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Τό άρθρο 11 της Πράξης 32 γιά τόν «’Οργανισμό τής Γραμ
ματείας Γεωργίας» («Δελτίο Πράξεων καί Άπόφάσεωι» άριθ. φύλ. 
10, σελ. 30, στήλη α") πρέπει να διορθωθεί έτσι : «Στην έποπτεία 
τής αρμόδιας υπηρεσίας ΰτάγονται τά επιστημονικά Ιδρύματα, 
πού λειτουργούν στην ’Ελεύθερη Ελλάδα καί έχουν σχέση μέ τή 
γεωργία».
I — Στό φύλλο 10, σελ. 32, στήλη β' (στό τέλος) ή χρονολογία 27 
Απρίλη 1941 νά διορθωθεί σέ : 7 Μάη 1944.

ΑΙΤΙΟΑΟΓ1ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική Επιτροπή
Μέχρι σήμερα τά Στρατοδικεία λειτουργούσαν με προσωρινό κανο

νισμό, πού τό Γενικά Στρατηγείο έθεσε αέ εφαρμογή από τό Δεκέμ
βρη του 1943 ’ Αφοί όμως δ ’Εθνικός Στρατός — ΓΛ Α Σ  πήρε τή μορφή 
ταχτικού στρατού καί μπήκε κάτω από τις διαταγές τής Π .Ε .Ε .Λ , είναι 
ανάγκη νά εξασφαλιστεί τελειότερη λειτουργία των Στρατοδικείων. Γ ι ’ 
αυτά καί εισάγουμε τήν Πράξη αυτί],

Ή  οργάνωση των Στρατοδικείων του ’Εθνικού Στρατού—-Γ Λ Α Σ  
δε ήτανε δυνατό ν’ απομακρυνθεί από τις γενικές κατευθύνσεις πού 
διέποτιν τή -Λαϊκή Δικαιοσύνη. Γ ι ’ αυτό καί μέ ειδικές διατάξεις (άρ
θρα 1—5), έςατΤφβιλ,ίζετηι ή συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα. 'Η  και
νοτομία αυτή είναι μιά επιπρόσθετη έξασφάλ.ιση γιά τήν προσωπική 
ελευθερία των πολιτών και γιά τήν καλύτερη απονομή τής Δικαιοσύνης. 
’Άλλες διατάξεις προβλέπουν τόν τρόπο τής σύνθεσης των Στρατοδι
κείων (κω/,ύματα κλπ. άρθρα 5 —7), τήν αρμοδιότητα τους (άρθρα 8— 
11), τή διενέργεια προανάκρισης καί ανάκρισης (άρθρα 16—19), 
τήν προδικασία (άρθρα 20—31), τόν τρόπο διαδικασίας (άρθρά 32— 
53) κλπ. Είναι άξιο σημείωσης οιι μέ τις διατάξεις γιά τήν αρμο
διότητα διατηρείται Ó θεσμός ιώ ν συνελεύσεων τών ατρατ. μονάδων, 
δπυυ κρίνονται οί μικρές πταισματικές παραβάσεις τών στρατιωτικών.

Μέ τήν Πράξή πού είσηγούμαοτε οπλίζουμε τόν ’Εθνικό Στρατό— 
ΕΛ Α Σ μέ τό απαραίτητο δικαιοδοτικό δργανο, πού άνταποκρίνεται στις 
σημερινές ανάγκες διεξαγωγής τού έθνικοαπελευθερωτικοΰ πολέμου καί 
όργανώνδυμε τήν απονομή τής στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όπως έπι- 
βάλ.λ.εται αέ ένα Λαϊκό Κράτος, πού σκοπό έχει τήν ευνομία, τήν τάξη, 
τήν ασφάλεια καί τήν ευημερία τών πολιτών.

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 10 Μάη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ ΩΚΟΣ 
Ό  Γραμματέας τών Στρατιωτικών 

ΕΜ. Μ ANTA Κ ΑΣ

Π Ρ Α Ξ Η  37
* Διατάξεις γιά τή λειτουργία τών Στρατοδικείων* ,

"Εχοντας υπόψη τήν Ιδρυτική μας Πράξη τής Γ0 Μάρτη 1914 
’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ά  ρ θ  ρο 1
Στήν έδρα κάθε Μεραρχίας ή ανεξάρτητης Ταξιαρχίας συγ

κροτείται Στρατοδικείο, πού άποτελείται άπό πέντε (δ) μέλη, τό 
Λαϊκό ’Επίτροπο καί τό Γραμματέα.

" Α ρ θ ρ ο  2
1. "Οταν ό κατηγορούμενος είναι άξιωμΛτωτός, τό Στοατοδι-

κείο συγκροτείται άπ’ τόν Πρόεδρο, δύο αξιωματικούς, κατά προ
τίμηση άνώτερους ή ισοβαθμίους του, καί δύο αξιωματικούς πού 
εκλέγει ή Συνέλευση του Λόχου τού κατηγορούμενου αξιωματικού 
άπό τούς αξιωματικούς τού Τάγματος. "Αν ό κατηγορούμενος αξι
ωματικός είναι ανώτερος (ταγματάρχης κλπ.) ή άν δέν ανήκει σέ 
Τάγμα ή Σύνταγμα, τότε ή Διοίκηση τής Μεραςιχίας ή’Ταξιαρχίας 
ορίζει τό Λόχο πού θά εκλέξει τού: αξιωματικούς.

2. "Οιαν ό κατηγορούμενος ιίναι οπλίτης, τό Στρατοδικείο 
συγκροτείται άπό τόν Πρόεδρο, δύο αξιωματικούς καί δύο οπλί
τες. Τούς οπλίτες εκλέγει ή Συνέλευση τού Λόχου τού κατηγορού
μενου οπλίτη.

3. "Οταν γιά τήν ίδια πράξη δικάζονται αξιωματικός καί 
οπλίτης, τότε τό Στρατοδικείο συγκροτείται άπ’ τόν Πρόεδρο, δύο 
αξιωματικούς, έναν αξιωματικό τής μονάδας τού δικαζόμενου αξιω
ματικού πού εκλέγεται σύμφωνα μέ τήν § 1 καί έναν οπλίτη τής 
μονάδας τού δικαζόμενο» οπλίτη, πού εκλέγεται σύμφωνα μέ τήν § 2.

4. "Οταν δικάζονται γιά τήν ίδια πράξη πολλοί αξιωματικοί 
καί οπλίτες, τότε ή Διοίκηση τής Μεραρχίας ή άνεξάρτητης Ταξι
αρχίας ορίζει τό λόχο πού θά εκλέξει τά αιρετά μέλη σύμφωνα 
μέ τις παραπάνω διατάξεις.

5. "Οταν ό κατηγορούμενος είναι πολίτης, τότε τό Στρατοδι
κείο συγκροτείται άπ’ τόν Πρόεδρο, δύο αξιωματικούς καί δύο 
πολίτες πού εκλέγει άπό τά μέλη του τό Λαϊκό Δικαστήριο τού 
τόπου τής κατοικίας τού κατηγορούμενου.

6. Όταν γιά τήν ίδια πράξη δικάζονται στρατιωτικοί καί 
πολίτες, τότε τό ένα άπό τά αιρετά μέλη τού Στρατοδικείου είναι 
πολίτης καί τό άλλο στρατιωτικός κατά προτίμηση αξιωματικός, 
άν ένας άπό ιούς στρατιωτικούς τού δικάζονται είναι αξιωματι
κός. Γιά τήν εκλογή .τους ισχύουν οί παραπάνω διατάξεις,

7. "Αν, κατά τήν κρίση τής Διοίκησης τής Μεραρχίας ή άνε
ξάρτητης Ταξιαρχίας, δέν είναι δυνατό νά προσκληθούν μέλη τού 
Δικαστηρίου ή άν προσκληθούν δέν παρουσιασθοΰν έγκαιρα, τότε 
τά αιρετά στρατιωτικά μέλη εκλέγονται άπό τό λόχο πού θά ορί
σει ή Διοίκηση τής Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας καί τά πολιτικά 
εκλέγει άπό μέλη του τό Λαϊκό Δικαστήριο τής έδρας τού Στρα
τοδικείου. Γιά τά υπόλοιπα έχουν εφαρμογή οί παραπάνω διατά
ξεις.

8. Τά μέλη τοΰ Δικαστηρίου πού δέν είναι αίρετά, δρίζει, 
εκτός άπό^τόν Πρόεδρο καί τό Λαϊκό ’Επίτροπο, καί ή Διοίκηση
τής Μεραρχίας.

9. Γιά κάθε σύνεδρο οπλίτη ή πολίτη αιρετό εκλέγεται καί 
ένα: άνατληρωτής κατά τόν ίδιο τρόπο. Γιά τούς σύνεδρους αξι
ωματικούς πού δέν εκλέγονται, ορίζονται δυό άναπληρωτές σύμ
φωνα μέ τήν παραπάνω παράγραφο.

10. Ή  Διοίκηση τής Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας καθορίζει μέ 
διαταγή της τόν τόπο καί τό χρόνο πού θά συνεδριάσει τό Δικα
στήριο.

Ά ρ θ ρ ο  3

Προϊστάμενος Δικαστικού—Πρόεδρος—Λαϊκός ’Επίτροπος 
Είσηγητής—Γραμματέας

Προϊστάμενος τού Δικαστικού δρίζεται Συνταγματάρχης, Άν 
τισυνταγματάρχης, Ταγματάρχης ή Λοχαγός τής Στρατιωτικής Δι
καιοσύνης.

