηγός
Α. Σ. ΣΑ Μ Π Α Ν Η Σ
......... Α ΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΤΜ Η Μ Α

Ά ρ ιθ ..............

Δ ΕΛ ΤΙΟ Ν Α Ν Ε Υ ΡΕ ΣΕ Ω Σ ή Α Π Ω Λ Ε ΙΑ Σ
’Αντικείμενου ή ζφον ............................................................................ ·............
’Ακριβής περιγραφή αύτοϋ...................................................................................
Ποΰ άνευρέθη ή άπωλέσθη...................................................................................
Ε ις τίνα άνήκει (όνοματεπώνυμον καί Δ/νσις τούτου)................................

Σχετικόν Δελτίον ύπ’ άριθ........................... τοϋ.............’Αστυνομικού Τμήματος.

.............
Ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας
(Τ. Σ . υπογραφή)

............
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ϊίδ ο ς προχείρως είς φύλλον χάρτου, έξ ού τά καταχωρή εις τή Βιβλίον Τηλεφωνημάτων ό ’Α ξιω 
ματικής κατά χρόνον τής ύπηρεσίας τοϋ οποίου παρελήφθη τό τηλεφώνημα.
’Ά ρθρον 43. Ό τηλεφωνητής άστυφόλαξ καλεΐ διά τοϋ τηλεφώνου την ’Αρχήν προς ήν
πρόκειται νά διαβίβαση τηλεφώνημα, γνωρίζει τήν ιδιότητά του ώς καί τήν υπηρεσίαν είς ήν εύρίσκεται καί άφοϋ πεισθή δτι συνεδέθη τηλεφωνικώς μέ τήν ’Αρχήν είς ήν πρόκειται νά δια
βίβαση τό τηλεφώνημα μεταδίδει τοϋτο ώς έχει καταχωρή 9ή είς τό Βιβλίον Τηλεφωνημάτων.
Μετά τήν διαβίβασιν τοϋ τηλεφωνήματος ζη τεί τήν αΰξοντα άριθμήν παραλαβής ΰπή τον
όποιον θά καταχωρηθή είς τή Βιβλίον τηλεφωνημάτων τής λαβούσης ’Αρχής, δ.ν καί σημειοϊ είς
τ η ν οίκείαν στήλην τοϋ Βιβλίου Τηλεφωνημάτων. Τοιουτοτρόπως έκαστον τηλεφώνημα θά φέρη
τούς άριθμούς άποστολής καί παραλαβής.
’Ά ρθρον 44. ‘Ο τηλεφωνητής άστυφύλαξ οσάκις ήθελεν ζητήση πληροφορίας ή δώση
-τοιαύτας προς αυτήν οίοσδήποτε άπό τηλεφώνου, ιδία δέ οσάκις ήθελε ζητηθή άστυνομική ένίσχυσις
ζη τεί καί σημειοϊ τά στοιχεία, τήν διεύθυνσιν καί τήν άριθμήν τηλεφώνου τοϋ τηλεφωνοΰντος»
άναφέρει δέ άμέσως είς τήν άξιωματικήν υπηρεσίας, ό όποιος σταθμίζων τά γεγονότα ένεργεϊ
καταλλήλως.
Τοϋ τηλεφώνου έκάστης ύπηρεσίας επιτρέπεται νά γίνεται χρήσις μόνον διά λόγους ύπηρεσιακαύς.
’Ά ρθρον 45. Οί διεξάγοντες τήν τηλεφωνικήν ύπηρεσίαν άστυνομικοί ύπάλληλοι δέον
νά συμπεριφέρωνται εΰγενώς, νά μεταχειρίζωνται πάντοτε τήν πληθυντικήν άριθμήν είς τάς συν
εννοήσεις των, ν’ άποφεύγωσι πάσαν τραχεΐαν έκφρασιν καί νά έπιδεικνύωσι προθυμίαν οσάκις
καλούνται είς τηλεφωνικήν συνεννόησιν.
’Ά ρθρον 46. Οί ’Α ξιωματικοί έπιθεωρήσεως κοινοποιούν είς τάς άλλαγάς των τά τηλεφω
νήματα τά χρήζοντα κοινοποιήσεως.
’Άρθρον 47. 'Ο Διοικητής έκάστης 'Υπηρεσίας λαμβάνει γνώσιν καί έλέγχει δίς τής ήμέ;ρας τή «Βιβλίον Τηλεφωνημάτων» ύπογράφων δι’ έρυθράς μελάνης ύπή τή τελευταϊον τηλεφώνημα.
’’Εκτός τούτου καί παν τηλεφώνημα σοβαρού καί έπείγοντος περιεχομένου δέον νά τίθηται άμέσως
ύπ’ δψιν των Διοικητών 'Υπηρεσιών ύπή τών άξιωματικών 'Υπηρεσίας.
Τό Βιβλίον τηλεφωνημάτων τηρείται κατά το κάτωθι ύπέδειγμα.
'Υπόδειγμα

τηλεφωνημάτων.

ΤΩ ρ α ι

Α.
’Από
Α.

βιβλίων

Πρός

Αριθμός
Κ αταχω
ρ ή σ εις

Αήψεως
ή διαβιβάσεως

παραλαβής

Μέρος
Β ιβ λίο ν

Τηλεφώνημα

'Υπογραφή
άξιωματικοΰ
ύπηρεσίας

ΣΤ'

