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Ύ πό Ύπαατυνύμου Α ' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Μία λαμπρά τεσσαρακονταετία συνεπληρώθη αντάς τάς ημέρας από την ε
ποχήν πού ή ’Αστννομία Πόλεων, ύστερα από την θριαμβευτικήν πορείαν τον θε
σμόν εις τάς πόλεις Κέρκυρας και Πατρών, έπεξετείνετο και εις τήν πάλιν τον Π ει
ραιώς. Ή αναδρομή αντη εις μίαν των μεγαλύτερων στιγμών τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος, πού θά έπιχειρήσωμεν ενταύθα, κρίνεται επιβεβλημένη από ημάς τούς νεωτέρονς άστυνομικούς ιδία, αφού κάθε αναδρομή εις τάς πηγάς, κατά άδιάψενστον
φιλοσοφικόν αξίωμα, μόνον ώφέλη προσπορίζει και πολύν πλούτον επισωρεύει εις
τήν κεκτημένην εμπειρίαν.
Τό γεγονός τούτο κατενοήθη τά μέγιστα ύπό τής αστυνομικής ηγεσίας προ
δύο ετών, δτε ή ’Αστυνομία Πόλεων συνεπλήρωνε τον πρώτον μεγάλον κύκλον τής
τεσσαρακονταετίας από τής ίδρύσεώς της (1921-1961) και έξεδίδετο τό αναμνηστι
κόν τόσων άγώνων και θυσιών αστυνομικόν λεύκωμα. ’Ή δη, ή συμπλήρωσις επί μέ
ρους τεσσαρακονταετίας από τής 27ης Μαίου 1923, δτε ό αστυνομικός θεσμός έπεξετείνετο καί εις τον Πειραιά καί έπραγματοποίει τό μέγα βήμα καθιερώσεώς του
καί εις τήν πρωτεύουσαν, επιτάσσει μίαν κατά τό μάλλον ή ήττον ιστορικήν άναμόχλενσιν τών συνθηκών, τών γεγονότων καί καταστάσεων ύπό τήν σκιάν τών όποιων
έπραγματοποιείτο τό τρίτον καί μέγιστον αυτό άλμα εις τήν δευτέραν μεγαλόπολιν
τοϋ κράτους. Καί είναι έπιβεβλημένον νά τονισθή ευθύς έξ αρχής δτι ελάχιστα θά
ανμπεριληφθοϋν εις τήν σύντομον αυτήν άναπόλησιν, δπως καί πρέπει νά όμολογηθή ύπό τοϋ γράφοντος δτι μεγάλη ύπήρξεν ή προσπάθεια νά μή παρασυρθή εις συν
αισθηματισμούς καί άλλοιωθούν τά πραγματικά περιστατικά, οί απύθμενοι ενθου
σιασμοί καί αί άκρως συγκινητικοί εκδηλώσεις τοϋ πειραϊκοϋ καί αθηναϊκού κοινού,
δταν, ύπό τόσον δραματικός διά τό έπίνειον τής πρωτευούσης αλλά καί ολόκληρον
τό "Εθνος συνθήκας, ή ’Αστυνομία Πόλεων εκαλείτο νά δώση τάς πλέον ουσιαστι
κός εξετάσεις δι’ αυτήν ταύτην τήν ϋπαρξίν της καί τήν μελλοντικήν της πορείαν.