Πρόεδρο; τοΰ Στρατοδικείου ορίζεται ό Προϊστάμενος τού 
Δικαστικού ή άλλος Συνταγματάρχης, Άντισυνταγματάρχης, Ταγ
ματάρχης ή Λοχαγός τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Προεδρεύει 
άνεξάρτητα άπ’ τό βαθμό πού έχουν οί σύνεδροι Στρατοδίκες.

Τόν Πρόεδρο, άν εμποδίζεται, άναπληρώνει άλλος άξιωματι- 
κός τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης τών παραπάνω βαθμών.

Λαϊκός ’Επίτροπος ορίζεται αξιωματικός τή: Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης τών παραπάνω βαθμών.

Είσηγητής ορίζεται Ταγματάρχης ή Λοχαγός τ ης Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης.

Γραμματέας ορίζεται κατώτερος άξιωματικός ή ύπαξιωματι 
κός, κατά προτίμηση δικαστικός υπάλληλος.

’Αναπληρωτής τοΰ Γραμματέα ορίζεται ύπαξιωματικός κατά 
προτίμηση δικαστικός υπάλληλος.

Ά ρ θ ρ ο  4
Τά Στρατοδικείο δικάζουν σύμφωνα μέ τό νόμο, τή συνεί
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δησή τους και τό συμφέρον τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα.
Ά  ρ θ  ρ ο 5 

Κωλύματα
Δέν μποροΰν νά είναι μέλη τοΰ ίδιου Στρατοδικείου ή νά κά

μουν έργα Εισηγητή, Λαϊκού Επίτροπου καί Γραμματέα, πατέρας 
καί παιδί ή έγγόνι, αδέρφια, πρώτος θείος καί ανεψιός, ή πρώτα 
ξαδέρφια ή σύζυγοι ακόμα καί χωρισμένοι ή άρραβωνιασμένοι. Ή  
συγγένεια είναι αδιάφορο άν εΐ,ναι από αίμα, γάμο ή υίο Ιεσία.

Επίσης δέν μπορεί νά είναι Στρατοδίκης, Εισηγητής ή Λαϊ
κός ’Επίτροπος, εκείνος πού έλαβε μέρος στην ανάκριση ή τήν 
προανάκριση, στήν υπόθεση πού δικάζεται.

,Ά  ρ θ  ρ ο 6 
Λόγοι γιά εξαίρεση

Κάθε μέλος τοΰ Στρατοδικείου αναπληρώνεται υποχρεωτικά, 
ύστερα άπό αίτηση τοΰ ίδιου ή τοΰ κατηγορούμενου, στις παρα
κάτω περιπτώσεις.

α) Ά ν  είναι πατέρας, παιδί, έγγόνι, πρώτος θείος, ανεψιός, 
πρώτος ξάδερφος, άντράδερφος ή γυναικάδερφος, ή σύζυγος, έστω 
καί χωρισμένος τοΰ κατηγορούμενου ή τοΰ αδικημένου, ή αρραβω
νιαστικός.

β) Ά ν  έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον για τό αποτέλεσμα τής 
δίκης.

γ) Ά ν  έχει μέ τόν κατηγορούμενο ή τον αδικημένο ιδιαίτερη 
έχθρα ή φιλία.

δ) Ά ν  είναι μηνυτής ή έξετάστηκε μάρτυρας στήν υπόθεση.
Οί παραπαίω λόγοι γιά έξαίρεση ισχύουν καί γιά τόν Ειση

γητή, Λαϊκό ’Επίτροπο καί Γραμματέα.
Ά  ρ θ  ρ ο 7

Ή  αίτηση γιά έξαίρεση υποβάλλεται άπ’ τόν κατηγορούμενο, 
πριν άπό κάθε άλλη ένσταση καί πρέπει ν’ άναφέρει τούς λόγους 
καί τά μέσα γιά τήν απόδειξή τους. Σχετικά αποφασίζει τό Στρα
τοδικείο αμέσως, άφοΰ συμπληρωθεί γιά τό σκοπό αύτό άπό ένα 
αναπληρωματικό μέλος.

Κάθε αίτηση γιά έξαίρεση περισσότερων άπό ένα μελών, κρί- 
νεται χωριστά γιά τόν καδένα.

Ά ν  εξαιρεθούν περισσότερα άπό τρία μέλη, ή δίκη αναβάλ
λεται.

Ά ρ θ ρ ο  8
Δικαιοδοσία

Τά Στρατοδικεία είναι αρμόδια νά δικάζουν :
1. Ό λα τά πλημμελήματα καί κακουργήματα πού γίνονται άπό 

στρατιωτικούς.
Γιά τά πταίσματα έπιβάλλεται ανάλογη πειθαρχική ποινή άπό 

τή Συνέλευση τής μονάδας τοΰ κατηγορούμενου.
2. Ό λα τα αδικήματα ίδιοίτών πού βλάφτουν τόν άγώνα, 

τήν ασφάλεια καί τήν περιουσία τών άγωνιζομένων δυνάμεων 
(δπως ή έσχάτη προδοσία, στάση, άντίσταση, κλοπή ή υπεξαίρεση 
στρατιωτικών ή άλλων ειδών τοΰ άγώνα, άπάτη ή πλαστογραφία 
πού ζημιώνει τις δυνάμεις τοΰ άγώνα, φθορά ειδών τοΰ στρατοΰ 
ή γενικώτερα τών δυνάμεων τοΰ άγώνα, συκοφαντία, δυσφήμηση 
καί έξύβριση τών δυνάμεων τοΰ άγώνα ή τών άρχηγών του κτλ.).

3. ’Επίσης υπάγεται στήν αρμοδιότητα τών Στρατοδικείων καί 
τιμωρείται μέ τήν ποινή τοΰ θανάτου κάθε πράξη πού γίνεται μέ 
πρόθεση νά παραβλάψει μέ όποιοδήποτε τρόπο τόν έθνικοαπελευ- 
θερωτικό άγοινα (σαμποτάζ).

4. Τά άδικήματα πού προβλέπονται άπό τήν Πράξη 8 τής ΠΕΕΑ.
5. Κάθε πράξη συνεργασίας μέ τούς έχθρούς τοΰ Λαοΰ ή έκ- 

μετάλλευση τών έξαιρέτικών συνθηκών γιά νά κερδίσει ό δράστης 
ήθικά καί^ύλικά ωφελήματα μέ τρόπο πού άντιβαίνει στό εθνικό 
συμφέρον ή σ-ά καλά ήθη.

6. Ό σα άδικήματα έγιναν μέ πρόθεση καί βλάφτουν τή ζωή 
(π.χ. φόνος, αναίρεση, φαρμακεία, παιδοκτονία, ή άπόπειρα αύτών 
τών αδικημάτων, θανατηφόρα τραύματα) καί δσα άδικήματα προ
βλέπει ή Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία, πού ϊσχυε πριν άπ’ τήν 
κατοχή, όπου δέν τροποποιείται άπ’ αυτήν τήν Πράξη.

7. Τά άδικήματα α) ληστείας, β) ζωοκλοπής, γ) ζωοκτονίας, 
δ) κλοπής, υπεξαίρεσης ή διαρπαγής ιδιωτικής περιουσίας πού γί
νεται κατά τή διάρκεια ή άπό άφορμή πολεμικών επιχειρήσεων, ε) 
απόδρασής καταδίκων ή υποδίκων, πού είναι ύπό κράτηση, περιο
ρισμό, επιτήρηση, φυλάκιση ή έκτόπιση, σι) κλοπής καί υπεξαίρε
σης ιστορικών ή θρησκευτικών κειμηλίων ή κάθε είδους περιου
σιακών στοιχείων τοΰ Κράτους, τών ’Εκκλησιών καί τών Μονα- 
στηρίων, τών Δήμων κυί Κοινοτήτων, τών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου ή απελευθερωτικών οργανώσεων, ζ) εμπρησμού 
δάσους καί κάθε δασικού αδικήματος πού προξενεί ζημιά άξίας 
ανώτερης άπό δυο κυβικά μέτρα ξυλείας.

8. "Οσα άλλα άδικήματα υπάγονται μέ ειδικούς νόμους στά 
Στρατοδικεία.

9. Τά Στρατοδικεία δικάζουν όλα τά κακουργήματα καί πλημ-
ιιι-ληματα πού κάνουν ιδιώτες σι συνέργεια μέ στρατιωτικούς.

10. Τά Στρατοδικεία δέν έπιδικάζουν πολιτικέ: αποζημιώσεις» 
Γ ι ’ αυτές αρμόδια είναι πάντοτε τά Λαϊκά Δικαστήρια.

Ά ρ θ ρ ο  9
Αρμοδιότητα

Αρμόδιο κατά τόπο γιά τά άδικήματα πού γίνονται άπό ιδιώ
τες ε^ναι τό Στρατοδικείο τής Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας πού στήν 
περιοχή του; έγινε τό αδίκημα. Για τά άδικήιιατα πού γίνονται 
άπό στρατιωτικού; αρμόδιο είναι τό Στρατοδικείο "τής μονάδας 
όπου άνήκει ό στρατιωτικός.

Ά ρ θ ρ ο  10
Ποιοι είναι στρατιωτικοί

Στρατιωτικοί είναι έκτος άπ’ τούς άνδρες τοΰ ένεργοΰ ΕΛΑΣ 
καί οί τοΰ εφεδρικού ΕΛΑΣ έφ’ όσον έκτελοΰν υπηρεσία, καί 
όσοι άνήκουν στήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή καί τήν ’Επιμελητεία 
τοΰ ’Αντάρτη.