Σ η μ ειώ σ εω ν

’Άρθρον 48. Π αρ’ έκάστη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία τηρείται ύπή τών ’Α ξιωματικών
'Υπηρεσίας έν μικρήν «Βιβλίον Σημειώσεων».
Καθ’ έκαστον μεσονύκτιον ό άξιωματικός 'Υπηρεσίας άλλάσσει τήν ήμερομηνίαν τού βι
βλίου άναγράφων ταύτην μεταξύ τών δύο ερυθρών γραμμών.
Ε ίς έκάστην σελίδα τού Βιβλίου, άφίεται περιθώριον άναλόγου πλάτους είς δ δύνανται νά
καταχωρώνται σύντομοι περιλήψεις ένδεικτικαί τού περιεχομένου έκάστης σημειώσεως.
’Ά ρθρον 49. Ε ίς τή Βιβλίον τούτο κρατούνται σημειώσεις έπί παντός δευτερευούσης
σημασίας ζητήματος, δι’ δ δέν επιβάλλεται έγγραφή είς άλλα ύπηρεσιακά βιβλία. Έ νδεικτικώ ς
καταχωροΰνται είς αύτό, οί άριθμοι περιλαίμιου τών τυχόντων άπαλλαγής προσκλητηρίου ύπαλ-
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λήλων, τά σημεία συναντήσεως τω ν άξιωματικών έπιθεωρήσεως, περιλήψεις τηλεφωνικών ειδο
ποιήσεων, ή διαταγών προς κοινοποίησιν, ή άνακοίνωσιν, ή γνώσιν τώ ν υπαλλήλων κλπ.
'Ο μοίω ς καταχωροΰνται οΐ άριθμοί περιλαίμιου τών υπαλλήλων εκείνων τοϋ Τμήματος ή!
άλλης 'Τ7Γηρεσίας, ο'ίτινες διατελοϋντες έκτός συνήθους ύπηρεσίας διατίθενται είς τοιαύτην Δημο
σίων Θεαμάτων, καί τέλος διάφοροι πληροφορίαι ύπηρεσιακοϋ περιεχομένου, πρός γνώσιν πάντω ν1
τών άξιωματικών Τμήματος ή κοινοποίησιν είς τούς υπαλλήλους καί γενικώς παν έκκρεμές ζήν
φημα άπασχολοϋν ώρισμένον βαθμοφόρον, τύ όποιον ένδέχεται κατά την κρίσιν του ν’ απασχολήσω,
καί άλλον συνάδελφόν του.

Μ έ ρ ο ς Ζ '.
Β ιβ λίο ν έ ξ α φ α ν ιζο μ έ ν ω ν ά τό μ ω ν
Ά ρ θ ρ ο ν 50. Π αρ’ έκάστφ Ά στυνομικφ Τ μήματι ή Σταθμώ τηρείται ((Βιβλίον έξαφανιζομένων άτόμων».
Ε ίς τό βιβλίον τούτο καταχω ρεϊται πάσα δήλωσις περί έξαφανίσεως άτόμου, συμπληρουμένων τών στηλών τού Βιβλίου (δπερ είναι έντυπον) συμφώνως πρός τό κατωτέρω υπόδειγμα.
Υ π ό δ ε ι γ μ α β ι β λ ί ο υ έ ξ α φ α ν ι ζ ο μ έ ν ω ν ά τό μ ω ν .
("Ορα υπόδειγμα 4 είς σελ. 1272—1274)

Ά ρ θ ρ ο ν 5 1. *0 ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας τοϋ Τμήματος ή Σταθμού ευθύς ώς άναοερθή
αύτώ ή έξαφάνισις άτόμου τινός οφείλει μετά προηγούμενου έλεγχον τών παρεχομένων περί τοϋ
έξαφανισθέντος πληροφοριών, νά προβή είς τάς άκολούθους ένεργείας :
α’ ) Νά καταχωρήση πάσαν ωφέλιμον πληροφορίαν είς τό Βιβλίον, δπερ είναι διπλότυπον.
β ') Νά ζητήση νά λάβη τήν φωτογραφίαν τοϋ έξαφανισθέντος—έφ’ δσον ύπάρχη τοιαύτη—
καί έφ’ δσον οί οικείοι αύτοΰ οίκειοθελώς προσφέρωνται νά δώσουν τοιαύτην είς τήν ’Αστυνομίαν.
Νά συντάξη τηλεφωνικήν είδοποίησιν πρός άπαντα τά Τμήματα ώς καί είς τάς ομό
ρους Ά ρ χ ά ς ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής.
γ ' ) ’Αποκόπτων έκ τοϋ διπλοτύπου Βιβλίου τό έτερον τών συμπληρουμένων έντυπων, ν’
άποστείλη τούτο μετά τής φωτογραφίας είς τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας τό ταχύτερου καί
πάντοτε έντός τοϋ τετραώρου τής ύπηρεσίας του.
δ ' ) Ν ά ένεργή έγγραφήν είς τό Βιβλίον Συμβάντων περί τής έξαφανίσεως συσχετίζων
τάς έγγραφάς.
ε ' ) Νά άναφέρη τηλεφωνικώς είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν περί τής έξαφανίσεως.
’Ά ρθρου 52. Α ί έγγραφαί τού Βιβλίου τούτου λαμβάνουσιν αυξοντα άριθμόν άλλάσσοντα
κ α τ’ έτος, εύρετηριάζονται δέ είς ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον.
Κ αθήκοντα Τ μήματος Γ ενικής ’Α σ φ α λ ε ία ς
Ά ρ θ ρ ο ν 53. Ε ίς έκαστον Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας συνιστάται ύπηρεσία άποτελουμένη έξ ένός βαθμοφόρου καί έυός άριθμοΰ άστυφυλάκων, ή τις άποκλειστικώς άσχολεϊται μέ τήν
άνεύρεσιν έξαφανιζομένων άτόμων, καταβάλλουσα πάσαν προσπάθειαν πρός άνεύρεσιν αύτών.
Ή ύπηρεσία αδτη τηρεί έπίσης Βιβλίον ώς άνωτέρω διά τήν καταχώρησιν τών άπ’ ευθείας
πάρ’ αύτή γενομένων δηλώσεων έξαφανιζομένων άτόμων, πλήν τούτου δέ τηρεί καί έτερον έντυ
πον Βιβλίον, είς δ κατά χρονολογικήν σειράν καταχωρεί τάς είς άλλας ύπηρεσίας δηλωθείσας έξαφανίσεις λαμβάνουσα τά στοιχεία έκ τών άποστελλομένων αύτή άποκομμάτων.
Τό άπόκομμα τίθεται είς τον οίκεϊον ονομαστικόν φάκελλον ’Αρχείου, δστις άνοίγεται έ π ί
τούτω, έάν δέν ύπάρχη ήδη τοιοΰτος τού έξαφανισθέντος άτόμου.
Υπόδειγμα

Βιβλίου

έξαφανιζομένων

άτόμων

Τμήματος

’Α σ φ α λ ε ί α ς .

