
ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



·' 1 
,

I
♦
*
w
*Ψ
i

Τά α ’Αστυνομικά Χρονικά» , έπί τή έπετείω της 
ονομαστικής έορτής τής Α .Β.Υ. τοΰ Διαδόχου ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποβάλλουν εύλαβώς έκ μέρους των άξι- 
ωματικών καί άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων τάς θερ
μοτέρας εύχάς των διά τήν υγείαν, εύτυχίαν καί μακρο- 
ημέρευσιν Λύτου καί παρακαλοΰν τον παντοδύναμον 
Θεόν, δπως Τον τηρή ύπό τήν σκέπην των πτερύγων Του.
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Η ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

•Υπό Ύπαστυνόμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ ΤΚ Ο Υ

«ΟΙ χώρες πού δίνουν στη  μητέρα  την 
έξέχονσα θέαι πού τής [αρμόζει, εργά
ζονται γ ια  τό Ιδιά τους τό μ εγαλε ίο»

Ούΐλσων, Πρόεδρος Η.Π.Α.

Στο πέρασμα, των χρόνων μερικά σύμβολα παραμένουν αιωνίως ιερά. Στο 
άντίκρυσμα αυτών των συμβόλων ή άνθρώπινη καρδιά σκιρτάει άπό συγκίνησι.Κι’ αν 
τά διάφορα πολιτικά συστήματα ξεχνιούνται ή ξεθωριάζουν, τά σύμβολα, γιά τά 
όποια μιλάμε, άνέκαθεν προσείλκυσαν ξεχωριστό τό ένδιαφέρον όλων των άνθρώπων, 
σ’ όποιαδήποτε έποχή κι’ άν έζησαν καί σ’ όποιαδήποτε θρησκεία κι’ άν πίστευσαν.

Στή δίνη τής ζωής υπάρχει κάτι πού σ’ όλους τούς αιώνες υπήρξε, άλλά καί 
τώρα είναι καί πάντοτε θάναι, κάτι ιερό σαν λέξι, ύπέροχο καί θειο. Αυτό τό κάτι 
τό ψιθυρίζει ό άνθρωπος άπ’ τήν πρώτη στιγμή τής ζωής του. Φτωχοί καί πλούσιοι, 
βασιλείς καί στρατιώτες, νέοι καί γέροι, οί άνθρωποι όλων τών γενεών, πρόφεραν 
καί προφέρουν μέ ιδιαίτερο σεβασμό καί ξεχωριστή άνατριχίλα τό γλυκύτερο όνομα 
πού υπάρχει στον πρόσκαιρο τούτο κόσμο.Κι’ είναι τ ’ όνομα αύτό, ή ούράνια αύτή λέ- 
ξις, ή Μ η τ έ ρ α .

Αυτής τής μεγάλης καί χωρίς τελειωμό άγάπης μας, γιορτάζουμε κάθε χρόνο, 
όλοι οΐ άνθρωποι τής ύφηλίου, τό μεγαλείο καί τή λαμπρότητα. Αυτές τις μέρες σέ 
κάθε γωνιά τού πολιτισμένου κόσμου- γονατίζουν όλοι μπροστά στο ούράνιο αύτό 
σύμβολο καί ψάλλουν παιάνες ευγνωμοσύνης στή γυναίκα—Μ η τ έ ρ α. Κι’ είναι οί 
γιορτές αύτές ή έκφρασις τής αίωνίας λατρείας μας σ’ αύτήν πού μάς έ'φερε στον κό
σμο, σ’ αύτήν πού παρά τις ώδινες τού τοκετού, ζητάει νά σφίξη στήν άγκαλιά της τό 
σπλάγχνο της, τήν ίδια της τή ζωή.

’Από τήν άρχαιότητα άκόμη ό έλληνικός λαός γιόρταζε ιδιαίτερα τή γυναίκα— 
Μητέρα. Άνατρέχοντας στις σχετικές πηγές, πληροφορούμεθα πώς κατά τήν διάρ
κεια τών έορτών τών Χοηφόρων, γιορτάζετο καί ή ήμέρα τών «Καλλιγενείων». Στά 
«Καλλιγένεια», πού έ'παιραν μέρος μητέρες μέ παιδιά, έβραβεύετο εκείνη ή μητέρα 
πού είχε φέρει στο κόσμο τά πιο όμορφα καί καλοκαμωμένα παιδιά. Ή  έκδήλωσις 
αυτή, μπορεί νά μήν είχε τήν εύρύτητα τών σημερινών τιμητικών γιά τήν μητέρα 
έορτών, ήταν όμως άναμφισβήτητα ούσιαστική άπόδειξις τής ξεχωριστής τιμής πού 
άνήκε στή μητέρα.
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’Αργότερα, καθώς τά χρόνια περνούσαν, οί γιορτές εκείνες των προγόνων μας 
έαβυσαν, μαζί μέ τον είδωλολατρισμό. Κι’ άν όμως χάθηκαν οί γιορτές, έμεινε ή Μη
τέρα, πού στα νέα διδάγματα του Χριστιανισμού, πήρε την μορφή ιερού συμβόλου. 
Ή  ύπεραγία Θεοτόκος, ή 'Τψηλοτέρα των Ουρανών, ή Μητέρα τού Θεού έγινεν ή 
προσωποποίησις τού ιερού συμβόλου.

Το 1914,ή Άμερικανίς ’Άννα Τσάρβις εΐσηγήθηκε στοΚογκρέσσο τον έπίση- 
μο έορτασμό της «ημέρας τής μητέρας». Ό  τότε πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής Οόΐλσων, όχι μόνον ύπεστήριξε ένθερμα την πρότασι τής ίδεο- 
λόγου εκείνης γυναικός, άλλα καί την σχετική είσήγησί του άρχισε μέ τά προφητι
κά λόγια, πού παραθέσαμε στήν άρχή.'Ύστερα άπ’αύτό το Κογκρέσσο ώρισε τήν δεύ
τερη Κυριακή τού Μαΐου, σαν «ήμέρα τής μητέρας».

Στήν 'Ελλάδα ό επίσημος έορτασμος τής «ήμέρας τής μητέρας» καθιερώθηκε 
το 1928. Ή  τότε πρόεδρος τού Λυκείου τών Έλληνίδων κυρία Ά ννα  Τριανταφυλλί- 
δου ύπέβαλε σχετική πρότασι, πού έγινε ευμενέστατα δεκτή. Μέχρις όμως το 1958 
ή «ήμέρα τής μητέρας» γιορτάζετο στίς 2 Φεβρουάριου, στή γιορτή τής 'Υπαπαντής. 
’Από τού 1959 όμως, υστέρα άπο σχετική είσήγησί συνεργαζομένων σωματείων, 
άποφασίσθηκε όπως ή «ήμέρα τής μητέρας» γιορτάζεται τήν δεύτερη Κυριακή τού 
Μαιου. ’Έτσι ή γιορτή αύτή ταυτίσθηκε νά γίνεται τήν ίδια μέρα πού έχουν ορίσει 
γιά το σκοπό αυτό όλα τά κράτη τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής.

Τήν «ήμέρα τής μητέράς» σ’ όλον τον κόσμο, όλοι φροντίζουν, όσο μπορούν 
περισσότερο, νά περιποιηθοΰν τήν γυναίκα—Μητέρα, προσφέροντας διάφορα δώρα καί 
τό σπουδαιότερο άποφεύγοντας νά τήν στενοχωρήσουν γιά όποιαδήποτε αιτία.

Γιά τή γυναίκα—Μητέρα κάθε χρόνο οί γιορτές αυτές. Δημοτικές καί κοινοτι
κές άρχές, σχολεία, οργανώσεις καί γενικά όλοι οί άνθρωποι τήν ήμέρα αύτή διοργα- 
νώνουν κάθε είδους έκδηλώσεις, γιά νά τιμήσουν τήν πιο γλυκειά τού κόσμου γυναί
κα, τή γυναίκα—Μητέρα. Ποιος στ’ άλήθεια μπορεί νά ξεχάση, έστω καί γιά λίγο, 
τή θεία αυτή ΰπαρξι; Ποιος δέν γέλασε καίδέν έκλαψε μαζί της; Ποιος σ’ αυτήν δέν 
είπε τις πίκρες του καί τις χαρές του; Αύτή πρωτοκίνησε τή κούνια μας, σ’ αύτής 
τήν φλογερή άπ’ άγάπη άγκαλιά άκούσαμε τά πρώτα νανουρίσματα.

ΤΩ Μητέρα! Αιώνια καί χρυσή άγάπη μας. Μπροστά στή δική σου άγάπη σβύ- 
νει κάθε άλλη άγάπη. Σύ έκανες τον Κέπλερο νά πή: «'Όλων τών άστέρων οί λάμψεις 
δέν δύνανται νά συγκριθοΰν στο φώς πού σκορπίζουν τά μάτια τής μάννας, όταν χα
μογελά τό παιδί της». Σύ τον Αυγουστίνο, τον φοβερό τού χριστιανισμού διώκτη, με
τέβαλες σέ ύπέρμαχο τής ορθοδοξίας μύστη. Θάσαι γιά μάς τό αιώνιο γλυκόλαλο 
τραγούδι, τής ζωής μας ή ζωή, ή ψυχή τής ψυχής μας. Νά γιατί ό Jean Richepin, 
στο ποίημά του «ή καρδιά τής μάννας», γράφει τά έξής:

"Ενα παιδί μοναχοπαίδι, άγόρι, 
άγάπη σε μιάς μάγισσας τήν κόρη.
—Δέν άγαπώ εγώ, τού λέει, τά παιδιά, 
μ’ άν θέλης νά σοΰ δώσω τό φιλί μου 
τής μάννας σου νά φέρης τή καρδιά, 
νά ρίξω νά τήν φάη τό σκυλί μου.

Τρέχει ό νιος τή μάννα του σκοτώνει 
καί τήν καρδιά τραβά καί ξερριζώνει 
καί τρέχει νά τήν πάη, μά σκοντάφτει 
καί πέφτει ό νιος κατάχαμα μέ δαύτη. 
Κυλάει ό γυιός καί ή καρδιά κυλάει 
καί τήν άκούει νά κλαίη καί νά μιλάη. 
Μιλάει ή μάννα στο παιδί καί λέει:
—Έχτύπησες άγόρι μου; καί κλαίει.

/. ΡΑ-Ι-ΚΟΣ
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

--------------------------* Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

XVII. Τά πρώτα μέτρα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
"Οταν ή ’Αστυνομία Πόλεων, άρχίσασα άπό τήν Κέρκυραν καί τάς Πάτρας, 

έπεξετάθη τον Μάϊον τοϋ 1923 είς τόν Πειραιά καί τον ’Ιανουάριον του 1925 εις τάς 
’Αθήνας, τό διακανονιστικόν σύστημα ήτο είς πλήρη αύτοϋ ίσχύν καί καθώς εϊδομεν 
εις τά προηγούμενα είχον πλήρη έφαρμογήν ό νόμος 3032 τοϋ 1922 καί τό είς έκτέ- 
λεσιν τούτου έκδοθέν διάταγμα τής 19/30 ’Απριλίου τοϋ 1923. 'Όπως έξηγήσαμεν 
ή δυστυχισμένη ή ίερόδουλος έθεωρεΐτο ή σκλάβα τής «ματρώνας» ή «μαμάς» της, 
τήν μόνην τήν οποίαν άνεγνώριζε τό Κράτος καί έπροστάτευεν, ενώ αί ΰπ’ αυτής έκ- 
μεταλλευόμεναι κοιναί γυναίκες δεν είχον καμμίαν προστασίαν καί άφοΰ έφθιιραν 
τά ωραιότερα χρόνια τής ζωής των μέσα είς τούς τέσσαρας τοίχους τοϋ πορνείου ή 
τής κολάσεως των Βούρλων ή των θαλάμων τοϋ Νοσοκομείου Συγγροΰ, σωματικά 
ερείπια πλέον καί ήθικά ράκη, χωρίς καμίαν πεντάραν άπό τά τόσα κέρδη τής σαρ- 
κός των, έξηκολούθουν τήν θλιβεράν ζωήν των ως ύπηρέτριαι ή ώς θυρωροί είς τά 
αυτά ή άλλα διαφθορεία οπού έξεδίδοντο νέαι ή έτελείωναν τήν άξιοθρήνητον ζωήν 
των είς τό Δημόσιον Ψυχιατρεΐον, τρελλαί άπό τήν συφιλίδα πού είχε προσβάλει τόν 
έγκέφαλόν των.

Τό νέον τότε Σώμα τής ’Αστυνομίας δεν ήδύνατο βέβαια ούτε νά άλλάξη συ
στήματα τής διοικήσεως,πολύ δέ περισσότερον νά παραβή νόμους, έστω καί αν έκρι- 
νεν αυτούς ώς άντικοινωνικούς, άλλ’ ευθύς έξ αρχής έδειξε τό άνθρωπιστικόν πνεΰμα 
τό όποιον διήπε όλους τούς άξιωματικούς, βαθμοφόρους καί άστυφύλακας. Αί διευ- 
θύντριαι τών δυσωνύμων οίκων έτέθησαν είς τήν θέσιν των, οί σωματέμποροι κατε- 
διώχθησαν καί ή ’Αστυνομία προσέβλεπε πλέον τάς κοινάς γυναίκας ώς δυστυχισμένα 
πλάσματα, έκπληροΰντα κάποιαν κοινωνικήν άνάγκην καί άξια κάποιας προστασίας 
καί όχι άλογου σκληρότητος καί περιφρονήσεως. Αί τρόφιμοι τών διαφθορείων, άπο- 
κτήσασαι κάποιαν οντότητα,ήρχισαν νά καταγγέλλουν τούς έκμεταλλευτάς των σω
ματέμπορους, βέβαιαι 6τι αυτοί μέν θά έτιμωροΰντο καί έκείναι θά έπροστατεύοντο. 
Ό  πρώτος αστυνομικός διευθυντής Πειραιώς καί ’Αθηνών, ύπέργηρος ήδη συντα
ξιούχος άρχηγός καί άγαπητός μου φίλος κ. ’Ιωάννης Καλυβίτης, δεν παρέλειπε είς 
τάς έβδομαδιαίας συγκεντρώσεις του προς τούς άστυνόμους του νά έμφυσήση αυτό 
τό νέον πνεΰμα τοϋ ανθρωπισμού καί τής συμπονοίας πρός τόν πλησίον, έστω αν 
αυτός ό πλησίον ήτο μία ίερόδουλος. Διότι ό Θεάνθρωπος καί τήν πόρνην συνεχώ- 
ρησε καί τόν ληστήν επίσης,είπών ότι «δεν ήλθε σώσαι δικαίους,αλλά καλέσαι άμαρ- 
τωλούς είς μετάνοιαν».

Μέ τήν έφαρμογήν τών περί ήθών μέτρων τοϋ νέου τότε διά τάς ’Αθήνας άστυ- 
νομικοΰ θεσμού έπώμίσθη ό έπίσης άγαπητός μου φίλος καί συνταξιούχος ήδη άστυ- 
νομικός διευθυντής κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης, δικηγόρος, διοικητής τότε τής 
Γενικής ’Ασφαλείας, ό όποιος 6χι μόνον έκαμεν αίφν.διαστικάς έρεύνας αυτοπρο
σώπως είς τούς οίκους άνοχής, άλλά παρηκολούθει άγρύπνως καί τό έργον τών είς 
τήν ύγειονομικήν έπιθεώρησιν ιατρών. Μεταξύ τών κυριωτέρων επιδιώξεων τής Γε
νικής ’Ασφαλείας,ή οποία τό πρώτον είχεν έγκατασταθή έπάνω άπό τά γραφεία τής 
άστυνομικής διευθύνσεως, είς τήν τότε οδόν "Ιωνος καί νϋν Μαρίκας Κοτοπούλη 
καί κατόπιν είς τήν οδόν Βερανζέρου, ήτο καί ή καταδίωξις τών σωματέμπορων, αυ
τής τής μάστιγος τού 20οΰ αίώνος, οί όποιοι ευρίσκοντο έν πλήρει δράσει τήν εποχήν
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εκείνην. Οί σωματέμποροι., έκ των οποίων οί περισσότεροι ήσαν Βουρλιώται πρόσφυ
γες έγκατεστημένοι εις τον συνοικισμόν ’Ασυρμάτου, άντέδρασαν μέ δλας των τάς 
δυνάμεις κατά τής πραγματικής προστασίας μέ τήν οποίαν περιέβαλε τάς έκμεταλ- 
λευομένας ύπ’ αύτών κοινάς γυναίκας. Χασισοπόται οί περισσότεροι και μαχαιροβγάλ
τες όνομαστοί, βαρυνόμενοι έκαστος μέ φόνους καί μέ τραυματισμούς καί μέ πολυσέ- 
λιδον ποινικόν μητρώον διά παντός είδους παραβάσεις τοΰ ποινικού νόμου, τρόφιμοι 
καί άργόμισθοι δήμων καί υπουργείων, ήσαν κράτος έν κράτει,όπως έτονίσθη εις προ
ηγούμενα κεφάλαια. Ά λλ ’ ένώ άλλοτε οί σωματέμποροι έτρεμαν τήν παλαιάν Χω
ροφυλακήν καί τον βούρδουλαν τού φόν Κολοκοτρώνη καί τού Μπαιρακτάρη,οί «Βουρ- 
λιώτες άγαπητικοί»—Βουρλιώτες όχι διότι ειχον σχέσεις μέ τά Βούρλα, άλλά διότι 
κατήγοντο άπό τά Βουρλά τής Μ. ’Ασίας, φημιζόμενα διά τούς ταραχοποιούς τους 
—έσκέφθησαν ότι ήμποροΰσαν νά τρομοκρατήσουν αύτοί τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί 
νά «στραπατσάρουν» τούς άστυφύλακας. "Οταν λοιπόν έγιναν μικροεπεισόδια εις τον 
συνοικισμόν ’Ασυρμάτου καί ήθέλησαν νά έπέμβουν άστυφύλακες μεμονωμένοι, οί 
Βουρλιώτες άγαπητικοί έπετίθεντο,πολλοί έξ αύτών, έναντίον τών οργάνων τής τά- 
ξεως,τά έξυλοκόποΰσαν καί έξηφανίζοντο. Πού νά τολμήσουν αύτόπται μάρτυρες νά 
άποκαλύψουν κατόπιν εις τήν ’Αστυνομίαν τούς δράστας τής έναντίον άστυνομικών 
οργάνων έπιθέσεως. Οί άγαπητικοί καί λαθρέμποροι ναρκωτικών άπειλοΰσαν ότι 
«θά έκόνταιναν πέντε π.θαμές οποίον τολμήση ν’ άνοιξη τό στόμα του καί νά μιλή- 
σε σέ μπάτσο», δηλαδή σέ άστυνομικόν.

Μετά τό τρίτον όμως έπεισόδιον—στραπατσάρισμα εις βάρος άστυνομικοϋ—ό 
τότε διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. ’Αριστοτέλης Κουτσουμάρης διεΐδεν ότι έ- 
κινδύνευε πλέον αύτή αυτή ή ύπόστασις τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον ή κοι
νωνία εΐχε περιβάλλει μέ τόσήν άγάπην,μέ λατρείαν δύναται κανείς νά είπη,έάν έξη- 
κολούθει τούτο νά δέχεται κολάφους άπό τούς Βουρλιώτες τοΰ συνοικισμού ’Ασυρμά
του καί είσηγήθη εις τον άστυνομικόν διευθυντήν κ. Καλυβίτην τήν λήψιν δρακόν
τειων μέτρων,ώς ένα είδος άντιποίνων διά τά μέχρι τής εποχής είς βάρος τής ’Αστυ
νομίας έπεισόδια. Άπεφασίσθη,λοιπόν,όπως μίαν ήμέραν,πολύ προ τής άνατολής τοΰ 
ήλιου, έκστρατεύση ολόκληρος ή τότε δύναμις τής ’Αστυνομίας’Αθηνών, ένισχυομέ- 
νη καί άπό μέρος τής δυνάμεως τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, καί περικυκλώση ολό
κληρον τον συνοικισμόν ’Ασυρμάτου, ώστε ή διαφυγή παντός κατοίκου νά είναι αδύ
νατος. Νά καταληφθούν έν συνεχεία όλαι αί οδοί τού συνοικισμού καί νά άπαγορευ- 
θή ή μεταξύ τών διαφόρων οικημάτων καί παραπηγμάτων επικοινωνία τών κατοί
κων καί νά γίνουν άτομικαί έρευναι εις όλους άνεξαιρέτως τούς κατοίκους τοΰ συνοι
κισμού καί λεπτομερέσταται έρευναι είς τά παραπήγματα καί τάς τρώγλας των. ’Α
κόμη οί άνδρες τού συνοικισμού άπό ηλικίας 18 έτών καί άνω θά ώδηγοΰντο,άνά πέν
τε ή δέκα,είς τό Θ' άστυνομικόν τμήμα,είς τήν πλατείαν Θησείου, όπου ειδικά συνερ
γεία τής Γενικής ’Ασφαλείας θά έλάμβανον άμέσως τά δακτυλικά των άποτυπώμα- 
τα. Ταΰτα μέ μοτοσυκλέττας θά άπεστέλλοντο άμέσως είς τήν Διεύθυνσιν ’ Εγκλη
ματολογιών 'Υπηρεσιών, ή οποία καί θά άπεφαίνετο αν ό είς τό τμήμα προσαχθείς 
είχε σημανθή δι’ άξιόποινον άδίκημα, ύπό τήν αύτήν ή άλλην ταυτότητα. Έν τώ με
ταξύ ή όμάς τών προσαχθέντων θά παρέμενεν είς τό τμήμα μέχρις ότου έλθη ή άπάν- 
τησις τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί κατόπιν θά έγένετο έ
ρευνα είς τά άρχεΐα τής Γενικής ’Ασφαλείας, μέ τούς ολίγους άκόμη τότε φακέλους 
των, άν οί προσαχθέντες έδιώκοντο μέ κανένα ένταλμα συλλήψεως ή βούλευμα δι’ 
άξιόποινον άδίκημα ή ειχον καμμίαν ερήμην καταδίκην είς βάρος των.

Δημοσιογράφος μέ δεκαετή πείραν τότε ομολογώ ότι έμεινα κατάπληκτος άπό 
τά πληρέστατα σχέδια, τά όποια είχε καταρτίσει ό άγαπητός φίλος κ. Κουτσουμά
ρης διά τήν κατά τοΰ συνοικισμού ’Ασυρμάτου άστυνομικήν έπιχείρησιν. Τά σχέδια 
αυτά θά τά έζήλευε καί ό καλύτερος επιτελικός άξιωματικός. Τό παν εΐχε προβλε-
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φθή μέχρι καί της παραμικράς λεπτομέρειας. Σιγή άσφαλείας περιέβαλεν δλας τάς 
λεπτομέρειας,διότι δεν έπρεπε, έπ’ούδενί λόγω, να γνωσθή τίποτε έκ των προτέρων, 
διά να μή διαφύγουν οί καταδιωκόμενοι καί κρυπτόμενοι έντός του συνοικισμού κα
κοποιοί καί Ιδίως οΐ άγαπητικοί καί σωματέμποροι, καθώς καί οί λαθρέμποροι ναρ
κωτικών. Καί τίποτε δεν έπροδόθη. Ά λλα είναι αλήθεια 6τι έκτος του τότε άστυνο- 
μικοϋ διευθυντοΰ κ. Ίωάννου Καλυβίτου, του ύποδιευθυντοϋ Γεωργίου Παπαδη- 
μητρίου, τοϋ διευθυντοΰ των γραφείων της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως κ. Γρηγορίου 
Πράττη, ήδη δικηγόρου, έλαβον μέρος εις τήν «έπιχείρησιν ’Ασυρμάτου» ό ούσια- 
στικώς διευθύνων αυτήν κ. Κουτσουμάρης, ό υποδιοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας 
άείμνηστος Θεόδωρος Αεονταρίτης, μετέπειτα άρχηγός,καί οί έπιτελεΐς τής Α σφα
λείας, άστυνόμοι τότε, ’Ιωάννης Πανόπουλος,Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, άποθα- 
νόντες ήδη, καί ό αγρίως δολοφονηθείς καί ληστευθείς είς τό Καράτσι των ’Ινδιών 
Σπΰρος Παξινός, καθώς καί δλοι οί ύπαστυνόμοι,έκ τών όποιων ενθυμούμαι τούς φί
λους κ.κ. τον πρώην γενικόν διευθυντήν τοϋ 'Υπουργείου,Νίκον ’ Αρχιμανδρίτην,διευ- 
θύνοντα τότε τό τμήμα διώξεως ναρκωτικών, τον Στάθην Μπουργάνην, συνταξιούχον 
από έτών, διευθύνοντα τότε τά ήθη, καί άλλους τών οποίων τά ονόματα’ δεν συγ
κρατώ μετά τόσα έτη.

Καί μίαν νύκτα άπό τής 2ας πρωινής έδόθη τό σύνθημα. 'Ολόκληρος ό συνοι
κισμός έκυκλώθη, ώστε νά μή δύναται νά είσέλθη ή νά έξέλθη κανείς άπό τον άντρον 
πού έλέγετο ’Ασύρματος. Καί πριν άνατείλη ό ήλιος, άλλαι άστυνομικαί δυνάμεις εΐ- 
χον εισχωρήσει καί καταλάβει δλας τάς οδούς ή μάλλον δλα τά μεταξύ τών ξύλινων 
παραγκών στενοσόκακα τοϋ συνοικισμού,άπαγορεύοντα τήν κυκλοφορίαν άπό πα
ραπήγματος είς παράπηγμα. 'Όσοι εΐχον πρωινήν εργασίαν καί δέν έπρεπε νά χά
σουν τά ήμερομίσθιά των έξεμπέρδεψαν άμέσως. 'Υπό συνοδείαν άπεστέλλοντο είς 
τό Θ' άστυνομικόν τμήμα, δπου έλαμβάνοντο τά δακτυλικά των αποτυπώματα μέ τά 
ονοματεπώνυμα τά όποια έδήλωναν. Διότι σημειωτέου ότι τότε δέν ύπήρχον ταυτό
τητες. Καί άμέσως τά άποτυπώματα αύτά μέ στρατιωτικές μοτοσυκλέττες άπεστέλ
λοντο είς τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών πού ήτο τότε είς τήν Μη- 
τρόπολιν καί ήτις άπεφαίνετο αν ό άνδρας ή ή γυναίκα, πού εΐχον ληφθή τά άποτυ- 
πώματά του, είχε σημανθή άλλοτε μέ αυτό ή άλλο όνοματεπώνυμον καί πόσας κατα- 
δίκας καί συλλήψεις δι’ άδικήματα καί ποια είχε. 'Η άπάντησις άπεστέλλετο έντός 
δέκα λεπτών μέ τήν μοτοσυκλέτταν είς τό Θ' τμήμα, δπου εΐχον μεταφερθή καί τά 
μικρά τότε είς δγκον άρχεΐα τής ’Ασφαλείας. Καί έφ’ δσον καί έξ αυτών διεπιστοΰ- 
το δτι δ σημανθείς δέν είχε παρελθόν καί δέν κατεδιώκετο δι’ άξιόποινον άδίκημα, 
τό πολύ είς ένα τέταρτον τής ώρας άφίνετο έλεύθερος νά μεταβή είς τήν έργασίαν 
του. Οί καταδιωκόμενοι έκρατοΰντο καί άπεστέλλοντο είς τάς φυλακάς διά νά έκτί- 
σουν τήν ποινήν των, ένώ οί σεσημασμένοι καί μή καταδιωκόμενοι ύφίσταντο σχετι
κήν κατήχησιν άπό τον κ. Κουτσουμάρην καί τούς έπιτελεΐς του. Χωρίς βούρδουλαν 
καί χωρίς ξύλο.

—Μή νομίσετε δτι μπορείτε νά παίξετε πιά μέ τό Κράτος καί μέ τήν ’Αστυ
νομία, τούς έλεγαν. Θά άντικρύσετε δλην τήν σκληρότητα τών νόμων.

Έ ν τώ μεταξύ ήρχισεν ή έκκαθάρισις τού συνοικισμού. Σπίτι μέ σπίτι καί 
παράπηγμα προς παράπηγμα, έρευνα λεπτομερεστάτη καί μετά λήψιν τών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων δλων τών ένηλίκων άρρένων, διαπίστωσις κατά τόν ίδιον τρό
πον έάν έδιώκοντο ή δχι.Καί κράτησις δλων τών διωκομένων ταραχοποιών τού συν
οικισμού οί όποιοι έδιώκοντο καί ήτο άδύνατον νά συλληφθοΰν μέχρι τής έποχής 
έκείνης άπό μεμονωμένους άστυφύλακας, άποστελλομένους είς τόν συνοικισμόν, δι’ 
οδς λόγους έξέθεσα προηγουμένως.

’Αποτέλεσμα δλης αυτής τής έκστρατείας καί τών σωματικών καί τών κατ’ 
οίκον έρευνών, πού έληξαν τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ώρας, υπήρξε νά άνευρε-
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θούν περίστροφα, δπλα, φυσίγγια, μάχαιραι, στιλέττα, ποσότητες χασίς, μικραι πο
σότητες ηρωίνης καί να συλληφθοΰν είκοσι καί πλέον καταδιωκόμενοι σωματέμπο
ροι, λαθρέμποροι ναρκωτικών καί κακοποιοί.Ή’Αστυνομία Πόλεων γενικώς καί ή 
Γενική’Ασφάλεια εΐδικώτερον άνέκτησαν τό γόητρόν των καί έπεβλήθησαν πλήρως εις 
τον συνοικισμόν ’Ασυρμάτου. Οί σωματέμποροι καί οί χασισοπόται είδον δτι δεν 
ήδύναντο πλέον νά παίξουν μέ τήν ’Αστυνομίαν καί οί φιλήσυχοι πολϊται άντελή- 
φθησαν δτι οί αστυνομικοί ήσαν εις θέσιν καί ειχον καί τήν δύναμιν νά τούς προστα
τεύουν άπό δλους τούς μέχρι τής έποχής έκείνης ταραξίας καί τρομοκράτας των.

Εις τό ενεργητικόν τοΰ νέου τότε ’Αστυνομικού Σώματος πρέπει νά προσθέ
σω άκόμη δτι οί άστυνομικοί δεν ήρκοΰντο μόνον εις τάς βεβαιώσεις τών ιατρών,δτι 
αί έξεταζόμεναι εις τήν υγειονομικήν έπιθεώρησιν τρόφιμοι κακοφήμων οίκων δεν 
επασχον άπό άφροδίσιον νόσημα, άλλ’ ήρχισαν νά έλέγχουν καί τον τρόπον μέ τον 
όποιον οί άστύιατροι έξετέλουν τάς επιθεωρήσεις αότάς. 'Ο πρώτος διοικητής τής 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Κουτσουμάρης, άπό αύτοπρόσωπον έλεγχον, είχε 
διαπιστώσει δτι λόγω τού ευαρίθμου τών υγειονομικών άξιωματικών καί τού πλή
θους τών εις όλίγας μόνον ώρας έξεταζομένων γυναικών είναι ζήτημα αν διετίθετο 
δι’ έκάστην έξ αυτών ήμισυ λεπτόν τής ώρας δι’ έξέτασιν. Ό  χρόνος οδτος ήτο 
τελείως άνεπαρκής προς διαπίστωσιν αν αυτή ειχεν έλκη καί μετέδιδε συφιλίδα ή 
ή χρονιά της βλενόρροια ήτο έκ νέου εις όξεΐαν κατάστασιν, δεδομένου μάλιστα δτι αί 
πάσχουσαι γυναίκες κατέφευγον εις ένα σωρόν «γιατροσόφια», διά νά κατορθώσουν 
νά έξαπατήσουν τον άστύιατρον καί νά άποφύγουν τό Νοσοκομεΐον Συγγροϋ, άδια- 
φοροϋσαι αν θά μετέδιδον άφροδίσια νοσήματα εις εκατοντάδας πελατών των. Καί 
δι’ έπανειλημμένων άνάφορών του έπεσήμανε τον κίνδυνον.