Ά ρ θ ρ ο  11
Τήν ποινική άγωγή γιά όλα τ’ άδικήματα πού υπάγονται στά 

Στρατοδικεία άσκεΐ ή Διοίκηση τής Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας.
"Α ρ θ  ρ ο 12

’Ανάκριση καί Προανάκριση
Ή  στρατιωτική άνάκριση καί προανάκριση εχει σκοπο να 

βεβαιώσει τά κακουργήματα καί πλημμελήματα, νά συγκεντρώσει 
τις άποδείξεις γιά τήν έ\οχή ή άθωότητα τού κατηγορούμενου, νά 
άνακαλύψει τούς ενόχους καί νά τούς παραδώσει στήν αρχή, πού 
είναι εξουσιοδοτημένη νά τούς καταδιώξει στά Στρατοδικεία.

Βασανιστήρια στήν προανάκριση καί άνάκριση άπαγορεύονται.
Ά ρ θ ρ ο  13
Προανάκριση

Προανάκριση μπορούν νά διατάξουν καί ένεργήσουν όλες οί 
στρατιωτικέ; μονάδες μέχρι τοΰ κλιμακίου ιού λόχου.

Ή  Προανάκριση γίνεται άπό κατάλληλο άξιωιιατικό ή ύπα- 
ξιωματικό, κατά προτίμηση νομικό ή δικαστικό υπάλληλο, πού 
ορίζεται μέ σχετική διαταγή τοΰ Διοικητή τής μονάδας.

"Εργο τών προανακριτικών οργάνων είναι νά συγκεντρώσουν 
κάθε αποδειχτικό στοιχείο πού συντελεί νά βρεθεί ή αλήθεια και 
ιδιαίτερα ,νά συλλέγουν τά πειστήρια τοΰ έγκλήματος ή όσα στοι
χεία πρόκειται νά εξαφανιστούν μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου. Είδι- 
κώτερα :

1. Νά κάνουν έκθέσεις γιά τις μηνύσεις πού υποβάλλονται 
προφορικά.

2. Νά προσκαλοΰν τούς μάρτυρες καί κατηγορούμενου;,νά τους 
εξετάζουν καί συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις.

3. Νά εκδίδουν εντάλματα γιά τή βίαιη προσαγωγό μαρτύρων 
καί τή σύλληψη κατηγορούμενων.

4. Νά κατάσχουν πειστήρια ή νά ενεργούν έρευνες σέ σπίτια, 
νά ένεργοΰν αυτοψίες καί νά συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις.

5. Νά διορίζουν, όταν υπάρχει ανάγκη,πραγματογνώμονες. Καί
β. Νά συντάσσουν καί υποβάλουν μαζύ μέ όλη τή δικογραφία,

τό σχετικό πόρισμα στή Διοίκηση τής μονάδας τους.^
Ή  Διοίκηση τής μονάδας, άφοΰ έξακριβώσει άν ή προανά

κριση έγινε καλά, υποβάλλει αμέσως όλη τή δικογραφία στή Με
ραρχία ή Ταξιαρχία πού υπάγεται. "Αν ό κατηγορούμενος έχει 
συλληφθεϊ, πρέπει νά στέλνεται απαραίτητα μαζύ μέ τή δικογραφία.

Ά ρ θ ρ ο  14
Ή  διαταγή γιά άνάκριση μέ τις έκθέσεις, έγγραφα, πειστήρια 

καί δσα πράγματα κατασχέθηκαν, στέλνονται στό Λεξικό ’Επίτροπο 
τού αρμόδιου Στρατοδικείου. Ό  Λ. ’Επίτροπος τά στελνει χωρίς 
αναβολή στον Είσηγητή.

- Ό  Εισηγητής, Λαϊκός ’Επίτροπος καί δλα τά προανακριτικά 
όργανα μπορούν νά κάνουν άνάκριση χωρίς έντολή τής αρμόδιας 
στρατιωτικής μονάδας:

1. Τή στιγμή πού γίνεται ή μόλις έγινε τίό αδίκημα.
2. "Οταν ό δράστης πιάστηκε τήν ώρα πού έκανε τό αδίκημα 

ή καταδιώκεται μέ δημόσια κραυγή σάν ένοχος γιά τήν άδικη 
πράξη.

3. "Υστερα άπό τήν έχτέλεση τής πράξης, έφ’ δσον εξακολου
θεί ζωηρή καί νωπή ή συγκίνηση τοΰ κοινόΰ άπό τήν άδικη πρά
ξη τοΰ δράστη. Καί

4. "Οταν υπάρχει κίνδυνο; νά χαθούν τά ίχνη τοΰ άδικήματος.
Ά ρ θ ρ ο  15 

Εισηγητής—’Ανάκριση
Ό  Εισηγητής εξετάζει τόν άνακρινόμενο γιά τό όνομα καί 

επώνυμο, τήν ηλικία, θρησκεία καί τό έπάγγελμά του καί άν είναι 
στρατιωτικός καί γιά τό βαθμό καί τή μονάδα πού ανήκει και 
τέλος γιά τήν άξιόποινη πράξη πού κατη^ορείται.

Ά ρ θ ρ ο  16
Σέ δλα τ’ άδικήματα ή άνάκριση καί προα'-άκςηση είναι φα
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νερή. Στα αδικήματα όμως τοΰ άρθρου 8 §§ 2, 3, 4 καί 5, τής 
ληστείας καί ζωοκλοπής, ή ανάκριση είναι μυστική.

Σέ περίπτωση πού γιά όποιοδήποτε άλλο αδίκημα ή φανερή 
ανάκριση μπορεί νά ζημιώσει τις πολεμικές έπιχειρήσεις, ή ανά
κριση, έπειτα άπό συμφωνία Εισηγητή καί Λαϊκού Επίτροπου, 
είναι επίσης μυστική. Σέ περίπτωση διαφωνίας τους, τή διαφορά 
λύνει τρ Συμβούλιο τοΰ άρθρου 19.

Κάθε εξεταζόμενος άνακρίνεται χωριστά. Μπορεί όμως ό Ει
σηγητής νά τόν φέρει σέ αντιπαράσταση. 'Ο Εισηγητής συντάσσει 
σχετική έκθεση, τή διαβάζει στον εξεταζόμενο, τή χρονολογεί 
καί τήν ύπογράφει μαζύ μέ τόν άνακρινόμενο καί τό Γραμματέα.

Ά ν  ό άνακρινόμενος δέν ξέρει γράμματα ή δέν θέλει νά ύπο- 
γράψει, άναφέρεται τούτο στην έκθεση.

Ά ρ θ ρ ο  17
Ό  Εισηγητής καλεϊ τούς μάρτυρες μέ άντρες τοΰ ΕΛΑΣ, τής 

Πολιτοφυλακής ή μέ άλλο δημόσιο όργανο.
Οί μάρτυρες, πριν έξετασθοΰν ορκίζονται βάζοντας τό δεξί 

χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι θά πουν τήν αλήθεια. Ά ν  ό μάρτυ
ρας είναι Ιερωμένος πού ιερουργεί, βάζει τό δεξί του χέρι στό στή
θος καί βεβαιώνει στήν ιεροσύνη του ότι θά πεϊ την αλήθεια, 
κατά τόν Καταστατικό Χάρτη τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδας. ’Αλ
λόθρησκοι μάρτυρες ορκίζονται ανάλογα μέ τό τυπικό τής θρη
σκείας τους.

Ό  Εισηγητής μπορεί νά αναθέσει τήν Ιξέταση μαρτύρων, πού 
κατοικούν ή , διαμένουν έξω άπό τόν τόπο τής άιάκρισης, σέ στρα
τιωτικούς ή λαϊκούς άνακριτικούς υπάλληλου: τοΰ τόπου πού μέ
νουν οί μάρτυρες ή όπου πρόκειται νά γίνει ή άνακριτική πράξη.

Ά ρ θ ρ ο  18
’Αφού εξεταστεί ό άνακρινόμενος 6 Εισηγητής μπορεί νά 

έκδώσει εναντίον του ένταλμα γιά φυλάκιση. Πρέπει όμως προη
γούμενα νά γνωμοδοτήσει σχετικά ό Λαϊκός ’Επίτροπος καί γι’ αυ
τό ό Εισηγητής τού στέλνει τή δικογραφία.

Ά ν  συμφωνήσουν καί οί δυύ βγαίνει τό ένταλμα γιά φυλά
κιση καί τό υπογράφει ό Εισηγητής καί ο Γρααματέας. Τό ένταλ
μα αναφέρει τό ονοματεπώνυμο τού προτρυλακιζόμενου, τό αδί
κημα πού τόν κατηγορούν καί τή σχετική διάταξη πού τιμωρεί τό 
άδίκημα.

Ό  δεσμοφύλακας υπογράφει έγγραφο, πώς παρέλαβε τόν 
κρατούμενο καί τό στέλνει στόν Εισηγητή.

Ά ν  διαφωνήσει ό Λαϊκός’Επίτροπος μέ τόν Εισηγητή γιά τήν 
προφυλάκιση τού κατηγορούμενου, τή διαφορά λύνει τό Συμβού
λιο τού άρθρου 19.

Ά ρ θ ρ ο  19

Σύνθεση Συμβουλίου
Τό Συμβούλιο άποτελεϊται άπ’ τόν Πρόεδρο τοΰ Στρατοδι

κείου, τόν Εισηγητή καί έναν άξ)κό τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης 
πού ορίζει ό Πρόεδρο;.

Τή Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο νά βγάλει τήν απόφασή του 
μέσα σέ τρεις μέρες.

Ά ρ θ ρ ο  20
Προφυλάκιση καί διακοπή της

Γιά τά κακουργήματα διατάσσεται πάντα προφυλάκιση, έφ’ 
όσον υπάρχουν αρκετά στοιχεία γιά τήν ένοχή τού κατηγορού
μενου.