("Ορα ύπόδειγμα 5 είς σελ. 1275)

Έ ν έρ γ εια ι τή ς 'Υ π ηρεσίας ’Α να ζη τή σ εω ν έ ξ α φ α ν ιζο μ έ ν ω ν ά τό μ ω ν
Ά ρ θ ρ ο ν 54. 'Η ύπηρεσία αΰτη προβαίνει είς τάς κάτωθι ένεργείας εύθύς ώς λάβη γνώ 
σιν περί τής έξαφανίσεως άτόμου τινός είτε άπ’ εύθείας, είτε έκ τοϋ άποστελλομένου αύτή
άποκόμματος:

Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος
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α) ’Εξετάζει τά δελτία κρατουμένων απάντων των Τμημάτων μήπως το άναζητούμενον
πρόσωπον κρατήται παρά τινι Τμήματι.
β ) ’Εξετάζει τά δελτία Ξενοδοχείων μήπως το έξαφανισθέν πρόσωπον κατέληξεν έϊς τ ιν χ
έξ αυτών:
γ ) Ζ ητεί πληροφορίας: I) άπό το Νεκροτομεϊον, Νοσοκομεία, Κλινικάς καί Σταθμούς
Α ' Βοηθειών τής περιφέρειας μήπως τό έξαφανισθέν πρόσωπον έπεσε θϋμα δυστυχήματος ή άλ
λης τινός αίτιας. I I ) ’Από την υπηρεσίαν Σιδηροδρόμων καί πρακτορείων Ά τμοπλοϊκώ ν καί ’Αε
ροπορικών Ε τα ιρειώ ν μήπως ό έξαφανισθείς άνεχώρησε δι’ άλλην τινά πόλιν. III) Ά π ό τό Ύ πουργεϊον ’Εσωτερικών (Τμήμα ’Ελέγχου Διαβατηρίων) ή Νομαρχίαν μήπως έξεδόθη διαβατήριον
διά τό ’Εξωτερικόν. IV ) Ά π ό τήν υπηρεσίαν ’Ελέγχου Λιμένος μήπως έθεώρησε διαβατήριον
διά τό ’Εξωτερικόν. V ) Ά π ό τον κύκλον τών γνωστών τοϋ έξαφανισθέντος άτόμου. V I) Ά π ό τό·
Π όστ-Ρεστάντ μήπως άλληλογραφεϊ μετά προσώπου τινός. V I I ) Ά π ό τά κέντρα, εις ά συχνάζουσι πρόσωπα καταγόμενα έκ τής αύτής έπαρχίας, καί V III) Ά π ό τούς Έ ργοδότας, γραφεΐαεύρέσεως έργασίας κλπ., άναλόγως τοϋ έπαγγέλματος τοϋ έξαφανισθέντος, μήπως ούτος άνεζήτησε ή προσελήφθη εις έργασίαν τινά.
δ) Έ ρ χ ε τ α ι διαρκώς είς έπικοινωνίαν μέ τούς άναγγείλαντας τήν έξαφάνισιν άφ’ ενός μέν
ϊνα λαμβάνη παρ’ αυτών πάσαν νεωτέραν πληροφορίαν δυναμένην νά διευκολύνη τήν άνεύρεσιν τοϋέξαφανισθέντος, καί άφ’ ετέρου Ϊνα οί άναγγείλαντες τήν έξαφάνισιν καθίστανται ένήμεροι τών
ένεργειών τής Α στυνομίας.
ε) 'Οσάκις πρόκειται περί έξαφανιζομένων προσώπων καταγομένων έξ έπαρχιών άπευθύνει*.
έγγραφον είς τήν Τοπικήν Α στυνομικήν Α ρ χ ή ν ϊνα ζητηθώσιν άπό τούς συγγενείς ή γνωστούς,
τοϋ έξαφανισθέντος πληροφορίαι. ’Επίσης άπευθύνει έγγραφον είς τήν τοπικήν Α στυνομικήν
Α ρ χ ή ν , οσάκις ύπάρχουν πληροφορίαι ή ύπόνοιαι δτι τό έξαφανισθέν άτομον κατέφυγεν είς άλ
λην πόλιν.
’’Αρθρον 55. Είδικώτερον προκειμένου περί έξαφανίσεως ύπηρετριών προβαίνει είς τα ς
έξής έπί πλέον ένεργείας :
α) Ζ ητεί πληροφορίας άπό τάς φίλας τής ύπηρετρίας τών γειτονικών ή φιλικών προς τήν*
οικογένειαν παρ’ ή ύπηρέτει οικογενειών.
β ) Ά π ό τά μεσιτικά γραφεία, είς ά συνήθως αί ύπηρέτριαι καταφεύγουσι πρός έξεύρεσιν
έργασίας.
γ ) ’Εξετάζει μήπως εΐχεν έραστήν ή συγγενή τινα είς τήν αυτήν πόλιν καί ζη τεί παρά τού
των πληροφορίας.
δ ) ’Ενεργεί άναζητήσεις είς τά Α ρτοποιεία , ΙΙαντοπωλεΐα, Κρεοπωλεία καί ’Οπωρο
πωλεία τής περιφερείας, μή τυχόν γνωρίζη τ ις τών ύπαλλήλων αύτών τ ι περί τής έξαφανισθείσης.
ε) Γνωστοποιεί τήν έξαφάνισιν είς τό Τμήμα ή Υ πηρεσίαν ’Ηθών ϊνα τοϋτο ένεργή
άναζητήσεις μή τυχόν ή έξαφανισθεΐσα έπεσε θϋμα σωματεμπορίας.