’Έ χει πολλήν δόξαν καί τιμήν, άφθαστον μεγαλεϊον καί επικήν ποίησιν 6 κύ
κλος τών ετών 1923-1963, ώστε νά άπαιτήται νά προσδεθή ό μελετητής ώς άλλος
Όδυσσεύς από τά κατάρτια τοϋ πλοίου του διά νά μή ύποκύψη εις τον πειρασμόν
τών σειρήνων, εκείνων τών σειρήνων πού αντί τραγουδιών τοϋ φέρνουν εις τά ώτα
μέγα δγκον άγώνων καί ηρωισμών καί θυσιών, μέγα πλήθος επιτυχιών καί θριάμβων,
ήτοι επιτεύγματα διά τών όποιων προάγεται ό πολιτισμός καί άναβιβάζεται εις δυο-
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Οεώρητα ύψη ή στάθμη των ιδανικών τον "Ελληνας πολίτον. Ενταύθα όμως θά περιορισθώμεν έν πολλοϊς εις τά πρώτα εκείνα αστυνομικά βήματα τής πόλεως τον
Πειραιώς και άπλήν μόνον μνείαν θά έπιχειρήσωμεν τών κνριωτέρων επιτευγμάτων
κατά την παρελθοΰσαν τεσσαρακονταετίαν, άφον ο αναγνώστης δνναται νά εύρη πολ
λά τών όσων καλύπτουν τάς τέσσαρας δεκαετίας εις το αναμνηστικόν τής περιόδου
1921-1961 αστυνομικόν λεύκωμα. Και θά περιορισθώμεν έν πολλοί; κατά την πα
ρούσαν αναδρομήν εις τάς πάσης μορφής κρίσεις καί ποικίλα σχόλια τού τύπου, άφον
κατ’ αυτόν τον τρόπον, νομίζω, τά γεγονότα παρουσιάζονται περισσότερον πραγμα
τικά καί ελάχιστα επηρεασμένα από τον φακόν προβολής τον συγχρόνου παρατηρητο ν.

X . Σ.
-

*

*

*

Δύο ιστορικών σταθμών πορείαν, έκείνης της 1ης ’Οκτωβρίου 1921 είς την
πάλιν της Κερκύρας καί έκείνης τής 21ης ’Απριλίου 1922 είς τάς Πάτρας, εκαλείτο
νά συνέχιση ή ’Αστυνομία Πόλεων την 27ην Μαΐου 1923 είς την πάλιν τοϋ Πειραιώς.
’Εκαλείτο ά νέος άστυνομικος θεσμός νά κατάδειξη δτι ήτο ικανός καί διά την άστυνόμευσιν μιας ίδιαζούσης καταστάσεως καί μεγάλης έγκληματικότητος περιοχής είς
τά πρόθυρα τής πρωτευούσης, νά έπαληθεύση δέ τάς έλπίδας δλων διά τήν συνέχισιν
έκπολιτισμοϋ καί έξυγιάνσεως,-τουλάχιστον τών μεγαλοπόλεων τής χώρας. Καί αί
προοπτικαί κάθε άλλο παρά ευχάριστοι παρουσιάζοντο, αν καί εως εκείνην τήν στι
γμήν ήσαν πολύτιμοι σύμμαχοι τής ’Αστυνομίας ό πλήρης ηθικός έξοπλισμός, ό ένθουσιασμος καί ή άρτια κατάρτισις τών οργάνων της άπό τήν άστυνόμευσιν Κερκύ
ρας καί Πατρών, αν καί ή φήμη καί ό θρύλος τών έπιτυχιών τής νέας ’Αστυνομίας
είχον προλειάνει το έδαφος καί πανταχόθεν ήκούοντο τά πλέον ένθουσιώδη σχόλια
τύπου καί κοινού.
Ό λίγας ώρας προ τής σεμνής καί επιβλητικής έγκαταστάσεως τού νέου θεσμού
είς τήν πόλιν τού .Πειραιώς, είχαν άκουσθή άπό τών στηλών τών πρωινών άθηναϊκών
έφημερίδων τά πλέον ένθουσιώδη σχόλια διά τον νέον θεσμόν, πού ήγγιζε τά πρόθυ
ρα τής πρωτευούσης. Είδικώτερον, άπό τών στηλών τής έφημερίδος «Καθημερινή»
ήκούετο καί καθιεροΰτο ό πλέον χαρακτηριστικός, ό περισσότερον έπιτυχής ορισμός
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Είς πολύστηλον άφιέρωσιν είς τό ιστορικόν τού νέου θε
σμού, ή έφημερίς έπληροφόρει τό κοινόν περί τών «μυστικών» τής λειτουργίας του,
περί τής δλης άστυνομικής όργανώσεως, περί τού νέου συστήματος φρουρήσεως καί
τής πόλεως τού Πειραιώς κ.λ. κ.λ., έτονίζετο δέ μεταξύ τόσων άλλων πληροφορια
κών περί τού «νέου θαύματος»: «’Αλλά τί είναι λοιπόν ή ’Αστυνομία τών Πόλεων j
’Ιδού ορισμός: 'Η ’Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ώ ν Π ό λ ε ω ν ε ί ν α ι δ , τ ι υ π ο 
δ ε ι κ ν ύ ο υ ν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ α ί ερευναι σει ράς έτών έπί τού
προβλήματος τής τελευταίας φρουρήσεως μιας πόλεωςε ί ν α ι δ, τ ι ά π, α ι τ ε ΐ τ α ι δ ι ά μ ί α ν έ μ φ ά ν ι σ ι ν π ο λ ι τ ι σ μ έ 
νης πόλεως. Ε ί ν α ι ή έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ω τ έ ρ α συστ η μ α τ ο π ο ί ησις τής
μέχρι
τοΰδε
γνωστής
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς ύπηρεσ ί α ς».