Καί γιά τά πλημμελήματα μπορεί νά διαταχθεί προφυλάκιση 
άν ή πράξη είναι σοβαρή καί υπάρχει κίνδυνος νά έξαφανισθεΐ 
ό κατηγορούμενος ή νά έξαλείψει τά ίχνη τής πράξης του.,

Ά ν  όσο διαρκεί ή προφυλάκιση ό Εισηγητής καί ό Λ. ’Επί
τροπος πεισθοΰν ότι έλειψε ό λόγος της, υποβάλλουν αίτηση γιά 
προσωρινή άποφυλάκιση τοΰ κατηγορούμενου στό Συμβούλιο πού 
μέσα σέ πέντε μέρες άποφασίζει σχετικά.
,  ̂Αίτηση γιά διακοπή τής προφυλάκιση; μπορεί νά υποβάλει
καί ό κατηγορούμενος. Στήν περίπτωση αύτή ή αίτηση στέλνεται 
άπό τό Λ. ’Επίτροπο υποχρεωτικά στό Συμβούλιο, πού αποφασίζει 
σέ πέντε μέρες*σχετικά.

Λυτός πού αποφυλακίστηκε προσωρινά μπορεί νά συλληφθεΐ 
πάλι, άν έκδοθεί εναντίον του νέο ένταλμα γιά σύλληψη ή φυ
λάκιση.

Ά  ρ θ  ρ ο 21
Κλήση κατηγορούμενου καί μάρτυρα γιά ανάκριση

Ή  κλήση σέ κατηγορούμενο ή μάρτυρα γιά ανάκριση άναίρέ- 
ρει τήν ήμερα καί τήν ώρα πού πρέπει νά παςιουσιασθεί. Σφρα
γίζεται, χρονολογείται καί υπογράφεται άπό τόν Εισηγητή καί τό 
Γ  ραμματέα.

Ό  κατηγορούμενος ή ό μάρτυρας υπογράφει επιδοτήριο ότι 
παρέλαβε τήν κλήση. Ά ν  δέν βρεθεί στό σπίτι του, ή κλήση δί
νεται σ ’έναν άπό τούς σπιτικούς του. Ά ν  ό κατηγορούμενος ή ό 
σπιτικός" του άρνηθούν νά παραλάβουν τήν κλήση, παραδίνεται 
στόν Πρόεδρο τής Κοινότητας.

Ά  ρ θ ρ ο 22 
Ένταλμα γιά σύλληψη

Τό ένταλμα γιά σύλληψη περιέχει τό ονοματεπώνυμο καί ακ
ριβή στοιχεία, ταυτότητα τού προσώπου πού πρόκειται νά συλ- 
λήφθεί, γιά ποιο λόγο βγαίνει καί τό άρθρο τοΰ νόμου πού τιμω
ρεί τό άδίκημα. Υπογράφεται καί σφραγίζεται άπό τόν Εισηγη
τή καί τό Γραμματέα.

Ά  ρ θ  ρ ο 23 
’Επίσκεψη προφυλακισμένων

Μονάχα ό Εισηγητής δίνει άδεια νά επισκέπτονται τούς προ
φυλακισμένους, εκτός άν έχει τελειώσει ή άνάκριση, όπότϊ ή επί
σκεψη μπορεί νά γίνει χωρίς άδεια στις κανονικές ώρες τού επι
σκεπτηρίου τής φυλακής.

Ά  ρ θ  ρ ο 24' '
Ό  Εισηγητής είναι υποχρεωμένος νά καταδιώξει όλους, όσοι 

έχουν συμμετοχή στήν εγκληματική πράξή.
" Α ρ θ ρ ο  25

“Αν όσο Ιτροχωρεϊ ή άνάκριση φανεί ότι έγινε καί άλλιγ έγκλημα 
εκτός άπό εκείνο πού διατάχτηκε άνάκριση, τότε ό Εισηγητής τό· 
άνακοινώνει στό Λ. ’Επίτροπο καί αύτός γνωματεύει σχετικά καί 
παραγγέλνει νά γίνει δίωξη καί γι’ αυτό.

Ά ρ θ ρ ο  2ϋ
Παράσταση-Λαϊκοΰ ’Επίτροπου κατά τήν ανάκριση

Ό  Λ. ’Επίτροπος μπορεί σ ’ όλα τά στάδια τής άνάκριση; νά 
τήν παρακολουθεί καί νά υποβάλει όσες προτάσεις κρίνει άναγ- 
καΐες. Σέ κάθε διαφωνία του μέ τόν Εισηγητή, αποφασίζει τό 
Συμβούλιο, όπως ορίζει τό άρθρο 19.

" Α ρ θ ρ ο  27 
Τέλός τής άνάκρισης

"Αμα τελειώσει ή ανάκριση, ό Εισηγητής στέλνει τή δικογρα
φία μέ τή γνωμοδότησή του στό Λ. ’Επίτροπο.

Ή  γνωμοδότηση πρέπει νά περιέχει σαφές καί σύντομο ιστο
ρικό καί αίτιολογικό πού θεμελιώνει τά πραγματικά γεγονότα στό 
νόμο καί διατακτικό πού πρέπει νά περιέχει τά άρθρα τοΰ νόμου 
καί τό κατηγορητήριο γραμμένο μέ λεπτομέρεια καί σαφήνεια 
γιά τό χρόνο, τόπο καί τρόπο πού έγινε ή πράξη.

Ό  Λ. ’Επίτροπος άν βρει άτελή τήν ανάκριση επιστρέφει τή 
δικογραφία στόν Εισηγητή γιά νά τή συμπληρώσει καί τού ση
μειώνει τά θέματα πού πρέπει νά εξετάσει.

“Αν ή δικογραφία είναι συμπληρωμένη τή στέλνει μέ πρό
τασή του στό Συμβούλιο τού άρθρου 19.

" Α ρ θ ρ ο  28
’Άν τό Συμβούλιο (τοΰ άρθρου 19) βρεϊ ότι ή άνάκριση είναι 

άτελής, άποφασίζει τή συμπλήρωση καί καθορίζει τά θέματα πού 
πρέπει νά εξεταστούν.

Ά ν  κατά τό στάδιο τής άνάκρισης παραβιάστηκαν οι διατά
ξεις τοΰ νόμου, μπορούν νά διορθωθούν ή αύτεπάγγελτα μέ πρό
ταση τοΰ Λ. ’Επίτροπου πρύ: τόν Εισηγητή ή μέ αίτηση τού 
κατηγορούμενου πρός τό Λ. Επίτροπο, πού διαβιβάζει τήν αίτηση 
μέ τή γνώμη του στόν Εισηγητή. “Αν αύτός διαφωνεί, άποφασίζει 
τό Συμβούλιο τοΰ άρθρου 19.

" Α ρ θ ρ ο  29
“Αν ί̂  ανάκριση είναι συμπληρωμένη καί υπάρχουν αρκετές 

ενδείξεις γιά νά παραπεμφθεί ό κατηγορούμενος, τό Συμβούλιο, 
τοΰ άρθρου 19 τόν παραπέμπει σέ δίκη. Σύγχρονα άποφασίζει γιά 
τή σύλληψη καί τήν παράταση τής προφυλάκιση;.

"Α ρ θ  ρ ο 30
“Αν δέν υπάρχουν εναντίον τοΰ κατηγορούμενου αρκετές εν

δείξεις γιά νά παραπεμφθεί στό άκροατήριο ή άν τά γεγονότα 
πού προκύπτουν δέν περιέχουν άξιόποινη πράξη ή άν ύπάρχουν 
λόγοι πού άποκλείουν τό αξιόποινο, τό Συμβούλιο μέ δικαιολο
γημένο βούλευμα αποφασίζει νά ιιή γίνει κατηγορία καί διατάζει 
να άπολυθεί ό κατηγορούμενος άπό τή φυλακή, άν είναι προφυ
λακισμένος, Ά ν  ύπάρχουν λόγοι παύ εξαλείφουν τό άξιόποινο ή 
άν ή πράξη έχει άμνηστευθεί ή ό κατηγο οΰμενος πέθανε, τό 
Συμβούλιο παύει οριστικά τήν ποινική δίωξη.

"Λ ρ θ  ρ ο 31
Πότε παύει προσωρινά ή, δίωξη

Γιά τά άδικήματα πού υπάγονται στά Στρατοδικεία, άν ύπάρ
χουν άπλές ενδείξεις ένοχης, άλλά δέν είναι αρκετές γιά νά πα- 
ραπεμφθεϊ ό κατηγορούμενος σέ δίκη, τό Συμβούλιο μπορεί νά 
πάψει προσωρινά τήν ποινική δίωξη.
' Ό  κατηγορούμε'ος πού σταμάτησε προσωρινά ή ποινική 
δίωξη εναντίον του, μπορεί νά διωχτεί καί πάλι γιά τήν ίδια 
πράξη, όταν οί ενδείξεις σέ βάρος του ίνισχυθούν. Γ ι ’ αύτό άπο- 
φαίνεται" τό Συμβούλιο τοΰ άρθρου 18 μέ πρόταση τοΰ Λ. ’Ε
πίτροπου.
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Ά  5 # 8 ο 32

Παραπομπή στο ακροατήριό απ’ ευθείας 
Γιά κάθε αδίκημα πού κρίνει ό Λ. "Επίτροποςι πώς ή προα

νάκριση δίνει τις απαραίτητες ενδείξεις, μπορεί να παραπεμφθεΐ 
6 κατηγορούμενος σέ δίκη άπ’ ευθείας χωρίς νά διαταχθεϊ ταχτι
κή ανάκριση. Πρέπει δμως απαραίτητα ό κατηγορούμενος νά έχει 
άπολογηθεΐ.