(Συνεχίζεται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό προσπέρασμα εχει καί τούς κινδύνους του κοΛ πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. 'Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αύτοκίνητο πού σας 
Ιμποδίζει νά βλέπετε πρός τά  δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα, 

ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή άνάγκη.
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Τά «Αστυνομικά Χρονικά», έπΐ τή έπετείω τής 
ονομαστικής έορτής τής A . Ε. του Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, 
υποβάλλουν εκ μέρους των αξιωματικών καί άν- 
δρών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων τάς 
θερμοτέρας εύχάς δι’ υγείαν καί μακροημέρευσιν 

έπ’ άγαθω τοΰ Έθνους.
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ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ ΕΦ -Μ ΠΙ-Α Ϊ
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χουάιτχέντ «Ή  Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα-----------------------------
σ ιν  Ά σ τυ φ ύ λ α κ ο ς  κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ( Συνέχεια έκ τοϋ 

" ■ ............ ..................  προηγουμένου)

Οί άριστερόί σοσιαλισταί, (οργανώθηκαν σέ δυο ξεχωριστές ομάδες. Ή  μιά 
άπ’ αύτές 'ίδρυσε το έργατικό κομμουνιστικό κόμμα τήν 31ην Αύγούστου 1919. 
Έκτος άπό ώρισμένα άσήμαντα σημεία, ή διαφορά «ήταν πολύ μικρή μεταξύ των 
δύο αύτών κομμάτων)) (1).

Μερικά χρόνια άργότερα, ό Χίλγουϊτ έλεγε μέ πικρία ότι «ή Σοβιετική Κυβέ- 
ρνησις ήταν ή μεγαλύτερη συμφορά καί καταστροφή πού είχε ποτέ σημειωθή στή σο
σιαλιστική κίνησι».

Οί συνεδριάσεις αύτές των κομμουνιστών έλαβαν χώραν ένα μήνα μετά τήν 
έναρξι των μελετών τοϋ Χοϋβερ έπί τών ενεργειών τών ριζοσπαστικών δυνάμεων πού 
δροΰσαν στήν ’Αμερική. 'Ένας άνθρωπος, τοϋ οποίου ή δράσις άπέσπασε το ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον, ήταν ό Λούντβιχ Μάρτενς, πού είχε άφιχθή στή Νέα 'Υόρκη τό Μάρτιο — 
άμέσως μετά τήν συνέλευσι τής Τρίτης Διεθνούς — υπό τήν ιδιότητα τοΰ εμπορικού 
άντιπροσώπου τής Σοβιετικής Ρωσίας,παρ’ όλον οτι οί'Ηνωμένες Πολιτείες δέν είχαν 
αναγνωρίσει έπίσημα το καθεστώς τών Σοβιέτ.'Υπελογίζετο ότι μετέφερε 200.000.000 
δολλάρια γιά νά τά χρησιμοποιήση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών.

'Ο Μάρτενς άνοιξε τό γραφείο του έπί τής Μπρόουντγουαίη άριθ. 299, όπου 
ήταν έγκατεστημένη ή Σαντέρρι Νουόρτεβα, πού κατηύθυνε τό μπολσεβικική προ
παγάνδα στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. 'Η ρωσική Μπολσεβικική 'Ομοσπονδία, μέ τήν 
ήμερήσια εφημερίδα της, χαιρέτησε τήν άφιξι τοΰ Μάρτενς κατ’ αυτόν τον τρόπο :

«Τό μεγάλο γεγονός τοΰ διορισμού έδώ σοβιετικού αντιπροσώπου σημαίνει 
άκριβώς ότι ό διορισμός αύτός άνοίγει στο άμερικανικό προλεταριάτο νέες προοπτικές 
καί νέες εύκαιρίες. Μιά εύκαιρία επαναστατικής δράσεως μέ κατ’ εύθεΐαν έπαφή καί 
συνεργασία μέ τό ρωσικό προλεταριάτο καί τή Σοβιετική κυβέρνησι τής Ρωσίας».

'Θ Μάρτενς άνέλαβε άμέσως δράσι μέ τούς αριστερούς σοσιαλιστάς. Κατέστη 
τό κέντρο τών ένεργειών τής κομμουνιστικής προπαγάνδας καί, ώς άντιπρόσωπος τής 
Μόσχας, έθεωρεΐτο αυθεντία τοΰ κομμουνισμού.

Πολύ γρήγορα όμως ό Μάρτενς ήρθε σέ ρήξι μέ άλλα μέλη τοΰ κόμματος. Εί
χε τήν υποψία ότι δ σύντροφος Αούϊς Φράϊνα, ήταν ένας συγκεκαλυμμένος πράκτορας 
τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης. 'Η συνεργάτρια τοΰ Μάρτενς, Νουόρτεβα, συνέταξε 
τήν τυπική κατηγορία τοΰ κόμματος έναντίον τοΰ Φράϊνα. Κατ’ άρχάς ό Φράϊνα 
δικάσθηκε άπό τό κόμμα στή Νέα 'Υόρκη άπό άμερικανούς κομμουνιστάς καί έκρί- 
θη άθώος. Έ ν συνεχεία ή ύπόθεσίς του εξετάσθηκε άπό τήν ’Εκτελεστική Επιτροπή 
τής Τρίτης Διεθνοΰς στή Μόσχα καί κηρύχθηκε καί πάλι άθώος. 'Η διαδικασία όμως 
αύτή άπεκάλυψε τυχαίως τήν πραγματική προέλευσι τών διαταγών πού έλάμβανε 
τό κομμουνιστικό κόμμα. Παρακολουθοΰντες τις ενέργειες καί τις επαφές τοΰ Μάρ
τενς, οί υπάλληλοι τοΰ Γραφείου ’Αναζητήσεων άρχισαν νά διαπιστώνουν ότι ό πρα
γματικός εγκέφαλος όπισθεν τοΰ Μάρτενς ήταν ή γραμματεύς του Νουόρτεβα,ή ξαν- 
θιά, γαλανομάτα αύτή Γερμανίδα, πού είχε διαπιστωθή ότι έρχόταν σέ έπαφή μέ 
Σκανδιναυούς ναυτικούς, άπό καιροΰ εις καιρόν. Τήν 22 ’Ιουλίου 1920 συνελήφθηκε

1) ’Αναλύοντας τις διαφορές αύτές άργότερα 6 Γουίλλιαμ Φόστερ, ώς έπί κεφαλής τοϋ 
κομμουνιστικού κόμματος ’Αμερικής, έδήλωσεν δτι τά δύο κομμουνιστικά αύτά κόμματα άνα- 
πτύχβηκαν «βασικώς όρθά» άπό Λενινιστικής -  Μαρξιστικής πλευράς, άλλά «άπέτυχαν» στο νά 
έφαρμόσουν τις αρχές αύτές «στήν συγκεκριμένη άμερικανική κατάστασι».
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ένας Σουηδός ναυτικός, ό όποιος έφθασε στη Νέα 'Τόρκη μέ τό άτμόπλοιο «Στοκχόλ
μη», για λαθραία εισαγωγή διαμαντιών στην ’Αμερική. Ό  έν λόγω ναυτικός μετέφερε 
ένα δέμα μέ έπιστολές πού απευθύνονταν προς άτομα διαμένοντα στήν ’Αμερική, προ
παγανδιστικό υλικό καί κομμουνιστικά έντυπα. Μια άπό τις έπιστολές άπευθυνόταν 
προς τον Μάρτενς καί περιείχε 231 διαμάντια, άξίας 50.000 δολλαρίων. 'Όταν έρευ- 
νήθηκε ή κατοικία τοϋ Μάρτενς, βρέθηκε άλληλογραφία, ή οποία άναφερόταν στή 
μεταφορά των διαμαντιών. Αυτός ήταν λοιπόν ό τρόπος μέ τον όποιον οί Σοβιετικοί 
χρηματοδοτούσαν τήν πρόσφατη προπαγάνδα τους στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Οί ένέργειες τοϋ Μάρτενς τράβηξαν έπίσης τήν προσοχή τού Νομοθετικού Συμ
βουλίου τού Λάσκ,τό όποιον ήταν έπιφορτισμένο νά παρακολουθή τις ύπονομευτικές 
ένέργειες ’Αμερικανών πολιτών καί άλλοδαπών. Κληθείς ό Μάρτενς ένώπιον τού Συμ
βουλίου αύτοΰ, παραδέχθηκε ότι ήταν μέλος τού κομμουνιστικού κόμματος Ρωσίας 
καί ότι «ή έπανάστασις ήταν ή ζωή του». ,

"Οταν υστέρα άπό τέσσερες μήνες δέν κατωρθώθηκε νά διαλευκανθοΰν οί άνατι- 
νάξεις τοϋ ’Ιουνίου, ό γερουσιαστής Μάϊλς Πόϊντέξτερ τής Ούάσιγκτων, είσηγήθηκε 
ένα σχέδιο στή Γερουσία καί ζήτησε έξηγήσεις γιά τήν άποτυχία τού 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης νά άνακαλύψη καί τιμωρήση τούς ένοχους ’Αμερικανούς υπηκόους καί 
νά άπελάση τούς άλλοδαπούς, πού άπειλοΰσαν ν’ άνατρέψουν μέ τήν βία τήν κυ- 
βέρνησι.

V. Μέτρα τοϋ Πάλμερ κατά των κομμουνιστών
'Η ώρα ήταν 12.0Γ μεσημέρι, τής 16 Σεπτεμβρίου 1920. 'Ένα άλογο πού έ

σερνε ένα αμάξι, σταμάτησε κοντά στήν Μπρόουντ στρήτ τής -Νέας 'ΐόρκης, μπρο
στά στο γραφείο ελέγχου, άπέναντι άπό τό μέγαρο Μόργκαν.’ Ηταν ή ώρα τοϋ προ
γεύματος καί ό δρόμος άρχισε νά γεμίζη μέ υπαλλήλους, γραφείς καί εμπόρους, πού 
ξεχύνονταν άπό τό μέγαρο. Κανείς όμως δέν έδωσε σημασία στον άνδρα πού καθόταν 
στή θέσι τού άμαξα ή στο άντικείμενο πού σκεπασμένο μ’ ένα κάλυμμα, βρισκόταν 
μέσα στο όχημα. Σέ λίγο ό οδηγός άσφάλισε τά ήνία καί κατέβηκε άπό τό άμάξι. 
Προχώρησε χωρίς νά τον άντιληφθή κανείς. Καί όταν εύρέθη σέ άρκετή άπόστα- 
σι, τό άντικείμενο πού βρισκόταν μέσα στο παλιό άμάξι έξερράγη! Πίταν μιά βόμ
βα άπό δυναμίτιδα, μέ γόμωσι άπό χαλύβδινα έλάσματα. Τά μεταλλικά αυτά έλάσμα- 
τα έκσφενδονίσθηκαν σάν μύδροι μέσα στο στενό δρόμο. "Ανδρες καί γυναίκες έπε
φταν σωρηδόν κάτω, αίμόφυρτοι, μέ γοερές κραυγές. Τριάντα σκοτώθηκαν καί τρια
κόσιοι πληγώθηκαν. Τό μέγαρο Μόργκαν ύπέστη ζημιές καί σκοτώθηκε ένας ύπάλ- 
ληλος πού βρισκόταν μέσα σ’ αυτό. Έπίσης κι’ άλλα κτίρια έπαθαν μεγάλες ζημιές.

Τό φάσμα τού τρόμου έπλανάτο καί πάλι πάνω άπό τήν ’Αμερική.
Ή  έκρηξις τής Γουώλ Στρήτ—πού δέν διαλευκάνθηκε ποτέ—ήταν μιά μαζι

κή τεραστία ειρωνεία γ ι’αυτούς πού είχαν άναλάβει νά περιορίσουν τήν τρομοκρατία 
κατά τήν εποχή εκείνη. ΤΗταν ό άντίλαλος τών τρομοκρατικών άνατινάξεων τού προ
ηγουμένου έτους.

Μετά άπό τις άνατινάξεις τού 1919, ή Γερουσία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
είχε δώσει στον 'Υπουργό Δικαιοσύνης, Πάλμερ, ένα πραγματικό τελεσίγραφο νά 
κάνη κάτι καί μάλιστα τά ταχύτερο.

Ό  Πάλμερ είχε προσπαθήσει σέ διάφορες περιπτώσεις νά διαπιστώση έάν ή 
πολεμική κατασκοπεία ήταν εφαρμοσμένη σέ ειρηνική περίοδο άπό τις ομάδες τών 
άναρχικών, πού έπιστεύετο ότι ήταν υπεύθυνοι γιά τις τρομοκρατικές βόμβες. Μιά 
έρευνα πού έγινε στήν εταιρεία Έ λ  Άριέτ τοϋ Μπούφαλο—μιά ισπανική άναρχική 
όργάνωσι—βασιζόταν πάνω στή διακήρυξι τής έταιρείας πού έλεγε: «Δήλωσε άνοι- 
κτά ότι είσαι άναρχικός. Παρακίνα συνεχώς γιά έπανάστασι. Ζήτω ή πλήρης καί 
άπολυτρωτική άναρχία!».
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Ό  δικαστής Τζών Χέϊζελ διακήρυξε δτι ή κυβέρνησις άπέτυχε νά απόδειξη 
δτι μια τέτοια γλώσσα σημαίνει συνωμοσία προς άνατροπήν του καθεστώτος, καί έ- 
δήλωσε: «'Η  διακήρυξις, ώς μαρτυρία, περιέχει πολλές ενοχοποιητικές φράσεις— 
φράσεις προδοσίας, φράσεις πού είναι άνατρεπτικές, πού τυπικά δμως δέν είναι πα
ράνομες !»

Ό  Πάλμερ έπείσθη δτι οΐ υφιστάμενοι νόμοι περί κατασκοπείας δέν μπο
ρούσαν νά έφαρμοσθοΰν στις «ριζοσπαστικές αύτές ενέργειες». Τότε σκέφθηκε δτι 
είχε το δικαίωμα νά δράση, σύμφωνα μέ ένα νόμο πού έλεγε δτι : αν άλλοδαπός, 
εις όποιονδήποτε χρόνο μετά την είσοδόν του εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ή καί 
κατά τον χρόνον της εισόδου, άποδειχθή δτι τυγχάνει μέλος μιας όποιασδήποτε όρ- 
γανώσεως άλλοδαπών (πού έχουν σκοπό την διά τής βίας άνατροπην τής κυβερνή- 
σεως) πρέπει νά συλλαμβάνεται καί νά άπελαύνεται...» (Νόμος 1012/16/10/1918).

Έ νας άπό τούς πρώτους στόχους του Πάλμερ ήταν ή ομοσπονδία τής Ένώ- 
σεως Ρώσων Εργατών, πού άπετελεΐτο κυρίως άπο άλλοδαπούς, πού παρ’ δλον δτι 
είχαν συμπληρώσει πέντε χρόνια παραμονή στήν Αμερική, δέν είχαν κάνει ενέργειες 
γιά νά άποκτήσουν τήν άμερικανική υπηκοότητα. 'Ο 'Υπουργός Εργασίας δήλωσε 
δτι οΐ άλλοδαποί αυτοί έπρεπε νά άπελαθοΰν, διότι ή ομοσπονδία τους εϊσηγεϊτο τήν 
μέ τήν βία άνατροπή τής κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών (1). Τό ίδιο τό 
'Υπουργείο ’Εργασίας δέν είχε προβή άκόμη σέ καμμιά ένέργεια, γιατί τό Κογκρέσσο 
είχε άρνηθή τήν έγκρισι τοϋ σχετικού κονδυλίου γιά τήν έφαρμογή τών μέτρων άπε- 
λάσεως. Έ ν τούτοις, τό 'Υπουργείο ’Εργασίας έξέδωκε εντάλματα, βάσει τών ο
ποίων οΐ υπάλληλοι τοϋ Γραφείου Ερευνών καί τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, συνέ
λαβαν πάνω άπο 250 άτομα, μέλη καί στελέχη τής ομοσπονδίας, σέ δώδεκα διάφο
ρες πόλεις.

Μεταξύ τών τελευταίων συλληφθέντων συγκαταλέγονταν ή ’Έμμα Γκόλντμαν 
καί ό Άλεξάντερ Μπέρκγμαν, δύο δεδηλωμένοι άναρχικοί, πού είχαν καταδικασθή 
κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέμου, διότι συνωμοτοΰσαν καί προσεπάθουν νά πείσουν 
τούς πολίτες νά μήν προσέρχωνται προς καταγραφήν στά στρατολογικά γραφεία. 
Κατά τήν δίκη τους, καί οΐ δύο τους ΐσχυρίσθηκαν δτι οΐ ομιλίες καί τά έντυπά τους 
ήταν άνεξάρτητες ενέργειες τών άντιλήψεών των εναντίον τοϋ πολέμου—καί δχι συ
νωμοσία. Τό ’Ανώτατο Δικαστήριον δμως άπέρριψε τούς ισχυρισμούς αυτούς καί 
επέβαλε τήν ποινή φυλακίσεως δύο ετών στον καθένα καί 10.000 δολλάρια πρό
στιμο.

'Η Γκόλντμαν καί 6 Μπέργκμαν δροΰσαν πολλά χρόνια ώς άναρχικοί. Ή  κυ- 
βέρνησις ισχυριζόταν δτι οΐ φλογεροί λόγοι τής ’Έμμα Γκόλντμαν καί τά βιβλία της 
ήταν έκείνα πού ένέπνευσαν τόν Αεόν Τζολγκόζ νά δολοφονήση τον Πρόεδρο Μάκ 
Κίνλεϋ. "Οσο γιά τόν Μπέργκμαν, ήταν εκείνος πού είχε μπή στο γραφείο τοϋ Χέν- 
ρυ Φρίκ καί τόν δολοφόνησε, κατά τήν διάρκεια τής άπεργίας τών εργατών χάλυβος 
τό 1892.

(Σ υνεχ ίζετα ι)

1. 'Ο ’Άντονυ Καμινέττι, προϊστάμενος της 'Υπηρεσίας Άλλοδαπών, συνεργάσθηκε στε
νά μέ τό ύπουργεϊο Δικαιοσύνης κατά τήν εκδοσιν άποφάσεων άπελάσεως. Οί ύποθέσεις αύτές 
άνάγκασαν αυτόν καί τόν Χοϋβερ νά έξετάζουν τήν νομική πλευρά τών προβλημάτων αυτών. Ό  
Καμινέττι, ό όποιος ήταν είσαγγελεύς της Τζάκσον της Καλιφορνίας, ήταν ό πρώτος άπό τήν πο
λιτεία αυτή πού έξελέγη βουλευτής (1891-1895). Άπεβίωσε τό 1928. ’Εκείνος όμως πού είσηγή- 
θηκε τούς περί άλλοδαπών νόμους, ήταν ό βοηθός τοϋ 'Υπουργού Δικαιοσύνης Φράνσις Γκάρβαν. 
Ό  Γκάρβαν ήταν ένας άπό τούς πρώτους παράγοντας τοϋ 'Υπουργείου, πού έπρόσεξε τόν νεαρό 
Χοϋβερ καί τόν προώθησε.
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-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨ ΙΣ Τ Ο Υ  ΔΡΑΣΤΟΥ -

Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού 
ύπό Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ. ΛΑΨΑΝΗ

Μία άπό τις μεγαλύτερες κοινωνικές πληγές τού Λονδίνου άποτελοΰν καί οι 
κοινές γυναίκες, οί όποιες μιαίνουν κυριολεκτικά τα πεζοδρόμια των περισσοτέρων 
δρόμων του. Μία άπό αυτές τις γυναίκες έτυχε νά είναι τό θΰμα τής περιγραφομένης 
δολοφονίας,1 την οποίαν άνέλαβα προσωπικά νά έξιχνιάσω. Αύτές οί κοινές γυναίκες 
είναι διαφόρων εθνικοτήτων : Γαλλίδες, Ά γγλίδες, Γερμανίδες, κλπ. "Ολες σχεδόν 
οί άλλοδαπές είχαν έξασφαλίσει τήν διαμονήν των στο Λονδΐνον μέ τό γάμο, 
μέ τον όποιον αποκτούσαν άγγλικήν υπηκοότητα. Ζοΰσαν σέ άκριβά καί πολυτελέ
στατα διαμερίσματα των οδών Μπόντ καί Ντόβερ καί άρκετά πλησίον στο Πι- 
καντίλλι. Πολλές άπό αύτές έκέρδιζαν άρκετά χρήματα, ώστε νά διαθέτουν καί 
καμαριέραν καί νά διάγουν βίον πολυτελή. Οί κοινές γυναίκες φυσικά κερδίζουν 
τήν ζωήν των μόνες των, σπανίως διαλέγουν τον πελάτην των, καί 8ταν τούς τύχη 
κανένας πελάτης καί τον οδηγήσουν στο διαμέρισμά των, συνέχονται άπό κάποιο 
αίσθημα άβεβαιότητος καί κινδύνου, ό όποιος πάντοτε είναι συνδεδεμένος μέ τό 
εύκολο χρήμα.

Μιά κοπέλλα τήν όποιαν πολλές φορές είχα ΐδή στήν οδόν Ντόβερ ήταν ή νεα
ρά καί άρκετά ωραία "Αϊρις Χίηθ. Μέ αύτό τό όνομα τήν έγνωρίζαμε καί οποτεδή
ποτε έγώ ή άλλος συνάδελφός μου έβγαίναμε τό βράδυ έξω στήν περιοχήν αύτήν, ά- 
κόμη καί κατά τις πρωινές ώρες, τήν βλέπαμε σέ κάποια γωνιά τοϋ δρόμου, κομψά 
ντυμένη, μέ τό τσιγάρο στο στόμα. Πολλές φορές συνωμιλοΰσε μέ άλλες κοινές γυ
ναίκες, τις περισσότερες όμως φορές έπεδίδετο σέ άγραν πελατών, έπιζητοΰσα συ- 
ζήτησιν μέ τούς περαστικούς. Μιά μέρα τοϋ Φεβρουάριου βρισκόταν στήν όδό Ντό
βερ. ’Έκανε κρύο καί είχε σηκώσει τό γιακά τοϋ παλτού της. Στήν όδό Ντόβερ λί
γοι ήσαν οί περαστικοί, άλλά κατά τις 11 μ.μ. ένας λεπτός νέος έπροχώρησε προς τό 
μέρος της. Τήν έπλησίασε καί άμέσως άρχισαν νά συζητούν. "Τστερα άπό λίγο τήν 
άκολούθησε σέ ένα διαμέρισμα τής όδοΰ Ντόβερ. Στο διαμέρισμα ή "Αιρις άρχισε 
νά τοϋ λέγη ότι ώφειλε τό ενοίκιο δύο μηνών καί διάφορα άλλα μικροποσά σέ συνα
δέλφους της.Έκεΐνος τής άπήντησε ότι θά τής Έδιδε ώρισμένα χρήματα, έάν σταμα
τούσε τή δουλειά αύτή καί έμενε πιστή μαζί του.. Τής είπε δέ έπί λέξει: Γιατί δέν 
σταματάς πριν άκόμη είναι άργά;

— Δέν μπορώ. Έ χω  προχωρήσει ήδη πολύ. Εργάζομαι καί γιά άλλους, 
άπήντησεν εκείνη.

— Πώς σέ λένε ;
—"Αϊρις, άπήντησε έκείνη καί τού είπε έν συνεχεία: Θά ήθελες νά μείνης τό 

βράδυ μαζί μου; "Εχω μεγάλη άνάγκη χρημάτων, γιατί όπως σοϋ είπα χρωστάω 
τόσα πολλά.

— Ναι θά μείνω, τής είπεν έκείνος καί τής έδωσε ένα χαρτονόμισμα τών 5 
λιρών, τό όποιον άμέσως έκείνη έβαλε μέσα στήν τσέπη της.

Μετά άπό άρκετής ώρας συζήτησι, έτελείωσαν τά σιγαρέττα τους, οπότε έπρο- 
θυμοποιήθη έκείνη νά πάη νά άγοράση. Πράγματι έπήγε καί άγόρασε μέ μία λίρα, 
πού τής έδωσε έκείνος. Μετά άπό πέντε λεπτά τής ώρας μπήκε μέσα μία φίλη της, 
κρατώντας μία φιάλη ούίσκυ καί τήν ρώτησε αν ήθελε νά φάη κάτι μαζί της. ’Αμέ
σως όμως ό πελάτες της τής είπε: Χ. ........

— Δέν θά μείνης μαζί μου;. ~ . . . . . .
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— Ναί, θά γυρίσω σέ εΐκοσι λεπτά. Φεύγοντας του πρόσφερε ενα ποτό.
'Ο πελάτης έπερίμενε μισή ώρα, άλλα ή "Αϊρις δεν φάνηκε. Επειδή ήσθάνετο 

κουρασμένος έπεσε στο κρεβάτι. "Οταν έξύπνησε ή ώρα ήταν 6 τό πρωί καί άκόμη 
ήταν μόνος του. Έπερίμενε μέχρι τις 10 τό πρωί, οπότε έκτύπησε τό κουδούνι τής 
πόρτας καί ακούσε μια ανδρική φωνή να λέγη: «Είναι κανείς μέσα;»

'Ο νεαρός άνοιξε τήν πόρτα καί όταν τον είδε ό θυρωρός τον ρώτησε τί ζη
τούσε στο διαμέρισμα αύτό. Μέ τή σειρά του ό νέος είπε στον θυρωρό ότι έπερίμενε 
μία κοπέλλα. 'Ο θυρωρός τού είπε ότι σ’ αύτό τό διαμέρισμα δέν έμενε καμμιά κο- 
πέλλα, αλλά μόνον μία ήλικιωμένη γυναίκα.

'Ο νέος είχε ήδη μείνει στο διαμέρισμα αύτό περισσότερο άπό 12 ώρες. ΤΗταν 
σαστισμένος, καταγανακτισμένος καί πτωχότερος κατά 6 λίρες. Έγκατέλειψε λοι
πόν τό διαμέρισμα καί έπήγε στο σπίτι του.

Αυτού τού είδους τά μικροτεχνάσματα είναι πολύ συνηθισμένα στο Γουέστ 
Έ ντ τού Λονδίνου. Οί γυναίκες τού Μέϋφερ είναι πολύ επιτήδειες στον αγοραίο έ
ρωτα, αλλά τό πιο πάνω περιστατικό φαίνεται οτι άπετέλεσε τήν αιτία μιας δολοφο
νίας, της πρώτης δολοφονίας πού άνέλαβα νά διερευνήσω ώς έπί κεφαλής τής 'Υπη
ρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων στήν περιφέρεια τού Γουέστ "Εντ τού 
Λονδίνου.

Μετά τρεις ήμέρες,κατά τις 10 ή ώρα, κάποιος κατέθεσε στον άξιωματικό υπη
ρεσίας τού άστυνομικοΰ τμήματος τής Βάϊν στρήτ ότι βρήκε τήν "Αϊρις Χίηθ νεκρή 
εντός τού ρετιρέ της, στήν οδόν Ντόβερ. ’Αμέσως έσπευσα έπί τόπου συνοδευόμενος 
άπό τον ύπαστυνόμο Φάμπιαν.

Τό πτώμα τής "Αϊρις βρέθηκε γυμνό, έκτος άπό τήν κομπιναιζόν της, μέ τήν 
οποίαν ήταν περιτυλιγμένος ό λαιμός της βρισκόταν σέ άπόστασι 8 περίπου ποδών 
άπό τήν πόρτα. Στο αριστερό μέρος τού στήθους έφερε ένα ισχυρό κτύπημα, ένώ άπό 
τό στόμα καί τήν μύτη άκόμη αίμορραγοΰσε. Τά σαγώνια της ήσαν κατεστραμμένα 
καί πολλά δόντια βρίσκονταν πάνω στο χαλί. "Ενα ισχυρόν έπίσης κτύπημα υπήρχε 
καί στο άνω μέρος τής άριστεράς ωμοπλάτης όμοιον μέ τό κτύπημα τού στήθους, 
ένώ τό χαλί ήταν γεμάτο άπό κηλΐδες αίματος, όπως γεμάτα αίμα ήσαν καί τά κλι
νοσκεπάσματα. Τό κρεβάτι έφαίνετο ότι δέν είχε χρησιμοποιηθή. "Αφθονον αίμα 
βρέθηκε καί πάνω στο πάτωμα τού δωματίου καί ακριβώς πίσω άπό τήν πόρτα. Τό 
γεγονός αύτό έμαρτύρει ότι τό πτώμα είχε συρθή άπό τήν πόρτα μέχρι τού σημείου 
στο όποιο βρέθηκε. ’Εντός τού δωματίου βρέθηκε μία μπλούζα γυρισμένη τό μέσα 
έξω, μέ τήν όποιαν είχε σκουπισθή ένα μαχαίρι. "Ολα τά έσώρρουχα τού θύματος έφε
ραν σχισμές άπό μαχαίρι,ένώ ή ζακέττα καί ή φούστα ήσαν άθικτες. Γιά μιά στιγμή 
άπευθυνόμενος προς τον ύπαστυνόμο Μπόμπ Φάμπιαν, είπα:

— Φαίνεται ότι ό δράστης είναι ό τελευταίος πελάτης της.
— Ναί, μοΰ άπήντησε ό Φάμπιαν. Φαίνεται ότι προφανώς έκείνη έβγαλε τή 

ζακέττα καί τήν φούστα μόνη της,ένώ τά υπόλοιπα έσώρρουχα τής τά έβγαλε ό δρά
στης χρησιμοποιώντας τό μαχαίρι του. Φαίνεται έπίσης ότι μέ τό μαχαίρι τής κατέ
φερε καί τά κτυπήματα.

Διέταξα τον ύπαστυνόμο νά είδοποιήση τήν Σκώτλαντ Γιάρντ καί είδικώς τό 
δακτυλοσκοπικό καί φωτογραφικό τμήμα, ένώ παραλλήλως άμέσως εΐδοποιήθη 
καί ό Σέρ Μπέρναρντ Σπίλσμπουρυ.

Μέ μιά ματιά πού έρριξα στο δωμάτιο διεπίστωσα ότι τό θύμα έπάλαισε κάπως 
μέ τον δράστην. ’Ερευνήσαμε προσεκτικά τό διαμέρισμα μέ τήν άπαιτουμένη προ- 
σοχή μήπως καταστρέψουμε υπάρχοντα ίχνη, άλλά δέν εύρήκαμε τό φονικό όργα
νο. Καθ’ δν χρόνον ό άρχιφύλαξ Αώ τού φωτογραφικού τμήματος τής Σκώτλαντ 
Γιάρντ έλάμβανε φωτογραφίες καί οί άστυνομικοί τού δακτυλοσκοπικοΰ τμήματος 
άναζητοΰσαν άποτυπώματα, έγώ συνέχισα τις έρευνές μου.
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Στο έγκληματολογικόν άρχεϊον άνεκάλυψα ότι ή Ά ϊρ ις  Χίηθ, ήταν γνωστή 
καί μέ τό δνομα Γεωργία Χόφμαν. Είχε πολλές καταδίκες για παρενόχλησι πολιτών 
κατά τήν άγραν πελατών, άλλα άλλου είδους καταδίκες δεν εϊχε.ΤΗταν πολύ γνωστή 
στήν περιοχή καί άγαπητή, μπορεί κανείς να πή.

Το έπόμενό μου βήμα ήταν να έξακριβώσω σέ ποιο μέρος είχε θεαθή το θύμα 
για τελευταία φορά, δταν ακόμη ζοΰσε. Πράγμα φυσικά δύσκολο στο πολυσύχνα
στο αύτο μέρος τοϋ Λονδίνου το γεμάτο άπδ τέτοιου είδους γυναίκες. Οί συνάδελφοί 
της άπέφευγον νά ομιλήσουν καί δεν ήθελαν νά άναμιχθοΰν ή νά βοηθήσουν τήν 
άστυνομία στο έργο τής "άνακρίσεως. Οί γυναίκες αυτές αισθάνονται μίαν άντιπά- 
θειαν προς τήν' άστυνομίαν καί προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά άποφεύγουν τήν 
επαφή μέ αυτήν.