Βέβαιον είναι, δτι πλήν τής είς τά δμματα τών ήγητόρων καί λοιπών άστυνομικών διαγραφομένης μελανής καταστάσεως άστυνομεύσεως τού Πειραιώς, οί πάντες καί τά πάντα προοιώνιζον βεβαίαν τήν έπιτυχίαν τού θεσμού καί κατά τήν τρίτην αυτήν διαδοχικήν πορείαν. Ύπήρχεν πληθωρική ή άγάπη καί ή συμπάθεια τοϋ
κοινού καί τόσον τού συμπολιτευομένου δσον καί τού άντιπολιτευομένου τύπου τής
έποχής. 'Υπήρχεν ό θρύλος καί ή πραγματικότης τών καινών συστημάτων πού έφήρμοσεν ή ’Αστυνομία Πόλεων είς τάς πόλεις Κερκύρας καί Πατρών καί, ώς έκ τούτου,
ή πλήρης επιτυχία είς τάς δύο αύτάς πόλεις κατόπιν τόσων κόπων καί μόχθων. 'Υ 
πήρχεν, τό καί σπουδαιότερον, ή φήμη περί τήν άψογον συμπεριφοράν καί περί τήν
κατά τρόπον σοβαρόν καί αξιοπρεπή έκτέλεσιν τών καθηκόντων των ΰπό τών νέων
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άστυνομικών, ή φήμη άντιμετωπίσεως άστυνομικών καταστάσεων μέ εύγένειαν καί
λεπτότητα, μέ πολιτισμένην πειθώ, χωρίς φωνάς καί σπασμωδικάς κινήσεις, προ
πάντων δέ μέ προθυμίαν εις θυσίας καί άγνοιαν εις τούς κινδύνους.
Ά λλα άς ελθωμεν εις την τελετήν έγκαταστάσεως τής 27ης Μαίου 1923.
«Είς τόν Τιτάνειον κήπον, γράφει ή «Καθημερινή» τής ημέρας έκείνης, ό Πειραιεύς θά δεξιωθή έπισήμως σήμερον τάς νέας του άστυνομικάς άρχάς. Είναι όλοι
έκεΐνοι, όσοι την 6ην πρωινήν τής αΰριον, θά έχουν εις χεϊρας των την τήρησιν τής
τάξεως, τήν επιβολήν των νόμων, την έπίβλεψιν τής έκτελέσεως όλων των διεπόντων μίαν μεγαλόπολιν διατάξεων καί κανονισμών, καί προ παντός τήν ύποχρέωσιν
τής παρουσιάσεως τοϋ Πειραιώς, ώς μιας πεπολιτισμένης πόλεως, άνταξίας τής θέσεως τήν οποίαν κατέχει. Ε ί ν α ι ο ί σ υ γ κ ρ ο τ ο ϋ ν τ ε ς τ ή ν ’Α σ τ υ ν ο 
μί α ν τ ών Πόλεων! ».
Περαιτέρω ό άρθρογράφος άναλύει λεπτομερώς τά τοϋ νέου άστυνομικοΰ συ
στήματος καί γενικώς πληροφορείται τό κοινόν ποιας υπηρεσίας θά έκτελή ή ’Αστυ
νομία Πόλεων είς τόν Πειραιά.’Εντελώς ιδιαιτέρως τονίζεται ή σπουδαιότης τής ύπό
τόν Ά γγλο ν «ντετεκτίβ» Ρήντ-μέλους τής Άποστολής-'Υπηρεσίας Λιμένος Πει
ραιώς καί τοϋ ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοϋ Άρχηγοΰ, άειμνήστου Σέρ Χαλλίντεϋ,
τμήματος Σημάνσεως, έγκατεστημένου είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών.