Ά ρ θ ρ ο  33 
Κλήση στο ’Ακροατήριο

Ό  κατηγορούμενος πού παραπέμπεται σέ δίκη ειδοποιείται μέ 
κλήση πού περιέχει : α) τή ονοματεπώνυμο καί τήν κατοικία του β) 
σέποιό Στρατοδικείο θά παρουσιαστεί καί πότε, μέρα καί ώρα, γ) 
τήν πράξη πρύ κατηγορείται μέ τό άρθρο τής σχετικής διάταξης 
του νόμου καί δ) τήν υπογραφή καί σφραγίδα του Λ. Επίτροπου. 

" Ά ρ θ ρ ο  34 
Μάρτυρες

Ό  Λ. "Επίτροπος είναι υποχρεωμένος νά καλεί στή δίκη δλους 
τούς οΰσιώδ.εις μάρτυρες γιά τήν κατηγορία καί υπεράσπιση εκτός 
άν δέν είναι δυνατό νά γίνει αυτό γιά εξαιρετικούς λόγους.

Ά ρ θ ρ ο  35
Κλήση—Προθεσμία γιά τήν κλήση

Ή  επίδοση γιά τις κλήσεις καί τά άλλα έγγραφα γίνεται μέ 
τή φροντίδα τοΰ Λ. "Επίτροπου καί αυτός, πού τις παραλαβαίνει 
ύπόγράφει επιδοτήριο, πού άποδεικνύει ότι έγινε ή κλήση. Τό επι
δοτήριο περιέχει' τήν ημερομηνία, τόπο καί χρόνο τής επίδοσης, τό 
πρόσωπο δπου δόθηκε ή κλήση, τήν- υπογραφή εκείνου πού τήν 
κοινοποίησε καί εκείνου πού τήν παρέλαβε. Ά ν  ό τελευταίος δέν 
ξέρει γράμματα υπογράφουν δυό ιιάρτυρες. Ά ν  δέν βρεθεί ¿κείνος 
πού καλείται, εφαρμόζεται τό άρθρο 21.

"Ο κατηγορούμενος καί οΐ μάρτυρες, αν μένουν στήν έδρα 
τοΰ Στρατοδικείου, καλούνται οκτώ μέρες πριν άπ" τή δικάσιμο 
καί πριν δέκα πέντε μέρες σέ κάθε άλλη περίπτωση.

" Ά ρ θ ρ ο  36 
Διαδικασία στό ακροατήριο

Ή  διαδικασία γίνεται δημόσια καί προφορικά. Μπορεί δμως 
ή δίκη, ύστερα από απόφαση τοΰ Στρατοδικείου, νά γίνει χωρίς 
ακροατήριο, άν αυτό επιβάλλει τό συμφέρον τοΰ "Εθνικού "Αγώνα, 
τά ήθη ή ή δημόσια τάξη.

Ά ρ θ ρ ο  37 
Διεύθυση τής διαδικασίας

1. Ό  Πρόεδρος τοΰ Στρατοδικείου έχει τή διεύθυση των συ
ζητήσεων. Είναι υποχρεωμένος νά κάνει κάθε προσπάθεια γιά νά 
βρει τήν αλήθεια χωρίς καμμιά προκατάληψη ούτε υπέρ ούτε κατά 
τού κατηγορούμενου. Γιά τό σκοπό αυτό μεταχειρίζεται τά έ'γγραφα 
τής δικογραφίας, δλα τά μέσα πού προτείνει ό Λ. "Επίτροπος καί ό 
κατηγορούμενος, έχοντας πάντα στό νοΰ του δτι ό κατηγορούμενος, 
έως δτου άποδειχτεί ή ένοχή του, πρέπει νά θεωρείται αθώος καί 
δτι πρέπει νά τού δοθούν δλα τά μέσα τής υπεράσπισής του.

2. Ό  Πρόεδρος δίνει τό λύγο μέ τή σειρά στό Λ. "Επίτροπο, 
στούς Στρατοδίκες καί τελευταία στήν υπεράσπιση τοΰ κατηγορού
μενου.

3. Ό  Πρόεδρος μπορεί νά σταματάει .όποιον βγαίνει από τό 
θέμα ή νά τον ανακαλεί στήν τάξη δταν χρησιμοποιεί απρεπείς 
εκφράσεις ή κάνει προσωπική επίθεση. Ά ν  δμως παρά τήν, παρα
τήρηση τοΰ Προέδρου επιμένει κανείς νά παρεκτρέπεται, ό Πρό
εδρος μπορεί νά τοΰ άφαιρεί τό λόγο.

" Ά ρ θ ρ ο  38
"Απόρριψη ενστάσεων καί προτάσεων

Τό Στρατοδικείο, κατά τήν κρίση του, άφοΰ προηγούμενα 
ακούσει τό Λ. "Επίτροπο καί τήν υπεράσπιση τοΰ κατηγορούμενου, 
μπορεί νά απορρίπτει δλες τις ενστάσεις τοΰ κατηγορούμενου ή 
τοΰ Λ. Έπίτροπού, δταν αυτές, δέν βοηθοΰν νά βρεθεί ή αλήθεια.

Ά ρ θ ρ ο  39 
Τ ί τάξη στό ακροατήριο

Ό  Πρόεδρος έχει τήν ευθύνη γιά τήν τάξη στό άκρόατήριο. 
Μπορεί νά διατάξει τή σύλληψη καί τήν κράτηση εκείνων πού 
θορυβούν ή παρεκτρέπονται γιά 24 ώρες. Ή  απόφασή του αύτή 
γράφεται στά Πραχτικά καί μ’ αύτή φυλακίζεται αυτός πού συλ- 
λαμβάνεται. Ή  ποινή αύτή δέν μετατρέπεται σέ χρηματική.

Ά  ρ .θ  ρ ο 40 
"Εξύβριση Δικαστηρίου κλπ.

Ά ν  ακροατής, μάρτυρας ή κατηγορούμενος βρίσει τό Στρατοδι
κείο, ή έναν άπό τούς Στρατοδίκες, ή τό Λ. "Επίτροπο μέ λόγια, 
έργα, ή μέ απειλές, καταδικάζεται αμέσως άπ’ τό Στρατοδικείο 
πού μπορεί νά του επιβάλει ποινή φυλάκισης.

Ά ν  τό ίδιο αδίκημα τό κάνει συνήγορος τοΰ κατηγορούμενου,

ό Λ. "Επίτροπος του άπαγγέλνει σχετική κατηγορία, γίνεται έκθε
ση καί παραπέμπεται νά δικαστεί σέ άλλη συνεδρίαση τοΰ Στρα
τοδικείου πού μπορεί νά τοΰ επιβάλει ποινή φυλάκισης.

Ά ν  στό Στρατοδικείο, κατά τήν ώρα τής συνεδρίασης κάνει 
κανείς όποιοδήποτε αδίκημα, συλλαμβάνεται καί στέλνεται μέ έκ
θεση γιά τό αδίκημα στό Λ. "Επίτροπο.

Ά ν  αύτός πού έκανε τό αδίκημα δέν είναι στρατιωτικός ή 
τό άδίκημα δέν υπάγεται στό Στρατοδικείο, στέλνεται μέ διαταγή 
τοΰ Προέδρου στήν αρμόδια Δικαστική αρχή.

Ά ρ θ ρ ο  41
"Έναρξη τής διαδικασίας στό ακροατήριο

1. Μέ διαταγή τοΰ Προέδρου ό κατηγορούμενος παρουσιάζε
ται στό Δικαστήριο μέ συνοδεία, χωρίς δμως δεσμά.

2. Ό  Πρόεδρος τόν ρωτά γιά τό ονοματεπώνυμο του, τήν ηλι
κία, θρησκεία, τό επάγγελμά του, τόν τόπο πού γεννήθηκε καί δπου 
κατοικεί καί τοΰ παραγγέλνει νά προσέχει στή δίκη.

3. Τόν ρωτά αν έχει συνήγορο. Ά ν  δέν έχει, τό Στρατοδι
κείο τοΰ διορίζει συνήγορο αύτεπάγγελτα αξιωματικό, οπλίτη ή 
ιδιώτη, κατά προτίμηση νομικό.

4. Ά ν  ό κατηγορούμενος άρνεΐται νά απαντήσει ή δίκη προ
χωρεί.

5. Ό  Λ. "Επίτροπος άπαγγέλνει συνοπτικά τήν κατηγορία καί 
δ Γραμματέας, μέ εντολή τοΰ Προέδρου, διαβάζει τό παραπεμπτικό 
βούλευμα, άν υπάρχει, τά έγγραφα καί τις ένορκες μαρτυρίες τής 
δικογραφίας.

Ά  ρ θ  ρ ο 42
"Υστερα προσκαλούνται οί μάρτυρες καί άφοΰ ορκιστούν στό 

'Ιερό Εύαγγέλιο εξετάζονται άπ’ τόν Πρόεδρο πού δίνει τό λόγο 
κατά σειρά στό Λ.'"Επίτροπο, Στρατοδίκη καί τό συνήγορο-

Ά ρ θ ρ ο  43
"Άν ό κατηγορούμενος δέν είναι προφυλακισμένος καί παρου

σιαστεί στή δίκη άλλ’ ύστερα φύγει, δικάζεται σάν νά ήτανε 
παρών. ,

Ά ρ θ ρ ο  44
"Αν κατά τή διάρκεια τής δίκης άρρωστήσει δ κατηγορού

μενος, τό Στρατοδικείο, κατά τήν άνεξέλεγκτη κρίση του, μπορεί, 
άφοΰ βεβαιωθεί γι’ αύτό, νά διατάξει τή διακοπή ή τήν άναβολή 
τής δίκης. ' _

" Ά ρ θ ρ ο  45
Προδικαστικά καί παρεμπίπτοντα ζητήματα.