Κατόπιν μεγάλων προσπαθειών μου, έξηκρίβωσα δτι ή ’Άϊρις Χίηθ ήταν έγ
γαμος, είχε μισθώσει το διαμέρισμά της προς 6 λίρες έβδομαδιαίως καί εϊχε μία 
φίλην, έπίσης ίερόδουλον, ή οποία εΐργάζετο στήν ίδια περιοχή. Ό  άνθρωπος ό ό
ποιος άνέφερε τήν δολοφονία στο άστυνομικό τμήμα ώνομάζετο ’Ιωάννης Ρόμαν, 
είχε σπεύσει στο δωμάτιο τοϋ θύματος, κληθείς προς τοΰτο άπό τήν φίλην τοϋ θύ
ματος. ’Έστειλα λοιπόν νά μοϋ φέρουν στο τμήμα αυτή τήν γυναίκα. Έν τώ με
ταξύ δέκα άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας έρευνοΰσαν ολόκληρη τήν περιοχή τοϋ Σόχο. 
’Εντός ολίγου εΐχα τήν πληροφορία δτι τό θϋμα κατήγετο άπό τό Γουιγκτάουνσάϊρ 
τής Σκωτίας, είχε γεννηθή τό 1912 καί δτι ό σύζυγος, ό όποιος έκλήθη νά προσ- 
έλθη τό ταχύτερο στο άστυνομικό τμήμα τής Βάϊν στρήτ, έμενε στο Φίνσμπαρυ 
πάρκ.

Ό  Χέρ Μπέρναρντ Σπίλσμπουρυ έφτασε στον τόπο τοϋ εγκλήματος κατά τά 
μεσάνυκτα. Άφοΰ έξήτασε τό πτώμα λεπτομερέστατα, τον είδα γιά μιά στιγμή—καί 
αυτή ήταν ή μοναδική περίπτωσις—νά γονατίζη καί νά σκύβη έπάνω στο χαλί.ΤΗταν 
κάτι τό ξεχωριστό νά βλέπη κανείς μία τέτοια προσωπικότητα τής ολκής τοϋ Σέρ 
Μπέρναρντ Σπίλσμπουρυ πού εϊχε καταπλήξει έπανειλημμένως τά δικαστήρια δλης 
τής χώρας καί είχε έπονομασθή «ό άλάθητος μάρτυς», σέ μιά τέτοια στάσι. Σέ μιά 
στάσι δηλαδή κάπως άνάρμοστη γιά τον άνθρωπο αύτόν, θά μπορούσε κανείς νά πή, 
γιατί ήταν γονατισμένος στο πάτωμα. Σκυμμένος καλά-καλά σ’ αυτό μέ τον φακό 
του προσπαθούσε ν’ άνακαλύψη ιδιαιτέρας σημασίας ίχνος. Γιά μένα, ώς ύπεύθυνο τής 
άνακρίσεως, τό γεγονός δτι είχα κοντά μου αύτόν τον επιστήμονα ήταν κάτι τό ση
μαντικό, γιατί έπρόκειτο περί τοϋ έπιστήμονος πού εϊχε διαλευκάνει πάρα πολλά εγ
κλήματα καί ή κατάθεσίς του ενώπιον τοϋ δικαστηρίου επηρέαζε πολύ τά πράγ
ματα. "Οταν έτελείωσε τήν έρευνά του καί έπρόκειτο νά φύγη, τον συνώδευσα μέ
χρι τοϋ αυτοκινήτου του. "Υστερα έπέστρεψα γιά νά συνεχίσω τις άναζητήσεις προς 
άνακάλυψι τοϋ δράστου. Έν τώ μεταξύ έξηκρίβωσα δτι ή Ά ϊρ ις τήν 4 Φεβρουάριου 
εϊχε μισθώσει τό διαμέρισμα μέ τήν δήλωσιν δτι έπρόκειτο νά μείνη δύο εβδομά
δες. Ή  δήλωσίς της φυσικά αύτή ήταν ψευδής, γιατί δέν έσκέπτετο νά έπιστρέψη 
στήν Σκωτία, δεδομένου δτι προ πολλοΰ χρόνου εϊχεν άρχίσει νά άσκή τό έπάγγελμα 
τής κοινής γυναίκμς. Αύτό ήταν βέβαιον, άφοϋ ήδη εϊχε καταδικασθή δέκα φορές.

"Οταν έπέστρεψα στο τμήμα βρήκα τήν φίλη τής Ά ϊρ ις καί τον ύπαστυνόμον 
Φάμπιαν πού μέ έπερίμεναν. Ή  φίλη τής ’Άϊρις ήταν τύπος υστερικός, δέν έννοοΰσε 
δέ νά μιλήση, καίτοι ή φίλη της ήταν νεκρή. "Υστερα άπό λίγο κατωρθώσαμε νά τήν 
ήρεμήσουμε, οπότε άρχισε νά μοϋ άνοίγη τον δρόμο γιά τήν άνακάλυψι τοϋ δράστου. 
Μοϋ άνέφέρεν δτι ένωρίς τό πρωί τής 10ης Φεβρουάριου είχε έπισκεφθή τήν Ά ϊρ ις 
στο διαμέρισμά της. Τής έζήτησε νά έξέλθουν, άλλά ή Ά ϊρ ις τής έξήγησε δτι δέν 
μπορούσε νά βγή αύτή τήν ώρα, γιατί εϊχε πελάτη, ό όποιος μάλιστα τής είχε δώσει 
καί 6 λίρες γιά νά μείνη μαζί της. «Δέν μοϋ άρέσει καθόλου γιατί είναι πάρα πολύ 
φλύαρος», εϊπεν ή Ά ϊρ ις, οπότε ή φίλη της τής εϊπε, αν δέν σοϋ άρέση νά τοϋ δώσης
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λίγο ούίσκυ καί νά τον άφήσης νά φύγης λέγοντάς του ότι πας έξω για φαγητό. 'Ύ 
στερα άπό λίγο ή φίλη της Ά ϊρ ις  ανέβηκε επάνω καί μέσα στο δωμάτιο είδε ένα άν
δρα καθισμένο σέ μια καρέκλα," πού έδιάβαζε έφημερίδα. Περιγράφοντάς τον 
μάς είπε, ότι ήταν ήλικίας 48 περίπου έτών, άναστήματος 1.80 μ. περίπου, λε
πτός, καστανός καί φορούσε τό υποκάμισό του χωρίς σακκάκι. Παρετήρησεν επίσης 
ότι ή προφορά του ήταν κάπως ΐδιάζουσα. Σέ λίγη ώρα μάς είπε ότι έβγήκε έξω μέ 
τήν. Ά ϊρ ις, άφήνοντας στο διαμέρισμα αύτόν τον άνδρα μόνον του. Τό βράδυ αύτής 
της ημέρας ή Ά ϊρ ις έμεινε μέ την φίλη της. 'Όταν τήν έπομένη βραδυά την είδε ή 
φίλη της μέ τον ’ίδιο άνδρα στην οδόν Ντόβερ, την έρώτησε άν ό πελάτης της ήσθά- 
νετο καλά καί ή ’Άϊρις άπήντησέ καταφατικώς. Έν συνεχεία ή Ά ϊρ ις έπήγε μέ τον 
πελάτη της στο διαμέρισμά της, όταν δέ τήν εΐδε πάλι ή φίλη της κατά τό μεσημέρι 
τής αύτης ημέρας, εκείνη τής είπε ότι ό πελάτης της δέν εΐχε άλλα χρήματα, άλλά 
τού κρατούσε τό ωρολόγιό του, τό όποιον θά τού έπέστρεφε τό επόμενο βράδυ, όταν 
εκείνος θά τής έδινε 5 λίρες, όπως τής εϊχεν ύποσχεθή. Πράγματι τής έδειξε τό ώρο- 
λόγιον αύτό τό όποιον, όπως εκείνη ένεθυμεΐτο, ήταν άργυροΰν, περασμένο μέ χρώ
μιο τό μπρασελέ του καί μέ κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις λαβές, βάσει των 
οποίων θά μπορούσε νά τό αναγνώριση όταν τό έβλεπε έκ νέου. 'Η Ά ϊρ ις  τής είπεν 
έπίσης ότι ό πελάτης της θά τήν έβλεπε στις 10 ή ώρα τής έπομένης νύκτας γιά νά 
της δώση χρήματα.

Τήν Κυριακή ή φίλη τής ’Άϊρις εΐδε τον άνδρα αύτόν νά στέκεται στήν όδό 
Μπέρκελεϋ. Αμέσως έτρεξε κοντά του καί τον ρώτησε γιά τήν ’Ά ϊρις, οπότε εκεί
νος άπήντησεν ότι δέν τήν εΐχε ΐδή. Άλλά έκείνη έγνώριζεν ότι ό άνθρωπος αύτός 
έπρόκειτο νά δή τήν Ά ϊρ ις τό προηγούμενο βράδυ καί άπό τό ύφος του κατάλαβε ότι 
τής έλεγε ψέμματα. Καθ’ δν χρόνον συνωμιλοΰσε μέ τον πελάτη τής Ά ϊρ ις , εΐδε νά 
περνάη άπό κοντά τους ό κ. Ρόμαν, ό όποιος πρώτος αύτός έν τώ μεταξύ εΐχε άνα- 
καλύψει τό πτώμα τής Ά ϊρ ις. Στο τρομαγμένο πρόσωπο τού συνομιλητοΰ ή φίλη 
τής Ά ϊρ ις  εΐδε τον δολοφόνο καί άμέσως έφώναξε:

«Μήν τον άφήνετε νά φύγη. Πιάστε τον, οπωσδήποτε ήταν μαζί μέ τήν Ά ϊρ ις 
χθές βράδυ». Τότε όλοι έμπήκαν σέ ένα έστιατόριο ένώ ό κ. Ρόμαν έσπευσε στήν 
άστυνομία. Έρωτηθείς εντός τού έστιατορίου ό παράξενος αύτός πελάτης τής Ά ΐ-
ρις περί τής ταύτότητός του, άπήντησέ ότι δέν έφερε μαζί του κανένα πιστοποιητικό 
περί τής ταύτότητός του, έγραψε δέ τό όνομά του επάνω στο τραπέζι. Κάποιος τό 
έσημείωσε πριν φύγη. Ένεθυμεΐτο ότι επάνω στο τραπέζι εΐχε γραφή: Άρθουρ 
Λαίϋτον, 62 Μπρούμγκρόουβ Κλάφαν. Αύτή τή διεύθυνσι τήν ήλεγξα, άλλά όπως τό 
περίμενα άλλωστε, ή διεύθυνσις αύτή ήταν ψευδής.

'Η έν λόγω δολοφονία άποτελεΐ μίαν άπό τις πολλές περιπτώσεις κατά τις ό
ποιες τό έγκληματολογικόν άρχεΐον μέ έβοήθησε άφάνταστα. Κατά τις 4 τό άπό- 
γευμα έστειλα όλους έκείνους οί όποιοι είχαν δή τον παράξενον έκεΐνον πελάτη τής 
Ά ϊρ ις , στο έγκληματολογικόν άρχεΐον τής Σκώτλαντ Γιάρντ καί ό καθένας χωριστά 
περιέγραψε στον άρχιφύλακα άξιωματικόν υπηρεσίας, τον άνθρωπον αύτόν. "Ολοι 
αύτοί ήρωτήθησαν έπανειλημμένως περί τού ύψους κυρίως καί τού χρώματος τού 
καταζητουμένου. Εντός ολίγου ό άρχιφύλαξ παρουσίασε στούς μάρτυρες φωτογρα
φίες κακοποιών, προς άναγνώρισι. Στο σημείο αύτό πρέπει νά τονισθή ότι γιά νά 
έπιτύχη τού σκοπού του ό άστυνομικός, τήν άσφαλή δηλαδή άναγνώρισι τού δρά
στου έκ μέρους τών μαρτύρων, δέον νά υπάρχουν επτά τουλάχιστον άλλα πρόσωπα, 
μέ όμοια, κατά τό δυνατόν, χαρακτηριστικά προς τά τού κακοποιού καί μεταξύ αύ- 
τών. όλων νά διακρίνουν τον κακοποιό.

’Επί τού προκειμένου μάς έβοήθησε πολύ τό γεγονός ότι όλοι οΐ μάρτυρες κα
τέθεσαν πώς ό ύποπτος δράστης ήταν κάπως βραδύγλωσσος. Στο ειδικό τμήμα τού 
έγκληματολογικοΰ άρχείου, ύπό τον τίτλον «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» καί εΐδικώ-
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τέρα στήν ύποδιαίρεσι «γλώσσα καί ατέλεια'.», άνεσύρθησαν δλες οί φωτογραφίες 
των κακοποιών τών βαρυνομένων μέ εγκλήματα βίας. Οί μάρτυρες άνεγνώρισαν τήν 
φωτογραφία τοϋ ’Αρθούρου Μαχόνεϋ. ’Από τό ποινικό του μητρώο βρέθηκε δτι 
διέμενε στο Μπρίξτον καί έπί τής όδοΰ Χάργκουάϊν.

Κατά τις 9 τό πρωί τής 13ης Φεβρουάριου καί ένώ ήδη εργαζόμουν έπί 12 συ
νεχείς ώρας, χωρίς καμμίαν άνάπαυσιν, έπήγα μέ τον ύπαστυνόμο Λόγκ στο Μπρίξ
τον καί είδαμε τον καταζητούμενο. Είναι γεγονός δτι στη ζωή ενός άστυνομικοϋ 
είναι συναρπαστική ή στιγμή κατά τήν οποίαν αύτός βρίσκεται άντιμέτωπος μέ τον 
άνθρωπον ό όποιος υποπτεύεται δτι παρακολουθεϊται καί διώκεται καί ό όποιος ε ί
ναι δυνατόν να σταλή στήν άγχόνη μέ τήν κατάθεσί του. Ή  στιγμή αύτή άπαιτεϊ 
μεγάλη προσοχή. Μόλις τον είδαμε τοϋ είπα:

— Είμεθα άστυνομικοί. Πώς ονομάζεσαι ;
—’Αρθούρος Μαχόνεϋ, άπήντησε έκεΐνος.
—’Ενεργούμε άνακρίσεις σχετικώς μέ τήν δολοφονία τής γυναίκας στήν όδό 

Ντόβερ, παρά τό Πικαντίλλι. ’Εσύ ομοιάζεις πολύ μέ τόν άνθρωπο μέ τον όποιο 
τελευταίως έθεάθη τό θΰμα. Μπορείς νά μάς πής ποϋ εύρίσκεσο τό βράδυ τοϋ 
περασμένου Σαββάτου ;

•— Δέν καταλαβαίνω τί θέλετε νά πήτε, άπήντησε ψυχραίμως.
Έπέρασε μέσα μέ τόν ύπαστυνόμο μαζί καί ένώ ό Μαχόνεϋ έκάθητο σέ μιά 

γωνία, έρευνήσαμε τό σπίτι του. ’Εντός ολίγου διαπιστώσαμε δτι οί μάρτυρες οί 
όποιοι εΐχον περιγράφει τόν Μαχόνεϋ, δέν είχαν πέσει έξω. Μέσα σέ μιά ντουλάπα 
τής κουζίνας βρήκαμε ένα υποκάμισο αίματωμένο. "Οταν τόν ρώτησα τίνος ήταν, 
έκεΐνος μοΰ άπήντησεν δτι ήταν ιδικόν του.

Ό  ΰπαστυνόμος Λόγκ τοϋ έκαμε συστηματική έρευνα καί άνεΰρε στά θυλά
κιά του ενα μαντήλι γεμάτο αίμα καί ένα ωρολόγιο χειρός. "Ηδη είχαμε αρκετά 
στοιχεία τά όποια μάς έπειθαν δτι ό άνθρωπος πού ζητούσαμε ήταν ό Μαχόνεϋ. *Υ- 
πήρχεν δμως άκόμη άρκετή δουλειά καί συνεχίσαμε τήν έρευναν έντός τής οικίας. 
"Οταν άκόμη βρισκόμουνα έντός τής κουζίνας, ό Μαχόνεϋ μάς έκάλεσε στον διά
δρομον καί μάς είπε:

-— Μή πήτε τίποτα στήν μητέρα μου καί θά σάς πώ ποϋ είναι τό μαχαίρι.
— Δέν ύποχρεοΰσαι νά μάς πής τίποτε, έκτός έάν μόνος σου θέλης. "Ο,τιδή- 

ποτε δμως μάς πής θά τό γράψωμε καί ένδεχομένως θά τό χρησιμοποιήσουμε στο δι
καστήριο.

—’Ελάτε έπάνω, είπε.
Έπροχώρησε έπάνω καί άπό τήν καπνοδόχο έβγαλε ένα μαχαίρι έντός δερ

μάτινης θήκης. Δίνοντάς το στούς άστυνομικούς, είπε:
— Μέ αύτό τό μαχαίρι τήν έσκότωσα, γιατί μέ έξηπάτησε. καί μοΰ πήρε δλα 

μου τά χρήματα.
Έξήτασα τό μαχαίρι καί διεπίστωσα δτι έφερε κηλΐδες αίματος τόσο στήν 

λαβή του δσον καί στο κοφτερό του μέρος. 'Ο Μαχόνεϋ έφαίνετο άρκετά σαστισμένος 
καί δλως παραδόξως μέ τή σύλληψίν του φαινόταν ευχαριστημένος. "Οταν τοϋ είπα 
δτι έπρόκειτο νά ’τόν συλλάβω καί νά τόν οδηγήσω στο άστυνομικό τμήμα τής 
Βάϊν στρήτ, μοΰ είπε:

•—’Αργότερα θά σάς ομολογήσω γιατί τό έκανα αύτό.
Ό  Μαχόνεϋ ό οποίος ήταν 23 έτών, ήταν βοηθός μηχανικού σ’ ένα πλοίο. Στο 

Λονδίνο έφτασε τήν 7 Φεβρουάριου καί έν συνεχεία κατηυθύνθη στο Μπρίξτον, στο 
σπίτι τής μητέρας του. Δύο μέρες άργότερα τό αίτιο τής δολοφονίας έδημιουρ- 
γήθη. Στήν τσέπη του είχε κάτι παραπάνω άπό 6 λίρες. Τήν έπομένην ήμέραν τό 
θΰμα τοϋ άπέσπασε μέ τρόπο άπατηλό τά περισσότερά του χρήματα, οπότε έκεΐ
νος κατελήφθη άπό μανία έκδικήσεως. ΤΗταν άποφασισμένος νά ξαναδή τήν "Αϊρις,
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έν τώ μεταξύ-διετέλει σέ βρασμό ψυχής. ’Ήθελε άφ’ ένός μέν να την μεταπείση 
να εγκατάλειψη το επάγγελμά  της αύτό, άφ’ έτέρου δέ οπωσδήποτε να πάρη πίσω 
τά χρήματά του. Ήγόρασε λοιπόν ένα μαχαίρι στο Μπρίξτον, μέ τό όποιον έσκό- 
πευε να τήν φοβίση, ώστε νά του έπιστρέψη τά χρήματα πού τοϋ είχε πάρει καί να 
τής δείξη ότι ένδιεφέρετο πάρα πολύ νά τήν άποσπάση άπό το επάγγελμά της καί νά 
τήν πείση νά άκολουθήση τον δρόμο τής έντιμου έργασίας. 'Όταν γιά μία στιγμήν 
έπερίμενε στο δρόμο, είδε τήν ’Άϊρις νά όδηγή έναν άλλον πελάτη της στο διαμέ
ρισμά της. Μετά είκοσι λεπτά τής ώρας τήν είδε στο δρόμο μόνη της οπότε τήν έπή- 
ρε καί πήγανε μαζί στο διαμέρισμά της, όπου τής είπε πώς τό γεγονός ότι τήν είδε 
μέ άλλον άνδρα τον είχε άναστατώσει κυριολεκτικά διότι τήν άγαποϋσε. ’Εκείνη 
του είπε ότι αισθανόταν τό ίδιο πράγμα άλλά ήταν άργά πλέον νά έπανέλθη στο καλό 
δρόμο. ’Εκείνος ήθέλησε νά φύγη, άλλά ή ’Άϊρις τού έζήτησε νά μείνη. Τότε 
έκτύπησε τό κουδούνι τής πόρτας. Είναι ό ξενοδόχος, τοΰ είπε. Μοϋ έφερες τά 
χρήματα πού μοϋ ύπεσχέθης ;

—’Όχι, άπήντησε εκείνος.
Τότε εκείνη έξενευρίσθη καί άρχισε νά τον βρίζη, οπότε εκείνος έτράβηξε τό 

μαχαίρι καί τήν κτύπησε.
Ό  Μαχόνεϋ τώρα είχεν έξαφθή καί έδιδε τήν έντύπωσιν 6τι ξαναζούσε τήν στιγ-* 

μήν εκείνην τοϋ φόνου.
—’Έχασα τά λογικά μου. Τήν έσπρωξα επάνω εις τό κρεβάτι. ’Άρχισε πάλη 

μεταξύ μας καί σέ λίγο είδα νά τρέχη αίμα άπό τήν μασχάλη της, έξακολουθοΰσε νά 
παλαίη μαζί μου καί νά φωνάζη. Φοβήθηκα προς στιγμήν καί προσεπάθησα νά στα
ματήσω τις φωνές της, σκεπάζοντας τό πρόσωπό της μέ τό μαξιλάρι. Κατά τήν 
διάρκειαν τής πάλης τυχαίως έπέσαμε στο δάπεδο, πάνω στο όποιον είχε πέσει καί 
τό μαχαίρι. ’Αμέσως τό άρπαξα καί τήν έκτύπησα πάλι μέ αύτό. ’Εκείνη συνέχισε 
παλαίουσα μαζί μου. Έν συνεχεία τήν έμαχαίρωσα στο στήθος καί τό αίμα άρχισε 
νά τρέχη άφθονο. Τότε έπεσε πίσω άπό τήν πόρτα καί γογγύζοντας μοϋ έψιθύρισε:

« ’Αρθούρε σέ άγαπώ, φίλησέ με πριν πεθάνω». Προσπάθησα νά τήν σηκώ
σω γιά νά τήν βάλω στο κρεβάτι, άλλά είδα ότι ήταν πολύ βαρειά. Τήν τράβηξα λοι
πόν μέχρι τά πόδια τοΰ κρεβατιού καί τήν άφησα έκεΐ. Καί ένω έκειτο εκεί έφώνα- 
ζεν ή μάλλον έψιθύριζε τό όνομά μου: « ’Αρθούρε, ’Αρθούρε». Αύτό μέ άνεστάτωνε, 
γ ι’ αύτό άπεφάσισα νά τήν άφήσω σ’ αύτήν τήν κατάστασι πού βρισκόταν καί 
νά φύγω. Πριν όμως φύγω μέ τό μαχαίρι μου άφήρεσα τά έσώρρουχά της πού 
φορούσε καί τις κάλτσες της, σχίζοντάς τα μέ τό μαχαίρι μου. "Οταν έφυγα 
έκείνη άκόμη έγόγγυζε. ’Επίσης πριν φύγω έσκούπισα τό μαχαίρι μου μέ ένα άπό 
τά έσώρρουχά της, τό έβαλα στή θήκη του. καί έν συνεχεία στήν τσέπη μου καί έπή- 
γα στο σπίτι μου, πεζή, δεδομένου ότι δέν είχα καθόλου χρήματα γιά νά πάρω τό αύ- 
τοκίνητο. Στο σπίτι μου έφθασα κατά τήν 1,30 μετά τά μεσάνυκτα. Έν τώ μεταξύ 
είχα πάρει μαζί μου καί τό ωρολόγιό μου άπό τό συρτάρι τοϋ τραπεζιού τής Ά ϊρ ις.

Κατ’ άρχάς ή ύπόθεσις αύτή έφαίνετο κάπως δύσκολη στή διερεύνησί της, άλ
λά όπως πάντοτε συμβαίνει, έτσι καί γιά τήν ύπόθεσιν αύτήν δέν χρειάσθησαν παρά 
μόνον λίγες ώρες διά νά διαλευκανθή. 'Όταν ήρχισαντκ άνακρίσεις γιά τήν έν λόγω 
δολοφονίαν ύπήρχον πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι προς έξέτασιν, άνθρωποι όμως οί 
όποιοι κερδίζουν τό ψωμί τους μέ διάφορες δουλειές τοϋ ποδαριού, κινούμενοι στούς 
κεντρικούς δρόμους τοΰ Λονδίνου, οί όποιοι ούδόλως έπροθυμοποιοΰντο νά καταθέ
σουν γιά νά διευκολύνουν τήν άνάκρισι.

_ Στο δικαστήριο ή ύπεράσπισις ύπεστήριξεν ότι ό Μαχόνεϋ έπασχεν άπό σχι
ζοφρένεια,πλήν όμως κατεδικάσθη σέ θάνατο. Συντόμως έβεβαιώθη ότι πραγματικά 
έπασχεν άπό σχιζοφρένεια καί έστάλη στο Μπρόουντμουρ, όπου άπεβίωσε ύστερα 
άπό λίγο χρόνο, ήτοι τον ’Ιούλιο τοΰ 1940.
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟ Υ  ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ Ο ΥΤΣΟ Υ

---------------'Υπό τοΰ τ. ’Ανθυπαστυνόμου χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟ ΥΚΑΚΗ ___

Σάν πρόλογο της ύποθέσεως της δολοφονίας τοΰ άστυφύλακος Πανούτσου 
Γεωργίου, άς μου έπιτραπή νά πώ δυο λόγια για τον τόπο δπου διεπράχθη, τον 
συνοικισμό της Δραπετσώνας, τής μικρής ξύλινης πολιτείας, πού άφησε έποχή γιά 
τήν άστυνομίκή δραστηριότητα πού άναπτύχθηκε σ’ αύτήν.

Στα παλιά τα χρόνια ή περιοχή αυτή ήταν ένας άγονος βοσκότοπος μέ λίγα 
διάσπαρτα χαμόσπιτα, μερικά τελωνειακά φυλάκια, τις μόνιμες δεξαμενές, τις δε
ξαμενές Βασιλειάδη καί τά λιπάσματα.

"Υστερα άπό τή Μικρασιατική καταστροφή δλος αυτός ό χώρος έγινε ό άπέ- 
ραντος συνοικισμός τής Δραπετσώνας άπό ξύλινες παράγκες, σκεπασμένες μέ τενε
κέδες καί πισσόχαρτα. Έ κεΐ έγκατεστάθησαν ταλαιπωρημένες καί δύστυχες οικο
γένειες, πού τις έξεπάτρισε ό πόλεμος.

Ή  ιδιόρρυθμη ρυμοτομία τοΰ συνοικισμού, έμοιαζε σάν ένα φουτουριστικό διά
γραμμα. Τά στενά δρομάκια του, «περάσματα» χωρίς αρχή καί τέλος, ήταν σωστός 
λαβύρινθος, πλεονέκτημα μεγάλο γιά τούς κακοποιούς.

"Ετσι, άνάμεσα στούς άγαθούς καί τίμιους κατοίκους του, άνακατώθηκε κι’ένα 
ολόκληρο μωσαϊκό άνθρώπων τού κακού. Κλέφτες, μαχαιροβγάλτες, έκβιαστές, διαρ
ρήκτες, χασισοπότες, σωματέμποροι, μεταπράτες τοΰ λευκού θανάτου, πού ξεφύτρω
ναν σάν μανιτάρια στά πιο άπίθανα σημεία τοΰ συνοικισμού, καί οί ξενοκίνητοι δά
σκαλοι τής κόκκινης προπαγάνδας πού συμπλήρωναν τον κύκλο τού εγκλήματος.

"Ολος αυτός ό παράνομος κόσμος δχι πώς άλλαξε κεφάλι, έμεινε ό ίδιος, μέ μό
νη τή διαφορά άπό φόβο στούς «μαύρους», δπως μάς έλεγαν.’Άλλοι κάπως συμμα- 
ζεύθηκαν κι’ άλλοι τράβηξαν μακρυά, δταν τον Φεβρουάριο τού 1924 έγκατεστάθη- 
κε ή ’Αστυνομία Πόλεων στο συνοικισμό. Δουλέψαμε σκληρά μέρα καί νύχτα χω
ρίς άνάπαυλα, καί δώσαμε τήν ήσυχία καί τήν άσφάλεια στή μικρή ξύλινη πόλι.

Πέρασαν άρκετά χρόνια άπό τότε, καί ήρθε ή κατοχή. Ή  μικρή έστία κακο
ποιών, πού υπήρχε σάν σπίθα κρυμμένη κάτω άπ’ τή στάχτη στο συνοικισμό, φούν
τωσε μέ μιας κι’ έγινε πιο ισχυρή. ’Απ’ αύτή ξεπετάχθηκε κι’ ένας καινούργιος κλά
δος, οί σαλταδόροι, δημιούργημα τής κατοχής, τό ίδιο έπικίνδυνοι, μέ τις ομαδικές 
ληστείες πού έκαναν σέ άνθρώπους καί σέ τροχοφόρα.

Τό έργο μας έγινε άκόμα πιό δύσκολο καί ό κίνδυνος γιά τή ζωή μας πολλα- 
πλασιάσθηκε. Κατακτηταί, έαμΐται καί κακοποιοί, λές κι’ είχαν άπό κοινού συμμα
χήσει εναντίον μας.

Οί πρώτοι μέ τήν δικαιολογία πώς έκαναν πόλεμο, οί δεύτεροι μέ τήν πρόφα- 
σι τής «άντίστασης» στον κατακαητή καί οί τρίτοι, καμουφλαρισμένοι πίσω άπ’ αυ
τούς, δροΰσαν άνενόχλητοι.

* *
Τά ξημέρωματατής4ης Φεβρουάριου 1944 σ’ένα στενό δρομάκι τής Δραπετσώ

νας βρέθηκε σκοτωμένος ένας άστυφύλακας. Πίταν ό Πανούτσος Γεώργιος, πού υ
πηρετούσε στο Θ' παράρτημα ασφαλείας τής άστυνομικής διευθύνσεως Πειραιώς. 
Ποιος τον σκότωσε κανένας δέν ήξερε, άλλά κι’ αν ήξερε ποιος θά τολμούσε νά μιλή- 
ση τήν έποχή εκείνη πού ή ζωή τού άνθρώπου ήταν πάμφθηνη; 'Όλοι άπό φόβο ε ί
χαν κλειστά μάτια, αυτιά καί στόμα.

Ή  έξακρίβωσις ενός έγκλήματος,ποτέ δέν είναι εύκολη δουλειά,πόσο μάλλον τήν
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έποχή της δολοφονίας τοϋ άστυφύλακος, πού δέ μπορούσαμε, νά προσανατολισθοΰμε 
καί νά πάρουμε γραμμές, δπως είχε διαμορφωθή ή κατάστασις. ’Ανάμεσα σέ ποιούς 
θά άναζητούσαμε τον δολοφόνο; Στούς κατακτητάς ή στούς έαμίτας μέ τά καθημε
ρινά έγκλήματά τους;

Κανείς δεν ήξερε άν αύριο θά ζοϋσε, ή αν το ονομά του θά ήταν γραμμένο σέ κά
ποιο μακάβριο τηλεφώνημα στο βιβλίο τοΰ τμήματος, ή άν ή φωτογραφία του θά έ- 
πλούτιζε το άλμπουμ φωτογραφιών πτωμάτων άγνοουμένων. Περνούσαν οί μέρες
καί σκοτάδι μυστηρίου έξακολουθοϋσε νά σκεπάζη τήν ύπόθεσι.

** *
Σ’ ένα άπόμερο καφενεδάκι τοΰ συνοικισμού σύχναζαν δύο γέροι άσπρομάλ- 

ληδες καί ρυτιδωμένοι άπο το μόχθο τής δουλειάς, ό μπάρμπα Γιώργης ό Μόμος καί 
ό καπετάν Νικόλας, θαλασσινός συνταξιούχος. Κάθε άπόγευμα περίμενε ό ένας τον 
άλλον, πάντα στο ίδιο τραπεζάκι, γιά ν’ άρχίσουν τήν κουβέντα τους γύρω στά 
περασμένα.

'Όμως τώρα καί μερικές μέρες ό καπετάν Νικόλας πρόσεξε πώς ό φίλος του 
ήταν σκεπτικός καί άμίλητος. Αυτό τον στενοχωρούσε, δέν κρατήθηκε καί τον ρώ
τησε.

—Πές μου μωρέ Γιώργη τί σοΰ συμβαίνει καί σέ βλέπω έτσι λυπημένο;
Ό  μπάρμπα Γιώργης κούνησε το κεφάλι του καί πικραμένος είπε στο φίλο 

του τον πόνο του.
—Τί νά σοΰ πώ καπετάν Νικόλα. "Ο, τι κι’ άν πώ τά μούτρα μου θά φτύσω. 