Ά ρ θ ρ ο ν 56. ’Εάν μετ’ άναζητήσεις μιας έβδομάδος δέν έπιτευχθή ή άνεύρεσις γενικώς*
τών έξαφανιζομένων, τό Τμήμα Γενικής Α σφαλείας ύποβάλλει περί τούτου είς τήν Διεύθυνσιν
Έ γκληματολογικώ ν Υ πηρεσιών δελτίον έξαφανισθέντος άτόμου μετά πλήρων τών στοιχείων
καί φωτογραφίας αύτοΰ (έάν ύπάρχη) ϊνα καταχωρηθή ή έξαφάνισις είς τό παρά τής ώς άνω·
ύπηρεσίας έκδιδόμενον «Δελτίον Α ναζητήσεων».
Ά ρ θ ρ ο ν 57.· Έ ν περιπτώσει άνευρέοεως έξαφανισθέντος τινός προσώπου, τό Τμήμα
Γενικής Α σφαλείας ειδοποιεί άμελλητί τά ένδιαφερόμενα Α στυνομικά Τμήματα πρός διαγρα
φήν τούτου έκ τοϋ Βιβλίου έξφανιζομένων άτόμων, παύει τάς άναζητήσεις καί ειδοποιεί περί τή ς
άνευρέσεως πάσας τάς Ά ρ χ ά ς, είς άς έκοινοποιήθη ή έξαφάνισις.
Ά ρ θ ρ ο ν 58. Έ ν περιπτώσει καθ’ ήν ή άνεύρεσις τοϋ έξαφανισθέντος άναγγελθή είς τό
πρώτον έπιληφθέν Τμήμα ή Σταθμόν, τοϋτο διαγράφει έκ τοϋ στελέχους τοϋ Βιβλίου, δι’ έρυθράς.
μελάνης, τήν έγγραφήν, σημειώνων τόν χρόνον, τόπον καί τρόπον άνευρέσεως καί άναγγέλλει τηλεφωνικώς τήν άνεύρεσιν είς τά λοιπά Τμήματα καί Τμήμα Γενικής Α σφαλείας, δια την παϋσιν
τών αναζητήσεων.
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Αϋξ. άριθ.

Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Π Ο Λ ΕΩ Σ
Τ Μ Η Μ Α ...........
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τοϋ

καί ώραν

κατοίκου

■οδός

άριθ.
ΤΟΥ Ε Ξ Α Φ Α Ν ΙΣΘ Ε Ν Τ Ο Σ

" Ο ν ο μ α ..................................
Έ π ώ ν υ μ υ ν ...........................
"Ονομα πχτρός.....................

Ψευδώνυμον........................
'Η λ ικ ία ..................................

’ Επάγγελμα 1.......................
Έ )ν ικ ό τ/]ς.............................
καταγωγής

(

■

διαμονής
Σ ω ματ. διάπλασις...............
’Ανάστημα ..............: . . . .
Προσώπου χ ρ ο ιά ................
’Οφθαλμών
» ..............
Κ όμης
» ................
Γενείου
» ................
Μύστακος.
» ................
Σ χή μ α ρινός.......................
’Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

σχήμα .......................

»

...............

.τρόπος χτενίσματος
»
κοπής .........

»

»

’Εστάλη τό ύπ’ άριθ.
τής
τμήματα καί τ ή τ .......................’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν.

.......

τηλεφων. πρός τά ’Αστυνομικά

'Ο άξιωματικός τής υπηρεσίας
Τό άπόσπασμα παρεδόθη είς τό Τμήμα Γεν. ’Ασφαλείας τ η ν ..................................................
............................................. καί ώραν................................ ύπό το ϋ ................................................

ή ...........................................................................................................................................................
Σ η μ . (1) Γράψατε μέ Κεφαλαία Γράμματα τό έπώνυμον τοϋ έξαφανισθέντος καί τό ψευ
δώνυμον (παρατσούκλι) αΰτοΰ έάν εχη.
Σ η μ . ( 2) Περιγράψατε λεπτομερώς τήν περιβολήν ήν έφερε τό έξαφανισθέν πρόσωπον
κατά τήν ημέραν τ ή ; έξαφανίσεως. Συμβουλευθήτε προς τοΰτο τάς επί τούτω έκδοθείσας σχετικάς
οδηγίας.
Σ η μ . (3) Περιγράψατε επίσης λεπτομερώς καί έπί τή βάοει των ιδίων οδηγιών τά πολύ
τιμ α άντικείμενα άτινα τό έξαφανισθέν πρόσωπον έφερε μεθ’ έαυτοΰ.
Σ η μ . (4) Μνημονεύσατε τά πρόσωπα μετά τών όποιων έθεάθη.
Σ η μ . (5 ) Σημειώσατε τούς λόγους είς ους άποδίδουν οΐ οικείοι του τήν έξαφάνισιν (μήπως
ήτο μελαγχολικός καί είχε έκδηλώσει τάσεις αύτοκτονίας, μήπως υπάρχει υπόνοια ότι έπεσεν είς
χεϊρας διαφθορέων, οπότε σημειώσατε τά ονόματα τών υπόπτων καί τά κέντρα είς ά έσύχναζε,
τ ί συνήθειας είχεν ό έξαφανισθείς κλπ.
Σ η μ . ( 6) Σημειώσατε πάσαν άλλην πληροφορίαν περί τών φίλων του καί έν γένει τών προ
σώπων, άτίνα δύνανται νά δώσωσιν πληροφορίας περί τοϋ έξαφανισθέντος.
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Ή έξαφάνισις άνεφέρθη τήν
ύπό τοϋ

κατοίκου

καί ώραν
οδός

άριθ.

ΤΟΥ Ε Ξ Α Φ Α Ν ΙΣΘ Ε Ν Τ Ο Σ

'Ό νο μ α .............................. ........................................................................................................................................
Έ π ώ ν υ μ ο ν ...........................................................................................................................................................

Ό νομα πατρός.........................................................................................................................................................
Έευδώνυμον........................... ..................................................................................................................................
'Η λ ικ ία ..................................................................................................................................... ................................
’ Ε π ά γγελμ α .............................................................................................................................................................
Έ θνικότης..................................................................................................................................................................
Πολύτιμα άντικείμενα φερόμενα ύπ’ αΰτοϋ καί διακριτικά τ ο ύ τ ω ν .....................................
I καταγωγής................................................................................................. . .........................................
Τόπος i
| διαμονής..................................................................................................................................................
Σωματ. διάπλασις..................................................................................................................................................
’Ανάστημα ..........................................................................................................................................................

Προσώπου χ ρ ο ιά .......................... σ χ ή μ α ................... ποϋ έθεάθη τελευταίως παρά τίνος καί ύπό
ποίας συνθήκας
’Οφθαλμών

»

................