Τό Στρατοδικείο άποφασίζει μέ πλειοψηφία άφοΰ προηγού
μενα ακούσει τό Α. "Επίτροπο καί τόν κατηγορούμενο γιά δλα τά 
προδικαστικά καί παρεμπίπτοντα ζητήματα πού παρουσιάζονται, 
στή δίκη.

" Ά ρ θ ρ ο  46
1. "Άν κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας προκόψει δτι ένας 

μάρτυρας ψευδορκεί, ό Πρόεδρος τοΰ Στρατοδικείου αύτεπάγγελτα 
ή ύστερα άπό αίτηση τοΰ Λ. "Επίτροπου, διατάζει τή σύλληψή του.

2. "Άν ή ψευδορκία είναι άποδειγμένη τό Στρατοδικείο τόν 
δικάζει γι’ αύτή καί μπορεί νά τόχ τιμωρήσει μέ φυλάκιση ή 
ειρκτή.

Ά ρ θ ρ ο  47 
Πλαστότητα εγγράφου

1. "Άν στή δίκη προσαχθεΐ έγγραφο καί προσβληθεί γιά 
πλαστό ή νόθο, τό Στρατοδικείο ελέγχει τή γνησιότητά του.

2. Ά ν  προκύψει δτι ορισμένο πρόσωπο έκανε τήν πλαστογρα
φία, διατάσσεται ή σύλληψή του καί παραπέμπεται στήν αρμόδια 
δικαστική άρχή νά διωχθεί.

"Ανήκει στήν άνεξέλεγκτη κρίση τοΰ Στρατοδικείου άν θά συ
νεχίσει τή δίκη ή θά περιμένει τό τέλος τής ποινικής δίκης γιά 
τήν πλαστότητα τοΰ έγγράφου πού προσβλήθηκε.

Ά ρ θ ρ ο  48
"Αναβολή τής δίκης γιά σοβαρούς λόγους

1. Τό Στρατοδικείο μπρορεί νά διατάξει τήν άναβολή τής δί
κης, άν κρίνει οτι υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι’ αυτό.

2. Ή  άναβολή μπορεί νά γίνει αύτεπάγγελτα 1 ή ύστερα άπό 
αίτηση τοΰ Λ. "Επίτροπου ή τοΰ κατηγορούμενου.

Ά  ρ θ  ρ ο 49 ν
Ή  δίκη μέχρις δτου τελειώσει δέν διακόβεται. Μπορεί νά 

διακοπεί μόνο γιά άνάπαυση των Στρατοδικών,τών μαρτύρων ή των 
κατηγορουμένων ή γι’ άλλους σοβαρούς λόγους κατά τήν κρίση 
τοΰ Δικαστηρίου.

"Ά ρ θ  ρ ο 50
Άφοΰ γίνουν δλα τά παραπάνω, καλείται ό κατηγορούμενος 

νά άπολογηθεΐ. Ό  κατηγορούμενος δέν πρέπει νά διακόβεται δταν 
απολογείται, εκτός άν ξεφεύγει άπ’ τό θέμα. _ .

"Οταν τελειώσει ή απολογία του, ό Πρόεδρος δίνει τό λύγο
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«ατά σειρά στό Λ. Επίτροπο, τούς Στρατοδίκες καί τό συνήγορο 
γιά νά κάνουν ερωτήσεις.

Στό σημείο αύτό ό Πρόεδρος ρωτά τό ακροατήριο αν έχει 
κανένας νά προσδέσει κάτι μόνο υπέρ τόΰ κατηγορούμενου. "Αν 
υπάρχουν τέτοιοι,'εξετάζονται υποχρεωτικά άπ’ τό Στρατοδικείο. 

Ά  ρ θ  ρ ο 51
"Οταν τελειώσει ή ίποδειχτική διαδικασία, δίνεται ό λόγος 

στό Λ. ’Επίτροπο καί υστέρα στό συνήγορο. Ό  Λ. 'Επίτροπος καί 
ό συνήγορος μπορούν νά πάρουν τό λόγο καί γ>ιά δεύτερη φορά. 
Τελευταίος πάντα θά μιλήσει δ συνήγορος.'

"Αν άπ’ τή διαδικασία βγει δτι ή πράξη πού δικάζεται εχει 
τά στοιχεία άλλου άδικήματο:, άπό κείνο πού όρισε τό κατηγορη
τήριο, τό Δικαστήριο εφαρμόζει τό νόμο γιά τό αδίκημα πού άπο- 
δείχτηκε.

"Α ρ 0  ρ ο 52 
Διάσκεψη

1. "Οταν τελεκόσει ή αποδειχτική διαδικασία, τό Στρατοδι
κείο πηγαίνει γιά διάσκεψη ή αποφασίζει πάνω στην έ'δρα.

2. Ό σο διαρκεΐ ή διάσκεψη, οί Στρατοδίκες δέν μπορούν νά έρ
θουν σ’ επικοινωνία μέ άλλα πρόσωπα, ούτε νά φύγουν προτού 
έκδοθεϊ ή απόφαση.

3. Στή διάσκεψη απαγορεύεται νά βρίσκεται ό Λ. ’Επίτροπος, 
ό Γραμματέας ή άλλα πρόσωπα έκτος άπ’ τούς Στρατοδίκες.

4. Ό  Πρόεδρος ρωιά τούς Στρατοδίκες μέ τή σειρά. ’Αρχίζει 
άπό τό νεόιτερο πολίτη ή οπλίτη καί τελειώνει στόν άνώτίρο σέ 
βαθμό άξιωματικό Στρατοδίκη ή σέ περίπτιηση πού είναι περισ
σότεροι ΐσόβαθμοι, τελειώνει στόν άρχαιότερο στό βαθμό. Ό  Πρό
εδρος ψηφίζει'τελευταϊος.

δ. Ή  άπόφαση βγαίνει μέ πλειοψηφία.
" Α ρ θ ρ ο  53 

Δημοσίευση τής άπόφασης
Ή  άπόφαση διαβάζεται σέ δημόσια συνεδρίαση καί δταν 

ακόμα ή δίκη έγινε χωρίς' άκροατήριο.
"Αν ό κατηγορούμενος κηρύχτηκε άθώο:, ό Πρόεδρος διαβά

ζει τήν άπόλυσή του, άν δέν έκκρεήεϊ σέ βάρος του άλλη κατη
γορία.

"Αν κηρύχτηκε ένοχος, τό Στρατοδικείο αποφασίζει σύγχρονα 
μέ τήν ίδια άπόφαση γιά τήν ποινή μέ πλειοψηφία, άφοΰ προη
γούμενα δοθεί ό λόγος στό Λ. ’Επίτροπο καί συνήγορο.

"Οταν ή άπόφαση (καταδικοστική ή άθιοωτική) διαβάζεται, 
αναφέρονται καί πόσοι ψήφοι δόθηκαν υπέρ ή κατά, χωρίς ν’ α
ποκαλύπτονται τά ονοματεπώνυμα των Στρατοδικών.

" Α ρ θ ρ ο  54
Ά τ  μέ τήν ίδια άπόφαση δικάζονται πολλά άδικήματα (συρ 

ροή), καθορίζεται προηγούμενα ή ποινή π ώ αρμόζει γιά τό κάθε 
ένα. Γιά τόν οριστικό καθορισμό τής ποινής έφαρμόζονται τά 
άρθρα 109—110 τού Ποινικού Νόμου.

" Α ρ θ ρ ο  55
’Ανακάλυψη άπό τή διαδικασία καί άλλων άξιοποίνων πράξεων.

1. "Αν στή δίκη προκόψουν ενδείξεις καί γιά άλλες άξιόποινες 
πράξεις τού κατηγορούμενου, τό Στρατοδικείο παραπέμπει τήν υπό
θεση στήν αρμόδια άρχή, γιά νά άσκήσει τή δίωξη καί γι’ αυτές.

2. "Αν ό κατηγορούμενος απαλλαγεί άπ’ τήν πρώτη κατηγο
ρία, μπορεί τό Στρατοδικείο νά διατάξει νά κρατηθεί μέχρις δτου 
γίνει άνάκριση καί γιά τις άλλες πράξεις.

" Α ρ θ ρ ο  53 
Πρόταση γιά χάρη

Ά ν  τό Στρατοδικείο κρίνει δτι ή ποινή πού Ιπιβλήθηκε κατά 
τό νόμο στόν κατηγορούμενο είναι στή συγκεκριμένη περίπτωση 
πολύ αυστηρή, μπορεί αύτεπάγγελτα ή ύστερα άπό πρόταση τού 
Λ. Επίτροπου νά κάνει πρόταση πρός τήν Π.Ε.Ε.Α. νά τού μετρια
στεί ή ποινή.

" Α ρ θ ρ ο  57
"Ενδικα μέσα

Οί άποφάσεις τού Στρατοδικείου, δέν ύπόκεινται σέ κανένα 
ένδικο μέσο.

’Εξαιρετικά επιτρέπεται δ κατηγορούμενος άν δικάστηκε χτο- 
ρίς νά παοίσταται στή δίκη (ερήμην), νά κάνει ανακοπή μέσα σέ 
δέκα πέντε μέρες άτό τότε πού κοινοποιήθηκε ή άπόφαση σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 21.

Ή  ανακοπή γίνεται στή Διεύθυνση Δικαστικού ή στήν πλη- 
σιέστερη στρατιωτική μονάδα καί γίνεται δεκτή άπ’ τό Στρατοδι
κείο πού θά δικάσει ξανά τήν υπόθεση άν είναι δικαιολογημένη 
(άσθένεια, άνιότερη βία κλπ.). .

Ά ν  γίνει δεχτή ή άνακοπή, ή άπόφιαση εξαφανίζεται καί τό 
Στρατοδικείο εξετάζει τήν υπόθεση άπ’ τήν άρχή.