Μέ τούς άχαίρευτους τούς γυιούς μου τάχω, πού πήραν τον κακό δρόμο καί κάθε 
τόσο ή ’Αστυνομία είναι στο σπίτι μου. Τώρα μέ το τελευταίο νά δούμε πώς θά ξε
μπερδέψουμε.

—Κακομοίρη Γιώργη, μπάς καί σκότωσαν αύτοί τον άστυφύλακα;
—Ναί, αύτοί καπετάν Νικόλα, μά έτσι σέ ορκίζω στή φιλία μας κράτησέ το 

μυστικό.
Τό βράδυ γύρισε στο σπίτι του ό καπετάνιος πολύ στενοχωρημένος κι’ δταν 

τον ρώτησε ή γυναίκα του άνήσυχη τί έχει, ό άγαθος θαλασσινός τής το έμπιστεύθη- 
κε. ’Αλλά δπως συνήθως οί γυναίκες δέν κρατούν τά δικά τους μυστικά, θά μπορού
σε ή καπετάνισσα νά κρατήση ένα ξένο; Πρωί-πρωί πήγε καί το είπε στή γειτό- 
νισσά της, τήν πιστή φιλενάδα της, τήν κυρά Φροσύνη.

’Αρκετό διάστημα είχαμε πελαγώσει μέ τις άλληλοσυγκρουόμενες πληρο
φορίες πού παίρναμε. Κανένας άπο τούς ύποπτους πού πιάναμε δέν ήταν 6 ένοχος. 
"Ολοι παρουσίαζαν το άναμφισβήτητο άλλοθι τους κι’ έφευγαν έλεύθεροι. Ξαφνικά 
άπο τή γειτονιά τοΰ καπετάν Νικόλα, τοΰ φίλου τοΰ γέρο Μόμου, φωτίσθηκε 
άμυδρά το σκοτάδι πού βρισκόμαστε. Σάν πυγολαμπίδα μέσα στή νύχτα στάθηκε ή 
άκριτομύθεια τής γυναικούλας τοΰ συνοικισμού, τής κυρά Φροσύνης, τής φιλενάδας 
τής καπετάνισσας, πού τής έμπιστεύθηκε το μυστικό.

'Η κυρά Φροσύνη τό είπε στον άνδρα της κι’αύτός άπο άγανάκτησι,γιατί ήταν 
τίμιος άνθρωπος, δέν τό κράτησε. Συνάντησε τόν γνωστό του άστυφύλακα Γρηγοριά- 
δη καί τοΰ τό άπεκάλυψε. 'Η πληροφορία ήταν θετική, δπως άπεδείχθη άπο τις άνα- 
κρίσεις τοΰ Θ' άστυνομικοΰ τμήματος κι’ άπο μάς στή Γενική ’Ασφάλεια, πού τή 
διασταυρώσαμε άπο διάφορες πηγές καί βγάλαμε τό συμπέρασμα πώς οί δράσται είναι οί 
άδελφοί Μόμου. Τά ελατήρια τοΰ φόνου, ή έκδίκησις. Δέν χώνευαν, δπως μάθαμε, 
τούς άστυφύλακες Γρηγοριάδη καί Πανοΰτσο γιά τήν απηνή δίωξι πού τούς έκαναν.

Οί δυο άστυφύλακες είχαν πάρει πληροφορίες άπό κάποιο γνωστό τους καί φί
λο τής ’Αστυνομίας πώς οί άδελφοί Μόμου μέ στρατιώτας των κατακτητών έκαναν 
τις ληστείες στό Πειραιά καί στο συνοικισμό. Ποιος θά τολμούσε νά τούς καταγγεί- 
λη στις έλληνικές άστυνομικές άρχές; 'Υπήρχε ό φόβος νά πιαστούν μέ όποιαδήποτε
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ψεύτικη κατηγορία άπό τούς συνεργάτας τους καί να έξαφανισθοϋν. Γι’ αυτό οί δυο 
άδελφοί είχαν άποθρασυνθή καί δροΰσαν άνενόχλητοι. Ευνόητα ήσαν τα συμφέρον
τα των Γερμανοϊταλών άπό τούς δυο αυτούς κακοποιούς. Τέτοιους άνθρώπους μέ 
ρευστές συνειδήσεις έχρησιμοποιοΰσαν για καταδότες καί μάθαιναν τί γινόταν γύ
ρω τους.

Οί δυο άστυνομικοί πού καταπιάσθηκαν μαζί τους προσπαθούσαν να βρουν 
κατάλληλο τρόπο να τούς εξουδετερώσουν, χωρίς να έλθουν άντιμέτωποι μέ τούς κα- 
τακτητάς. ~Ηταν δύσκολη ή άποκάλυψις καί ή σύλληψίς τους. Παρά ταϋτα οί άδελ
φοί Μόμου, κάτω άπο τη μεγάλη πίεσι πού τούς έκαναν οί τολμηροί άστυφύλακες 
Πανοϋτσος καί Γρηγοριάδης, άναγκάσθηκαν να έγκαταλείψουν τον συνοικισμό.

'Η άπομάκρυνσίς τους άπο την ξύλινη πόλι,όπου είχαν τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα άπό τό έμπόριο ναρκωτικών, τούς έκανε νά πάρουν την άπόφασι νά ξε
κάνουν τούς διώκτας των. 'Ο κλήρος έπεσε στον άτυχο Πανοϋτσο, πού βρέθηκε πρώ
τος στο δρόμο τους.Έτσι τή νύχτα τής 3ης προς την 4η Φεβρουάριου τον σκότωσαν.

'Ο άστυνόμος Παπαδάτος πού είχε άναλάβει την ύπόθεσι τής δολοφονίας τού 
Πανούτσου, έσχημάτισε μιά ομάδα άπό άστυφύλακες καί μ’ έθεσε επί κεφαλής.

—Πρέπει νά πιαστούν οί δολοφόνοι τού συναδέλφου σας, μάς είπε.
Άπό τήν στιγμή έκείνη βαλθήκαμε μέ κάθε τρόπο νά τούς άνακαλύψουμε. 

Έ ν τώ μεταξύ,άπό κάποιες θετικές πληροφορίες,μάθαμε πώς ό ένας άπό τούς άδελ- 
φούς,ό Πέτρος, κρυβόταν σέ φιλικό του σπίτι στο Ν. Φάληρο, κοντά στο μνημείο Κα- 
ραϊσκάκη. Ποιο ήταν όμως τό σπίτι αύτό; 'Οπωσδήποτε έπρεπε νά κάνουμε μιά συ
στηματική έρευνα στή περιφέρεια αύτή.

Στό πρόσωπο δέν τον γνωρίζαμε, μά άπό τήν φωτογραφία του πού είχαμε πά
ρει άπό τά άρχεΐα τής σημάνσεως θά τον άναγνωρίζαμε, αν τον συναντούσαμε στό 
δρόμο μας.

«Τύπος έπικίνδυνος καί αίμοβόρος κακοποιός», άνέφερε ό άτομικός του φάκελος. 
’Εκτός άπό τό φόνο τού Πανούτσου είχε κ ι’ άλλες εκκρεμότητες μέ τήν ’Ασφάλεια 
άπό εντάλματα συλλήψεως γιά προμελετημένα τραύματα καί γιά ένοπλη έπίθεσι 
έναντίον άστυνομικών.

Τό πρωί τής 16 Μαρτίου 1944 ξεκινήσαμε άπό τήν ’Ασφάλεια οί άστυφύλα
κες Χατζητσομπάνης, Φούντης, Μπαμπίκης, Άγοράκης κι’ έγώ, πού άποτελού- 
σαμε τήν ομάδα διώξεως τού Μόμου, μέ πρόγραμμα τήν έρευνα τών περιφερειών 
τών Ζ' καί Η' άστυνομικών τμημάτων (δηλ. Καμίνια, Λαχαναγορά, Ρέντη, καί 
Ν. Φάληρο).

Τέσσερες ολόκληρες ώρες πεζοπορούσαμε. Έφθασε μεσημέρι καί δέν είχαμε 
κανένα άποτέλεσμα.Μά όπως προχωρούσαμε στήν όδόΚρήνης καί πριν φθάσουμε στό 
γνωστό ύποπτο καφενεδάκι τού μπάρμπα Σιάνη, βλέπουμε κάποιον μέτριου άναστή- 
ματος, μέ μιά χονδρή μαύρη πατατούκα, νά βγαίνη βιαστικός, νά κοιτάζη έρευνητικά 
τό δρόμο καί νά φεύγη τρεχάτος προς τήν άντίθετη άπό μάς κατεύθυνσι. 'Η παρά
ξενη φυγή τού άνθρώπου αύτού μάς έκανε έντύπωσι, κι’ είπαμε μεταξύ μας:

—Σίγουρα θάναι κάποιος πονηρός.
Τού φωνάξαμε νά σταματήση, μά έκεϊνος έτρεχε άκόμα περισσότερο. Έ τσι 

άναγκασθήκαμε νά τόν καταδιώξουμε. "Οπως τον κυνηγούσαμε προσέξαμε πώς είχε 
διαρκώς τό χέρι του στήν τσέπη τής πατατούκας του.

—Κάτι τό ύποπτο θάχη έπάνω του, είπα στούς άστυφύλακες. Καί γιά νά τόν 
άναγκάσουμε νά σταματήση, τόν πυροβολήσαμε γιά έκφοβισμό.

"Οταν κατάλαβε πώς τόν πλησιάζαμε, έβγαλε άπό τήν τσέπη τής πατατούκας 
του κάποιο άντικείμενο καί τό έρριξε τρέχοντας σ’ ένα ξεροπήγαδο. "Ομως σέ λίγη 
άπόστασι βρέθηκε μπροστά στό περιτοίχισμα τού έγκαταλελειμμένου γαλλικού νε-
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κροταφείου, πού τον άνάγκασε νά άνακόψη το δρόμο του. ’Εκεί τον προλάβαμε, καί 
ό άγνωστος πού κυνηγούσαμε έπεσε στα χέρια μας.

’Ηταν ένας τριανταπεντάρης γεροδεμένος άνδρας, μέτριου αναστήματος, πού 
ή έμφάνισίς του έπρόδιδε άνθρωπο τοϋ υποκόσμου.

—Πώς λέγεσαι; τον ρώτησα.
—Κανάκης Ευστάθιος, άπάντησε, λαχανιασμένος άπό το τρέξιμο.
—Γιατί έτρεχες; τί πέταξες στο ξεροπήγαδο;
Δεν μοϋ έδωσε καμμιά άπάντησι. Στο μεταξύ τοϋ κάναμε σωματική έρευνα. 

Βρήκαμε στις τσέπες του μια μικρή ποσότητα χασίς καί άρκετά τσιγαρλίκια, όπως 
λέγονται στή χασικλίδικη γλώσσα, έτοιμα για κατανάλωσι.

—"Ωστε γ ι’ αυτά έτρεχες; τοϋ είπα. Πάντως καταλαβαίνεις πώς θά πάμε μέχρι 
την ’Ασφάλεια.

Τά στοιχεία πού μάς έδωσε συμφωνούσαν άπόλυτα μέ τήν γερμανική ταυτό
τητα πού τοϋ βρήκα επάνω του. «Κανάκης Ευστάθιος τοϋ Νικολάου, έτών 35, έρ- 
γάτης, κάτοικος Ν. Φαλήρου, Ίγγλέση άριθ. 134».

"Οπως όμως έκανα έλεγχο στήν ταυτότητα, ή φωτογραφία καί τά χαρακτηρι
στικά του μοϋ . παρουσίασαν τον άνθρωπο πού άναζητούσαμε. Δεν μοϋ έμενε καμμιά 
άμφιβολία πώς είναι αυτός. Πραγματικά σέ λίγο ώμολόγησε πώς είναι ό Πέτρος 
Μόμος, γιατί ήξερε πώς υστέρα άπό λίγη ώρα θά άναγνωριζόταν στήν ’Ασφάλεια.

—Καί τήν ταυτότητα ποϋ τή βρήκες Μόμο; τον ρώτησα.
—Τήν έκλεψα άπό μιά γκαρνταρόμπα, άπό τό σακάκι ένός εργάτου στό λιμάνι. 

Ξεκόλλησα τή φωτογραφία κι’ έβαλα τή δική μου.
Κατόπιν ξεκινήσαμε γιά τήν ’Ασφάλεια. Γιά τό φόνο του Πανούτσου δεν τοϋ 

είπαμε τίποτα. ’Αφήσαμε τήν περίπτωσι αυτή στον άστυνόμο.
"Οταν φτάσαμε στό τμήμα άνέφερα στον άστυνόμο Παπαδάτο μέ κάθε λεπτο

μέρεια τή καταδίωξι καί τή σύλληψί του. 'Ύστερα άπό τή άναφορά μου ό άστυνόμος 
πήρε τον Μόμο στό γραφείο του"γιά άνάκρισι.

—Πριν άπ’ όλα Μόμο θά μοϋ πής πώς καί άπό ποϋ προμηθεύθηκες τό χασίς.
'Ο Μόμος μ’ ευκολία είπε ένα όνομα.
—Αύτό θά τό δοΰμε αν είναι άλήθεια. Καί τί ήταν εκείνο πού πέταξες στό ξε

ροπήγαδο ;
—Δέν πέταξα τίποτα. "Οταν έτρεχα κοντοστάθηκα. Αύτό ήταν όλο.
Έν τώ μεταξύ όμως έφθασε ό άστυφύλακας Άγοράκης, πού παρέμεινε νά έ- 

ρευνήση τό ξεροπήγαδο, φέρνοντας ένα πιστόλι μάρκας «Μπράουνιγκ» μέ τή δεσμίδα 
του γεμάτη σφαίρες. Είχε σοβαρό λόγο ό αίμοβόρος κακοποιός Μόμος νά προτιμήση 
νά πετάξη τό πιστόλι του καί νά μήν άντισταθή.”Ηθελε νά άπαλλαγή άπό τό πειστή
ριο τοϋ έγκλήματός του.

Ό  Μόμος όταν είδε τό πιστόλι του στά χέρια τοϋ άστυνόμου προσπάθησε 
νά άρνηθή, μά δέν μπόρεσε ώς τό τέλος καί ώμολόγησε.

—Ναι, είναι δικό μου, είπε. Τό πέταξα γιά νά μή τό βροΰν έπάνω μου.
—Καί ποϋ τό βρήκες εσύ; τον ρώτησε ό άστυνόμος.
—Πάει καιρός πού τ ’ άγόρασα άπό έναν ’Ιταλό στρατιώτη.

. Τότε ό άστυνόμος έβγαλε άπό τό συρτάρι τοϋ γραφείου του τό ντοσιέ τής ύπο- 
θέσεως τοϋ φόνου τοϋ Πανούτσου καί έδιάβασε τήν έκθεσι τοϋ ίατροδικαστοΰ, πού 
έγραφε : - «Τό βλήμα πού βρέθηκε στό πτώμα τοϋ άστυφύλακος είναι άπό πιστόλι 
συστήματος Μπράουνιγκ».

( Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Άρθρον 47.
’Επιθεωρήσεις.

1. Πάντα τά έν Έλλάδι κυκλοφοροΰντα οχήματα ΰπόκεινται εις έλεγχον (επι
θεώρησήν ), διατασσόμενον περιοδικώς δι’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργοϋ Συγκοινωνιών. 
'Ο έλεγχος (έπιθεώρησις) των άπογεγραμμένων άγροτικών μηχανημάτων διατάσ- 
σεται δι’ άποφάσεων του 'Υπουργοϋ Γεωργίας.

"Αν περί οχήματος τίνος γεννώνται άμφιβολίαι περί της άσφαλοϋς καί άθορύ- 
βου λειτουργίας του αί ύπό τοΰ 'Υπουργοϋ Συγκοινωνιών έξουσιοδοτημέναι Άρχαί 
δύνανται να διατάξωσι την έκτακτον έπιθεώρησιν αύτοΰ.

2. "Οστις δεν προσέρχεται εις διατασσομένην έπιθεώρησιν τοΰ οχήματος του 
τιμωρείται διά προστίμου τουλάχιστον τριών χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.

’Άρθρον 48.
Μεταβολή στοιχείων.

Μετά πάσαν μεταβολήν τών έν τή άδεια κυκλοφορίας άναγεγραμμένων στοι
χείων παντός οχήματος άπαιτεΐται έκδοσις νέας άδειας μετά προηγουμένην έπιθεώ- 
ρησιν καί πιστοποίησιν τών νέων στοιχείων ύπό τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υ 
πουργείου Συγκοινωνιών ή παρά τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ
γίας, προκειμένου περί άπογεγραμμένων άγροτικών μηχανημάτων.

Εις περίπτωσιν άντικαταστάσεως τοΰ πλαισίου προσαπαιτεΐται καί ή προσκό- 
μισις πιστοποιητικοΰ, περί τών τεχνικών στοιχείων τούτου καί τής προελεύσεώς του.

Ά ν  διαπιστωθή ύπό οίουδήποτε άρμοδίου δτι δεν έτηρήθησαν αί διατάξεις τής 
προηγουμένης παραγράφου έντός προθεσμίας ένός μηνός άπό τοΰ χρόνου τής γενο- 
μένης μεταβολής τών στοιχείων, άφαιρεΐται ή άδεια μέχρι τής έκδόσεως νέας τοιαύ- 
της κατά τά άνωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 49.
Χαρακτηρισμός καί χρησιμοποίησις αύτοκινήτων καί λοιπών όχημάτων.

1. Τά αυτοκίνητα, αί μοτοσυκλέτται, τά μοτοποδήλατα καί τά ρυμουλκούμενα 
προορίζονται:

α) Διά τήν μεταφοράν προσώπων.
β) Διά τήν μεταφοράν πραγμάτων.
γ ) Διά τήν σύγχρονον μεταφοράν προσώπων καί πραγμάτων.
δ) ΔΓ έλξιν.
ε) Δι’ ειδικήν χρήσιν ή εΐδικάς μεταφοράς.
2. Άπό άπόψεως χρήσεως τά ώς άνω οχήματα διακρίνονται:
α) Εις Δημοσίας χρήσεως καί
β) εις ’Ιδιωτικής χρήσεως.
Δημοσίας χρήσεως χαρακτηρίζονται τά οχήματα δι’ ών έκτελοΰνται μεταφο- 

ραί προσώπων ή πραγμάτων ή μικταί έπί ολική ή μερική μισθώσει ή έπί κομίστρω 
κατ’ έπιβάτην, ιδιωτικής δέ χρήσεως έκεϊνα, δΓ ών έκτελοΰνται μεταφοραί προσώ-
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πων μέν άνευ καταβολής κομίστρου, πραγμάτων δέ άνηκόντων εϊς τον ιδιοκτήτην 
ή κάτοχον, ύπό ορούς καί προϋποθέσεις, καθοριζομένας διά Διατάγματος έκδιδομέ- 
νου προτάσει τοΰ Ύπουργοϋ Συγκοινωνιών.

Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα μετά κανίστρου, δι’ ών μεταφέρονται μόνον πρό
σωπα, υπάγονται άποκλειστικώς εις τήν κατηγορίαν των ιδιωτικής χρήσεως.

’Άρθρον 50.
’Άδεια κυκλοφορίας καί ταξινόμησις.

1. Τά αύτοκίνητα, αί μοτοσυκλέτται καί τά ρυμουλκούμενα δέν έπιτρέπεται 
νά κυκλοφορήσωσιν έν τή χώροι, εάν δέν εχωσιν άπογραφή καί ταξινομηθή, ως ό Νό
μος ορίζει καί δέν είναι έφωδιασμένα δι’ άδειας κυκλοφορίας, χορηγουμένης κατά τάς 
έκάστοτε ίσχυούσας είδικάς διατάξεις ύπό του Ύπουργοϋ Συγκοινωνιών ή τών υπό 
τούτου έξουσιοδοτουμένων ’Αρχών.

2. Τά έν τή άδεια κυκλοφορίας σημειούμενα στοιχεία, ή έν περιπτώσει μετα
βολών ένημέρωσις αύτής, ή χορήγησις άδειας δι’ ειδικήν κυκλοφορίαν (φύλλον πο
ρείας) ρυθμίζονται ύπό τών έκάστοτε ειδικών περί τούτων διατάξεων.

’Άρθρον 51.
Πινακίδες άριθμοϋ κυκλοφορίας. Διακριτικόν σήμα έθνικότητος.
1. Τά οχήματα έν γένει, εξαιρέσει τών χειροκινήτων καί ζωηλάτων, δέν επι

τρέπεται νά κυκλοφορήσωσιν εις τήν χώραν, αν δέν είναι έφωδιασμένα διά πινακί
δων άριθμοϋ κυκλοφορίας τής τελευταίας άπογραφής καί ταξινομήσεως αυτών.

Αί πινακίδες άναρτώνται επί τοΰ οχήματος καθ’ δν τρόπον ορίζεται ύπό τών 
έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων, αί δέ έπ’ αυτών ενδείξεις επιβάλλεται νά είναι πάν
τοτε εύκρινώς όραταί.

2. 'Ο τρόπος καί ή διαδικασία κατασκευής καί χορηγήσεως τών πινακίδων 
κυκλοφορίας, τής άντικαταστάσεως αύτών έν περιπτώσει άπωλείας, καταστροφής ή 
φθοράς αύτών, αί περιπτώσεις χορηγήσεως δοκιμαστικών ή προσωρινών πινακίδων 
ρυθμίζονται δι’ άποφάσεων τοΰ Ύπουργοϋ Συγκοινωνιών.

3. Τά αυτά ώς άνω οχήματα δέν έπιτρέπεται νά έξέλθουν τών ορίων τής χώ
ρας, αν έκτος τών πινακίδων, περί ών αί προηγούμεναι παράγραφοι, δέν είναι έφω- 
διασμένα καί διά διεθνοΰς διακριτικοΰ σήματος αύτοκινήτων τοΰ Έλληνικοΰ Κρά
τους. Τό σήμα τοΰτο έκ λευκής έλλειψοειδοΰς πλακός διαστάσεων ύψους (εις τό κέν- 
τρον) 11,5 έκατοστών καί μήκους (εις τό κέντρον) 17,5 έκατοστών, φέρει τά λατι
νικά στοιχεία GR μελανοΰ χρώματος, ύψους 8 έκατοστών καί πλάτους 1 έκατοστοΰ, 
τοποθετείται δέ έπί τοΰ όπισθεν μέρους τοΰ αύτοκινήτου, πλησίον τής πινακίδας άρι- 
θμοΰ κυκλοφορίας καί κατά τρόπον εύκρινώς ορατόν.

4. Τά διά πινακίδων άριθμοϋ κυκλοφορίας τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους έφωδια- 
σμένα οχήματα άπαγορεύεται νά φέρωσι διεθνές διακριτικόν σήμα ξένου Κράτους.

Αύτοκίνητα, μοτοσυκλέτται καί ρυμουλκούμενα παντός ξένου Κράτους, άπα- 
γορεύεται νά κυκλοφορήσωσιν έν Έλλάδι, έάν δέν είναι έφωδιασμένα διά μόνου τοΰ 
διεθνοΰς διακριτικοΰ σήματος έθνικότητος των.

Άρθρον 52.
Πιστοποιητικόν κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων καί ποδηλάτων.
Τά μοτοποδήλατα καί ποδήλατα δέν έπιτρέπεται νά κυκλοφορήσωσιν εις τήν 

Χώραν άν δέν έχωσι προηγουμένως έφοδιασθή διά πιστοποιητικού κυκλοφορίας, έκ- 
διδομένου ύπό τοΰ Ύπουργοϋ Συγκοινωνιών ή τών ύπό τούτου έξουσιοδοτουμένων 
’Αρχών.
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Τδ περιεχόμενον τοϋ πιστοποιητικού κυκλοφορίας καί ή διαδικασία χορηγή- 
σεως αύτοϋ ρυθμίζονται ύπδ των έκάστοτε ίσχυουσών ειδικών διατάξεων.

’Άρθρον 53.
Ά φαίρεσις αδειών κυκλοφορίας καί πινακίδων αριθμών κυκλοφορίας.

' Η άδεια κυκλοφορίας καί αί πινακίδες άριθμών κυκλοφορίας άφαιροΰνται κατά 
τας ύπδ των έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων καθοριζομένας περιπτώσεις, ετι δέ :

α) "Οταν δέν ύφίστανται πλέον οί δροι διά την άσφαλή κυκλοφορίαν τοϋ οχή
ματος καί

β ) δταν έκλείψωσιν αί προϋποθέσεις διά τήν χορήγησιν αύτών.

"Αρθρον 54.
Παΰσις κυκλοφορίας.

1. Έν περιπτώσει καθ’ ήν αύτοκίνητον, μοτοσυκλέττα ή ρυμουλκούμενον ήθε
λε καταστραφή ή διαλυθή ή έξαχθή όριστικώς εις τήν άλλοδαπήν, δ έπί τής άδειας 
κυκλοφορίας αύτοϋ άναγραφόμενος ώς ιδιοκτήτης του οφείλει νά ύποβάλη σχετικήν 
δήλωσιν πρδς τήν άρμοδίαν Οικονομικήν Εφορίαν καί νά παραδώση εις αυτήν τήν 
άδειαν κυκλοφορίας καί τάς πινακίδας άριθμών κυκλοφορίας τοϋ οχήματος. Αί-λε- 
πτομέρειαι τής έφαρμογής τής παρούσης διατάξεως ρυθμίζονται διά κοινών άποφά- 
σεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Συγκοινωνιών.

2. Προκειμένου περί άπογεγραμμένου άγροτικοϋ μηχανήματος, ό επ’ όνόμά
τι τοϋ οποίου έξεδόθη ή άδεια κυκλοφορίας αύτοϋ ύποχρεοΰται εις τάς άνωτέρω περι
πτώσεις δπως παραδώση ταύτην καί τάς πινακίδας εις τήν άρμοδίαν Διεύθυνσιν Γεωρ
γίας Νομοΰ.

"Αρθρον 55.
'Όστις παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 49 έως 54 τοϋ παρόντος, τιμω

ρείται διά προστίμου πεντακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά 
κράτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
"Αρθρον 56.

Διαστάσεις καί βάρη άγροτικών μηχανημάτων.
α) Τδ μέγιστον δριον τών διαστάσεων καί βαρών τών έπί πάσης δδοΰ κυκλο- 

φορούντων άγροτικών μηχανημάτων, τροχοφόρων ή έπί έρπυστριών κινουμένων, κα
θορίζεται έκάστοτε διά Βασιλικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τών έπί τής 
Γεωργίας, Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων 'Υπουργών.

β) ’Αγροτικά μηχανήματα, ών αί διαστάσεις ή τδ βάρος υπερβαίνει τά έκά
στοτε καθοριζόμενα άνώτατα δρια, έπιτρέπεται νά κυκλοφορήσωσι κατόπιν άδειας, 
παρεχομένης ύπδ τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων "Εργων ή τών ύπδ τούτου έξουσιοδοτου- 
μένων ’Αρχών, έφ’ής δέον νά σημειοΰνται αί οδοί διελεύσεως καί δ χρόνος κυκλοφο
ρίας τούτων.

"Αρθρον 57.
Έ λξις άγροτικών μηχανημάτων.

α) Οί άγροτικοί έλκυστήρες έπιτρέπεται νά έλκωσιν έπί οδών περισσότερα τοϋ 
ενδς άγροτικά μηχανήματα, αν ταΰτα είναι έφωδιασμένα διά συστημάτων τροχοπε-
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δήσεως, χειριζομένων άπό τής θέσεως τοϋ όδηγοϋ του έλκυστήρος καί το ολικόν μή
κος του συρμοΰ δέν ύπερβαίντ) τά-14 μέτρα.

Άδειοι τοϋ ‘Υπουργού Γεωργίας ή των ύπό τούτου έξουσιοδοτουμένων ’Αρ
χών, δύνανται νά έξαιρεθώσι των άνωτέρω περιορισμών άγροτικοί συρμοί, ώς άλω- 
νιστικά καί θεριζοαλωνιστικά συγκροτήματα, αν τό βαρύτερον έκ τών ρυμουλκουμέ
νων άγροτικών μηχανημάτων τοϋ συρμοΰ ή τοϋ συγκροτήματος είναι έφωδιασμέ- 
νον δι* ίδιου συστήματος πεδήσεως, λειτουργοΰντος τή έπενεργεία εΐδικοΰ τροχοπε- 
δητοϋ.

β) ’Αγροτικοί έλκυστήρες ταχύτητος άνωτέρας τών 30 χιλιομέτρων ώριαίως 
έπιβάλλεται νά είναι έφωδιασμένοι διά δύο συστημάτων πεδήσεως άνεξαρτήτων άλ- 
λήλων. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 36 παράγραφος 1 τοϋ παρόντος έ'χουσιν άνάλογον 
εφαρμογήν έν προκειμένω.

Έλκυστήρες ταχύτητος μικροτέρας τών 30 χιλιομέτρων ώριαίως έπιτρέπε- 
ται νά είναι έφωδιασμένοι δι’ ένός μόνον συστήματος πεδήσεως, αν τοΰτο καθιστά 
δυνατήν τήν πέδησιν καί έν άπουσία τοϋ όδηγοϋ ή έτέρου προσώπου έπενεργοϋντος 
έπ’ αύτοΰ.

γ ) ’Αγροτικοί έλκυστήρες δέν έπιτρέπεται νά έλκωσιν έπί οδών περισσότερα 
τοϋ ένός έμφορτα οχήματα. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 36 παράγραφοι 1 καί 2 τοϋ 
παρόντος έχουσι καί έν προκειμένω άνάλογον έφαρμογήν.

’Άρθρον 58.
’Εξαρτήματα καί βοηθητικά όργανα άγροτικών μηχανημάτων.
α) Τά τροχοφόρα άνευ έλαστικών ή έπί έρπυστριών κινούμενα άγροτικά μη

χανήματα έπιβάλλεται, ίνα κυκλοφορώσιν έπί τών οδών, 8πως είναι έφωδιασμένα 
διά συσκευών, δι’ ών άποφεύγηται ρύπανσις, βλάβη ή υπερβολική φθορά τοϋ όδικοΰ 
καταστρώματος.

β) Τά άγροτικά μηχανήματα, τά κινούμενα δι’ ιδίας δυνάμεως καί τά ρυμουλ- 
κούμενα έπιβάλλεται νά είναι έφωδιασμένα διά συστήματος πεδήσεως ικανού νά συγ- 
κρατή τό όχημα κατά τρόπον άσφαλή. Τά έκ τούτων λειτουργοΰντα διά κινητήρων 
έσωτερικής καύσεως έπιβάλλεται όπως είναι έφωδιασμένα διά σιγαστήρων, ώς καί 
συλλεκτών τών έξερχομένων κατά τήν λειτουργίαν τών κινητήρων διαπύρων σωμα
τιδίων (σπινθήρων).

γ ) Οί γεωργικοί έλκυστήρες, ίνα κυκλοφορώσιν έπί τών οδών, έπιβάλλεται 
όπως είναι έφωδιασμένοι δι’ ήχητικοΰ οργάνου, ικανής έντάσεως.

δ ) Οί γεωργικοί έλκυστήρες έπιβάλλεται όπως φέρωσι πινακίδα τοϋ έργοστα- 
σίου κατασκευής, έπί τής οποίας νά σημειοΰνται ό τύπος, τό έργοστάσιον, ή χώρα 
καί τό έτος κατασκευής, τό μέγιστον συνολικόν βάρος, ώς καί ή ισχύς καί αί στρο- 
φαί τοϋ κινητήρος.

"Αρθρον 59.
Σύστημα φωτισμού καί οπτικής σημάνσεως άγροτικών μηχανημάτων.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 37 τοϋ παρόντος περί συστήματος φωτισμού καί ο

πτικής σημάνσεως οχημάτων έν γένει, έφαρμόζονται καί έπί άγροτικών μηχανημά
των, κινουμένων δι’ ιδίας δυνάμεως, ώς καί έπί ρυμουλκουμένων άγροτικών μηχα
νημάτων μεταφοράς πραγμάτων.

Έ πί τών λοιπών άγροτικών ρυμουλκουμένων αί άνωτέρω διατάξεις έφαρμό- 
ζονται έάν ταΰτα καλύπτουσι τά όπισθεν φώτα τοϋ έλκοντος οχήματος.