Ά λλη μεγάλη έφήμερίς τών ’Αθηνών, τό «’Ελεύθερον Βήμα» τής έπομένης
άπό τής τελετής ημέρας, έδιδε τήν άκόλουθον παραστατικήν περιγραφήν άπό τήν
έγκαθίδρυσιν τοϋ θεσμοΰ:
«Χθές τήν 10.30' διεξήχθη είς τόν Τιτάνειον κήπον τοϋ Πειραιώς ή τελετή
»τής έγκαταστάσεως έν τή γείτονι τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Έχοροστάτησενείςτόν
«άγιασμόν ό Μητροπολίτης Κρήτης κ. Καλλίνικος, παρέστησαν δέ ό δήμαρχος κ.
»Παναγιωτόπουλος μετά τών μελών τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, ό υπουργός τών
«’Εσωτερικών κ. Παπανδρέου, ό άρχηγός τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων κ.
«Χαλλίντεϋ, ό τέως διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Μερεντίτης, ό νέος
»’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Καλυβίτης μετά τοϋ Ύποδιευθυντοΰ κ. Πράτη, ό φρού»ραρχος Πειραιώς... κ.λ. κ.λ. Μετά τόν άγιασμόν ώμίλησεν ό κ. υπουργός τών Έ σω «τερικών, τονίσας τήν σημασίαν τής εφαρμογής τοϋ νέου άστυνομικοΰ συστήματος
»καί έκφράσας προς τόν άρχηγόν κ. Χαλλίντεϋ καί τούς συνεργάτας του τάς εύχα«ριστίας τής Κυβερνήσεως διά τόν ζήλον των υπέρ τοϋ σπουδαίου έργου, διά τοϋ ό«ποίου θά έπανέλθη είς τήν χώραν τό κράτος τοϋ νόμου, τό όποιον είχε φυγαδευθή.
«Ακολούθως ό υπασπιστής τοϋ Σέρ Χαλλίντεϋ άνέγνωσεν άπό χειρογράφου
»λόγον τοϋ Ά ρχηγοϋ, έξαίροντα τό έργον καί άπευθύνοντα προς τούς άξιωματικούς
συστάσεις περί τών καθηκόντων των... κ.λ. κ.λ.
«Κατόπιν ό δήμαρχος Πειραιώς κ. Παναγιωτόπουλος, συνεχίζει ή έφήμερίς,
«ηύχαρίστησεν έκ μέρους τής πόλεως τήν Κυβέρνησιν καί τόν ’Αρχηγόν τοϋ Σώμα»τος Σέρ Χαλλίντέϋ διά τήν τιμήν, ήτις γίνεται είς τήν πόλιν, όπως τό νέον άστυνο»μικόν σύστημα, άπό τό όποιον πολλά καλά προσδοκώνται, έφαρμοσθή είς τόν Πει»ραιά. Έδήλωσεν, ότι αύτός καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά παράσχουν πάσαν συν«δρομήν όπως έπιτύχη ό σκοπός. Παρώτρυνε κατόπιν τούς πολίτας νά ύποβοηθή»σουν επίσης, καθ’ όσον ή ’Αστυνομία Πόλεων προώρισται νά είναι προστάτης καί
»φύλαξ τής τιμής, τής ζωής καί τής περιουσίας τοϋ συνόλου τών πολιτών, απηνής
»δέ διώκτης τών κακοποιών στοιχείων...».
Άξιολογώτατον ενδιαφέρον παρουσιάζει ό έκφωνηθείς κατά τήν τελετήν έκείνην λόγος τοϋ Άρχηγοΰ Σέρ Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ, ένας λόγος ερχόμενος έν
συνεχεία τοϋ θαυμαστού άλλου λόγου του κατά τήν έγκατάστασιν τής ’Αστυνομίας
είς τήν πόλιν τών Πατρών (1). Ό μεγάλος Ά γγλ ο ς εύπατρίδης, διοργανωτής καί
(1) Βλ. λόγον Πατρών, πολύτιμον υποθήκην δ,τι τοϋ άστυνομικοΰ ιδεώδους, είς άναμνηστικόν λεύκωμα, σελ. 23.