’Εκπρόθεσμη άνακοπή γίνεται δεκτή δταν υπάρχει περίπτωση 
μή νόμιμης κοινοποίησης ή άνώτερης βίας.

Ά ρ θ ρ ο  58 
Δικασμένο

"Οταν ή καταδικαστική ή άθωωτική άπόφαση γίνει άμετά- 
κλητη, δέν μπορεί πιά τό Δικαστήριο νά δικάσει πάλι μιά πράξη 
πού έχει δικαστεί.

Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά βουλεύματα τού Δικαστικού Συμ
βούλιου.

’Εξαιρούνται οί περιπτώσεις τού άρθρου 31 καί των άρθρων 
γιά τήν επανάληψη τής δίκης (άρθρα 65, 66).

Τό δικασμένο εξετάζεται αύτεπάγγελταα άπ’ τό Στρατοδικείο ή 
ύστερα άπό πρόταση τού Λ. ’Επίτροπου ή τού κατηγορούμενου. 

" Α ρ θ ρ ο  59 
Πραχτικά καί άποφάσεις

1. Τά πραχτικά τής συνεδρίασης καί ή άπόφαση συντάσσον- 
ται άπό τό Γραμματέα τού Στρατοδικείου καί υπογράφονται άπ’ 
τόν Πρόεδρο καί τό Γραμματέα.

2. "Αν εμποδίζεται νά υπογράψει ό Πρόεδρος ή ό Γραμματέας, 
ύπογριάφουν οί νόμιμοι άναπληρωτές τους.

3. Τά πραχτικά πρέπει νά κάνουν λόγο :
α) γιά τόν τόπο καί χρόνο τή; συνεδρίασης, β) γιά τά ονο

ματεπώνυμα των δικαστών, τού Λ. ’Επίτροπου, Γραμματέα καί τούς 
βαθμούς τους καί' γ) γιά τά ονοματεπώνυμα τών κατηγορούμενων, 
συνηγόρων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων καί ν’ άναφέρεται δτι 
ορκίστηκαν.

Ά  ρ θ  ρ ο 60
Περιεχόμενο πραχτικών

1. Τά πραχτικά τής συνεδρίασης πρέπει νά περιέχουν σύντομα 
τις καταθέσεις τών μαρτύρων, τά συμπεράσματα τών πραγματο
γνωμόνων, τις άπολογίες καί δηλώσεις τού κατηγορούμενου, τις 
προτάσεις καί αιτήσεις τού Λ. Επίτροπου καί τού συνήγορου, τις 
άποφάσεις τού Στρατοδικείου καί γενικά ο,τι άξιόλογο έγινε στή 
συνεδρίαση.

Ό  Πρόεδρο; φροντίζει νά καταχωρηθοΰν στά πραχτικά ακρι
βώς τά μέρη εκείνα τών καταθέσεων τών μαρτύρων ή Οηλώσεων, 
πού κρίνει ουσιώδη γιά τούς σκοπούς τή ; άπόδειξης. ι

2. Ό  Λ. ’Επίτροπος καί ό κατηγορούμενος έχουν τό δικαίω
μα νά ζητήσουν νά γραφτεί στά πραχτικά κάθε δήλωση τών έξε- 
ταζομένων ή εκείνων πού μετέχουν στή δίκη, άν έχουν συμφέρο 
καί δέν είναι άντίθετο μέ τό νόμο.

" Α ρ θ ρ ο  61 
Περιεχόμενο τής άπόφασης

Ή  άπόφαση περιέχει: α) τόν τόπο καί χρόνο πού δημοσιεύ
τηκε, β) τά ονοματεπώνυμα καί βαθμούς τών δικαστών, Λ. ’Επί
τροπου καί Γραμματέα, γ) ιό ονοματεπώνυμο, ήλικία, επάγγελμα 
καί κατοικία κάθε κατηγορούμενου καί τού συνηγόρου του, δ) τήν 
πράξη πού κατηγορεΐται, ε) σύντομη αλλά περιεχτική δικαιολογία,' 
στ) τό άρθρο τού νόμου πού στηρίζεται, ζ) άν ή δίκη έγινε δημό
σια ή χωρίς άκροατήριο καί η) δτι ή άπόφαση διαβάστηκε δημόσια.

" Α ρ θ ρ ο  62
Οί άποφάσεις βγαίνουν καί έκτελοΰνται στό όνομα τού 

ληνικοΰ Λαού.
Ά ρ θ ρ ο  63

Έλ-

Στήν περίπτωση πού τό Στρατοδικείο επιβάλλει ποινή θανά 
του, ό καταδικασμένος δικαιούται νά υποβάλει μέσα σε 48 ώρες, 
άφ’ δτου έκδόθηκε ή άπόφαση, αίτηση στήν Π .Ε.Ε.Α , γιά νά τού 
μετριάσει ή χαρίσει τήν ποινή.

Ή  Π .Ε.Ε.Α. άποφασίζει σχετικά ύστερα άπό εισήγηση τού 
Γραμματέα τής Δικαιοσύνης.

Μέχρις δτου άποφασίσει ή Π.Ε.Ε.Α. ή άπόφαση δέν μπορεί νά 
έχτελεστεί.

"Οταν άπορριφτεί ή αίτηση γιά χάρη, δ Λ. ’Επίτροπος τού 
Στρατοδικείου πού έβγαλε τήν άπόφαση, φροντίζει γιά τήν έχτέ- 
λεσή της.

Ή  ποινή τού θανάτου έχτελεΐται μέ τουφεκισμό, άπό έχτελε- 
στικό απόσπασμα άφοΰ προηγούμενα τηρηθούν^ δλες οί θρησκευ
τικές διατυπώσεις. Στήν έχτέλεση βρίσκεται δ Γραμματέας τού 
Στρατοδικείου πού διαβάζει τήν καταδικαστική άπόφαση στό μελ
λοθάνατο καί δέχεται τις τελευταίες του θελήσεις. Επίσης παοί 
σταται καί στρατιωτικός γιατρός τής Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας. 
Γιά βεβαίωση'τής έχτέλεσης γίνεται σχετική έκθίση πού υπογρά
φεται άπ’ τό Γραμματέα, τό γιατρό, τόν επικεφαλής τού εχτελε- 
στικού άποσπάσματος. Ή  έκθεση αυτή μπαίνει στή δικογραφία. 
Βασανιστικές ποινές άπαγορεύονται.

Ά ρ θ ρ ο  64
1 Διαδικασία γιά φυγοδίκους,καί άπάντες

Ά ν  ένας πού κατηγορεΐται γιά αδίκημα πού υπάγεται στό 
Στρατοδικείο λείπει άπό τόν τόπο τής κατοικίας του καί δέν είναι 
γνωστό πού μένει, δ Λ. ’Επίτροπος τού Στρατοδικείου βγάζει
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οτλήση καί τόν καλεΐ νά παρουσιαστεί στ6 ακροατήριο την ορισμένη 
δικάσιμο. Ή  κλήση κοινοποιείται ατού; συγγενείς του άπό αίμα ή 
γάμο, κατά προτίμηση στούς προ'ιτους καί άν δέν υπάρχουν αυτοί, 
στόν παπά τής τελευταίας του κατοικίας.

Ή  δίκη δέν μπορεί νά γίνει άν δέν περάσει μήνας από τότε 
πού̂  κοινοποιήθηκε ή κλήση. Ή  μέρα τής κοινοποίησης δέν υπο
λογίζεται.

Ά ρ θ ρ ο  65
'Επανάληψη τής διαδικασία:. Περιπτώσεις πού γίνεται επανάληψη 

τής διαδικα ιίας σέ όφελος του καταδικασμέιου
Ή  απόφαση του Στρατοδικείου έπαναλαβαίνεται γιά τό συμ- 

φέρο αΰτοΰ πού καταδικάστηκε, μονάχα στις παρακάτω περιπτώ- 
σεις :

1. "Αν δύο άνθρωποι γιά τό ίδιο πλημμέλημα ή κακούργημα 
καταδικάστηκαν μέ δυό διάφορες αποφάσεις καί είναι άναμφι- 
σβήτητο άπό τή σύγκριση τών αποφάσεων αυτών ότι ό ένας άπό 
τούς δύο είναι αθώος.

2. Ά ν , άφοΰ καταδικάστηκε κάποιος οριστικά άποκαλύφτη· 
καν νεα γεγονότα ή αποδείξεις πού ήταν άγνωστα στούς Στρατο
δίκες καί πού δείχνουν πώς αύτός πού καταδικάσιηκε είναι αθώος 
η καταδικάστηκε άδικα γιά βαρύτερο έγκλημα άπό κείνο πού έκανε.

3. Ά ν  βεβαιωθεί ότι είχαν ουσιώδη επιρροή' στην καταδίκη 
ϊού κατηγορούμενου ψεύτικες καταθέσεις μαρτύρων ή γνωμοδοτή
σεις πραγματογνωμόνων ή πλαστά άποδειχτικά έγγραφα ή πει
στήρια, πού παρουσιάστηκαν και πάρθηκαν υπόψη άπ' τό Στρα
τοδικείο.

Ά ν  έλαβε μέρος στό Στρατοδικείο Στρατοδίκης πού έγινε 
ένοχος γιά δωροληψία ή παράβηκε άλλοίώς τό καθήκον του άπό 
πρόθεση.

ΟΙ άξιόποινες πράξεις τής ψευδομαρτυρίας, πλαστογραφίας, 
δωροληψίας, ή παράβασης καθήκοντος πρέπει νά είναι αποδειγ
μένες άπό άμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, εκτός αν δέν 
απαγγέλθηκε τέτοια γιά νόμιμους λόγους πού έμπόδιοαν ιήν κατ’ 
ουσία εκδίκαση τής υπόθεσης, ή άν ή ποινική δίωξη αναστάλθηκε.