Τά άγροτικά μηχανήματα έπιτρέπεται νά φέρωσιν έπιπροσθέτως ειδικόν προ
βολέα, χρησιμοποιούμενοι άποκλειστικώς κατά τήν έκτέλεσιν μηχανοαγροτικών έρ- 
γασιών. (Συνεχίζεται)
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Ύπο τοϋ Ύπαστυνόμου Α' χ. ΧΑΡ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Μας είναι γνωστά άπό την ιστορίαν επίσης τα της καταστροφής τοϋ στόλου τοϋ Δαρείου 
στην Χερσόνησον τοϋ ’Άθω, κατά τό έτος 493 π.Χ. καί τά τής προσπάθειας διανοί- 
ξεως διώρυγος άπό τον Ξέρξη διάνά περάση τον μεγάλο στόλο των Περσών, δπως γνω
στοί θά πρέπει νά μας είναι οί τόσοι θρΰλοι άναφορικά μέ τον Μέγα ’Αλέξανδρο, την 
έκ τοϋ ορούς διέλευσιν τής Παναγίας κ.ά.π. Οί πρώτοι κάτοικοι, τέλος, πού κατώ- 
κησαν τον Ά θω , πιστεύεται δτι ή σαν Πελασγοί, δπως δέ άναφέρει ό Θουκυδίδης 
καί άλλοι λαοί, μεταξύ των οποίων Βισάλται, Ήδώνες καί Κρηστώνες. Τούτων έκυ- 
ριάρχουν οί άπό τήν Εύβοιαν άποικοι, οί όποιοι καί έδωσαν σέ δλην τήν χερσόνησον 
την ονομασίαν Χαλκιδική, έξ αιτίας τοϋ δτι ώρμήθησαν άπό τήν Χαλκίδα, τήν καί 
τότε «νύμφην τής Εύβοιας».

Πολλοί ιστορικοί διαφωνούν περί τοϋ πότε διεδόθη ό χριστιανισμός στον Ά θω . 
Έπικρατεστέρα πάντως φαίνεται ή γνώμη τοϋ δτι διεδόθη έπί των ήμερων τοϋ Α 
ποστόλου Παύλου, ό όποιος καί διήλθεν έκ τής πόλεως ’Απολλωνίας τοϋ Άθωνος, 
μεταβαίνων άπό τούς Φιλίππους στην Θεσσαλονίκην (ΓΙρ. Άποστ. ΙΖ' 1). Σώζον
ται έν τούτοις παραδόσεις, κατά τάς οποίας ή Θεομήτωρ μετέβη στο Ά γιον ’Όρος 
καί έκτοτε οί κάτοικοι έγιναν χριστιανοί, δπως καί διά στόματος των μοναχών παρα- 
δίδεται δτι ό Κωνσταντίνος ό Μέγας έκτισε ναούς σέ διάφορα μέρη τοϋ 'Αγίου ’Ό 
ρους. Τό ίστορικώς μή άμφισβητούμενον είναι δτι κατά τον Δ’ αιώνα ύπήρχαν πολ
λοί χριστιανοί στον Ά θω  καί πρώτος ήσυχαστής μετέβη έκεΐ ό δσιος Πέτρος ό ’Α
θωνίτης, κατά τά τέλη τοϋ Ζ' αΐώνος.

«Ά γιον ’Όρος» μετωνομάσθη ό Ά θω ς κατά τήν περίοδον τής Μακεδονικής 
Δυναστείας, δτε καί κατέστη μέγα κέντρον τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας άφοΰ έν τώ 
μεταξύ είχον άπολεσθή ή Παλαιστίνη καί ή Αίγυπτος, πρώτες εστίες τοϋ μοναχικού 
βίου τοϋ Χριστιανισμού. Χρυσόβουλλον έγγραφον τοϋ Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοϋ πάν
τως, προς τήν μονήν τής Μεγίστης Λαύρας κατά τό έτος 1144, έπιβάλλει όριστικώς 
τήν ονομασίαν. «Εφεξής, τονίζει τό έγγραφον, τό δρος Ά θω  καλεΐσθαι Ά γ ι ο ν  
’Ό ρ ο ς  παρά πάντων».

Άπό τό έτος 963, ως προείπομεν, άρχίζει νά στρέφεται προς τό Ά γιον ’Όρος 
τό ένδιαφέρον τοϋ μοναχισμού καί τών βυζαντινών αύτοκρατόρων. Ή  πρώτη μονή, 
ή τής Μεγίστης Λαύρας, έκτίσθη διά χρημάτων τοϋ στρατηγού καί άπό τού ίδιου 
έτους, 963, αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Νικηφόρου Φωκά. Ό  ίδιος ό Νικηφόρος 
Φωκάς, σκεπτόμενος πάντοτε νά περιβληθή τό μοναχικόν σχήμα, έδώρησε προς τον 
μοναχόν Αθανάσιον τον Αθωνίτην μεγαλοπρεπή χαλκίνήν πύλην τού νάρθηκος τής 
μονής, σωζομένην καί σήμερον, καθώς καί πολλά ιερά λείψανα. Όλίγα έτη άργότε- 
ρον, τό 980 καί ζώντος άκόμη τού οσίου Αθανασίου, κτίζεται ή μονή τών Ίβήρων 
άπό τον στρατηγόν Τουρνίκιον καί τον άρχοντα τής παρά τόν Καύκασον Ίβηρίας, 
σημερινής Γεωργίας, Δαυίδ, μέ προστάτιδα τήν θαυματουργόν εικόνα τής Παναγίας 
τής Πορταίτισσας. Συγχρόνως σχεδόν, μεταξύ 972 καί 9Β0, ιδρύεται ή μονή τού 
Βατοπεδίου άπό τρείς πλουσίους Άδριανουπολίτας άδελφούς, τούς Αθανάσιον, Α ν 
τώνιον καί Νικόλαον, μέ προστάτιδα τήν θαυματουργόν εικόνα Ευαγγελισμού τής 
Θεοτόκου. Τό δνομα «Βατοπεδίου» ή μονή έλαβε προφανώς άπό τό βατώδες τού έδά- 
φους. Τά τρία αυτά μοναστικά ιδρύματα, τά όποια κατά τήν διαδρομήν τού χρόνου 
ύπέστησαν σοβαράς καταστροφάς καί ήλλαξαν ως έκ τούτου μορφήν έν μέρει, άπο- 
τελοΰν τά πρωτεία στήν ίεραρχικήν τάξιν μέχρι σήμερον. Ά ς  σημειωθή δτι ή μονή 
τής Μεγίστης Λαύρας άριθμοΰσε περί τά μέσα τού ΙΑ' αΐώνος άνω τών 700 μονα
χών, τιμάται δέ μέχρι σήμερον επ’ όνόματι τού ίδρυτοΰ της Αθανασίου τού Άθωνί-
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του. Έ κ των άλλων μονών άνηγέρθησαν κατά τον Γ αιώνα: Ξηροποτάμου, Δοχεια- 
ρίου, Φιλόθεου, 'Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφώντος, Έσφιγμένου, Καστα- 
μονίτου, Ζωγράφου (βουλγαρική). Τον ΙΑ' αιώνα: Καρακάλλου, 'Αγίου Πεντελεή- 
νομος (ρωσική). Τον ΙΒ' αιώνα ή μονή Χιλιανδρίου (σέρβική). Τον ΙΓ' αιώνα ί- 
δρύθη ή μονή Κουτλουμουσίου καί τον ΙΔ' αιώνα αί μοναί Διονυσίου, Παντοκράτο- 
ρος, Σίμωνος Πέτρα, Γρηγορίου. Έ κ τών είκοσι λοιπόν αύτών μονών, είναι έλληνι- 
καί αί δέκα έπτά καί αί υπόλοιποι τρεις ρωσική, βουλγαρική καί σέρβική. ’Αξίζει 
να σημειωθή δτι ή μονή 'Αγίου Παντελεήμονος ήτο έλληνικωτάτη μέχρι τοΰ 1840, 
δτε ήρχισαν εισερχόμενοι Ρώσοι μοναχοί καί έγινε κατορθωτόν νά άποβοϋν ισάριθμοι 
μετά τών Ελλήνων έντός ολίγων ετών. Τό έτος 1875 έξελέγη Ρώσος ήγούμενος καί 
έκτοτε ή μονή έγινεν πλήρως ρωσική. Καί τά δέκα έπτά αυτά μοναστήρια, δπως καί 
τά της Μεγίστης Λαύρας, Ίβήρων καί Βατοπεδίου, ύπέστησαν πολλάς καταστροφάς 
κατά τήν πορείαν τών αιώνων καί ώς έκ τούτου μετεβλήθη σέ πολλά σημεία ή αρχι
κή μορφή των.

** *
Δέν θά ήτο άσκοπον νά παρατεθούν ένταΰθα καί ολίγα ώς προς τούς δρους τών 

μοναστικών γενικώς ιδρυμάτων, δπως οί δροι αυτοί έξεκίνησαν άπό τοΰ δεκάτου αΐ- 
ώνος καί εξακολουθούν υφιστάμενοι μέχρι σήμερον. Διαιρούνται λοιπόν εις έξ τάξεις 
τά ιδρύματα της 'Αγιορείτικης Πολιτείας ή Δημοκρατίας, τάς έξης: Μονάς ή μονα
στήρια, σκήτας, κελλία, καλύβας, καθίσματα καί ησυχαστήρια.

'Η Μο ν ή ,  ίδρυμα κυρίαρχον καί αύτοδιοίκητον, έχει ίδρυθή διάπράξεως τών 
βυζαντινών αύτοκρατόρων, τοΰ «αύτοκρατορικοΰ χρυσοβούλλου» δπως εξακολουθεί 
νά λέγεται τό έγγραφον αύτό τών βυζαντινών, ή διά «πατριαρχικού συγιλλίου». 'Η 
πράξις καθορίζει δρια μονής, αριθμόν μοναχών καί λοιπά οργανωτικά ζητήματα. Τό 
οικουμενικόν πατριαρχεΐον άσκεΐ πνευματικήν μόνον δικαιοδοσίαν έπί τών μονών. Αί 
μοναί είναι είκοσι, ώς προείπομεν, καί ό άριθμός αύτός, άνέκαθεν άνεγνωρισμένος 
άπό τήν Εκκλησίαν καί τήν Πολιτείαν, δέν δύναται ούτε νά αύξηθή ούτε νά έλαττω- 
θή. Τών είκοσι αύτών μονών προΐστανται είκοσι ήγούμενοι, ολόκληρος δέ ή πολιτεία 
διοικεΐται θρησκευτικώς ύπό τής ίεράς έπιστασίας. 'Η Σ κ ή τ η ,  ίδρυμα μοναστι
κόν στο έδαφος κάθε κυριάρχου μονής, ιδρύεται διά πράξεως τής μονής στήν οποίαν 
άνήκει. Συνολικώς υπάρχουν δώδεκα σκήται. To Κ ε λ λ ί ο ν, ίδρυμα μοναστικόν 
καί σέ έδαφος κυριάρχου μονής, έχει τεμάχιον εδάφους μέ Ivflt ναΐδριον καί παραχω- 
ρεΐται μέ πραξιν τής μονής σέ τρία πρόσωπα, κατά σύστημα διαδοχής. 'Ο πρώτος 
εγγεγραμμένος στο παραχωρητήριου μοναχός είναι ό Γέρων, ό όποιος καί υποδει
κνύει τον διάδοχόν του κ.ο.κ. Οί μοναχοί τοΰ κελλίου άποζοΰν, δπως καί δλοι σχε
δόν οί μοναχοί, άπό τήν καλλιέργειαν τοΰ έδάφους τοΰ κελλίου καί άπό τήν εργόχει
ρου έργασίαν των, δηλαδή ξυλογλυπτικήν, ζωγραφικήν, πλεκτικήν κ.λ. Κελλία υ
πάρχουν συνολικώς 204, έκ τών οποίων 154 έλληνικά, 31 ρωσικά, 12 ρουμανικά, 6 
βουλγαρικά, καί 1 γεωργιανόν. Κ α λ ύ β η είναι απομονωμένη μικρά κατοικία, 
Κ ά θ ι σ μ α  δέ μικρά καλύβη στήν οποίαν κατοικεί ένας μόνον μοναχός. Τό 'Η 
σ υ χ α σ τ ή ρ ι ο υ ,  τέλος, άποτελεΐ τήν αύστηροτέραν μορφήν τοΰ μοναχικού βίου, 
διότι είναι κάθισμα μέν, πλήν εύρίσκεται μακράν παντός άλλου μοναστικού κτίσμα- 
τος καί σέ έρημον καί άπρόσιτον συνήθως σημείου.

' Υπήρχον άλλοτε, έκτος άπό τάς έξ αύτάς τάξεις, καί οί λεγόμενοι Κ α β ι ώ- 
τ α ι, ήτοι ρασοφόροι μή άνήκοντες σέ κανένα ίδρυμα καί, ή εΐσελθόντες στο "Αγιον 
"Ορος έξωθεν, ή έκδιωχθέντες διά πολλούς καί ποικίλους λόγους έκ τών μονών καί 
άλλων ιδρυμάτων. Οί κανονισμοί χαρακτηρίζουν τούς Καβιώτας ώς άλήτας καί 
επιτάσσουν τήν άπομάκρυσίν των άπό τό "Αγιον "Ορος.

*
* *

Σήμερον, ό έπισκέπτης τοΰ 'Αγίου "Ορους ευρίσκει έκεΐ ολόκληρον σχεδόν τό 
μεγαλείου τής ορθοδοξίας, ολόκληρον τό κάλλος τοΰ μεσαιωνικού έλληνισμοΰ, παρά 
τήν διαδρομήν άνω τών πέντε αιώνων άπό τής άλώσεως. Πλήν τής γαλήνης καί τής
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πανοραμικότητος τοΰ τοπίου καί των κτισμάτων, της μορφής την οποίαν προσέ- 
δωσεν είς τον “Αθω μία χιλιετηρίς χριστιανικού καί έλληνικοϋ πνεύματος γενικώτε- 
ρον—στοιχεία πού έδόξασαν άνθρώπους τοΰ πνεύματος καί της καλλιτεχνίας, οί ό
ποιοι έπεσκέφθησαν τό “Αγιον Όρος—υπάρχει ό άμύθητος θησαυρός των πάσης «ρύ
σεως κειμηλίων μιας ένδοξου εποχής τοΰ Γένους μας καί ό έξ ίσου άμύθητος θησαυ
ρός έργων τοΰ πνεύματος καί των χειρών πολλών δεκάδων άναχωρητών. Δικαίως 
τό Ά γιον ’Όρος έπωνομάσθη κιβωτός τής όρθοδοξίας, άφοϋ δέκα αιώνων ζωή έπε- 
σώρευσε έκεϊ άπειρον πλήθος κειμηλίων βυζαντινής καί μεταβυζαντινής έποχής. Αύ- 
τοκρατορικά διατάγματα, πατριαρχικά «σιγίλλια», σπανίας τέχνης καί παγκοσμίου 
θαυμασμού χειροτεχνήματα των μοναχών, άγιογραφίαι, μικροτεχνήματα έργων χρυ
σοχοΐας, πολυτίμων υφασμάτων, διακοσμήσεων έκ σμάλτου, έκ μετάλλου ή ξύλου 
κ.λ. κ.λ. άποτελοϋν βαρύτιμον θησαυρόν τέχνης καί πλούτου, πανόμοιον τοΰ οποίου 
δέν έχει άλλον μέρος τής γής νά έπιδείξη. Τα τεμάχια Τιμίου Ξύλου, αί θαυματουρ- 
γαί καί άπειρου τεχνικής εικόνες, μεταξύ τών όποιων ή άριστουργηματική εΐκών τοΰ 
«Ά ξιον Έ στί», πού ειδομεν καί στήν πρωτεύουσα, ιερατικά άμφια, εύαγγέλια, σταυ
ροί, λειψανοθήκαι κ.λ. άποτελοϋν ό, τι τό καλλιτεχνικώτερον καί συνυφασμένον μέ 
τήν ιστορίαν καί πρόοδον τής έκκλησίας τοΰ Χρίστου έχει νά έπιδείξη ή ορθοδοξία 
καί ό ελληνισμός. Άποτελοϋν ιδιαιτέρας άξίας καί θαυμασμοΰ αντικείμενα τά κειμή
λια τής μονής Βατοπεδίου, ήτοι φιάλη άπό ϊασπιν καί μέ τό μονόγραμμα τοΰ αύτο- 
κράτορος Μιχαήλ τοϋ Καντοικουζηνοΰ, ώς καί άριστουργηματική είκών, έπονομα- 
ζομένη άγνωστον διατί «τά νινία», άμφότερα τοΰ ΙΔ' αΐώνος. 'Ομοίως τά κειμήλια 
τής Μεγίστης Λαύρας, ήτοι σταυροθήκη μέ πολυτίμους λίθους καί μέ μεγάλο τεμά- 
χον Τιμίου Ξύλου, ώς καί εύαγγέλιον πολυτελεστάτης έπενδύσεως, καί τά δύο άφιε- 
ρώματα τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Έπί«της, ή χλαμύς τοΰ Νικηφόρου 
Φωκά στήν μονή τής Μεγίστης Λαύρας καί ή χλαμύς τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου 
τοΰ Τσιμισκή στήν μονήν τών Ίβήρων. Καί τόσος άλλος πολύτιμος θησαυρός κει
μηλίων, ή περιγραφή καί ή ιστορική—καλλιτεχνική άξια τοΰ όποιου άνάγεται σέ 
άλλων τοΰ γράφοντος άρμοδιότητας.

Θά ήθελα νά προσθέσω έδώ ότι μετά πάροδον πολλών έτών θά λάβη τήν θέσιν 
κειμηλίου στό Ά γιον "Ορος καί ένα ταπεινόν άφιέρωμα τής Αστυνομίας Πόλεων, 
εύλαβώς κατατεθέν στήν κιβωτόν τοΰ ελληνοχριστιανικού πνεύματος καί τοΰ πλέον 
τελείου άναχωρητισμοΰ, προ όλίγων έτών. Είναι ένα κύπελλον μέ χαραγμένον έπ’ 
αύτοΰ τον δικέφαλον άετόν, τό έμβλημα αυτό τοΰ βυζαντινού έλληνισμοΰ καί τοΰ Ά -  
γιορείτικου Μοναχισμού, μέ τήν άφιέρωσιν:
«ΤΗ ΕΝ ΑΘΩΝΙ ΙΕΡΑ ΚΙΒΩΤΩ Η ΕΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ»

21-VH-1957
** *

Ανεξαρτήτως προς τάς σημερινάς ιδέας περί μοναχισμοΰ, έχει άξίαν νομίζω 
νά ίδωμεν τον ούράνιον ύμνον τοΰ μοναχικοΰ βίου, τόν έκ στόματος οσίου Αθανασίου 
τοΰ Αθωνίτου καί χειρός αύτοΰ άφεθέντα προ χιλίων περίπου έτών, καί άποτελοΰν- 
τα τήν ψυχικήν βίβλον τών άναχωρητών τής όρθοδοξίας:

«Άνδρες βροτοί, φύγωμεν έκ κόσμου πλάνου. Χριστός καλεϊ δράμομεν. Εύ- 
πλους γάρ βίος, ζάλης μεριμνών καί στροφών ύπερπλέων. Φροντίς γάρ αυτή τών Μο
ναστών καί μόνον, τυχεΐν έκείνου τοΰ γαληνοΰ λιμένος, έν ω πέπαυται τών λυπη
ρών πας πόνος. ΤΩ, πώς πάνυμνος ό ξένος τούτων βίος. Καί τίς φρόνιμος πραγμα- 
τευτής κερδάνεν; Ό ς  π ά ν τ ’ ά φ ε ί ς  έ λ ο ι τ ο  τ ό ν  σ τ α υ ρ ό ν  φ έ ρ ε ι ν » .

Αυτόν τόν σταυρόν, αύτοπροαιρέτως καί άπροφασίστως, έδιάλεξαν οί άναχω- 
ρηταί έκεΐνοι πού έπίστευσαν στήν δύναμιν τής ψυχής μέ ΐδικόν των πρίσμα. Μέ αυ
τόν τόν σταυρόν έπροχώρησαν έπί χίλια χρόνια μέχρι σήμερον στήν αίωνίαν προ
σευχήν καί έγκαρτέρησιν. « “Αγνωστοι αλλά καί γνωστοί, τονίζει ό Έ π. Φωτιάδης, 
καί πολλάκις γνωστότατοι άνδρες, φεύγοντες τήν τύρβην τοΰ κοινωνικού βίου, άλλοι
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«Καλόγερε τ ί  καρτερείς κλεισμένος μέσ ' το Κ ούγκ ι; 
πέντε νομάτοι σοϋμειναν κα ί κείνοι λαβωμένοι...»

Α. Βαλαωρίτης

Τελευταίο Βασιλικό Διάταγμα καθιέρωσε την 15η Μαΐου ώς ημέρα έθνικής 
εορτής, «είς μνήμην του καλογήρου Σαμουήλ καί των μετ’ αύτοϋ θυσιασθέντών Σου
λιωτών, κατά τό έτος 1803». Σύμφωνα μέ άνακοίνωσι των αρμοδίων άρχών ή γιορ
τή αυτή θά γίνεται στο Κούγκι τοϋ Σουλίου καί θά έχη πανελλήνιο χαρακτήρα. Ειδι
κά τδ υπουργείο Παιδείας, μέ σχετική του εγκύκλιο προς τις διάφορες εκπαιδευτι
κές άρχές, συνέστησε δπως, έπ’ εύκαιρία τής γιορτής αυτής, δοθή στους μαθητάς ώς 
έκθεσις θέμα άναφερόμενο στο Σούλι καί την ήρωική αύτοθυσία τοϋ Σαμουήλ άφ’ 
ένός, άφ’ έτέρου δέ δπως αντιπροσωπείες δλων των σχολών καί σχολείων τοϋ Κρά
τους, μέ έξοδα τών σχολικών ταμείων παραστοΰν την 15η Μαίου καί πάρουν μέρος 
στις γιορτές τοϋ Σουλίου.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» παίρνοντας μέρος στην πανελλήνιο αυτή γιορτα
στική έκδήλωσι, μέ τδ άνά χεϊρας τεύχος,θά προσπαθήσουν νά φέρουν στην μνήμη 
δλων μας, σέ σύντομες γραμμές, τή ζωή τοϋ Σουλίου καί τών Σουλιωτών εκείνης 
τής έποχής, καθώς καί την αύτοθυσία τοϋ Σαμουήλ μετά τών συντρόφων του. Έ τσι 
θά μάς δοθή ή εύκαιρία νά ζήσουμε νοερά τις τελευταίες στιγμές τών ένδοξων προ
γόνων τοϋ Σουλίου, πού άψηφώντας τδ θάνατο προτίμησαν νά πεθάνουν παρά νά πέ
σουν στά χέρια τών εχθρών τήςπατρίδοςτων, οί όποιοι τετρακόσια, περίπου, ώς τότε 
χρόνια κρατοΰσαν στή σκλαβιά τδ γένος τών Ελλήνων. Οί Σουλιώτες πήραν εκεί
νη τήν άπόφασι πιστεύοντας άπόλυτα σέ κείνο πού χιλιάδες χρόνια πριν ό ’Ισοκράτης 
διεκήρυξε: «ΤΗν άναγκασθής κινδυνεΰσαι αίροΰ τεθνάναι μάλλον καλώς ή ζήν αί- 
σχρώς». Γιατί καί σέ κείνους, δπως θά δοΰμε, τούς δόθηκε ή εύκαιρία νά φύγουν, 
γλυτώνοντας τδ θάνατο, πλήν δμως, ξέροντας δτι λίγο-πολύ θά ζοΰσαν ξανά στή σκλα-

άπογοητευμένοι, άλλοι «κοπιώντες καί πεφορτισμένοι», άλλοι μετά λαμπράν δρά- 
σιν επιστημονικήν καί κοινωνικήν ζητοϋντες άνάπαυσιν, άπέρχονται εις τήν ΐεράν 
ήσυχίαν, δπου άναλόγως τών πνευματικών καί ψυχικών των δυνάμεων ύπηρετοΰν 
τήν ορθοδοξίαν καί τδ Γένος. Διότι καί τήν όρθήν παράδοσιν τής λατρείας διασώζουν, 
καί τήν φιλοξενίαν έχουν άναγάγει εις θεότητα, καί τυπογραφεία καί βιβλιοδετεία 
συντηρούν, καί περιοδικά καί ποικίλα δημοσιεύματα έκδίδουν».

Είναι έκτδς πάσης άντιρρήσεως, δτι τδ "Αγιον "Ορό'ς συνέβαλε τά μέγιστα 
στήν διατήρησιν τοϋ ορθοδόξου Πνεύματος καί τής ’Εθνικής μας ’Ιδέας κατά τήν 
κρίσιμον καί πλήρη περιπετειών τοϋ Ελληνισμού χιλιετηρίδα 963-1963. Ή  συμ
βολή αυτή άποκτά κολοσσιαίαν σημασίαν αν σκεφθώμεν δτι προσεφέρθη ύπδ άναχω- 
ρητών έκ τής ζωής τής κοινωνίας πρδς αυτήν ταύτην τήν κοινωνικήν ολότητα. Καί 
σέ αύτδ έγκειται τδ μεγαλύτερον μέρος τής λαμπρότητος τής χιλιετηρίδος, στήν θυ
σίαν δηλαδή τών ολίγων πρδς δημιουργίαν ύποδείγματος υψηλής ήθικής βιώσεως τών 
πολλών.

X. ΣΤAMATΗΣ
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βιά, διάλεξαν το θάνατο καί, μέ τή θυσία τή δική τους καί των άλλων άγωνιστών 
τοϋ 21, χάρισαν σέ μάς τήν ελευθερία.

Τδ Σούλι, τδ θρυλικδ καί χιλιοτραγουδισμένο Σούλι, αύτδ πού έδωσε τδ μέ
τρο τής μεγάλης ανθρώπινης θυσίας στδ Ζάλογγο καί στδ Κούγκι, άναφαίνεται για 
πρώτη φορά στην ιστορία γύρω στα τέλη τοϋ 1100. "Ενα μικρδ χωριδ σέ μια πλα
γιά τοϋ όρους Τόμαρος. Μερικοί ιστορικοί υποστηρίζουν τήν ΰπαρξι τοϋ Σουλίου άπδ 
τούς ομηρικούς χρόνους, σχετίζοντας τούς Σουλιώτες μέ τούς Σελλούς, έθνος ’Ηπει
ρωτικέ γύρω στη Δωδώνη. "Αλλοι πάλι δέχονται τδ Σούλι πολύ πιδ παλαιό, επειδή 
κάπου στδ Θουκυδίδη άπαντάται τδ Σόλλιον. Δέν μάς είναι γνωστδ αν οί πρώτοι κά
τοικοι τοϋ μικροΰ χωριοΰ ήσαν ’Αλβανοί ή 'Έλληνες. Κείνο πού ξέρουμε είναι ότι 
ήσαν άνθρωποι όρεισίβιοι, μέ ελεύθερο φρόνημα καί μέ υπερήφανο καί άνυπότακτο 
χαρακτήρα, σάν τά άγρια βουνά στά όποια ζοϋσαν. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου γύρω 
στδ μικρδ Σούλι κατέφυγαν καί άλλοι καί έτσι έγιναν τά χωριά: Σομονίβα, Κιάφα, 
καί Άβαρίκο. Τά χωριά αυτά άπετέλεσαν τδ γνωστδ Τετραχώρι. ’Αργότερα οί συ
νοικισμοί: Τσεκούρι, Άλποχώρι, Βίλλια, Γκανόλα, Περχάτι, Κοντάντες καί Τσι
φλίκι άπετέλεσαν τδ Έφταχώρι, πλήν όμως όλα τά χωριά αύτά ήσαν γνωστά μέ τδ 
όνομα Σούλι. Στις άρχές τοϋ 1800 δ πληθυσμός τοϋ συγκροτήματος Σουλίου έφθανε 
τούς 6.000 περίπου άνθρώπους.

Τδ Σούλι, τόσο λόγω τής θέσεώς του, οσο καί λόγω τής ψυχοσυνθέσεως τών 
κατοίκων, άπδ τά πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας αύτοκηρύχθηκε άνεξάρτητο καί 
καί σέ λίγο στήν ορεινή εκείνη δημοκρατία ύπήχθησαν 65 χωριά, γνωστά μέ 
τδ όνομα Παρασούλι. Ή  διοίκησις, ή πολιτική καί ποινική δικαιοσύνη τής μικρής 
έκείνης Πολιτείας βρισκόταν στά χέρια τών άρχηγών τών «φαρών», δηλαδή στούς 
αρχηγούς ομογενών οικογενειών.

Άπδ τά μικρά τους χρόνια οί Σουλιώτες άσχολοΰντο μέ τά όπλα, πού ποτέ δέν 
άποχωρίζονταν. Πολύ γρήγορα έγιναν τδ φόβητρο τών γύρω Τουρκαλβανών, οί ό
ποιοι, μή μπορώντας νά άνεχθοΰν μιά τέτοια κατάστασι, άναγκάσθηκαν νά άσχολη- 
θοϋν ειδικά μέ τούς έπικίνδυνους αύτούς γείτονες. "Ετσι τδ 1754 γίνεται ή πρώτη 
άπόπειρα γιά τήν κατάκτησι τοϋ Σουλίου. 'Ο τότε πασάς στά Γιάννενα Μουσταφάς, 
υστέρα άπδ διαταγή τής τουρκικής κυβερνήσεως, έπετέθη κατά τοϋ Σουλίου μέ πο
λυάριθμο στρατό, πλήν όμως οί Σουλιώτες ένίκησαν πανηγυρικά.

Οί έναντίον τοϋ Σουλίου άγώνες, πού έδόξασαν τήν έλεύθερη εκείνη γωνιά τής 
Ελλάδος, άρχισαν συστηματικά άπδ τά τέλη τοϋ ’Ιουνίου 1792, τήν έποχή δηλαδή 
πού πασάς στά Γιάννενα ήταν ό Άλής ό Τεπελενλής. Ό  Άλής, προσποιούμενος ότι 
θέλει νά έπιτεθή κατά τοϋ ’Αργυροκάστρου, ζήτησε τή βοήθεια τών Σουλιωτών. Αυ
τοί, αγνοί στις σκέψεις, χωρίς νά ύποπτευθοΰν τον πανούργο σατράπη, έστειλαν 
τδν Λάμπρο Τζαβέλλα, πού πήρε μαζί του καί τδ γυιό του τδ Φώτο, καί εβδομήντα 
πολεμιστάς. 'Ο Άλής τούς συνέλαβε, τούς έφώπλισε, τούς έστειλε αιχμαλώτους στά 
Γιάννενα, αυτός δέ έπετέθη κατά τοϋ Σουλίου. Τήν πρώτη φορά δέν μπόρεσε τίποτε 
νά έπιτύχη, γιατί· συνάντησε ισχυρή άντίστασι τών Σουλιωτών. Δέν έχασε όμως τδ 
θάρρος του. ’Οπισθοχώρησε γιά νά γυρίση σύντομα ξανά, έχοντας μαζί του δέκα 
τρεις χιλιάδες στρατό. Καί πάλι όμως οί Σουλιώτες τδν ένίκησαν, μέ άποτέλεσμα 
νά χάση αύτδς γύρω στις δυο χιλιάδες πού έφονεύθησαν καί διακόσιους πού αίχμα- 
λωτίσθηκαν.

Βλέποντας ό Άλής ότι δέν ήταν καί τόσο εύκολο νά πολεμήση κατά μέτωπον 
μέ τούς Σουλιώτες, πάντοτε πανούργα σκεπτόμενος, άναγκάσθηκε νά συνάψη μαζί 
τους ειρήνη, μέ τήν συμφωνία οί μέν Σουλιώτες νά δώσουν πίσω τούς αιχμαλώτους, 
παίρνοντας εκατό πουγγιά γιά τδν καθένα, οί δέ Τούρκοι νά άφήσουν έλευθέρους τδν 
Τζαβέλλα καί τούς άλλους.