Κόμης
» ................
τρόπος χτενίσμ ατος.
Γ ενείου
» .................
»
κοπής .........
Μύστακος
» ................
Σ χήμ α ρινός..........................
’Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά..
Ποϋ άποδίδουν οί οικείοι του τήν έξαφάνισιν

’Εστάλη τό ύπ’ άριθ.
της
είς άστυν.
είς Διεύθυνσιν

τηλεφώνημα
Τμήματα καί

*
Θέσις φωτογραφίας καί χρονολογία λήψεως
αυτής κατά προσέγγισιν. Σημειωθήτω έπίσης
αν άποδίδη καλώς τά χαρακτηριστικά τοϋ έξαφανισθέντος ή ύπάρχη διαφορά τις, οπότε ση
μειώσατε αυτήν. ’Εάν δεν έχη φω τογρα
φ ία ν σημειώσατέ το.

Γενικαί πληροφορίαι περί των συνηθειών
τοϋ έξαφανισθέντος
................................................................................

.......................................................................

“Ονομα άξιωματικοϋ είς δν άνεφέρθη ή
έξαφάνισις........................................................... ■
“Ονομα άστυφύλακος καί ήμερομηνία καί
ώρα παραδόσεως τοϋ παρόντος είς τό Τ μ ήμ α
Γενικής ’Ασφαλείας......................................
(ύπογραφή)

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΠΟ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(1) Έ ξητάσθησαν τά δελτία κρατουμένων ;
(2) ’Εξητάσθησαν τά δελτία Ξενοδοχείων ;
(3) Έξητάσθησαν οί φάκελλοι τοϋ άρχείου ;
(4) Έ ξητάσθησαν αί κλινικαί, νοσοκομεία, ψυχιατρεία ;
(5 ) Έ ξητάσθησαν τά φαρμακεία μήπως έπεσε θϋμα δυστυχήματος;
(6) Ή ρω τήσ α τε άν έπρομηθεύθη διαβατήριον ;
(7) Ποϋ έρωτήσατε άν έθεώρησε διαβατήριον ;
(8 )

Ή ρω τήθη ό έλεγχος λιμένος ;

(9 ) Ή ρω τήθη τό νεκροτομεϊον ;
(10) Ή ρωτήθησαν τά γραφεία ταξιδίων καί άτμοτίλοϊκαί έταιρεϊαι ;.
(11) Ή ρω τήθη ή ύπηρεσία τοϋ Δήμου ;
(12) Ή ρωτήθησαν οί σιδηρ. σταθμοί μήπως παρουσιάσθη πρός έκδοσιν εισιτηρίου;
(13) Ή ρωτήθησαν τά μεσιτικά γραφεία μήπως παρουσιάσθη πρδς ζήτησιν έργασίας ;
(14) Ή ρωτήθησαν τά τυχυδρ. μήπως αλληλογραφεί είς P O S T E -R E S T A N T E .
(15) Έ γένετο άναζήτησις εις τά κρεοπωλεία, άρτοπωλεϊα καί λοιπά γειτονικά καταστήματα;
(16) Έ γένετο έγγραφον είς τόν τόπον καταγω γής ή τελευταίας διαμονής ;
(17) Π οια άλλα έγγραφα έστάλησαν καί ποϋ ;
(18) Ε σ τά λ η φωτογραφία καί πληροφορίαι είς την Δ .Ε .Α . ;
(19) Κατεχωρήθη ή έξαφάνισις καί είς ποιον δελτίον Έ γκληματολογικώ ν ’Αναζητήσεων;
(20) Έτηλεφωνήθη ή έξαφάνισις είς τά άστυνομικά τμήματα
καί τήν Δ /σιν Χωροφυλακής ;
(21) Τίνες άλλαι ένέργειαι τοϋ Τμήματος έγένοντο ;
22) Τ ίς δ έπιληφθείς άξιωματικός ;

καί τήν Δ /ν σ ιν ...............
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Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Ε Ξ Α Φ Α Ν ΙΣΘ ΕΝ ΤΩ Ν ΑΤΟΜΩΝ
ΑΤΟΜ Α Ε Ξ Α Φ Α Ν ΙΣΘ ΕΝ ΤΑ
.................................................... 1 9 . . .

Πληροφορία δοθεϊσα τ ή ................ ώρα τ ή ς ....................... 19. , . παρά
......................... Διεύθυνσις
■"Ονομα έξαφανισθέντος άτόμου............................................................................
Διεύθυνσις έξαφανισθέντος άτόμου........................................................................
^ Η λ ικ ία ...............

Περιβολή

’Α ν ά σ τη μ α .........
Χροιά προσώπου.
Κ ό μ η ......................
Γ ένειον..................
Μ ύσ τα ξ.................

Σημεία καί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

’Ο φθαλμοί............
Σ χή μ α προσώπου.
Σ χήμ α ρινός . . . . .

Πολύτιμα άντικείμενα φερόμενα παρ’ αύτοϋ..

Σ ώ μ α ..................
’Ε πάγγελμα . . . .
Που καί πότε έθεάθη τελευταίως...................................................................................................................
Παρατηρήσεις.......... ................................. ...........................................................................................................
Κυκλοφορήσασα περιγραφή. Τηλεφωνική άγγελία άριθ............... τ ή ς ............................................1 9 . . .
«Φύλλον πληροφορίας» Ά ρ ιθ .................... τ ή ς ..............................................................1 9 . . .
Βαθμός, Ά ρ ιθ . καί όνομα Α στυνομικού......................................................................................................
ένεργοϋντος την άναζήτησιν
Α ξιω μ α τικ ός Υ πηρεσίας (ύπογραφή).............................................................................................
Πρόοδος καί άποτελέσματα άναζητήσεων

Η μερομηνία

Υ πογραφή υπευθύνου
Α στυνομικού ύπαλλήλου

(1)
(

2)

(3)
(4)

(5)
(

6)

(Ή συνέχεια τοϋ Κανονισμού είς τό έπόμενον)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν τοΰ Ά σ τυν. Σώματος, ό ύπαρχ. Άγουδήμος Τηλ. καί οί
άστ/κες Λύρας Π., Άθανασόπουλος I., Περάκης I., Μητρόπουλος I., Ράπτης Κ.,
Άθανασούλης Δ., Μαραγκάκης Π., καί Κοντόγκωνας Ή λίας.
—Άπελύθησαν τοΰ Ά στυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυφύλακες
Άσημακόπουλος Βασ. καί Κουράκος Κουρής.
*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ

ΣΧΟΛΑΙ

Την 31-5-1954 έξήλθον της Ά στυν. Σχολής Αστυφυλάκων, κατόπιν έξαμήνου εύδοκίμου φοιτήσεως 96 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες, τούς οποίους ό Διοι
κητής της Σχολής, Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Αρχιμανδρίτης Ν., προσεφώνησεν ώς έξής :
«Ν έ ο ι α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς
» Ά πό σήμερα εΐσθε υπάλληλοι τοΰ Κράτους, στον τομέα τής τάξεως καί
Ασφαλείας.
» Εΐσθε δηλαδή τα όργανα, μέ τα όποια ή Πολιτεία διασφαλίζει τήν ζωήν, τήν
τιμήν καί τήν περιουσίαν των κατοίκων.
» Ά πό αύτό καί μόνον καταφαίνεται ή υψηλή άποστολή, τήν όποιαν έχετε
ώς άστυνομικοί.
»Σ τή Σχολή έδιδάχθητε, οχι μόνον ποια είναι τά καθήκοντα καί αί υποχρεώ
σεις σας, άλλα καί κατά ποιο τρόπο πρέπει νά τά άσκήτε. Ό τρόπος λοιπόν τής έκτελέσεως των καθηκόντων σας, αποτελεί τά λεπτότερο σημείο, άποτελεΐ τον δείκτη
τής επιτυχίας.
»Δ έν Ικανοποιεί τό Κράτος καί τό κοινό αίσθημα, τό δτι άπλώς θά έπιτύχητε
τήν εφαρμογή ένός νόμου, άλλά προ παντός, ό καλός τρόπος, μέ τον όποιο θά γίνη
ή εφαρμογή του.
» Δέν πρέπει, σέ καμμιά περίπτωσι, ή εφαρμογή τοΰ νόμου, νά έχη ώς
άντιστάθμισμα τό μίσος των πολιτών προς τήν άστυνομία, άλλά τήν εύγνωμοσύνη
των καί τήν έκδήλωσι εύχαριστήσεως.
»Α ύτό άκριβώς άποτελεΐ τό μυστικό τής επιτυχίας τής άστυνομίας, πού
δέν μπορεί βέβαια νά τοποθετηθή σέ περιορισμένους κανόνες, γιατί είναι συνυφασμένο μέ τήν αγωγή καί τον άτομικό χαρακτήρα τοΰ καθενός· έν τούτοις όμως, καθ’
όλες τις περιπτώσεις ένασκήσεως των καθηκόντων σας θ’ άποτελή άσφαλή γνώμονα,
ή ευγένεια, τής συμπεριφοράς, καί ή έκδήλωσις των ψυχικών άρετών τής άλληλεγγύης, τής αύτοθυσίας καί τής άνωτερότητος.
»Μ έ αύτά τά έφόδια, δηλαδή τήν καλή συμπεριφορά, τήν ευγένεια
τής ψ υχ ή ς καί τήν πίστη, ότι έπιτελεΐτε ύψηλό κοινωνικό λειτούργημα, νά εΐσθε
βέβαιοι ότι θά έπιτύχητε στον τομέα, όπου έτάχθητε καί θά σταδιοδρομήσητε.
» Προς τοΰτο σάς συνοδεύουν οί ευχές όλων μας».
Οί έξελθόντες έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
Εις Ά στυν. Δ/νσιν Αθηνών : οί Άγγελόπουλος Κ., Άθανασόπουλος Δ.,
Άλεβΐζος Β., Άλεξόπουλος Σ., Άνθιμος Δ., Άργυρόπουλος Ί ., Βαρδΐκος Ν.,
Βασιλακόπουλος Γ., Βορρέας Γ., Γεωργακόπουλος Μ., Γεωργακόπουλος Π.,
Γιαννόπουλος Σ., Γουζιλόπουλος Α., Γραμμένος Κ., Δημητρόπουλος Ν., Εύαγγελίου Β., Ζαπαρτίδης Π., Καραγιάννης Δ-, Καραπάνος X., Καράτζαλης Τ.,
Καρατζαφέρης Η., Κασσέλας Ε., Κατζουράκης Σ., Κατσιμακλής Δ., ΚοκμοτόςΧ.,
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Κοτσίρης Ε., Κοτταρίδης Η., Κουρής Σ., Κωστέλλος Δ., Κωφός Α., Λιάρος Α.,
Λιατόπουλος Π., Λιβας Π., Λίτσας Α., Λίτσας I., Μαγκλάρας Ε., Μαρκάκης Σ.,
Μαρτζοϋκος Γ., Μεσσήνης I., Μϊχος Ν., Μογκολιας Ε., Μπίκουλης Σ., Μπρατάκος Π., Μπρούλης I., Νικολακάκος Ν., Ξανθάκης Κ., Παναγιωτόπουλος Λ.,
Παπαγεωργίου Δ., Παπαγιαννόπουλος Α., Παπαδόπουλος Γ., Παπαθέου Κ.,
Παπαϊωάννου L, Παυλόπουλος Γ., Πολίτης Σ., Πολύχρονης I., Ράλλης Α.,
Ρεντίφης Σ., Σολομωνίδης Α., Σουρβϊνος Π.,' Σταμάτης X., Σωτηρόπουλος Δ.,
Ταμπάκος Θ., Τομαράς Κ., Φελώνης Μ., Φιλντίσης Δ., Φίλος Π., Χανιώτης Η.,
Χριστίτσας Π.—Εις Ά στυν. Δ/νσιν Πειραιώς: οί Άγγελόπουλος Γ., Άγλαμίσης Κ.,
Άναστασόπουλος I., Βασιλείου Γ., Βλάχος Α., Βούλγαρης Ν., Γουλιαρμής I.,
Θεοδωρόπουλος Δ., Καραπαναγιώτης Κ., Καρατζάς Δ., Κουτέρης Γ., Λακιός X.,
Μπέλλης Γ., Πανόπουλος Α., Πανουργίας I., Παπακώστας Α., Παπασταυρόπουλος Ν., Πικουλάκης Π., ΙΊολυχρονόπουλος Π., Προβατας Σ., Σαρρής Γ.,
Ταραβίρας Α., Τζαμουράνης Π., Τούμπας Δ., Φατοϋρος Γ.—Εις Ά στυν. Δ/νσιν
Πατρών : οί Διαμαντόπουλος Α., Ζαπάντης Μ.