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έσαεί ζώσα ψυχή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έτόνιζε μεταξύ των άλλων, δπως από
τάς στήλας τής έφημερίδος «"Εθνος)) 28-5-1923 προκύπτει.:
«... Είναι άναμφισβήτητον δμως ότι αί περιστάσεις καί αί συνθήκαι, ύφ’ άς
«άναλαμβάνομεν το εργον, είναι οόχί αί συνήθεις, άλλά άκριβώς διά τούτο δέον να
»μή έλαττωθή ούδέ κατά κεραίαν ό ζήλος μας καί ή προσπάθεια δέον νά είναι έν«τονωτέρα. 'Η επιτυχία ήμών έν Πειραιεΐ, πρέπει άδιστάκτως νά λεχθή, θά έξασφαλίση την έπέκτασιν τού νέου άστυνομικοϋ θεσμού καί εις άλλας πόλεις.
«’Έ χετε λοιπόν ύποχρέωσιν σείς ιδία οί άστυνομικοί υπάλληλοι προς τούς ό)>ποίους έλαχεν ή μεγάλη τιμή ν’ άντιπροσωπεύσητε πρώτοι τό Σώμα τής Άστυνο»μίας Πόλεων έν Πειραιεΐ καί ύπό τά δμματα τής πρωτευούσης, έχετε ίεράν ύπο«χρέωσιν, λέγω, νά φανήτε άντάξιοι τών τε προσδοκιών τού ’Έθνους, τής Πειραϊ»κής κοινωνίας καί τών ελπίδων τού Σώματος. ’Οφείλετε άδιστάκτως νά θυσιάσε»τε τό παρελθόν χάριν τού μέλλοντος. Ή θυσία τού παρόντος άπαιτεΐ εγκράτειαν
»εΐς τον ιδιωτικόν σας βίον καί τάξιν άπόλυτον έν τή υπηρεσία σας. Αύταί πρέπει νά
«είναι αί βάσεις τής έργασίας σας, αύτός είναι ό μόνος τρόπος ίνα ή κοινωνία σάς
«άγάπήση, καθώς δέ γνωρίζετε τό ’Αστυνομικόν Σώμα θά προοδεύση μόνον έάν ή
«κοινωνία διατεθή εύμενώς δι’ αυτό. ’Αστυνομία ή οποία δέν είναι δημοφιλής, ού«δέπότε δύναται νά θεωρηθή ώς καλή ’Αστυνομία.
«"Εχετε ύπ’ δψιν σας πάντοτε, δτι ή ’Αστυνομία είναι ό προστάτης καί ούχί
«ό τύραννος τού κοινού. Δέν είναι ή έξουσία ή οποία δικάζει τά παραπτώματα τών
«άλλων ούδέ ή αρχή ή έπιβάλλουσα ποινάς εις τούς πταίστας. Τό καθήκον σας είναι
«κυρίως νά έξασφαλίζετε τήν σύλληψιν καί προσαγωγήν τών δραστών άξιοποίνου
«πράξεως προ τού άρμοδίου δικαστηρίου, καί, καλούμενοι νά καταθέσετε δ, τι γνω«ρίζετε περί αυτής.
« Ή διατύπωσις τής άληθείας είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ώς καί εις πάσαν
«άλλην περίπτωσιν, είναι άπολύτως έπιβεβλημένη. Λέγετε πάντοτε τήν άλήθειαν,
«μόνην τήν αλήθειαν καί ολόκληρον τήν άλήθειαν.
«'Ο τρόπος τής συμπεριφοράς σας, είτε έν ύπηρεσία διατελεΐτε εϊεε μή, θ’
«άποτελέση τό μεγαλύτερον μέρος τής έπιτυχίας σας καί θ’ άποσπάση τάς συμπα«θείας τού κοινού.
«Συμμορφοΰσθε σείς πρώτοι προς τούς νόμους καί τάς διαταγάς τής Πολι«τείας καί ύπακούετε άπολύτως προς πάντας δσους αΰτη έταξεν υπέρ υμάς.