462 I. Ράΐκου

Οί μέχρι τότε άτυχίες τοϋ Άλή καί ή ειρήνη πού άναγκάσθηκε νά ύπογράψη 
δεν τον άφηναν ήσυχο. Στις 2 ’Ιουνίου τοϋ 1800, καταπατώντας συμφωνίες καί ό
ρους, έπετέθη έναντίον τοϋ Σουλίου, πλήν όμως νικήθηκε στίς μάχες πού συνήφθη- 
σαν κοντά στη Ζίρμα, Νεμίτσα, Παρχάτι, Τσεκουράτι, Γλυκύ καί Σουτρούνι. Στη 
Βερτζάκα, όπου ό Άλής είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες δυνάμεις του, οί Σου
λιώτες σκότωσαν γύρω στούς διακόσιους καί τούς άλλους τούς άνάγκασαν νά τρα
πούν σέ άτακτη φυγή. 'Ο Άλής, αφήνοντας τη συνέχισι τοϋ άγώνος στύ γυιύ του 
Μουχτάρ, γύρισε στά Γιάννενα.’Αλλά καί ό Μουχτάρ, βλέποντας πόσο σκληρός άντί- 
παλος ήσαν οί Σουλιώτες, σκέφθηκε νά τούς περιορίση στά κρησφύγετά των, σηκώ
νοντας γύρω άπό τύ Σούλι δώδεκα πύργους.

Ό  Ά λής γυρίζοντας στά Γιάννενα ζήτησε την βοήθεια τοϋ πασά τοϋ Μπερα- 
τίου, τοϋ Ίμπραήμ. Πράγματι αύτος έστειλε δυύ χιλιάδες έμπειροπολέμους Ντεσ- 
νητσάρηδες καί Σκαρπαλήδες, πού συναντήθηκαν μέ τούς Σουλιώτες στή θέσι «Κου- 
ρέλες». Οί Σουλιώτες, μόλις τετρακόσιοι τον άριθμό, βγήκαν καί πάλι νικηταί. Μετά 
κι’ αύτή την άποτυχία ό Άλής άρχισε ξανά τίς διαπραγματεύσεις μέ τούς Σουλιώτες, 
μέ την συμφωνία ναι μέν ό Μουχτάρ νά έγκαταλείψη τούς πύργους, σταματώντας 
τον πόλεμο, πλήν όμως οί Σουλιώτες έπρεπε νά τοϋ παραδώσουν 24 έγκριτους συμ
πολίτες των ώς ομήρους. Μόλις όμως τοϋ παρεδόθησαν οί όμηροι διέκοψε τίς δια
πραγματεύσεις καί άπείλησε τούς Σουλιώτες πώς άν δέν τοϋ παραδώσουν το Σούλι 
θά έσφαζε τούς ομήρους, πράγμα πού έκανε, άφοΰ οί Σουλιώτες δέν ύπέκυψαν στον 
εκβιασμό.

'Ύστερα άπό έγκριτική διαταγή τής τουρκικής κυβερνήσεως ό Άλής μέ δέκα 
οκτώ χιλιάδες στρατό έπιτίθεται γιά τρίτη φορά κατά τοϋ Σουλίου. Σουλιώτες καί 
Σουλιώτισσες, μέ τά όπλα στά χέρια, έπιασαν τά σταυροδρόμια καί τά πιο έπίκαι- 
ρα σημεία καί άπέκρουσαν τούς Τούρκους, έπί κεφαλής τών οποίων ήταν τώρα ό 
Βελής, γυιός τοϋ Άλή. 'Ο Βελής άναγκάσθηκε έτσι νά μετατρέψη τό επιθετικό πό
λεμο σέ πολιορκητικό, έλπίζοντας πώς, μέ τήν βοήθεια τής πείνας καί τών στερή
σεων, θά έπετύγχανε εκείνο πού ήθελε. Οί Σουλιώτες όμως, άν καί οί στερήσεις άρ
χισαν νά τούς άποδεκατίζουν, εξακολουθούσαν νά άγωνίζωνται. 'Ο Άλής άρχισε νά 
σκέπτεται νά έγκαταλείψη κάθε προσπάθεια.

Κείνες τίς στιγμές όμως ή προδοσία θαυματούργησε καί πάλι. 'Ο Πήλιος Γού- 
σης, οπλαρχηγός τοϋ Σουλίου, έχοντας διαφορές μέ τούς άλλους οπλαρχηγούς, δέ
χθηκε, άντί άσημάντου χρηματικού ποσοΰ, νά παραδώση τό Σούλι. ’Έτσι πεντακό
σιοι Αλβανοί, μέ οδηγό τον Γούση, κατέλαβον τό Σούλι, πού είχε έγκαταλειφθή 
έρημο καί άφύλακτο, γιατί οί Σουλιώτες βρίσκονταν στήν Σαμονίβα, τό Άβαρίκο 
καί τήν Κιάφα. 'Ο Άλής έστειλε τότε τον Λάμπρο Τζαβέλλα, κρατώντας όμηρο, τό 
γυ.ιό του Φώτο, στούς Σουλιώτες, μέ σκοπό νά τούς πείση νά παραδοθοΰν. 'Ο Τζα- 
βέλλας όμως τούς συνέστησε νά άγωνισθοΰν μέχρις ενός, άφοΰ προηγουμένως έξα- 
σφάλιζαν τώ γυναικόπαιδα στήν Πάργα, στήν όποία πήγε ό ίδιος γιά νά φροντίση 
αύτά. Γυρίζοντας όμως βρήκε τούς Σουλιώτες νά διαπραγματεύωνται τήν παράδοσι 
καί τών άλλων χωριών τοϋ Έφταχωρίου. Ό  Τζαβέλλας έφυγε γιά τό Κούγκι, όπου 
βρίσκονταν έξακόσιοι άλλοι Σουλιώτες.

Στο Κούγκι οί Σουλιώτες ήμύνοντο κρατερά. Πέντε σφοδρές έπιθέσεις άπέ
κρουσαν. 'Ο Βελής δέχθηκε έν τώ μεταξύ τούς όρους τών Σουλιωτών, δηλαδή νά 
τούς έπιτρέψη νά φύγουν μέ τά γυναικόπαιδα καί τά κινητά τους. Στο Κούγκι, ύ
στερα άπό τήν έξοδο πού έγινε στίς 16 Δεκεμβρίου 1803, παρέμεινε ό καλόγηρος 
Σαμουήλ καί πέντε Σουλιώτες, πού άρνήθηκαν νά άκολουθήσουν τούς άλλους. Βλέ
ποντας ό Σαμουήλ τό μάταιο τής άντιστάσεως έβαλε φωτιά στήν πυριτιδαποθήκη 
καί άνατινάχθηκε στον άέρα μαζί μέ τούς συντρόφους του καί τούς Τούρκους πού 
πήγαιναν νά παραλάβουν τον πύργο!. Α π ’ αυτούς πού φύγανε δυό χιλιάδες περί-
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που πήραν τό δρόμο για την Πάργα, μερικοί προς τό Βουργαρέλι καί χίλιοι περίπου 
προς τό Ζάλογγο, μέ τον Κουτσονίκα. 'Ο Κουτσονίκας μέ τους Σουλιώτες άνέβηκε 
στο ομώνυμο βουνό τό Ζάλογγο καί δταν φάνηκε στις υπώρειες σώμα ’Αλβανών ύπό τον 
Άλή, ώχυρώθηκαν καί τούς άντιμετώπισαν άγωνιζόμενοι επί διήμερον. Τήν 18 Δε
κεμβρίου μέρος τών Σουλιωτών του Ζαλόγγου ύπό τον Κϊτσο Μπότσαρη κάνον
τας έφοδο διέφυγε στήν Πάργα. Οί ύπό τον Κουτσονίκα, πού παρέμειναν στή μονή, 
αίχμαλωτίσθηκαν. Οί πενήντα έπτά δμως γυναίκες, οί θρυλικές Σουλιώτισσες, πή
ραν τά παιδιά τους καί κατέφυγυ,ν σέ υψηλό καί άπρόσιτο, πάνω άπό τον ’Αχέροντα 
ποταμό, βράχο. Έ κεΐ άφοϋ έρριψαν τά παιδιά τους στήν άβυσσο, πού έχαινε κάτω, 
άρχισαν να χορεύουν,τραγουδώντας τό «έχε γειά καϋμένε κόσμε» καί μιά-μιά έπε
σαν στον γκρεμό. Τό Σούλι είχε πατηθή.

"Υστερα άπό χρόνια πολλά, δταν ό Άλής έπαναστάτησε κατά τοϋ Σουλτάνου, 
ό άρχηγός τών σουλτανικών στρατευμάτων ’Ισμαήλ πασάς ζήτησε τή βοήθεια τών 
Σουλιωτών, ύποσχόμενος σ’ αυτούς τήν άπόδοσι τής πατρίδος των. Οί Σουλιώ
τες δέχθηκαν καί συνετέλεσαν άποφασιστικά στήν άλωσι τής Πρεβέζης. Ό  ’Ισμαήλ 
δμως δεν σεβάσθηκε τήν ύπόσχεσί του. Γι’ αύτό καί οί Σουλιώτες πήγαν μέ τό μέ
ρος τοΰ Άλή, ό όποιος τούς άπέδωσε τό Σούλι τήν 12 Δεκεμβρίου 1820. ’Αργότερα 
δμως ό Όμέρ Βρυώνης άπέστειλέ δυνάμεις, μέ έπί κεφαλής τον ΤαχήρΆμπάζη,καί 
κατέλαβε ξανά τό Σούλι. Οί Σουλιώτες ώχυρώθηκαν στήν Κιάφα καί ζήτησαν τήν 
βοήθεια τής πρώτης κυβερνήσεως τής έπαναστατημένης 'Ελλάδος. Πράγματι ό πρώ
τος πρόεδρος τής κυβερνήσεως ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, πιστεύοντας δτι ή Κιά
φα έπρεπε νά κρατηθή μέ κάθε θυσία, έστειλε τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, μέ τό 
σκοπό δπως, προσορμιζόμενος στο λιμάνι Φανάρι, τροφοδοτήση τούς πολιορκου- 
μένους. Στή μάχη δμως πού έλαβε χώρα ό Μαυρομιχάλης σκοτώθηκε, χωρίς νά φέ- 
ρη σέ πέρας τήν άποστολή του. Οί Σουλιώτες, χωρίς πυρομαχικά καί τρόφιμα, άναγ- 
κάσθηκαν τήν 28 ’Ιουλίου 1822 νά παραδώσουν τήν Κιάφα, μέ τήν συμφωνία τής 
έλευθέρας εξόδου των. Πράγματι πέρασαν στά Επτάνησα, μετά στο Μεσολόγγι καί 
άργότερα στήν Πελοπόννησο καί τήν υπόλοιπη Ελλάδα, όπου πήραν μέρος σέ πολ
λές μάχες, μέχρι καί τήν τελευταία ήμέρα τοϋ μεγάλου Άγώνος.

Τό Σούλι μέ τό Κούγκι του καί τό Ζάλογγο, τούς Σουλιώτες καί τις Σουλιώ
τισσες, θά παραμένη πάντα στο πέρασμα τοϋ χρόνου σάν φωτεινό δίδαγμα παλληκα- 
ριάς καί άνδρειωσύνης. Θά παραμένη πάντοτε φωτεινό μετέωρο, πού θά όδηγή τούς 
έπιγενομένους στο δρόμο τών πιο ύψηλών ιδανικών.

I .  Ρ Α  Ι  ΚΟΣ
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Τό πασχαλινό γεΰμα
τής Αστυνομικής Διευδύνσεως Πατρών

'Υπό Ύπαστυνόμου Α ’ χ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΦΑΝΤΟΥ

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί εφέτος, στην ωραία πλατεία των Υψηλών Ά λω - 
νίων, σ’ένα άνθοστόλιστο τοπίο καί πλήθος περιπατητών, γιορτάσθηκε τό πασχαλι
νό γεΰμα τών άστυνομικών τής αστυνομικής διευθύνσεως Πατρών.

Χάρις στις προσωπικές φροντίδες τοΰ διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πατρών 
άστυνομικοϋ διευθυντοΰ Α' κ. Παναγιώτου Καραμπούλη καί τών συνεργατών του, 
ή γιορτή, μέ την ιδιαιτέραν της λαμπρότητα, έπεσκίασε κάθε προηγούμενη. Ό  χώ
ρος, διακοσμημένος μέ γοΰστο καί λεπτότητα άπό τον άστυφύλακα ’Αναστάσιο Μορ
φή, προεκάλεσε τα ευμενέστατα σχόλια τόσο τών έπισκεπτών, όσο καί τών περι
πατητών τής μαγευτικής πλατείας.

Ά πό τής 10ης πρωινής άρχισαν να καταφθάνουν οΐ προσκεκλημένοι έπισκέ- 
πτες οί όποιοι καί κατέλαβον τις θέσεις των. 'Ο διευθυντής τής ’Αστυνομίας, ό υπο
διευθυντής αυτής άστυνομικός διευθυντής Β' κ. Γεώργιος Ταμιολάκης καί οί επί τής 
υποδοχής όρισθέντες άξιωματικοί ύπεδέχοντο τούς προσερχομένους, άνταλλάσσον- 
τες πασχαλινές ευχές. Ή  παρατηρηθεϊσα έξαιρετική κίνησις έπισκεπτών, ή οποία 
συνεχίσθη μέχρι τής 3ης μ.μ., ότε καί έ'κλεισε ή όλη γιορτή, προεκάλεσε τα ευμενέ
στατα σχόλια τών πολιτών καί τοΰ τύπου. Ή  έφημερίς «Πελοπόννησος» σέ σχετικό 
της σχόλιο τής 16-4-63 έγραψε τα έξής: «Εις περιβάλλον άπόλυτα πολιτισμένον καί 
μέ καλλιτεχνικόν διάκοσμον, εις τον παρά τα 'Υψηλά Αλώνια συνήθη χώρον, έωρ- 
τάσθη προχθές διά κοινής συνεστιάσεως τό Ά γιον Πάσχα καί εις τό Σώμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων. Εις την έορτήν μετέσχε καί πλήθος έπισκεπτών εις ένδειξιν συμ
πάθειας καί έκτιμήσεως προς τό Σώμα τής Αστυνομίας. 'Ο Διευθυντής κ. Καρα- 
μπούλης, οί κ.κ. άξιωματικοί καί οί άνδρες έπεδαψίλευσαν εις τούς έπισκέπτας πλεΐ- 
στας περιποιήσεις».

'Η έβδομαδιαία, έπίσης, έφημερίς « ’Εθνικός Κήρυξ» σέ σχετικό της σχόλιο 
τής 15-4-63 έγραψε: «Εις διάκοσμον όλως ιδιαίτερον καί εις περιβάλλον πολιτισμέ - 
νον άντάξιον τοΰ Σώματος, έωρτάσθη ή ήμέρα τοΰ Πάσχα καί υπό τής Αστυνομίας 
Πόλεων εις τά 'Υψηλά 'Αλώνια, όπου ό Διευθυντής κ. Καραμπούλης, οί κ.κ. άξιω- 
ματικοί καί οί άνδρες έπεδαψίλεισαν πλείστας περιποιήσεις προς τούς συρρεύσαντας 
έπισκέπτας, δείγμα καί τοΰτο τής έκτιμήσεως τής Πατραϊκής Κοινωνίας προς τήν 
Αστυνομίαν τών Πατρών».

Τό πασχαλινό γεΰμα έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί οί: ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Κωνσταντίνος, ό πρωτοσύγκελλος αρχιμανδρίτης κ. 
'Ιερόθεος, ό υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεροκωστόπουλος, ό νομάρχης 
Άχαίας κ. Τσιτσάρας, οί βουλευταί κ.κ. Καρασπήλιος ·καί Φωτήλας, ό άνώτερος 
στρατιωτικός διοικητής, συνταγματάρχης κ. Κοτσαλής, ό Δήμαρχος Πατρέων κ. Βέ- 
τσος, ό άνώτερος διοικητής Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος, συνταγματάρχης κ. 
Βενιεράκης, ό τέως διευθυντής τής Αστυνομίας Πατρών κ. Ψαρρας, ό πρόεδρος 
Πρωτοδικών κ. Κανελλόπουλος, ό εΐσαγγελεύς Πρωτοδικών κ. Μπούτης, ό ναυτικός 
διοικητής Ίονίου κ. Δανιήλ, ό λιμενάρχης κ. Χατζής, ό πρόεδρος τοΰ Έργατικοΰ 
Κέντρου κ. Κουλουμπής κ.ά.

Α. ΣΥΦΑΝΤΟΣ



ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΗΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟ ΡΩΣΟ

•Υπό Άστυφύλαχος χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

Ή  ύποδιεύθυνσις τροχαίας κινήσεως ’Αθηνών, χάρις στο ενδιαφέρον τοϋ 
διοικητοϋ της καί των συνεργατών του, έπραγματοποίησε τήν 28/4/63 μια πολύ 
ένδιαφέρουσα καί μορφωτική για δλους μας έκδρομή στον "Αγιο ’Ιωάννη τον Ρώσο.

Στις 6 π. μ. βρισκόμαστε έξω άπό τήν ύποδιεύθυνσι καί στις 7 ή ώρα ξεκι
νήσαμε. ’Αφήνοντας τήν ’Αθήνα να κοιμάται σχεδόν άκόμα, πήραμε το δρόμο για 
τήν Χαλκίδα. Πολύ ένωρίς τα γέλια καί τα τραγούδια δόνιζαν τήν άτμόσφαιρα. 'Ύ 
στερα άπο διαδρομή 1.30 ώρας φθάσαμε στήν Χαλκίδα. 'Η μαγευτική αύτή πόλις 
έχει άρκετά άξιοθέατα, πλήν όμως δέν μπορέσαμε νά τά άπολαύσουμε γιατί, ύστερα 
άπο μια μικρή άνάπαυλα, στις 9 περίπου πήραμε ξανά τύ δρόμο μέ κατεύθυνσι τον 
Ά γιο  ’Ιωάννη. Καθώς άναβαίναμε το βουνό πού χωρίζει τήν Χαλκίδα καί τον Ά 
γιο ’Ιωάννη, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά χαροΰμε μέ τά μάτια μας τό μαγευτικό τοπίο 
πού άπλωνόταν στά πόδια μας. 'Ο καταπράσινος κάμπος, ή γαλάζια θάλασσα, τό 
κατάφυτο άπο πεύκα βουνό, οί λαγγαδιές, τά άνθισμένα άγριόδενδρα, τά κρουστάλ- 
λινα νερά πού κυλούσαν στις ρεματιές, άφήνοντας ένα χαϊδευτικό μουρμούρισμα πού 
άντάμωνε σέ μιά θαυμάσια συναυλία μέ τών πουλιών τά τραγούδια, μάς είχαν κυ
ριολεκτικά μαγεύσει καί δέν άντιληφθήκαμε τό χρόνο πού περνούσε καί πού μάς έ
φερε στό προορισμό μας.

Τό Νέο Προκόπιο, όπως λέγεται τό μικρό χωριό πού βρίσκεται ό Ά γιος ’Ι
ωάννης ό Ρώσος, μέ τά λιγοστά, μά καλοκτισμένα σπιτάκια του καί τούς πολυάρι
θμους έπισκέπτες, παρουσίαζε κάτι τό φαντασμαγορικό καί άξιο προσοχής. Πηγαί
νοντας στήν έκκλησία, υποχρεωθήκαμε νά περιμένουμε μισή περίπου ώρα γιά νά 
προσκυνήσουμε, έξ αιτίας τών πολλών προσκυνητών. 'Ο Ά γιος ’Ιωάννης, γεννή
θηκε στή Ρωσία τό 1696. Τήν έποχή τού Μεγάλου Πέτρου τής Ρωσίας καί κατά 
τον ρωσοτουρκικό πόλεμο, πιάσθηκε αιχμάλωτος καί πωλήθηκε ώς δούλος στον 
Χατζή-Χασάν άγά τού Προκοπίου τής Μικράς ’Ασίας. Παρά τά μαρτύρια πού 
ύπέστη γιά νά άρνηθή τον Χριστιανισμό καί νά γίνη Μωαμεθανός, δέν λύγισε καί 
πέθανε τό 1730, σέ ήλικία 34 χρόνων, άπο τις στερήσεις καί τις κακουχίες, άφοΰ 
προηγουμένως μετέλαβε τών άχράντων μυστηρίων.

Τό 1832 ό άντιβασιλεύς τής Αίγύπτου Ίμπραχήμ πασάς έπανεστάτησε κατά 
τού Σουλτάνου Μαχμούτ τού Β'. Οί στρατιώτες του έλεηλάτησαν τήν έκκλησία καί 
έβαλαν φωτιά στό σκήνωμα τού Αγίου, πού σέ λίγο άρχισε νά περπατά. Οί στρα
τιώτες φοβισμένοι έτράπησαν σέ άτακτη φυγή. Τήν άλλη μέρα οί χριστιανοί βρήκαν 
τό λείψανο τού Αγίου έντελώς άθικτο άπο τις φλόγες. Τό 1924, ύστερα άπό τήν 
άνταλλαγή τών πληθυσμών, οί πρόσφυγες τού Προκοπίου Μικράς ’Ασίας, μετέφεραν 
τό σκήνωμα τού Αγίου στή Χαλκίδα καί έν συνεχεία στό χωριό Άχμέτ Ά γά , πού 
μετωνομάσθηκε Νέο Προκόπιο.

Μετά τό φαγητό ό χορός καί τό τραγούδι πήραν τή μορφή ξεφαντώματος. Οί 
ώρες όμως πέρασαν γρήγορα καί έτσι, άφοΰ καθήσαμε στό Προκόπιο πέντε περί
που ώρες, πήραμε τό δρόμο τού γυρισμού. Τό τραγούδι συνεχιζόταν, δχι δμως δπως 
δταν πηγαίναμε. ’Ίσως άπό τή σκέψι δτι σέ λίγο θά βρισκώμαστε ξανά στή πολυ
άσχολη ζωή τής Αθήνας.

Περνώντας άπό τό Κριεκούκι, μείναμε μιά ώρα. Τό κοκορέτσι καί τό γιαούρ
τι μάς άνοιξαν τήν δρεξι, γιά χορό καί τραγούδια. Έ τσ ι ύστερα άπό τό γλέντι τού 
Κριεκουκίου, φθάσαμε στήν ’Αθήνα γύρω στις 22.30'. Ευχαριστούμε θερμά τον 
σεβαστό μας διευθυντή καί τον παρακαλοΰμε νά συνεχισθή ή διοργάνωσις τέτοιων 
ωραίων, μορφωτικών έκδρομών. Γ . ΣΤΑ ΥΡΟ ΥΛ Α Κ Η Σ
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_________________  ’Τπό 'Τπαστυνόμου A' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ _________________
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Έχουν περάσει δέκα οκτώ χρόνια άπό τήν έποχή πού ό Παλαμάς έκυκλο- 
φόρησε τήν πρώτη του ποιητική συλλογή, τα «Τραγούδια τής πατρίδος μου» στα 
1886. Βρισκόμαστε στα 1904, τό χρόνο πού έγινε ή πρώτη έκδοση και ή έμφάνιση 
τής « Ά  σ ά λ ε υ τ η ς  ζ ω ή  ς» C1). Στο γόνιμο αύτό διάστημα ό Παλαμας έχει έκ- 
δόσει έξη ακόμα ποιητικές συλλογές ή ποιητικούς τόμους.

"Ενα χρόνο νωρίτερα, το 1903, έχει έκδόσει το μοναδικό δράμα του «Τ ρ ι σ ε ύ- 
γ  ε ν η». ’Εκείνο όμως πού άποτελεΐ τήν άπαρχή τοϋ ποιητικού του γρανίτη στον αιώ
να μας, είναι ή άριστουργηματική ποιητική συλλογή τής « ’Ασάλευτης ζωής», όπου 
υπάρχει άπέραντη ποικιλία θεμάτων. Άντικρύζοντας τά πάντα άσάλευτος μέσα άπό 
τό κελλί των ψαλμών του, τό κελλί τής οδού ’Ασκληπιού 3 μέ τήν κουνιστή πολυθρόνα 
καί τά παράξενα έπιπλα, ό ποιητής παρακολουθεί κάθε πνευματική κίνηση καί υψώνει 
ύμνους πού συναδελφώνουν καί τις άντίπαλες άκόμη θεότητες, σύμφωνα προς τήν 
άνθρώπινη φύση πού χαρακτηρίζεται άπό άστάθεια καί αντιφάσεις. ’Αστάθεια καί 
άντιφάσεις βρήκαν πολλοί καί στην παγκόσμια άνεγνωρισμένη ώς άριστούργημα 
«Ασάλευτη ζωή» καί κατελόγισαν άσυνέπεια σέ ώρισμένες αρχές τού ποιητοϋ. Τήν 
άσυνέπεια αύτή ίσως να είδαν στο κονταροχτύπημα τής άρχαιοπληξίας, τής κακής 
δμως πράγματι άρχαιοπληξίας πού ό ποιητής στηλιτεύει έμμεσα μέ τούς στίχους :

Καί τήν ελεύθερη ψυχή καί τήν καρδιά τήν άδεια, 
γέμισε καί δυνάμωσε μ’ όνειρό μόνον ένα :
Πώς νά γεννήσης νέον καιρό πού ν’ άρχινα άπό σένα!

Στήν « Ά  σ ά λ ε υ τ η ζ ω ή» θά βρούμε μια σύνθεση άπό τούς ώραιότερους 
ποιητικούς κύκλους τής λυρικής φαντασίας τού ποιητοϋ.Τί τό ομορφότερο έξαφνα άπό 
τούς στοχασμούς τού Παλαμά στις οπτασίες πού τις τιτλοφορεί « Π α τ ρ ί δ ε ς »  :

Τό Αιγαίο γαλάζιος θησαυρός σμαραγδοφόρος, 
ό ουρανός κι’ ή γή σά Δάφνις καί σά Χλόη, 
φυτρώνει τής ζωής λαχταριστός ό σπόρος, 
βυζαίνεται άπ’ τών ’Όντων τό μελισσολόι

τών "Ολων ό χυμός. ’Όλυμπος, Πήλιον, Όσσα, 
πελάγου κάθε κόρφος, κάθε στεριάς γλώσσα, 
ή λιμνοφάνταστη Κασσάνδρα, ή Θράκη, γάμου 
φορούνε φόρεμα' κι έγώ ; «Κύριε γίνου 
Σωτήρ μου» ! Καί θολώνω μέ τά δάκρυά μου 
τό Θείο Βρέφος, ζωγραφιά τού Πανσελήνου.

'Η Ρούμελη είναι μιά κορών’ άπό ρουμπίνι 
κι’ είν’ ό Μοριάς μιά σμαραγδένια λαμπυράδα,

1. Στά 1904 έχει έκδόσει καί τούς «Χαιρετισμούς της 'Ηλιογέννητης».
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κι’ εφτάδιπλο τά Εφτάνησα είναι μπουγαρίνι, 
νεράιδα είν’ άφρογέννητη κάθε Κυκλάδα.

Κομματιασμένη κι’ ή "Ήπειρο γελάει κ ι’ έκείνη, 
κι’ ή Θεσσαλία σκορπίζει μιά ξανθή ομορφάδα" 
κρυμμένη στήν πολύπαθη τή Ρωμιοσύνη 
σά να ξανοίγω τήν βασίλισσα Ελλάδα.

Πατρίδες! ’Αέρας, γη, νερό, φωτιά (χ). Στοιχεία 
άχάλαστα καί άρχή καί τέλος των πλασμάτων, 
σά θά περάσω στή γαλήνη των μνημάτων, 
θά σάς ξανάβρω, πρώτη καί στερνή εύτυχία !

’Αέρας μέσα μου ό λαός των όνειράτων 
στον άέρα θα πάη" θά πάη στήν αΐωνία 
τή φωτιά, φωτιά κ ι’ ό λογισμός μου, τή μανία 
των παθών μου θά πάρη ή λύσσα των κυμάτων.

’Ασάλευτα άκόμη μάς δίνει καί τό λαμπρό κομμάτι του « Θ ε ο ΰ» του :

Χτυπημένος άπ’ τον έρωτα 
της ’Αρχόντισσας Ζωής, 
τριγυρνώ τής μεγαλόχαρης 
κράχτης καί προσκυνητής.
Γαλιλαΐε ! Στους μυστικούς σου
δείπνους μή μέ προσκαλεϊς·
καί τοϋ ’Ονείρου έσύ ό Προφήτης
καί των ’Όντων ό άρνητής,
φωτοστέφανε, μή δείχνεις μου
τήν άφάνταστη Νιρβάνα"
λάμπε, επάνω, μέσα μου κι’ εμπρός μου,
κάμε έσύ στον έρωτά μου,
κάμε τον Πλανήτη κόσμο,
λάμπε, ό "Ηλιος, ό Θεός μου !

Πρέπει νά ξεχωρισθή άνάμεσα στά τόσα μεγάλα οράματα τής « ’Ασάλευτης 
ζωής» ό « Ά  σ κ ρ α ϊ  ο ς». Τό ποίημα αύτό πού άπλώνεται σέ 656 στίχους είναι έ- 
ξαιρετικά εκφραστικό γιά: τή σκέψη καί τήν τέχνη τοϋ Κωστή Παλαμά, άληθινά με
γαλόπρεπο προανάκρουσμα στο μεγάλο του'άριστούργημα, στον «Δωδεκάλογο τοϋ 
Γύφτου».'Ο Άσκραΐος άποτελεϊ τό πρώτο μέρος άπό τά «Μεγάλα'Οράματα» πού 
πρωτοφάνηκαν στήν « ’Ασάλευτη ζωή» στά 1904. Μέσα στο ποίημα αύτό όμιλεΐ ό

1. Τά τέσσερα αύτά στοιχεία πού άναφέρει ό Παλαμας στις « Π α τ ρ ί δ ε ς »  είναι αν
τίληψη άπό τή φιλοσοφία των αρχαίων Αιγυπτίων, μιά φιλοσοφία πού οί Πυθαγόρειοι μαθηταί 
των Αιγυπτίων έδίδασκαν γιά τον άνθρωπο. Πίστευαν δηλαδή ότι τά τέσσερα στοιχεία των 
Πατρίδων—ά έ ρ α ς , γ η , ν ε ρό ,  φ ω τ ιά —είναι στοιχεία πού άποτελοϋν τόν άνθρωπο. Τούτο 
καταφαίνεται στή σύνθετη παράσταση της Σφίγγας άπό τέσσερα ζώα. "Αλλωστε ό Πυθαγό
ρειος όρκος, σχετικός μέ τις τέσσερες ύποστάσεις των ζώων της Σφίγγας, ήταν: «Ν α ί, μ ά 
τ ό ν  ά μ ε τ έ ρ α  ψ υ χ α  π α ρ α δ ό ν τ α  τ ε τ ρ α κ τ ό ν ,  π α γ ά ν  ά ε ν ά ο υ  φ ύ σ ε  ως» .  
(Ναί, μά τόν παραδώσαντα τήν ψυχήν μας είς τήν τ ε τ ρ ά δ α ,  τήν πηγήν της άενάου φύσεως).
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Άσκραΐος 'Ησίοδος, ό όραματιστής τοϋ « ’Έργα καί Ήμέραι» τής έλληνικής αρχαιό
τατος. Γυρίζοντας ό Άσκραΐος Ησίοδος « ά π ό  τ ’ α γ ύ ρ ι σ τ ο  τ α ξ ί δ ι ,  ά π ό  
τ ο ύ ς  τ ό π ο υ ς  π ο ύ  ο ύ τ ε  τ ο  έ μ π α  ξ έ ρ ο υ ν ε  κ α ί  π ο ύ  π ο τ έ  τ ό  
έ β γ α», άνταμώνει τον ποιητή τής Νέας Ελλάδος στο φέγγος τοϋ επάνω κό
σμου. Φέρνει τότε πάλι στα χείλη του το «παλιό τραγούδι τής ζωής»,πού θά τοϋ γίνει 
τώρα οδηγός του έδώ, καί άποκαλύπτει την ταυτότητά του άρχίζοντας μέ την σύγ
κριση προς τον "Ομηρο καί τις διαφορές πού τούς χωρίζουν :

Τυφλός τοϋ Όλύμπου ραψωδός ό θείος Μελησιγένης, 
θνητούς άτάραχα, ήρωες, θεούς ύμνολογα.
Άπό μια βρύση άνήσυχη, τραγούδι μου έσύ βγαίνεις 
κ ι’ ή λάβα πάντοτε είσαι σύ κι’ ή φουσκοθαλασσιά. 
’Άκου, ό Άσκραΐος εΐμ’ εγώ, δεν εΐμ’ έγώ τεχνίτης 
των ήσυχων χρυσόνειρων, των ιλαρών σκοπών.
Τής μαύρης γής πού την πατώ μέ σέρνει έμέ ό μαγνήτης, 
ό νοϋς μου πάει μέ τά φτερά τών άναστεναγμών. 
Ραχούλες, είμαι ό πιστικός τής ήμερης άρνάδας 
οργώνω, σπέρνω, ιδροκοπώ, τοϋ κάμπου δουλευτής, 
καί λούζω τό τραγούδι μου στής δροσοπρασινάδας 
τά δάκρυα καί στά δάκρυα τής δύσκολης ζωής.