Οί όρκισθέντες την 31 -5-1954, 96 νέοι άστυφύλακες, φωτογραφούμενοι μετά την τελετήν
τής ορκωμοσίας των, μετά τοϋ Διοικητοΰ της Σχολής καί των ’Αξιωματικών αυτής.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ
Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υπουργοϋ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι
άμοιβαί :
—'Υλική αμοιβή είς τούς : Ά σ τ. Δ/ντάς Β' κ.κ. Κροντήρην Ίωάν. καί Καραχάλιον Ίωάν., Ά στυν. Α' κ. Μενίδην Λεαν., Ά στυν. Β' κ. Άγγελάκον Παν., Άνθ/μον
κ. Κοκκινάκην Λουκ., Φράγκον Άναστ. καί άστ/κας Τσελώνην Χρ., Τεζάρην Άνδρ.,
Δαλιάνην Π., Κλωνάρην Ν., Λύρην Β .; Χατζηκοκολάκην Έ μ., Χρονόπουλον Βύρ.,
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Λιαμαντόπουλον I., Κολεντήν Γ., Φλώρον Γ., Ελευθερίου Γ., Βελεγράκην Ά ρ .,
Νικολακόπουλον Κ., Μαραβελάκην Έμ. καί Χριστόπουλον Βλάσην, διότι ούτοι
έργασθέντες έκαστος έν τώ κύκλω της άρμοδιότητός του μετ’ έξαιρετικοΰ ενδιαφέ
ροντος καί ζήλου έπέτυχον την έξάρθρωσιν τής κομμουνιστικής σπείρας Ζαχαράτου,
Δάλλα κ.λ.π.
—’Έπαινος εις τούς: Ά στυν. Α' κ. Στρατήν Ά θαν., Ά στυν. Β' Παπασπυρόπουλον Κ., Κρίνταν Δ., Μπουνταν Ή λ., Μαθιουδάκην Κ., Ζαμπλάραν Διον.,
Ύπαστυν. Α' Λάμπρου Β., Κουρήν Ν., Άγελόπουλον Ν., Παπαϊωάννου Στ., Ά ρχιφύλακα Παπαϊωάννου Χρ., άστ/κας Χρυσομέρην Π., Σωτηρόπουλον Κιμ., Σαμαράν
Κ., Γιαννόπουλον Ί ., Μεθενίτην Α., Κοντογιάννην Β., Άνεξαντωνάκην Έ μ., Καραΐνδρον I., Βασιλείου Παν., Μαραγδούλην Β., Κάσσην Γ. καί Εύαγγελινάκην Έμ.
διότι έργασθέντες μετά ζήλου συνετέλεσαν εις την έπιτυχή έκβασιν των ένεργειών
τής ’Αστυνομίας κατά την ώς άνω ύπόθεσιν.
—Έπαινος εις τον Διοικητήν τής Ύποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών
Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Ρακιντζήν Θεόδ., διότι διεχειρίσθη προσωπικώς ό ίδιος τήν
ολην ύπόθεσιν τής παρακολουθήσεως καί συλλήψεως τών σημαινόντων κομμουνιστών
Ζαχαράτου, Δάλλα κ.λ.π., καί ύπό τήν έπιδεξίαν του καθοδήγησιν τών ύπ’ αύτοϋ
υπαλλήλων έπετεύχθη τό έπιτυχές άποτέλεσμα τής δλης Ά στυν. ένεργείας.
Δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάθι άμοιβαί :
—Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τούς Ά στυν. Β' Παναγιωτόπουλον Ν., 'Υπαστ.
Β' Καλαϊτζάκην Τρ., Άρ/κας Άργυριάδην Ά ργ., Περιβολάρην Άθαν. Άρώνην
Κ., Στουρνάραν Συμ., άστ/κας Μαγκλάραν Ά ντ., Τομαράν Π., Κανίστραν Κ.,
Χαλκιόπουλον Ί ., Παπακωνσταντίνου Στ., 'Υφαντήν Δημ., Χαλκιάν Κ., Τσιγάραν Π.,
Μάκκον Διον., Σπανόν Μιχ., καί Σηφαντόν Ά ν., διότι άπαντες έργασθέντες μετ’
εξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώσεως συνέβαλον εις τήν έπιτευχθεΐσαν άνακάλυψιν
τής έν Πάτραις κομμουνιστικής όργανώσεως καί τήν σύλληψιν μελών αυτής, έν οϊς
καί ήγετικοΰ στελέχους τής όργανώσεως.
—’Έπαινος εις τον Διευθυντήν τής Ά στυν. Δ/νσεως Πατρών, Ά στυν. Δ/ντήν
Α' κ. Δασκαλάκην I., διότι διά τών δοθεισών κατευθύνσεων του τά μέγιστα συνετέλεσεν εις τήν πλήρη διαλεύκανσιν τής έν λόγο) ύποθέσεως.
Λ/

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ
Έ κ τών μετασχόντων εις τάς είσαγωγικάς εξετάσεις Άρχιφυλάκων έπέτυχον
66, έκ τών οποίων οί πρώτοι 40 θέλουν είσαχθή τήν 21ην τρέχοντος μηνός εις τήν
Σχολήν προς έκπαίδευσιν. Οί έπιτυχόντες κατά σειράν βαθμολογίας είναι οί έξής :
1) Καρβουνάκης Μ., (1289,90),2) Μπούσιος Βασίλειος (1175,20), 3) Γεωργακόπουλος Γ., (1165,60), 4) Άλεξόπουλος Ά , (1155,30),5) Γεωργάκης Κ.,
(1118,90), 6) Παπαδόπουλος Δ., (1092,90), 7) Θωμόπουλος Γ., (1084,50), 8)
Κουκουβϊνος Ά , (1070,10), 9) Λαβρανος Γ .,(1066,90), 10) Γεωργίου Ί ., (1058,90),
11) Τσιλιμπάρης Γ., (1049,60), 12) Παπαδημητρίου Ί ., (1048,54), 13) Τοτώνης Γ., (1020,54), 14) Κίνοβας Γ., (1014,14), 15) Σμύρνής Ά θ ., (1006,84),
16) Μπουγής Β., (1004,88), 17) Κλέκουρας Π., (990,48), 18) Δολιανίτης Π.,
(989,78), 19) Γλαβέρας Π., (985,38), 20) Τσιμιτάκης Ί ., (985,30), 21) Κολώνιας X., (985,18), 22) Τσάκαλος Κ., (975,80), 23) Τσόγκας Δ., (973,80),
2 4 ) ΤζελέπηςΧ., (971,18), 25) Μηλιώτης Κ., (971,08), 26) Παπαναστασίου Β.,
(968,3 0), 27) Σταματόπουλος Ά ., (967,80), 28) Διαμαντόπουλος Κ., (963,94)