«Σείς πρέπει νά χρησιμεύσητε εις τό κοινόν ώς τό υπόδειγμα τού καλού πολί«του. Τό κοινόν θά άκολουθήση τό παράδειγμά σας καί τότε μόνον θά συμμορφωθή
«προς τά διατασσόμενα, δταν ΐδή δτι σείς πρώτοι συμμορφοΰσθε προς αυτά. Είναι
«πασίγνωστον δτι ούδέν διδάσκει δσον τό παράδειγμα, ή δέ Πολιτεία περιμένει νά
«γίνετε σείς οί φορείς τού πολιτισμού. Σείς λοιπόν πρέπει νά έμπνεύσητε είς τό κοι»νόν τό αίσθημα τής ασφαλείας, τής τάξεως, τής καθαριότητος, έν μια λέξει τής
«άνέσεως.
«Σείς είσθε, καθώς καί άλλοτε σάς εΐπον, οί δακτυλοδεικτούμενοι ζηλευτοί
«πρόσκοποι ένός Σώματος προς τό όποιον τό κοινόν καί ή Πολιτεία στηρίζουν πολ»λάς ώραίας έλπίδας.
«Πέπεισμαι δτι δέν θά διαψευσθώσιν. Είμαι έπίσης βέβαιος δτι θά μάς συν«τρέξωσιν είς τήν έκτέλεσιν τού άρκετά δυσκόλου έργου μας, διά τής έπιδείξεως έπι«εικείας είς τάς μικράς κατ’ άρχάς άτελείας, αίτινες θά παρουσιασθοΰν καί διά τής
«προθύμου των άρωγής προς διόρθωσιν αυτών».
*

* *
'Τ π ό αυτήν τήν όμόθυμον συμπαράστασιν τού τύπου, άλλά καί τού κοινού, πού
έξωτερικεύθη κατά τήν ήμέραν τής τελετής έγκαταστάσεως, ή ’Αστυνομία Πόλεων
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έκαμε τήν έμφάνισίν της εις τάς οδούς τοϋ Πειραιώς τήν 6ην πρωινήν ώραν της έπομένης, 28ης Μαΐου 1923. Τήν ιδίαν ήμέραν έδημοσιεύετο εις τάς εφημερίδας καί ή
κατωτέρω πρώτη άνακοίνωσις της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, ύπογραφομένη ύπό τοΰ το πρώτον όρισθέντος ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ τής πόλεως καί ήδη
έν συντάξει ’Αρχηγού τού Σώματος κ. Ίωάννου Καλυβίτου:
«'Η νέα ’Αστυνομία τών Πόλεων ένδιαφέρεταί πρωτίστως διά τήν έμπέδω»σιν τής δημοσίας άσφαλείας καί τάξεως καί τήν έξασφάλισιν τής ήσυχίας τών πο»λιτών. Καί το μέν πρώτον ελπίζει νά έπιτύχη διά τών άγρύ7τνων σκοπών καί περι»πόλων της, το δέ δεύτερον καί τρίτον διά τής έκδόσεως σειράς κανονιστικών διατά))ξεων καί διαταγών. Έ ν τή έκδόσει τών διατάξεων τούτων θά πρυτανεύση ή λογική
»καί το γενικόν συμφέρον. Ούδεμία διάταξις άστυνομική θά έκδοθή καί θά δημοσιευ»θή άν δεν στηρίζεται εις ώρισμένην διάταξιν τών κειμένων Νόμων καί Διαταγ
μ ά τ ω ν καί άν δεν είναι ήτιολογημένη προσηκόντως. Διά τών ’Αστυνομικών Διατά»ξεων δεν θά πλήττωνται συμφέροντα ώρισμένης κατηγορίας προσώπων, άλλ’ αύ»ται οδσαι γενικαί, θά κανονίζωσιν ώρισμένα πράγματα κατά τάξιν σύμφωνον προς
»τάς νέας άπαιτήσεις τής κοινωνίας. Τά συμφέροντα ώρισμένων δυνατόν φαινομε«νικώς νά θιχθοΰν έκ τής έκδόσεως ’Αστυνομικής τίνος Διατάξεως, άλλ’ έν τή πε«ριπτώσει ταύτη θά έχουν ληφθή ύπ’ οψιν οΐ ισχυρισμοί καί τά τυχόν παράπονα τών
»ένδιαφερο μέν ων.