ΤΩ, σείς πού μήτε ζωντανοί καί πεθαμένοι μήτε, 
καί νά λογιάσω δέν μπορώ, ονειρεύεστε γιά ζήτε, 
καί πού σάς χάνει ό λογισμός κ ι’ αν ή ματιά σάς βρίσκει 
κι’ εΐσαστε γέροι καί παιδιά, κ ι’ εΐσαστε σάρκες κ ι’ ’ίσκιοι 
ποιάς Έρινύας θύματα, ποιοΰ Τάρταρου συντρίμμια ;
Σέ μιάς μητέρας άγκαλιά κακογυρμένοι, άγρίμια
πάντα, άπ’ τις πρώτες σας ξανθές ώς τις λευκές σας τρίχες!
Κι’ οί άνοιχτομάτηδες θεοί κι’ οί αφώτιστες οί τύχες
μακρυά μας άπό μιάς άρχής, κ ι’ειν’ άλαλη ή μητέρα
πού σάς κρατάει πιο άλαλους μέσα σέ μιά φοβέρα,
καί μόνον μιάν άμίλητη, μιά καταλύτρα λύπη
μηδέ σάς κάθεται μακρυά, μηδέ σάς άπολείπει.
Είμαι άπό πέρα άπ’ τή ζωή· κ ι’ ή κούραση αν τά τρώη
τά πόδια μου τά φίλησε δροσούλα άπό μιά χλόη,
κ ι’ έχω τ ’ άχνάρια στά μαλλιά, πού άνέμισαν οί μπόρες
τοϋ χάϊδιου, πού μέ χάϊδεψαν ήλιολουσμένες ώρες,
καί μέσα μου καί στούς δαρμούς καί στ’ άγρια τά μπουρίνια
κύκνοι λευκότατοι περνάν, κι’ ολόχρυσα δελφίνια...

Σέ άλλη περίοδο τοϋ «Άσκραίου» καί μέ λόγια πού μάς δίνουν τό περιεχόμενο 
ένός 'Ησιοδικοΰ άποσπάσματος άπό τό « ’Έργα καί Ήμέραι», φανερωμένα δμως μέ 
τήν·πνοή ένός βαθύτερου λυρισμού, ό ήρωας μάς άποκαλύπτει πολλά γιά τήν καταγω
γή του :

Στο χώμα τό πρωτόγονο τής γύμνιας τά τσακάλια 
μέσ’ στών πατέρων μου ούρλιαζαν τις άχαρες ζωές, 
σκληρά ήταν τ ’ άπαλόπνοα Αιολικά ακρογιάλια,
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ναύτες Κυμαΐοι μας σπρώξανε προς θάλασσες πλατειές.
Ναύτες Κυμαΐοι μας ρίξανε σ’ άγνώριστα λιμάνια, 
λαλοϋσε ό τζίτζικας, άνθοϋσεν ή άγριακανθιά, 
κ ι’ ήρθες νά βρής άνάπαψη, τρικυμισμένη όρφανια, 
σέ καλοκαίρια άγέλαστα καί σ’ άγρια χειμαδιά.
’Άσκρα, στη ρίζα τοϋ ίεροϋ βουνοϋ μοιρολογούσες, 
πήρ’ άπο σένα τήν τραχειά κ ι’ άστόλιστη φωνή.
’Εμέ δέ μέ βυζάξανε στον Έλικώνα οί Μούσες,
’Εμέ μέ πικρανάθρεψαν οί φτώχειες κι’ οί καημοί.

’Ακολουθεί ένα μέρος εμπνευσμένο άπο τούς πρώτους στίχους της Θεογονίας 
τοϋ 'Ησιόδου. Κι’ υστέρα απλώνεται βαθειά ή φιλοσοφία για τις πέντε άνθρώπινες 
εποχές, πού ό Άσκραΐος'Ησίοδος είχε διαβεΐ. Στή σύγκριση θά δοΰμε πώς ό άρχαΐος 
ποιητής τοϋ «"Εργα κ α ί' Ημέραΐ)*'μεταχειρίζεται το μΰθο των πέντε γενών μέ το σκο
πό νά δείξει την άπαισιόδοξη άντίληψή του γιά τήν άνθρώπινη ζωή- μιά ζωή πού 
ήτανε πιο εύτυχισμένη τούς πρώτους μακρισμένους καιρούς καί πού υστέρα, μέ τον 
καιρό, χειροτέρευε, όσο πού τό κρίμα καί ή θλίψη παραστάθηκαν τούς τελευταίους 
άπογόνους.

Στον Κωστή Παλαμά όμως ή σύγκριση μας πείθει ότι δέν συμβαίνει τό ΐδιο. 
Ό  ποιητής τοϋ «Άσκραίου» βρίσκει τήν ένότητα όλων αύτών μέσα στον υποκειμενι
σμό του. Τά πέντε γένη τοϋ 'Ησιόδου, γιά τον Παλαμά δέν είναι χωρισμένα άπο τήν 
ΐδια μας τή ζωή ούτε καί καθηλωμένα στά πιο μακρινά περασμένα. Βρίσκονται ζων
τανά μέσα στήν εμπειρία τοϋ άνθρώπου, καί αν όχι στον κάθε άνθρωπο, τουλάχιστον 
στήν ΐδια τήν έμπειρία τοϋ ποιητοΰ.

'Η φιλοσοφία τοϋ «Άσκραίου» στήν « ’Ασάλευτη ζωή» είναι κάτι τό πολύ βαθύ 
σέ νόημα, πού δίνει τό δικαίωμα καί άλλης έρμηνείας. Είναι όμως τοΰτο χαρακτηρι
στικό πολλών έργων τοϋ Κωστή Παλαμά καί περισσότερο τής « ’Ασάλευτης ζωής» 
καί τοϋ «Δωδεκάλογου τοϋ Γύφτου» ί1). Τό ΐδιο βαθύ νόημα, άλλά διαφορετικό άπο 
τό νόημα τοϋ Άσκραίου», βρίσκουμε καί στις «Αλυσίδες». Θά σημειώσουμε εδώ πώς 
τό τρίγωνο «Π α τ ρ ί δ ε ς», «Ά σ  κ ρ α ΐ  ο ς» καί « Ά  λ υ σ ί δ ε ς» είναι ή κεντρική 
μορφή άπο τά τόσα 'Οράματα τής συλλογής « ’Ασάλευτη ζωή». Τί νάναι λοιπόν τό 
τρίτο σκέλος τής « ’Ασάλευτης Ζωής» όταν ό ποιητής άκούει ψιθυριστό τραγούδι 
νίκης :

Κι’ άκουσα τής αλυσίδες μου 
νά σημαδεύουν ταιριασμένα 
μέσ’ στής φυλακής τή μαύρη τρύπα 
τό τραγούδι μου, τραγούδι νικητή, 
καί σκαρφαλωτός από τά όψη μου 
έρριξα φωνή καί τά είπα.
Τά είπα προς τό σκλάβο λαό στά πόδια μου 
καί προφήτης καί ζωγράφος καί τεχνίτης· 
τά τεράστια καί τ ’ άνεξήγητα όσα είδα, 
καί τό μίλημά μου λόγος έγινε, 
κι’ έγινε ό λόγος μου ψαλμός 
καί χρυσή κιθάρα ή αλυσίδα.

(Συνεχίζεται)

(1) ’Όχι φυσικά καί τής έρμηνείας πού δίδουν οί κομμουνισταί.
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ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963

Α) Κατά τον μήνα ’Απρίλιον έ.ε. καί άπο 1-30 είς ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας
καί Κέρκυραν:
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των ο ίκ ο ι...............  1.554 Μέλη
2. »  είς ιατρεία »  »  »  . . . . . . .  1.784 »
3 . Είσήχθησαν είς νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . . .  197 »
4. Έγεννήθησαν είς μαιευτήρια..........................................................  43 νέα »
5. Έξητάσθησαν είς εξωτερικά ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί του Κλά

δου 'Υ γείας’Αθηνών—Πειραιώς . . . . ' » ..............................  5.421 »

"Ητοι τό Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλω ............ 8.999 »
6. Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής των 6.613 συνταγαί.
7. Έχορηγήθησαν είς 2 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας 584 δραχμών.

Άπο οικονομικής πλευράς ό μην Μάρτιος 1963 έχει ώς έξής:
" Ε σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί 293.997,90
Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου »  933.211,60

Σ ύ ν ο λ ο ν  ε σ ό δ ω ν  
" Ε ξ ο δ α

1.227.209,50
934.806,05

Β) Ή  έκ μέρους τών μελών τοΰ Ταμείου θεώρησις τών συνταγών τών φαρ
μάκων πρύ τής, έκ τών φαρμακείων, παραλαβής τούτων τυγχάνει υποχρεωτική καί 
άπαραίτητος. 'Η θεώρησις παρά τών έλεγκτών ιατρών τής υπηρεσίας προϋποθέ
τει: α) προσκόμισιν δηλώσεως υπογεγραμμένης παρά τοϋ προστάτου έν ένεργεία 
υπαλλήλου ή έν συντάξει καί ούχί παρ’ άλλου τινός, β) υπογραφήν τής συνταγής 
παρά τοϋ έλεγκτοΰ ίατροΰ, γ ) σφράγισιν ταύτης διά τής έπισήμου υπηρεσιακής 
σφραγίδος, δ) συμπλήρωσιν πάντων τών έντύπως άναγραφομένων έπί τής συντα
γής στοιχείων καί ιδιαιτέρως τοΰ άριθμοΰ μητρώου τοΰ υπαλλήλου ή συνταξιούχου, 
ε) άναγραφήν τής συμμετοχής 10% κ.λ.π. δι’ ειδικής σφραγίδος καί στ) προσθή
κην κάτωθι τής ύπογραφής τοΰ ίατροΰ καθαρογεγραμμένου ή δι’άτομικής σφραγΐ- 
δος τοΰ ονοματεπωνύμου καί τής διευθύνσεως τής κατοικίας ή ιατρείου τούτου.

Κατόπιν τών άνωτέρω καθιστώμεν γνωστόν καί αύθις είς τά ένδιαφερόμενα 
μέλη τοΰ Κλάδου 'Υγείας δτι, πάσα συνταγή παραδιδομένη είς φαρμακεΐον, χωρίς 
νά φέρη έπ’ αυτής την ώς άνω ύπηρισιακήν θεώρησιν, θεωρείται άφ’ έαυτής άκυρος 
καί δεν είναι δυνατόν νά άρθή ή άκυρότης ταύτης έκ τών ύστέρων. ’Αποτέλεσμα τού
του είναι δτι το άντίτιμον τών παραληφθέντων παρά τών άσθενών μελών φαρμάκων 
δεν καταβάλλεται είς τούς φαρμακοποιούς, οίτινες συνευθύνονται διά την τοιαύτην 
άνωμαλίαν, πλήν δμως άνακύπτει τόσον οικονομική, δσον καί διοικητική ευθύνη διά 
τούς προστάτας ύπαλλήλους καί συνταξιούχους, οίτινες, άφ’ ενός μέν δέον νά έξο- 
φλήσωσι τούς φαρμακοποιούς διά τά κακώς παραληφθέντα φάρμακα, άφ’ έτέρου δέ 
διότι είναι δυνατή ή έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έπιβολή αύτοΐς τής ποινής τής 
στερήσεως τής παρεχομένης ύγειονομικής περιθάλψεως είς τά μέλη τής οικογένειας 
των καί τούς ίδιους τούς συνταξιούχους.

Ό  ’Αρχηγός
Ώ ς Πρόεδρος τον Κλάδου Υ γ ε ία ς  

Θ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΑΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
*Τπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I . PA* Ι· ΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Καυταντζόγλου Λυσάνδρου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Πατησίων 305 (Κλωναρίδου) καί τελειώνει στή λεωφόρο 

’ Ιωνίας.
Ό  Λύσανδρος Καυταντζόγλου, άρχιτέκτων καί διευθυντής τοϋ Πολυτεχνείου 

’Αθηνών επί μίαν 20 ετίαν περίπου, γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1811. Μέ δικά 
του σχέδια άνηγέρθησαν τό Άρσάκειον, οί ναοί τής 'Αγίας Ειρήνης, τοϋ 'Αγίου Κων
σταντίνου καί τοϋ 'Αγίου Διονυσίου στήν ’Αθήνα, τοϋ 'Αγίου Άνδρέου στή Πάτρα 
κ.λ.π. Πέθανε τό 1885.

Καψάλη Χρίστου.
Πάροδος τής πλατείας Φιλικής Εταιρίας (Κολωνακίου), στο Κολωνάκι.
'Ο Χρίστος Καψάλης, ήρως καί διακεκριμένη φυσιογνωμία τοϋ Άγώνος τοϋ 

1821, γεννήθηκε στο Μεσολόγγι τό 1751. 'Υπήρξε πρωτεργάτης τής έπαναστάσεως 
στή πατρίδα του καί διέθεσε γιά τό σκοπό αύτό δλη του τήν περιουσία. Τό άπόγευμα 
τής ήρωικής Εξόδου, ό Καψάλης άνετίναξε τήν μεγάλη πυριτιδαποθήκη, πού εύρίσκε- 
το στο σπίτι του, μέ άποτέλεσμα νά φονευθοΰν έθελουσίως 400 περίπου γέροντες καί 
γυναικόπαιδα, γιά νά μή πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Στά ερείπια τού σπιτιού 
του καί των άλλων γειτονικών σπιτιών, πού έπεσαν άπό τήν έκρηξι, έτάφησαν πάνω 
άπό 1000 Τοΰρκοι καί Αιγύπτιοι. 'Ο άθλος τοϋ Καψάλη ένέπνευσε πολλούς 'Έλληνας 
καί ξένους ποιητάς, οί όποιοι έγραψαν σχετικώς. Στο 'Ηρώο τοϋ Μεσσολογγίου υ
πάρχει μαρμάρινη προτομή του, έργο τοϋ γλύπτου Σώχου ’Αντωνίου. (Συνώνυμη 
οδός υπάρχει στο Περισσό).

Κέας.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 252, άπέναντι στή πλατεία Κολιάτσου.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τών Κυκλάδων, τήν κοινώς λεγομένη Τζιά, πού 

άπέχει άπό τον Πειραιά 43 μίλια. Έ χει έκτασι 131,62 τετρ. χιλ. καί ή συνώνυμή 
πρωτεύουσά της έχει 1.800 περίπου κατοίκους. Στή Κέα σώζονται άξιόλογα ερείπια
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πολυγωνικών τειχών, θεάτρου, ναών κ.ά. Στις τελευταίες άνασκαφές τών ’Αμερικανών 
(1960 — 1961) άνεκαλύφθησαν σημαντικά άρχαϊα αντικείμενα καί συνοικισμός της 
υστεροελλαδικής έποχής. Ή  άρχα'ι'κή ονομασία τοϋ νησιού ήταν Κέως, ονομα πού 
έλαβε άπό τον συνώνυμο Ναυπάκτιο ηρώα, ό όποιος,επί κεφαλής Λοκρών,εϊχε κατα
λάβει τό νησί.

Κέβητος.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίας Θέκλας 3, πιο κάτω άπό τη πλατεία Μοναστηρακίου.
'Ο Κέβης, Θηβαίος φιλόσοφος τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αΐώνος, υπήρξε κατ’ 

άρχήν μαθητής τοϋ πυθαγορείου φιλοσόφου Φιλολάου καί άργότερα τοϋ Σωκράτους. 
'Ως διάλογοι τοϋ Κέβητος άναφέρονται οί: «Έβδομη» καί «Φρύνιχος».'Ο σωζόμενος 
διάλογος λαϊκής φιλοσοφίας «Κέβητος Θηβαίου πίναξ», θεωρείται ώς έργο τών ρωμαϊ
κών αύτοκρατορικών χρόνων καί καμμιά σχέσι δεν έχει προς τον Κέβητα.

Κεδρηνοϋ Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως 16, πίσω άπό τις φυλακές Άβέρωφ.
'Ο Γεώργιος Κεδρηνός, Βυζαντινός ιστορικός τοϋ 11ου αΐώνος, έγραψε την 

«Σύνοψιν ιστοριών», στήν όποιαν περιέλαβε την ιστορία τοϋ τότε γνωστοΰ κόσμου, 
άπό κτίσεως κόσμου μέχρι τών χρόνων τής άνόδου στο θρόνο τής Κωνσταντινουπό
λεως τοϋ Ίσαακίου τοϋ Κομνηνοΰ (1057).

Κειριαδών.
’Αρχίζει άπό τό τέρμα τής όδοΰ Εύρυσθέως (Πειραιώς 121) καί τελειώνει στην 

όδό Χαμοστέρνας (’Άνω Πετράλωνα).
Αΐ Κειριάδαι, ήσαν άρχαϊος δήμος τής ’Αττικής, άνήκων στήν Ίπποθοωντίδα 

φυλή καί εύρίσκετο στά νοτιοανατολικά τοϋ λόφου τών Νυμφών. ’Εκεί εύρίσκετο τό 
περιώνυμο «όρυγμα» ή «βάραθρον».

Κεκροπος.
Πάροδος τής όδοΰ Άδριανοΰ 105, στή Πλάκα.
'Ο Κέκροψ, γυιός τής Γαίας, μυθολογικός ήρως τής ’Αττικής, θεωρείται ώς 

ιδρυτής τών ’Αθηνών, πού άρχικώς ώνομάζοντο Κεκροπία. Γενάρχης καί πρώτος βα
σιλεύς τών ’Αθηνών, θεωρείται ώς δημιουργός τοϋ άττικοΰ πολιτισμού καί ιδρυτής 
τής λατρείας τοϋ Διός καί τής Πολιάδος’Αθήνας. 'Ο Κέκροψ υπήρξε διαιτητής στήν 
μεταξύ τής ’Αθήνας καί Ποσειδώνος φιλονεικία καί έκτισε πόλεις στήν Εύβοια, στήν 
Κωπαΐδα κ.ά. ’Απεικονίζεται συνήθως κρατών κλάδον έλαίας, παρίσταται δέ ενίοτε 
καί ώς δφις κατά τό ήμισυ καί ώς άνθρωπος κατά τό άνω μέρος. (Συνώνυμη οδός 
ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Κελαινοϋς.
Πάροδος τής όδοΰ Λήμνου 43, πιο κάτω άπό τή πλατεία ’Αμερικής (’Αγάμων).
Κατά τήν μυθολογία ή Κελαινώ ήταν κόρη τοϋ Άτλαντος καί μιά τών επτά 

Πλειάδων. Θεωρείται ώς μητέρα τοϋ Λύκου καί τοϋ Νυκτέως, έκ τοϋ Ποσειδώνος, 
κατ’ άλλους δέ υπήρξε σύζυγος τοϋ Προμηθέως.

Κέλσου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 63, άπέναντι στις δικαστικές φυλακές 

’Αθηνών.
'Ο Κέλσος, Έλλην επικούρειος φιλόσοφος τοϋ 2ου μ.Χ. αΐώνος, διεκρίνετο γιά 

τήν οξύνοιά του καί τή μόρφωσί του. ’Εχθρός τοϋ χριστιανισμού, συνέγραψε βι
βλίο μέ τίτλο: «Λόγος άληθής»,επιδιώκοντας νά πείση τούς χριστιανούς νά έπανέλθουν 
στον έθνισμό καί νά άπαρνηθοΰν τήν νέα θρησκεία. ’Αποσπάσματα τοϋ βιβλίου του διε- 
σώθησαν στο έργο τοϋ Ώριγένους «Κατά Κέλσου».
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Κενταύρου.
Πάροδος τής λεωφόρου Παπάγου (Ζωγράφου) 60, δυο στάσεις πριν του τέρ

ματος τής λεωφορειακής γραμμής Ζωγράφου.
Ό  Κένταυρος, μυθολογικό τέρας, ήταν κατά τό μέν άνω μέρος άνθρωπος, κατά 

δέ τό κάτω 'ίππος. Στον "Ομηρο οί Κένταυροι άναφέρονται ως άγρια φυλή, πού κατώ- 
κει στην μεταξύ Πηλίου καί ’Όσσης Θεσσαλική περιοχή, άπό τήν όποιαν έξεδιώχθη- 
σαν ύπό των Λαπιθών, κατά τήν γνωστή κενταυρομαχία, αφορμή τής οποίας ύπήρξεν 
ή, κατά τούς γάμους τοΰ βασιληά των Λαπιθών Πειρίθου καί τής 'Ιπποδάμειας, αρ
παγή τής νύφης ύπό τοΰ Κενταύρου Εύρυτίωνος. 'Ο γενάρχης των Κενταύρων, Κέν
ταυρος, γεννήθηκε άπό τή παράνομη μείξι τοΰ Ίξίονος μετά τής Νεφέλης, πού έλαβε 
τήν μορφή τής "Ηρας.

Κεραμεικοϋ.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Ζήνωνος 25 καί τελειώνει στήν 'Ιερά οδό.
'Ο Κεραμεικός, ήταν δήμος των άρχαίων ’Αθηνών καί εύρίσκετο μεταξύ τής 

Άκροπόλεως καί τοΰ Κολωνοϋ. 'Η περιοχή τοΰ δήμου τών Κεραμέων, μέ τό διερχό- 
μενο έκεΐθεν τείχος τής πόλεως, έχωρίζετο σέ δυο μεγάλα τμήματα. Τον έσω Κερα- 
μεικό, δπου εύρίσκετο ή περιώνυμη ’Αγορά τών ’Αθηνών καί τον έξω τών τειχών 
Κεραμεικό, δπου εύρίσκετο τό νεκροταφείο τής πόλεως. Τά δύο τμήματα έπεκοινώ- 
νουν μέ τήν Δίπυλο καί τήν 'Ιερά πύλη, μεταξύ τών οποίων εύρίσκετο τό ΓΙομπεΐον. 
Τόν έξω Κεραμεικό διέσχιζον τρεις σημαντικοί δρόμοι όδηγοϋντες στήν Ελευσίνα, 
στον Πειραιά καί τήν Άκαδήμεια. Εκατέρωθεν τών δρόμων έθάπτοντο οί νεκροί τών 
’Αθηνών. Τό νεκροταφείο εύρίσκετο στή περιοχή τής σημερινής έκκλησίας τής 'Αγίας 
Τριάδος, κοντά στή Λαχαναγορά ’Αθηνών. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Χολαργό).

Κεραμέων.
Πάροδος τής πλατείας Μεταξουργείου, στο Μεταξουργείο.
Πρόκειται γιά τούς κατοίκους τοΰ δήμου Κεραμεικοϋ, πού άνήκον στήν Άκα- 

μαντίδα φυλή. Κατά τήν έπικρατεστέρα άποψι ό δήμος Κεραμέων ώνομάσθη έτσι 
άπό τούς κατοικοΰντας σ’ αυτόν πολλούς κεραμείς τό επάγγελμα.

Κερασοΰντος.
’Αρχίζει άπό τή λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 94 (Στέγη Πατρίδος) καί τε

λειώνει στήν άρχή τής όδοΰ Άνακρέοντος τοΰ Ζωγράφου.
'Η Κερασοΰς (τουρκιστί, Γκιρεσούν), παράλιος πόλις τής Τουρκίας, δυτικά 

τής Τραπεζοΰντος, είναι λιμάνι σημαντικής εισαγωγικής καί έξαγωγικής κινήσεως. 
Προ τής άνταλλαγής τών πληθυσμών έζων εκεί πάνω άπό 12.000 "Ελληνες. Κατά τήν 
άρχαιότητα ή Κερασοΰς ήταν άποικία τών Σινωπέων. Λέγεται δτι ώνομάσθη Κερα
σοΰς, άπό τήν μεγάλη παραγωγή κερασιών, τά όποια, ώς φροΰτο, μετέφερε στήν ’Ιτα
λία ό Λούκουλος τό 74 π.Χ. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες τών ’Α
θηνών καί Προαστίων).

Κερατσινίου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Λένορμαν 49 καί τελειώνει κοντά στή λεωφόρο ’Αθη

νών (Καβάλας).
Πρόκειται γιά τή γνωστή περιοχή τοΰ Πειραιώς, δπου σήμερα ό συνώνυμος 

δήμος ή άλλιώς 'Αγίου Γεωργίου. Στον δρμο τοΰ Κερατσινίου, τό 1827, ό Καραϊσκά- 
κης ένίκησε δυο φορές τούς Τούρκους τοΰ Κιουταχή, διευκολύνας έτσι άρκετά τις 
κατά τών Τούρκων επιχειρήσεις στο Πειραιά.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



Τοϋ Σ Υ Ν Ε ΡΓ Α Τ Ο Υ « X »

Η  «πορεία, ειρήνης», έργον έκείνων πού έχουν ώς σκοπόν των ακριβώς την δια
σάλευσήν της « έ ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  ε ι ρ ή ν η ς »  καί την κατάλυσιν των δι

καιωμάτων του άτόμου, έματαιώθη ώς ήτο φυσικόν χάρις στην εύρεϊαν διαφώτισιν 
τοΰ κοινού περί των πραγματικών σκοπών δσων την ύπεκίνησαν καί χάρις στους 
κόπους καί μόχθους τών άστυνομικών όργάνων.Έγινε κατορθωτόν λοιπόν νά ναυα
γήσουν τά πολυθρύλητα εκείνα σχέδια τής κομμουνιστικής ήγεσίας ώς προς την 
έμπρακτον έξάσκησιν τών κομμουνιστών στον τομέα κινητοποιήσεως μεγάλων καί 
μικρών μαζών καί διεξαγωγής «μαζικών άγώνων», ώς προς τήν καλλιέργειαν έφη- 
συχαστικών αυταπατών έναντι τών ανατρεπτικών ένεργειών τοΰ κομμουνισμού, ώς 
προς τήν στρατολογίαν νέων οπαδών μεταξύ τών άφελών καί, τέλος, ώς προς τήν 
προπαγάνδα τών ερυθρών επιδιώξεων καί προσανατολισμών σέ άμύητες ομάδες καί 
σέ ώρισμένα στρώματα εγκληματικά άφελών τής σημερινής εποχής. Καί έναυάγη- 
σαν τά σχέδια αύτά διότι ούδενός διαφεύγει ότι ό «Σύνδεσμος Νέων γιά τον πυρη
νικό άφοπλισμό : Μπέρτραντ Ράσελ», είναι μετωπική όργάνωσις, συσταθεΐσα εις 
τό έσωτερικόν καί τό εξωτερικόν έπ.νεύσει καί δαπάναις τού κομμουνισμού καί μέ 
σκοπόν τήν προβολήν καί έξυπηρέτησιν τών σκοπών του διεθνώς. Ούδενός διαφεύ
γει δηλαδή ότι σκοπεϊται διά τοΰ συνδέσμου τούτου ή προβολή τών κομμουνιστικών 
συνθημάτων κατά τρόπον κεκαλυμμένον, ή έξαρσις τών δήθεν φιλειρηνικών προθέ
σεων τοΰ κομμουνιστικού κόσμου, ή κινητοποίησις τών κομμουνιστικών στοιχείων 
δι’ οργανωτικούς σκοπούς, ή ένθάρρυνσις τών οπαδών διά χρησιμοποίησιν τών μα
ζών προς εσωτερικούς άγώνας καί, προ παντός, ή δυσφήμησις τής χώρας μας είς τό 
εξωτερικόν, ότι ή Ελλάς δήθεν διαπνέεται από φιλοπολεμικά αισθήματα καί ότι δεν 
υπάρχει ένταΰθα ελευθερία καί Δημοκρατία. Χώρα φιλειρηνική όμως ή Ελλάς, τό
σον άπό πλευράς κατευθυντηρίου γραμμής τής ήγεσίας της όσον καί άπό πλευράς 
ψυχολογίας τοΰ λαού της, κατέδειξε καί καταδεικνύει ότι παρόμοιαι εκδηλώσεις 
ύπέρ τής ειρήνης, είτε προς άλλαγήν τής πολιτικής ήγεσίας είτε προς τόνωσιν δή
θεν τοΰ λαϊκοΰ φρονήματος, είναι άπαράδεκτοι καί έστερημέναι λαϊκών βάθρων. ’Ά - 
ρα εκδηλώσεις υπέρ τής ειρήνης έχουν θέσιν εις οίανδήποτε άλλην χώραν, πλήν τής 
Ελλάδος καί τών άλλων χωρών τοΰ ελευθέρου κόσμου.

** *
Άπέτυχε ή «πορεία ειρήνης», ή καλή δέ άστυνομική ενέργεια κατέδειξε σέ 

όσους δυσπιστοΰσαν περί τών οργανωτών καί τών πραγματικών σκοπών αυτής, ότι 
μόνον στελέχη τοΰ κομμουνισμού, άποφυλακισθέντες καί εκτοπισμένοι οπαδοί, δρα- 
πέται τών φυλακών μέ επικίνδυνη άνατρεπτική δράση, άριστεροί «διανοούμενοι» καί 
καλλιτέχναι ήσαν εκείνοι πού τήν έπεχείρησαν. 'Όπως ήτο φυσικόν, καί άνεμένετο, 
οί θλιβεροί βεβηλωταί τής ίστορικότητος τοΰ Μαραθωνείου μάς κατηγόρησαν σέ ει
δικές συγκεντρώσεις των γιά «πρωτοφανή βία», γιά «τραμπουκισμούς» κ.λ., πρά
γμα τό όποιον έκαμε καί ένας τών άπελαθέντων αλλοδαπών «ειρηνιστών» σέ δηλώ
σεις του προς τον τύπον. Μάς είναι γνωστόν όμως ότι ή ευγένεια καί ή πειθώ, αί
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συστάσεις καί ή ψύχραιμος άπαγόρευσις οχλοκρατικών εκδηλώσεων, δπως καί οί 
τραυματισμοί των άστυνομικών μόνον άπό τούς ταραξίας, άποκτοϋν έδώ καί σέ άλ
λους ελευθέρους λαούς την έννοιαν της βίας, ενώ άντιθέτως, στα κράτη τών συστη
μάτων πού οι κομμουνισταί καί οί παντός είδους «είρηνισταί» θαυμάζουν, ή πραγμα
τική βία μέ τό κνούτο καί τα πολυβόλα καί τήν εξορία,διά πράξεις παρόμοιες μέ την 
έδώ έπιχειρηθεΐσα «πορεία ειρήνης», άποκτοϋν τήν έννοιαν έπιβαλλομένων μέτρων 
πρός... «προστασίαν τού λαού»!!