4. Ά ν  μέ άμετάκλητη άπόφαση Λαϊκού Δικαστήριου πού 
έκδόθηκε μετά τήν καταδίκη, άνατράπηκε άλλη τέτοια άπόφαση, 
πού πάνω σ* αυτή στηρίχτηκε ή καταδίκη. Καί

5. Ά ν , μετά τήν άμετάκλητη καταδίκη, άποδείχτηκε ότι μέ 
άλλη άμετάκλητη άπόφαση αθωώθηκε εκείνος πού καταδικάσιηκε.

Ά ρ θ ρ ο  66
Περιπτώσεις επανάληψης τής διαδικασίας κατά 

του κατηγορούμενου πού άθωώθηκε
Γιά κείνον πού αθωώθηκε άμετάκλητα άπ' τό Στρατοδικείο, 

έπαναλαβαίνεται ή ποινική διαδικασία μονάχα :
Ά ν  βεβαιωθεί 1) ότι πλαστές ή ψεύτικες αποδείξεις ή δωρο

δοκία ή άλλη πράξη Στρατοδίκη, πού συνέπραξε στην άθώωση ή 
παράβηκε άπό πρόθεση τά δικαστικά του καθήκοντα, είχαν ουσι
ώδη επιρροή στήν άπόφαση τής άθώωσης.

*Η επανάληψη τής διαδικασίας μπορεί νά γίνει 2) άν δέν πέ
ρασε άπό τήν καταδίκη ό καιρός πού απαιτείται γιά τήν παρα
γραφή τής άξιόποινης πράξης.

Ή  άξιόποινη πράξη τής παραπάνω ψευδομαρτυρίας ή πλαστο- 
γραφίας, δωροδοκίας ή παράβασης καθήκοντος πρέπει νά είναι 
βεβαιωμένη μέ άμετάκλητη δικαστική άπόφαση· έκτος άν δέν απαγ
γέλθηκε άπόφαση γιά λόγους πού εμπόδισαν τήν εκδίκαση ή άνά- 
στειλαν τήν ποινική δίωξη.

Ά ρ θ ρ ο  67
Ποιοι ζητούν τήν επανάληψη. Διατυπώσεις

X. Ή  αίτηση γιά νά έπαναληφθεϊ ή διαδικασία υπέρ τού κα
τηγορούμενου γίνεται άπ’ τόν ίδιο, τό σύζυγο ή τ’ αδέρφια του ή 
άπ’ τό συνήγορό του ή καί άπό τό Λ. ’Επίτροπο τού Στρατοδικείου 
πού τόν καταδίκασε. Μπορεί νά γίνει καί μετά τό θάνατο τού κα
ταδίκου ή μετά τήν έκτιση ή παραγραφή τής ποινής πού τού επι
βλήθηκε.

2. Ή  επανάληψη εναντίον τού κατηγορούμενου πού άθωώ
θηκε μπορεί νά ζητηθεί μονάχα απ’ τό Λ. Επίτροπο τού Στρατο
δικείου πού απάγγειλε τήν άθώωση.

3. Ή  αίτηση είναι απαράδεχτη άν δέν περιέχει τούς λόγους 
πού γι’ αυτούς ζητείται ή επανάληψη καί τά στοιχεία πού τούς 
βεβαιώνουν.

Δίνεται στό Διευθυντή τού Δικαστικού τής Μονάδας πού υπά
γεται τό Στρατοδικείο πού έβγαλε τήν άπόφαση.

Ό  Διευθυντής Δικαστικού είναι υποχρεωμένος μέσα σ’ένα μήνα 
άφ’ ότου τήν παραλάβει νά συνκεντροισει κάθε στοιχείο και άπο- 
δειχτικό μέσο, είτε ό ίδιος είτε μέ ενέργεια τού Εισηγητή ή τού 
Λαϊκού ’Επίτροπου.

Έπειτα  ύποχρεοΰται νά τή στείλει μέ τά σιοιχεΐα πού συγ
κέντρωσε στό ’Ακυρωτικό. ·

Ά ρ θ ρ ο  68 
'Αρμόδιο Δικαστήριο

1. ‘Αρμόδιο ν’ αποφασίσει γκ'Γτήν αίτηση νά ·έπαναληφτεΤ ή

διαδικασία είναι τό 'Ακυρωτικό, αφού ακούσει προηγούμενα εκεί
νον πού υπέβαλε τήν αίτηση καί τό Λ. ’Επίτροπο τον ’Ακυρωτικού.

2. Τό ’Ακυρωτικό μπορεί νά δ ατάξει συμπληρωματική έρευνα 
γιά νά βεβαιωθούν οί λ γοι τή: αίτησης.

3. Ά ν  δεχτεί τήν αίτηση, ακυρώνει τήν άπόφαση καί έξετάζει 
πάλι τήν άπόφαση άπ’ τήν αρχή.

Ή  επανάληψη τή; δ αδικασίας διατάσσετσι γιά όλους τού: 
καταδικασθένιες καί όταν ακόμα ένας μονάχα τή ξήτηοε, εκτός άν 
οί λόγοι γιά τούς οποίους ζητήθηκε, αρμόζουν αποκλειστικά μόνο 
στό πρόσωπό του.

Μεταβατικές διατάξεις 
Ά  ρ θ  ρ ο 69

Μέχρις ότου τοποθετηθούν σέ κάθε Μεραρχία κατάλληλοι 
αξιωματικοί τή: Στρατιωτικό. Δικαιοσύνη , ό Πρόεδρος τού Στρα- 
τοδ κείου καί ό Λαϊκός ’Επίτροπο:, ορίζονται όπως μέχρι σήμερα. 

Ά ρ θ ρ ο  70
Μέ έγκύκλιο τών Γραμματέων Δικαιοσύνης καί Στρατιωτικών, 

θά κο νοποιηθεϊ τυπικό υπόδειγμα Αποφάσεων καί Πραχτικών 
τών Στρατοδικείων στή γλώστα τού Λαού.

Ή  Ισχύ: τή: Πράξης αΰιή; αρχίζει άπό τή δημοσίευσή της 
στό Δελτίο Πράξεων καί ’Αποφάσεων.

Σιήν “Εδρα τής ’Επιτροπής, 10 Μάη 1944 
Ό  Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.
ΕΥΡΙΠ ΙΔΗ Σ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 

Τ ά μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜ ΩΚΟΣ, ΓΙΩ Ρ ΓΗ Σ  ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. Μ^ΝΤΑΚΑΣ, 

Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑ ΒΡΙΗ Λ ΙΔΗ Σ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στην “Εδρα τής ’Επιτροπής, 10 Μάη 1914 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Π Ρ Α Ξ Η  38
^Καθορισμός τόπον οννόδον τον ’Εθνικόν Συμβουλίου* 

Έχοντας υπόψη τήν 'Ιδρυτική Πράξη τής Π.Ε.Ε.Α., τής 10 
Μάρτη 19X4

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τό ’Εθνικό Συμβούλιο θά συνελθεί σιίς Κορυσχάδες ^Ευρυ

τανίας).
Στήν “Εδρα τής ’Επιτροπής, 7 Μάη 1944 

Ό  Αντιπρόεδρος τή Π.Ε.Ε.Α.
Ε Υ Ρ . ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 

Τ ά Μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜ ΩΚΟΣ, Γ ΙΩ Ρ ΓΗ Σ  ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ 
Π. ΚΟΚΚΑΛΙΙΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε
Στήν “Εδρα τής ’Επιτροπής, 7 Μάη 1944 

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ ΩΚΟΣ

α  π ο φ α  ς: η
■‘“Ιδρυση Κοινότητας Σ ιάϊκας 'Αγράφων»

Έχοντας υπόψη α) τό άρθρο 4 τών «Διατάξεων γιά τήν Αύ- 
τοδιοίκηση κλπ.» β) τις αιτήσεις τών εκλογέων τών συνοικισμών 
Σιάϊκα, Παληό/.ακα, Καμάρια καί Νιάλα τή: Κοινότητας Ά γρα
φων (επαρχίας Ευρυτανίας), ότι οί συνοικισμοί αυτοί έχουν όλα τά 
προσόντα γιά ν’ αποτελόσουν ιδιαίτερη Κοινότητα καί γ) ΰη  δέν 
μπορούν νά εξυπηρετηθούν άπό τήν Κοινότητα Άγραφων, όπου 
υπάγονται μέχρι σήμερα, λόγω τών μακρυνών αποστάσεων και τής 
δυσκολίας επικοινωνίας

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1) ’Αποσπούμε τούς συνοικισμού; Σιάϊκα, Παληόλακα, Καμάρια 

καί Νιάλα άπ’ τήν Κοινότητα Άγραφων καί ιδρύουμε νέα Κοινότητα 
άπ’ τούς 4 αυτού: συνοικισμούς μέ τήν επωνυμία «Κοινότητα 
Σιάϊκας» καί έδρα τή Σιάϊκα.

2) Τά όρια τής νέας Κοινότητας θά καθοριστούν άπ’ τό ’Ανα
θεωρητικό Δικαστήριο τής Περιφέρειας.

3) Οί εκλογές γιά τήν ανάδειξη τών οργάνων τής Αυτοδιοί
κησης τής Κοινότητας Σιάϊκας θά γίνουν ιιέσα στό μήνα ’Ιούλη 
19X4.

Στήν “Εδρα τής ’Επιτροπής, 24 Ίοννη 1944 
"Ο Γραμματέας τών Εσωτερικών 

' ΓΙΩ Ρ ΓΗ Σ  ΣΙΑΝΤΟΣ

■#