«'Η νέα ’Αστυνομία δέν είναι δυνατόν νά διόρθωση τά πάντα αυτομάτως καί
«άμέσως, θά έπιδιώξη δμως τήν βαθμιαίαν καί μεθοδικήν διόρθωσίν των. Θά διορ»θώση καί θά συμπληρώση τάς ελλείψεις, θά καθοδηγήση τούς ύποχρέους εις τήν
«εφαρμογήν καί έκτέλεσιν τών διατασσομένων καί θά έπιμείνη εις τήν άκριβή έκτέ»λεσιν τών νομίμως καί προσηκόντως έκδιδομένων διαταγών της.
«Είναι άληθές δτι θά κινηθή προς δλας τάς διευθύνσεις, άλλά προηγουμένως
»θά ύποδείξη καί θά συστήση τήν λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων, ενεργούσα έν
»τή περιπτώσει ταύτη, δπως καί είς το έγκλημα, προληπτικώς.
«Σκοπός κύριος τής ’Αστυνομίας δέν είναι ή καταδίωξις τοΰ έγκλήματος, άλλά
»ή πρόληψις αύτοΰ. Δέν έπιδιώκει αδτη τήν καταμήνυσιν καί καταδίκην τών πολι»τών, άλλά τήν καθοδήγησιν τοΰ κοινού είς τήν έκτέλεσιν τοΰ καλού καί τοΰ ωραίου.
«’Επιθυμεί νά έθίση τό κοινόν διά συμβουλών μόνον καί παραινέσεων είς τήν
«τάξιν καί εύπρέπειαν. Σκοπεί διά τοΰ εύγενοΰς τρόπου καί τής καλής συμπεριφοράς
«τών οργάνων της νά κεντίση τήν εύαίσθητον χορδήν τοΰ εύγενοΰς Πειραϊκοΰ λαού,
«έπιθυμοΰντος ύπέρ πάντα άλλον τήν τε τάξιν καί τήν άκρίβειαν.
«Οί νόμοι δέν θά έφαρμοσθώσιν διά τραχέων μέσων, άλλά μετριοπαθώς καί
«συνετώς, διά τής άσκήσεως δέ έκ μέρους τών άστυνομικών υπαλλήλων πρωτοβου«λίας θά άποφευχθή ή παραπομπή είς τά δικαστήρια υποθέσεων, αίτινες διά τής φρο«νήσεως καί τής καλής θελήσεως θεραπεύονται ριζικώτερον καί ταχύτερον.
«Κύριον μέλημα τών άστυνομικών υπαλλήλων είναι δχι μόνον ή σύλληψις τών
«άδικοπραγούντων, άλλ’ έπίσης καί ή ύπεράσπισις καί βοήθεια πάντων τών νομι«μοφρόνων πολιτών. 'Υποχρεοΰνται νά συμπεριφέρωνται προς τό κοινόν, άνεξαρτή«τως τάξεως καί κοινωνικής θέσεως, μετά πάσης υπομονής καί άβρότητος.
«'Η ’Αστυνομία τών Πόλεων γνωρίζει δτι ή έλλειψις ειλικρίνειας, αί τραχεϊαι
«καί απρεπείς έκφράσεις είναι μειονεκτήματα παρακωλύοντα σοβαρώτατα τήν άπρό«σκοπτον έκτέλεσιν τής υπηρεσίας της, ώς έπίσης δέν λησμονεί δτι προς έπιτυχή
«έκτέλεσιν τής υπηρεσίας αυτής δέον ν’ άπολάβη τής ύπολήψεως καί τής έμπιστο«σύνης τοΰ κοινοΰ καί δτι προς άπόκτησιν αυτών ύποχρεοΰται διά τών οργάνων της
«νά έπιδεικνύη παραδειγματικήν διαγωγήν, άκρίβειαν καί ευσυνειδησίαν περί τήν
«έκτέλεσιν τών καθηκόντων της, τρόπους εύγενεΐς καί πλήρη σεβασμόν προς τά δι«καιώματα καί τάς έλευθερίας, άς παρέχουσιν είς τούς πολίτας τό Σύνταγμα καί οί
«Νόμοι».