Εξαρσιν στον τομέα τών ήθών παρουσίασαν οί καταγγελίες περί άποπλανήσεως 
άνηλίκων καί βιασμών. Φαινόμενον σύνηθες για τήν εποχή τής άνοίξεως καί 

τού θέρους σέ δλα τα μήκη καί πλάτη τής ύφηλίου. Έ ξ άλλου, κάποια έξαρσις πα- 
ρατηρεΐται καί στα άλλα έγκλήματα κατά τών ήθών, δπως φανερώνουν τά άλλεπάλ- 
ληλα κρούσματα έκμεταλλεύσεως τής γυναικείας σαρκός. Άπό τήν συνήθη δρασιν 
τών σωματέμπορων, έκ παραλλήλου, παρατηροϋμεν τά έξής: 'Υπερπολυτελές δια
φθορείου διηύθυνε σέ κεντρικώτατον σημεΐον τών Αθηνών ό Χ.Ρ. τών 40 έτών, 
γνωστός σέ ήμάς καί τον ύπόκοσμον ώς «Μπάμπης ό Ξυπόλυτος». Τέσσερες νέες 
καί ωραίες γυναίκες κατελήφθησαν έκεΐ μέσα κατά τήν άστυνομικήν έφοδον, μετα
ξύ τών όποιων οί δύο άδελφές. Τιμή «συναντήσεων», λέει, χίλιες δραχμές! ’Άλλος 
σωματέμπορος, ό γνωστός Π.Κ. τών 26 έτών, κατελήφθη νά διευθύνη άλλο διαφθο
ρείου, κάπως λαϊκόν αύτό, σέ κεντρικόν επίσης σημεΐον τών ’Αθηνών. Συνελήφθη 
δπως καί ό πρώτος καί έδήλωσε δτι άπό μία μόνον δυστυχισμένη έκέριζε 1.200-2. 
500 δραχμάς ήμερησίως... Παρατηροϋμεν έπίσης στούς κύκλους άλλων σωματέμπο
ρων καί θυμάτων: ’Αφελείς οί νεαρές Β.Γκ. καί Κ.Γκ. τών 17 καί 16 έτών άντιστοί- 
χως, έγκατέλειψαν τήν οικίαν των στήν Πάτρα, παρακινηθεΐσαι ύπό έπιτηδείου, 
καί ήλθαν στον Πειραιά «δι’ άναζήτησιν τύχης». Καί ή «τύχη» ήτο ό Δ.Θ. τών 30 
έτών, ό όποιος έπί δεκαήμερον τάς έξεμεταλλεύετο καί συνελήφθη έπί μαστροπεία 
καί άποπλανήσει άνηλίκων. Σύζυγος τού Ι.Δ .τών 38 έτών,Γιουγκοσλάβου υπηκόου, 
ή πρώην Σ.Κ. τών 19 έτών, έγινε άντικείμενον έκμεταλλεύσεως ύπό τού συζύγου 
άπό τήν πόλιν τών Χανίων, καί μάλιστα άμέσως μετά τον γάμον των. Έξυλοκοπεΐ- 
το λοιπόν στά Χανιά καί, μέ άπειλάς δτι θά έφονεύετο, ήναγκάζετο νά έκδίδεται καί 
νά συντηρή τον «άνδρα». Τό δράμα συνεχίσθη καί στήν ’Αθήνα, δπου τό ζεύγος έφθα- 
σε προ μηνών καί ή σύζυγος έδηλώθη ώς ίερόδουλος, τού Ι.Δ. συνεχίζοντος νά τήν 
ξυλοκοπή, νά τήν άπειλή καί, γενικώτερα, νά τήν έκβιάζη, άποζώντας μέ τά αμαρ
τωλά χρήματά της. Καί άλλοι, καί άλλοι έκματαλλευταί γυναικών, μέ χαρακτηρι
στικόν έκπρόσωπον τον Ε.Π. τών 22 έτών, σεσημασμένου κλέπτην, ό όποιος άπήγα- 
γε προ καιρού δεκαπενταέτιδα νέαν μέ τήν ύπόσχεσιν γάμου, άφοΰ δέ τήν διέφθειρε 
μέ άπειλάς, τήν έξεβίαζε νά έκδίδεται άντί άδροτάτης άμοιβής καί νά τον συντηρή.

** *
Άπό τον τομέα τών ήθών «παρατηροϋμεν» καί τούς άνωμάλους Α.Λ.73 έτών 

καί Ν.Μ. 17 έτών, Δ.Λ. 53 έτών καί Ι.Π. 20 έτών, Μ.Ψ. 48 καί Ε.Χ. 18 έτών, οί 
όποιοι κατελήφθησαν νά «άσχημονοΰν» έντός κινηματογράφων καί στις πλατείες 
Κλαυθμώνος καί 'Ομονοίας. Έπίσης παρατηροϋμεν άπό τον τομέα τών ήθών καί τό 
σκανδαλώδες «στρήπ τήζ» τής νεαράς Γαλλίδος Ζ.Ν. Στήν κρίσιμη ώρα ή «καλλι- 
τέχνις» άπέβαλε σχεδόν τά πάντα έκεΐ στο ήμίφως,δίπλα άπό μία μπανιέρα καί κάτω 
άπό τόσα λαίμαργα μάτια.Μόνο πού υπήρχαν έκεΐ καί κάποια άλλα μάτια,δχι τόσον 
λαίμαργα αυτά. Καί τά «άλλα» μάτια είδαν, έκριναν, συνέλαβαν τήν πολυθόρυβη 
«στρηπτηζέζ» καί τήν ώδήγησαν έκεΐ πού έπρεπε, μαζί φυσικά μέ τον ιδιοκτήτη 
τού νυκτερινού άθηναϊκοΰ κέντρου. Τρεις μήνες φυλάκισις πού τούς έπεβλήθη άπό 
τό Μονομελές, ΐσως νά είναι άρκετοί γιά νά μήν έπαναληφθοΰν παρόμοια θεάματα.
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Το «παρών» των διαρρηκτών καί λοιπών κλεπτών έδόθη κάπως πληθωρικά τον 
τελευταίο καιρό. Θρασύτατοςζ διαρρήκτης ό I. Σ. τών 24 έτών, άνεστάτωσε τό 

κέντρον τών Αθηνών τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες παραμονής τής πρωτομα- 
γιας,μέ τήν άπόπειρα κλοπής άπό τα γραφεία τής Δ.Ε.Η. Καί συνελήφθη ό «ήρως» 
ύστερα άπό δραματική άστυνομική καταδίωξη, πού ενθυμίζει πολυπροσεγμένη κ ι
νηματογραφική ταινία τοϋ Χίτσκοκ μέ γκαγκστερικό σενάριο. Θρασύτατος έπίσης ό 
«άρτιάποφυλακισθείς»Κ.Τ. τών 20 έτών,ό όποιος σέ διάστημα ένός μόνον μη\ός άπό 
τής άποφυλακίσεώς του διέρρηξεν έναν ιερό ναό,τέσσερα πρατήρια βενζίνης καί τρία 
παντοπωλεία, συνελήφθη δέ κατά τήν στιγμήν πού άπεπειρατο διάρρηξιν άρτοποι- 
είου τής όδοΰ 'Αγίου Μελετίου. Δύο άλλοι θρασύτατοι κακοποιοί τοϋ είδους, ό Μ.Π. 
τών 24 έτών καί ό Σ.Σ. τών 23 έτών, συνελήφθησαν στον κέντρον τών ’Αθηνών τήν 
στιγμήν πού άπεπειρώντο διάρρηξιν άπό σταθμευμένον αύτοκίνητον. Καί μας «ε ί
παν» οί καλοί νέοι δτι είχαν βίον καί πολιτείαν ολόκληρον καί σύντομον, άφοΰ σέ 
διάστημα ένός μόνον μηνός είχαν διαρρήξει εξ περίπτερα, έννέα καταστήματα τρο
φίμων καί άνω τών είκοσι αυτοκινήτων. Καί άλλοι παρόμοιοι έγκληματίαι άπεκα- 
λύφθησαν καί συνελήφθησαν, μεταξύ τών οποίων καί ό Β.Η. τών 18 έτών, ό ρηξι
κέλευθος αυτός νεανίας πού έκλεψε τό πορτοφόλι Γερμανού τουρίστα στο Σούνιον 
γιά νά συλληφθή στο κέντρον τών ’Αθηνών.

** *

Πλήν τών σωματέμπορων καί τών διαρρηκτών δεν έλειψαν τον τελευταίο καιρό 
καί οί άντιπροσωπευτικοί παράγοντες άλλων έγκλημάτων, άλλων κοινωνικών 

μαστίγων παλαιών καί νέων έποχών. ’Από τον κόσμο τών τοξικομανών λ.χ. ξεχωρί
ζει έκείνη ή όμάς τών πέντε, πού ύστερα άπό περιπετειώδη νυκτερινή καταδίωξη 
καί άγριον... πετροπόλεμο μεταξύ αυτών καί άνδρών περιπολικού τής ’Αμέσου Δρά- 
σεως, έγινε κατορθωτόν νά συλληφθοΰν κοντά στήν Χωματερή τοϋ Βοτανικοΰ οί 
τρεις. Είναι οί άμετανόητοι θιασώται τοϋ λευκοΰ θανάτου Κ.Σ., Γ.Φ. καί Α.Β., άπό 
τις πέτρες τών όποιων έτραυματίσθη καί ένας τών άστυνομικών τής’Αμέσου Δράσεως. 
Ξεχωρίζουν έπίσης οί τοξικομανείς Π.Γ. τών 50 έτών καί Ν.Π. τών 48 έτών, οί 
όποιοι κατά γενομένην έρευναν άπό τούς συναδέλφους τοϋ Πειραιώς εύρέθησαν κα- 
τέχοντες σημαντικήν ποσότητα «τσιγαριλικίων» καί άλλων ναρκωτικών ουσιών. Άπό 
τον κόσμον τής απάτης έξ άλλου ξεχωρίζουν: Ε.Σ. τών 38 έτών, ό όποιος έπώλησε 
δύο «δοχεία έλαίου» σέ χριστιανόν άντί όκτακοσίων δραχμών, πλήν τά δοχεία ήσαν... 
ΰδατος. Ν.Σ. τών 24 καί Γ.Κ. τών 22 έτών, οί όποιοι έπώλησαν άντί έξακοσίων δρα
χμών «φιαλίδιον άρώματος», πλήν ήτο φιαλίδιον φρεσκοτάτου ύδατος. 'Ομοίως ξε
χωρίζει ή καλή νοικοκυρά Β.Α. τών 32 έτών, ή όποια περιήρχετο τά άθηναϊκά σπί
τια καί μέ τό «δ,τι έχετε ευχαρίστηση γιά τούς κατοίκους τοϋ Μικροΰ Χωριοΰ» εί- 
σέπραττε μόνον διά τον «έαυτούλη» της.

** *
Μέ ένα σημείωμα μεγάλης πρωινής έφημερίδος τών Αθηνών έπισημαίνεται 

καί πάλιν ό κοινωνικός κίνδυνος άπό τούς σοβαρούς, καθ’ έξιν έγκληματίας. ’Ιδού 
τό πρόβλημα τών σωματέμπορων, τών διαρρηκτών καί τών τοξικομανών, δπως ή 
έφημερίς τό θέτει καί τό σχολιάζει: «Ή  στήλη αυτή είχε κατ’ έπανάληψιν συστήσει 
νά έκκαθαρισθή ή πρωτεύουσα άπό τά διάφορα κοινωνικά άποβράσματα, τά όποια 
αί τιμωρίαι δέν έχουν συνετίσει. Μέ ίκανοποίησιν πληροφορείται τώρα, δτι ή Γενι
κή Ασφάλεια έχει τελευταίως υποδείξει τήν έκτόπισιν δέκα έμπορων λευκής σαρ- 
κός, είκοσι διαρρηκτών καί δέκα έξ έμπορων ναρκωτικών. Βάσει τών υποδείξεων 
διά τάς 46 αύτάς έκτοπίσεις, αί άρμόδιαι έπιτροπαί έξέδωσαν 26 έγκριτικάς άποφά- 
σεις. 'Υποθέτομεν δτι θά έκδοθοΰν άποφάσεις καί διά τάς υπολοίπους, καί θά πραγ
ματοποιηθούν. Αί Άθήναι, καί διότι είναι τώρα πόλις μεγάλη καί διότι είναι μέγα



Αστυνομικά εικοσιτετράωρα 477

τουριστικόν κέντρον, πρέπει δι’ δλων των νομίμων μέσων ν’ άπαλλαγοΰν άπδ τούς 
κακοποιούς. Και ή έκτόπισις των καθ’ Ιξιν έγκληματιών είναι νόμιμον μέσον».

** *

Καί συμπλοκές άρκετές, καί επιθέσεις..., λίαν παραδόξως για τον μεσογειακό μας 
χαρακτήρα καί το πολυθρύλητο ελληνικό φιλότιμο, έλαβαν χώραν τόν τελευ

ταίο καιρό. Ξεχωρίζουν άπό αύτά τά γεγονότα εκείνο τής ομηρικής συμπλοκής δύο 
άδελφών όπωροπωλών καί των οικογενειών των, σέ κεντρικώτατο σημείο των Α 
θηνών καί έξ αιτίας ενός κιλού μπανανών καί κοινού άλλοτε, όταν τά δύο οπωροπω
λεία ή σαν ένα, πελάτου, όπου άφοΰ έχρησιμοποιήθησαν καθίσματα, καφάσια, ξύλα, 
δόντια κ.λ. κ.λ. έγένετο καί εξαγωγή καί χρήσις μαχαιρών. Μέ πολύ κόπο ή ’Αστυ
νομία κατώρθωσε νά διαχωρίση τούς συμπλακέντας καί νά μεταφέρη στον σταθμόν 
πρώτων βοηθειών καί σέ νοσοκομείο τούς πέντε τραυματίας. Ξεχωρίζουν άκόμα τό
σα άλλα, τά όποια ελλείψει χώρου άποσιωπώ. Συνέβη όμως καί κάτι πού δέν πρέπει 
νά φύγη απαρατήρητο, ένα γεγονός δηλαδή τής βίας—έπίθεσις καί δαρμός—λίαν 
άντιπροσωπευτικόν τής ψυχολογίας μας. Τό έγραψαν όλες οί εφημερίδες κάτω άπό 
εντυπωσιακούς τίτλους σάν αύτούς: «'Η  Μ π ρ ι ζ ί τ  Μ π α ρ ν τ ώ  έ δ ά ρ η  μέ  
σ α ν ί δ α  !» «Μ έ μ ο υ σ κ ε μ έ ν η  σ α ν ί δ α  ή Μ π ρ ι ζ ί τ  Μ π α ρ ν τ ώ  
έ φ α γ ε  τ ή ς  χ ρ ο ν ι ά ς  τ η ς »  κ.λ. κ.λ. Μόνο πού δέν έπρόκειτο περί τής γνω
στής «γάτας τού σέξ» τής γαλλικής οθόνης, άλλά περί κοινοτάτης ελληνικής...γαλής 
τής κ. Σ.Σ. Μέ τό νά καταβροχθίση λοιπόν ή τόσον ένδοξον όνομα φέρουσα γάτα 
ένα κουνελάκι τού κ. Κ., «έφαγε τής χρονιάς της μέ βρεγμένη σανίδα», τό πράγμα έ- 
φθασε στο οΐκεΐον τμήμα Πειραιώς άπό τήν ίδιοκτήτρια, έκλήθη «ό καθ’ ού τά πα
ράπονα» καί τά υπόλοιπα είναι ύπόθεσις τών δημοσιογράφων.

** *

Από τήν πληθώρα τών αύτοκινητικών δυστυχημάτων τών τελευταίων ημερών, 
άλλά καί άπό όλα τά άπό τής έμφανίσεως τού αύτοκινήτου στή χώρα μας μέχρι 

σήμερον δυστυχήματα τών τροχών, τό πλέον παράδοξον άπό άπόψεως συνθηκών ε ί
ναι έκεϊνο τού 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη, περιφέρειας ΙΒ' Τμήματος Πειραιώς. "Επαι
ζαν οΐ πιτσιρίκοι τό πατροπαράδοτον «κρυφτό» στούς δρομίσκους καί στις αυλές 
τής συνοικίας, όταν ένας τετραετής «έπενόησε» νά πάρη ενα μεγάλο χαρτοκιβώτιο, 
νά τό τοποθετήση στήν μέση τού δρόμου καί μέσα έκεΐ νά κρυφθή. ’Έμελλε όμως νά 
«κρυφθή» γιά πάντα άπό τή ζωή ό άτυχής μικρός, διότι κάποιος οδηγός αύτοκινή- 
του έπέρασε τό όχημά του έπάνω άπό τό χαρτοκιβώτιο καί κατά συνέπειαν έπάνω 
άπό τό λιλλιπούτειο άνθρώπινο σώμα, μέ άποτέλεσμα τον οίκτρό θάνατο μιάς έν έκ- 
κολάψει ζωής. Τό τραγικό αύτό δυστύχημα δέν θά συνέβαινεν έάν οί γονείς άκουγαν 
τις άστυνομικές συστάσεις καί ύποδείξεις καί δέν άφηναν τά παιδιά των νά παίζουν 
στούς δρόμους, όπου έκτος τής διαταράξεως τής ήσυχίας τών περίοικων γίνονται καί 
πρόξενοι παντοίων δυστυχημάτων. Δέν θά συνέβαινεν επίσης έάν ό οδηγός έδειχνε 
περισσότερο σεβασμό καί μεγαλύτερη προσοχή έπί παντός άντικειμένου κατά τήν 
όδήγησιν τού αύτοκινήτου του. "Ας ύποθέσωμεν ότι τού ήτο έντελώς άδύνατον νά 
φαντασθή ότι μέσα στο χαρτοκιβώτιο έκρύπτετο άνθρωπος. Δέν θά ήτο δυνατόν ό
μως νά εύρίσκωνται έκεΐ μέσα περιουσιακά άντικείμενα ή άλλα πράγματα—συνεπεία 
πτώσεως έξ άλλου οχήματος ή έξ οίουδήποτε λόγου άφεθέντα έκεΐ—τήν άσφάλειαν 
τών οποίων θά έξησφάλιζεν έάν έστάθμευε καί μετετόπιζε τό χαρτοκιβώτιον, ή τέλος 
πάντων έάν δέν έπερνοΰσε τόσον αδιάφορος άπό έπάνω του; Νά λοιπόν πού ή έλλει- 
ψις κατανοήσεως πλείστων παραγόντων τής κοινωνικής ζωής έχουν τραγικά άποτε- 
λέσματα καμμιά φορά.
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Καί ένα πολύ σύντομον άπάνθισμα άπό τήν τελευταία ξένη άστυνομική εΐδησεο- 
γραφία:

* ’Ιδιωτικόν «πανεπιστήμιον έρωτος», ύπό τον τίτλον «Λέσχη Μικρών Κου- 
νελιών» άπεκαλύφθη άπο τήν γαλλική άστυνομία στήν καρδιά των Παρισίων. Δι
ευθυντής του πρωτοτύπου αύτοϋ «πανεπιστημιακού κέντρου», ήτοι φρικτοϋ διαφθο
ρείου δπου έλάμβαναν χώραν πρωτοφανή σεξουαλικά οργιά, ό πυργοδεσπότης Ρ.Μ., 
ετών 38, πού είχε το ψευδώνυμον «Ζίγκφρηντ» ή «Ρόμπι», καί ή σύζυγός του Κο- 
λέτ, ετών 34. Το «ίδρυμα» αύτο φιλοξενούσε άνηλίκους έπί τό πλεϊστον, έκ τών ο
ποίων οί «προχωρημένοι» στά μαθήματα άποτελοΰσαν, μαζί μέ τούς ήλικιωμένους 
καί κατά προτίμησιν «σημαίνοντας καθηγητάς», το διδακτικόν προσωπικόν, οί «άρ- 
χάριοι» δέ το μαθητικόν.’Απεκαλύφθη ότι τά «θεωρητικά» μαθήματα ήσαν ελάχιστα 
καί δευτερεύοντα, ένώ τά «πρακτικά», ή γενικώς παραστατική διδασκαλία, ήσαν ά
φθονα καί άκρως πρωτεύοντα. Φωτειναί προβολαί ταινιών, πού θά Ικαναν καί τά 
άψυχα νά έρυθριάσουν, «έβοηθοΰσαν» τούς μαθητάς, ένώ γυμνά στούς τοίχους καί 
εικόνες σαρκικής ομιλίας συντελούσαν στήν όλη «κατάρτισιν» τών «Μικρών Κουνε- 
λιών». Πλέον τών εκατόν άνηλίκων, άμφοτέρων τών φίλων, «άπεφοίτησαν» τού 
πανεπιστημίου κατά το τελευταΐον έξάμηνον.

* 'Έξη λησταί καθήλωσαν μέ τις κάννες τών οπλοπολυβόλων τους τον κοσμη
ματοπώλη Ε. Μπεττετίνι, στήν Νίκαια τής Γαλλίας. ’Εκείνος τά έχασε φαινομενι
κούς, πλήν έπάτησε κρυφά ένα ήλεκτρικο κουμπί. Τότε, μέ ένα φοβερό θόρυβο έπε
σε επάνω στις βιτρίνες τών κοσμημάτων ένα βαρύ άτσάλινο κιγκλίδωμα, μία σει
ρήνα άρχισε νά βρυχάται, κλάξον άστυνομικών αυτοκινήτων άρχισαν νά κορνάρουν 
δυνατά, φλάς φωτογραφικών μηχανών άστραψαν μέσα στο κοσμηματοπωλείο. Κα- 
τατρομαγμένοι καί τυφλωμένοι άπο τά φλάς οί έξη άδίστακτοι κακοποιοί ώρμησαν 
νά ξεφύγουν, «γαζώνοντας» μέ τά οπλοπολυβόλα τους ένα μαύρο «Σεντάν» πού τό 
ένόμισαν τής άστυνομίας. Στή σύγχυση πού δημιουργήθηκε, οί λησταί έξέχασαν έξω 
άπο τό αυτοκίνητο τής φυγής τους έναν «συνάδελφό» τους, τον όποιον όμως παρέ
λαβε άστραπιαίως μέ τήν «τζαγκουάρ» της μία νέα καί όμορφη ξανθή. 'Η άστυνο
μία πού έφθασε σέ λίγο βρήκε άθικτον τον κοσμηματοπώλη, ό όποιος μέ υπερηφά
νεια τούς εξήγησε οτι ή συσκευή πού έτρομοκράτησε τούς κακούργους ήτο ίδικής του 
έφευρέσεως. ’Αναμένεται νά συλληφθοΰν οί λησταί, πλήν τών άλλων, καί άπό τις 
φωτογραφίες τών κρυμμένων φωτογραφικών μηχανών τής σωτηρίας συσκευής.

* 'Έναν ολόκληρο χρόνο οί κάτοικοι τής ιταλικής κωμοπόλεως Μπουζάνα έ- 
θρηνοΰσαν τον θάνατο τού «καλού» δημάρχου των Δ.Ν., ετών 42. Είχαν βρεθή τά 
ρούχα του μέσα σέ μιά έγκαταλελειμμένη βάρκα καί όλοι έπίστευαν ότι ό δήμαρχος 
εϊχε πνιγή. 'Όμως, ένας δυνατός άνεμος, προφανώς... άστυνομικός, έπήρε ένα άπό- 
γευμα τών τελευταίων ήμερών τό ψεύτικο μουστάκι ένός περιπατητοΰ τής γραφικής 
λουτροπόλεως Ίσχίας. 'Ο περιπατητής έσπευσε νά σηκώση τό μουστάκι, πλήν ένας 
άστυνομικός άνεγνώρισε στο ξυρισμένο καί χωρίς τήν προστασία τού μύστακος πρό
σωπο τον ρηξικέλευθο δήμαρχο, ό όποιος κατεζητεΐτο οχι γιά τό «θάνατό» του άλλά 
γιά άπάτες καί σημαντικά ποσά τού δήμου καί τών ιδιωτών πού είχε καταχρα- 
σθή. Ό  «φίλος» συνελήφθη άμέσως φυσικά καί, άπό τον άνεμον τής Ίσχίας καί τήν 
παρατηρητικότητα τού άστυνομικοΰ, θά άναγκασθή νά δώση λόγον τών καταχρή
σεων καί τής πληθώρας τών άπατών του.

« X »
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—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Θεοδόσιος 
Τρίγκας, Σωτήριος Τενέζος, Άνδρέας Χειλάς, Θεοφάνης Μπότης, ’Ιωάννης ’Αλε
ξίου, Παναγιώτης Κατσουρίνης, Σπυρίδων Στασινός, Σταύρος Παπαηλιοϋ, ’Αλέ
ξανδρος Παπίδας καί Δημήτριος Δημητρακόπουλος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α
στυφύλακες κ.κ. Παναγιώτης Στραβολαίμας καί Παναγιώτης Κολέζας.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθι- 
κή άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Γεώργιον Μεσημέρτσην, διότι, άθλητής ών καί 
λαβών μέρος είς τούς άγώνας διά τό πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου των ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, έπί άποστάσεως 6.000 μέτρων των ετών 1962 
καί 1963, διεξαχθέν τήν 3-4-1963, έπέτυχε να άναδειχθή καί κατά τά δύο έτη πρώ
τος νικητής, επιβληθείς όλων τών άθλητών τών άλλων "Οπλων καί Σωμάτων, ήτοι 
Στρατού, Ναυτικοϋ, ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής καί Λιμενικού Σώματος, τιμήσας 
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων διά τοϋ άθλου τούτου καί άποσπάσας τά συγχαρητήρια καί 
τήν άμέριστον έκτίμησιν ού μόνον τών Ενόπλων Δυνάμεων, άλλα καί τοϋ φιλάθλου 
κοινοΰ, έπιδείξας εξαιρετικήν δραστηριότητα καί θαυμαστήν προσπάθειαν, συνοδευο- 
μένην άπο πλήρη άφοσίωσιν καί υπερβολικήν σωματικήν κόπωσιν.

'Ωσαύτως ό ανωτέρω άθλητής Άστυφύλαξ, διά τών έξαιρέτων προσπαθειών 
του, άπο τριετίας πρωταθλητής Ελλάδος ών είς τά άγωνίσματα στίβου 800 καί 1.500 
μέτρων, έπανειλημμένως έτίμησε τά έλληνικά χώματα, τόσον έντός, όσον καί εκτός 
τής χώρας.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, έπηνέθη ό Ά -  
στυφύλαξ κ. Σταύρος Παράσχος, διότι τήν 24-2-1963, έκτελών διατεταγμένην υπη
ρεσίαν διώξεως μικροπωλητών άπο 10-ΐ3ης ώρας είς τήν περιφέρειαν τοϋ Θ' άστυ- 
νομικοΰ τμήματος, έπέτυχε, χάρις είς τήν παρατηρητικότητα, πρωτοβουλίαν καί δρα- 
στηριότητά του, τήν σύλληψιν ενός τών δραστών σπείρας κλεπτών μολυβδοσωλήνων 
έξ οικοδομών καί τήν προσαγωγήν του είς τό άστυνομικόν κατάστημα, ένθα έξιχνιά- 
σθησαν πλεΐσται κλοπαί καί συνελήφθησαν έν συνεχεία καί τά λοιπά μέλη τής σπείρας.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική 
άμοιβή είς τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιώτην Στασινόπουλον, 2) ’Αστυνόμον Β' 
κ. Ίωάννην Μπΐκον, 3) Ύπαστυνόμον Α' κ. Γεώργιον Φασούλκαν, 4) 'Υπαστυνό- 
μον Β' κ. Διονύσιον Κουρέταν, 5) Άρχιφύλακα κ. Κωνσταντίνον Άρώνην καί 6) 
’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Δρούκαν, Νικόλαον Τσιλιμίγκραν, Ίωάννην Φόφολον 
καί Κωνσταντίνον Χατζήν, διότι οί άνωτέρω,ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών πρώ
του καί δευτέρου, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν 
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα καί ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας 
εμπόρων καί ποιουμένων χρήσιν ινδικής καννάβεως, τήν 19ην τού 1963 έν τή πόλει 
τών Πατρών.

— Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έπηνέθησαν οί : 
1) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος, 2) ’Αστυνόμος Β' κ. Γεώρ
γιος Ντζουμάνης, 3) ' Ττίαστυνόμος Α' κ. Χρίστος Καραθανάσης, 4) Ύπαστυνόμος Β' 
κ. Κωνσταντίνος Λιολίτσας, 5) Άνθυπαστυνόμοι κ .κ . Κωνσταντίνος Μαυρουδέας 
καί Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 6) Ύπαρχιφύλαξ κ. Εύάγγελος Βουτσινάς καί 
7) ’Αστυφύλακες κ.κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, ’Αναστάσιος Ζαλαχώρης, Ιωάννης 
Σύριος καί Βασίλειος Δράλλος, διότι άπαντες οί άνωτέρω, ύπό τήν έπίβλεψιν καί μεθο-
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δικήν καθοδήγησιν του πρώτου των προαναφερομένων, διοικητοϋ δντος τής 'Υποδιευ- 
θύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετά ζήλου, προσοχής καί άφο- 
σιώσεως προς τό καθήκον, έκαστος έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του, συνέβαλον εις 
τήν έξιχνίασιν άνθρωποκτονίας καί τήν σύλληψιν τής δράστιδος Αικατερίνης Φακίδου, 
τήν 18-12-62 καί ώραν 13.45'.

Διά τής αύτής άποφάσεως, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς : 1) 
’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιώτην Θάνον καί 2) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Κωνσταντίνον 
Γιαννημάραν καί Λέανδρον Καρυώτην, διότι άπαντες, υπό τήν έπίβλεψιν καί μεθοδι
κήν καθοδήγησιν τοϋ κ. διοικητοϋ τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, άναλαβόντες τήν διενέρ
γειαν προανακρίσεως προς έξιχνίασιν τής ώς άνω άνθρωποκτονίας, έπέδειξαν έκτα
κτον δραστηριότητα, έξαιρετικόν ζήλον προς τήν υπηρεσίαν καί έκτακτον άφοσίωσιν 
προς τό καθήκον καί έπέτυχον τήν έξιχνίασιν ταύτης, τήν σύλληψιν τής δράστιδος 
καί τήν παραπομπήν της εις τήν δικαιοσύνην.

** *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, επί τή έπετείω τής 
ονομαστικής των έορτής, είς τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Τασιγιώρ- 
γον Κωνσταντίνον καί Τουζένην Κωνσταντίνον, είς τούς ’Αστυνομικούς Διευθυν- 
τάς Β' κ.κ. Κατσάρην Κωνσταντίνον καί Άνδρεόπουλον Κωνσταντίνον, ώς καί 
είς άπαντας τούς έορτάζοντας κ.κ.άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς.

** *

Π Ε Ν Θ Η

Πέτρος Αργυρίου
Κατόπιν μακροχρονίου άσθενείας, άπεβίωσεν ένταΰθα τήν 29ην ’Απριλίου έ.έ. 

καί έκηδεύθη τήν έπομένην ό Πέτρος ’Αργυρίου, καθηγητής τών ’Αστυνομικών Σχο
λών άπό τοϋ έτους 1945 είς τό μάθημα τής Σχεδιαγραφίας καί συνεργάτης τών « ’Α

στυνομικών Χρονικών», επί πολεοδομικών καί γενικώ- 
τερον τεχνικών ζητημάτων.

'Ο μεταστάς, τοϋ οποίου ή επιστημονική κατάρτισις 
ήτο πανταχόθεν άνεγνωρισμένη, διεκρίνετο διά τον πραον 
καί άνιδιοτελή χαρακτήρα του, διά τό σπινθηροβόλον 
πνεΰμα του καί τον πλούσιον είς αισθήματα άγάπης προς 
τούς συνανθρώπους του καί ιδία προς τούς μαθητάς του 
ψυχικόν του κόσμον. ’Ήτο έπόμενον ώς έκ τούτου νά εί
ναι αγαπητός είς τήν άθηναικήν κοινωνίαν ώς άνθρωπος 
καί ώς έπιστήμων, νά είναι δμως περισσότερον άγαπητός 
είς δλους δσους έκ τών άστυνομικών ύπαλλήλων ηότύ- 
χησαν νά τον άκούσουν ώς καθηγητήν των καί νά τον 
γνωρίσουν ώς άκένωτον πηγήν γνησίου άττικοΰ πνεύμα
τος καί χιούμορ.

Γεννηθείς είς τάς ’Αθήνας ό Πέτρος ’Αργυρίου κατά τό έτος 1907, έφυγε νέος 
άπό τήν ζωήν, καταλιπών σύζυγον καί τέκνον.'Ο πρόωρος θάνατός του έβύθισεν είς 
λύπην καί τήν άστυνομικήν οικογένειαν, τήν οποίαν μεγάλως ήγάπησε καί υπηρέ
τησε καί παρά τής οποίας ήγαπήθη, άφήσας δυσαναπλήρωτου κενόν. Εύχόμεθα είς 
τούς οικείους του τήν έξ ύψους παρηγοριάν καί δπως ό Κύριος άναπαύση έν ψυχαΐς 
δικαίων τον άπελθόντα, ας είναι δέ έλαφρόν τό χώμα πού τον έσκέπασε.

Αίωνία του ή μνήμη! Χ.Σ.
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