29) Βασιλάκος Δ., (957,24), 30) Δημητρακόπουλος Γ., (955,48), 31) Δαλιεράκης Γ.
(955,30), 32) Παπαθεοδώρου Ά ., (953,80), 33) Παπαμιχαήλ Ά ., (937,88),
34) Ψυχογιός Ί ., (936,64), 35) Γιάνναρος Ε., (929,90), 36) Μακρής Λ., (924),
37) Κΐτσος Β., (919,20), 38) Σπίνος Ί ., (914,90), 39) Καλογερόπουλος Γ.,
(914,20), 40) Σίφαντος Ά ., (910,60), 41) Κάλλιας Ευάγγελος (909,94), 42)
Σποϋλος Ί ., (905,30), 43) Κότσιφας Δ., (902,60), 44) Φωτόπουλος Σ., (897),
45) Καρακανδάς Μ., (890,54), 46) Μπιτσικόλης Σ., (889,14), 47) Κυρανάκος Ν.,
(885,90), 48) Δορλής Ά ., (885,20), 49) Στεφανάκης Ν., (885,18), 50) Περράκης X., (881,18), 51) Άντωνόπουλος Ά ., (880,18), 52) Γατσής ’Ά γ., (879,80),
53) Μανωλόπουλος Β., (879,48), 54) Μαργαρίτης Π., (879,20), 55) Σαράντης Κ.,
(878,48), 56) Οίκονομάκος Γ., (877,78), 57) Άντωνόπουλος Κ., (876,90),
58) Δρανας Π., (876,58), 59) Πηλός Σ., (873,80), 60) Κόγιας Κ., (871,50),
61) Άλεξόπουλος Φ., (870,50), 62) Δανέλης Κ., (862,88), 63) Άποστολόπουλος Λ.,
(859,88), 64) Μπουρδάκος Μ., (857,60), 65) Κοντοπύργιας Ν., (850,48), 66)
Σπανάκος Γ., (838,78).

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑΝ
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— Την 22αν Μαίου έ.έ., άνεχώρησαν διά Τρίπολιν, ώς μέλη τής άντιπροσωπευτικής όμάδος ’Ενόπλων Δυνάμεων, οί άστυφύλακες ποδοσφαιρισταί, Πολύζος
Ευθύμιος καί Χουτάσης Χρυσόστομος. Εις Τρίπολιν ή ’Εθνική όμάς ’Ενόπλων Δυνά
μεων αντιμετώπισε τήν μικτήν ποδοσφαιρικήν ομάδα τής πόλεως τήν οποίαν καί
ένίκησε μέ σκορ 4—0.
— Εις τούς τελεσθέντας εις Σουμπλονίτσαν—Γιουγκοσλαβίας τήν 22αν καί
23ην Μαΐου έ.έ. διεθνείς άγώνας Στίβου, μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθληταί
Μαχαίρας Νικόλαος καί Ντόκος Γεώργιος, καταλαβόντες ό μέν Μαχαίρας τήν 3ην
θέσιν είς δρόμον 110μ. μετ’ έμποδίων, μέ έπίδοσιν 17" 2/10 καί 3ην θέσιν εις άλμα
εις μήκος μέ 6.21 μ., ό δέ Ντόκος τήν 2αν θέσιν εις τό άλμα έπί κοντω μέ 3.60μ.
— Τήν 30ην Μαίου έ.έ., άνεχώρησαν διά Μυτιλήνην, οί άστυφύλακες ποδοσφαιρισταί, Τζανιδάκης Σωτήριος, Χουτάσης Χρυσόστομος καί Πολύζος Ευθύμιος,
ώς μέλη τής ’Εθνικής ποδοσφαιρικής όμάδος ’Ενόπλων Δυνάμεων.
— Τήν 4ην, 6ην καί 7ην ’Ιουνίου έτελέσθησαν είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον οί
40οί Πανελλήνιοι άγώνες Στίβου. Είς τούς άγώνας μετέσχον άπαντες οί άστυφύλακες
άθληταί Στίβου έκ των όποίμιν διεκρίθησαν οί κάτωθι : 1) Σίλλης Βασίλειος 1ος
νικητής δρόμου 400 μέτρων μέ 49 "9/10, 2ος νικητής δρόμου 200μ. μέ 23" 1/10
καί 3ος είς δρόμον 800μ. μέ 1'58", 2) Τρουλινός.’Εμμανουήλ 2ος είς σφυροβολίαν
μέ 43,02μ. καί 6ος είς Ελληνικήν δισκοβολίαν μέ 32,37μ., 3 ) . Ντόκος Γεώργιος,
4ος είς άλμα έπί κοντω 3,50μ. 4) Γυφτάκης Δημήτριος, 2ος είς άλμα είς ύψος 1,75μ.
5) Πολίτης Κ., 3ος είς άλμα είς ύψος 1,75μ., 5ος είς δρόμον 110μ. μετ’ έμποδίων
μέ 17"2/10, 6) 'Σύριος ’Ιωάννης, 2ος νικητής είς δρόμον 10.000 μέ 33'36"3/10,
5ος είς δρόμον 5.000μ. 15'54''1/10 καί 5ος είς δρόμον 3.000μ. μετά φυσικών έμπο
δίων 9'58"2/10 καί 7) Παραγεωργίου Δήμος 2ος νικητής άκοντισμοΰ μέ 59,12μ.
*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δοκ. άστυφύλακα Γ. Πατερίτσαν. Τό ποίημά σας είναι ένθουσιώδες. Δυστυχώς
δεν δυνάμεθα νά τό δημοσιεύσωμεν, ΐνα μή παρεξηγηθοΰν ώρισμένοι στίχοι.