(Συνεχίζεται)

Κ Ο ΙΝ Ω ΝΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
Α Π Ο ΤΗΝ Α ΡΧΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠ Ο ΧΗ Σ Μ Α Σ
--------------------------- Ύ πό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ---------------------------(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

XVIII. Συνέχεια αστυνομικών μέτρων.
"Ενα άλλο μέτρον τό όποιον έπρόσεξε πολύ τό ’Αστυνομικόν Σώμα άπό της
έπεκτάσεως τοΰ άστυνομικοΰ θεσμού, εις τον Πειραιά κατ’ άρχάς καί εις τάς
’Αθήνας κατόπιν, ήτο νά καταργήση τό αίσχος των Βούρλων τού Πειραιώς καί να
δώση μίαν οντότητα εις την ίερόδουλον, ώστε νά της άμβλύνη κάπως τό συναίσθημα
της κατωτερότητος καί της υποταγής εις τον έκμεταλλευτήν της σωματέμπορον.
'Η σωματεμπορία έπατάσσετο άμειλίκτως καί προς περιορισμόν αυτής αί τρόφιμοι
τών πορνείων παρεκινοΰντο άπό την υπηρεσίαν ελέγχου ηθών νά καταθέτουν τά κέρδη
των εις τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια καί τάς τραπέζας, ώστε νά σχηματίσουν ένα
κεφάλαιον διά τά γηράματά των καί νά μή έχουν πρόχειρα χρήματα τά όποια νά
δίδουν, έκβιαζόμεναι, εις τούς έμεταλλευτάς των. Δυστυχώς όμως ή σχετική προ
παγάνδα τής ’Αστυνομίας διά την άποταμίευσιν έλαχίστην άπήχησιν είχεν.
Κατά τό τέλος τού πρώτου έτους τής έπεκτάσεως τής ’Αστυνομίας εις τάς
’Αθήνας, δηλαδή κατά τό 1926, ίσχύοντος τοΰ διακανονιστικοϋ συστήματος, ύπήρχον εις τάς ’Αθήνας 74 οίκοι άνοχής με 1.135 τροφίμους γυναίκας. ’Επίσης έκτος
αυτών ύπήρχον καί 107 έλευθερίων ήθών, ύποκείμεναι ως αί πρώται εις υγειονομικήν
έπιθεώρησιν. Δ ι’ αύτόν άκριβώς τον λόγον ό κ. Κουτσουμάρης ύπεστήριζεν ότι
ήτο άπολύτως- άδύνατον οί ολίγοι ιατροί, οί όποιοι έξήταζον τάς γυναίκας αύτάς, νά
διεπίστωναν ότι πράγματι αί έξεταζόμεναι δεν έφερον έκδηλώσεις άφροδισίου νοσή
ματος, άφοϋ ή έπιθεώρησις ένηργεΐτο δίς μόνον τής έβδομάδος. Αί ύπερχίλιαι γυναίκες
έπρεπε νά περάσουν άπό τήν έπιθεώρησιν εις τάς δύο αύτάς ήμέρας καί έκαστος
άστυίατρος διέθετε δι’ έκάστην έξ αυτών τό πολύ πολύ έν καί μόνον λεπτόν τής
ώρας. Εις αυτό τό διάστημα έπρεπε νά θέση τήν γυναίκα εις τήν κλίνην τής έξετάσεως, νά χρησιμοποιήση μητροσκόπιον, νά διαπιστώση 6τι δεν υπάρχουν συφιλιδικαί έξελκώσεις, μαλακά έλκη ή κονδυλώματα καί νά λάβη έκκριμα διά νά ϊδη μή
πως ύπάρχει γονόκοκκος βλενορροίας. Καί δ κ. Κουτσουμάρης παρακολουθήσας
αύτάς τάς έξετάσεις, εις έμπιστευτικάς του άναφοράς έτόνιζεν ότι ήτο άδύ
νατον νά νοηθή έπιστημονική έξέτασις είς τόσον διάστημα. ’Αποτέλεσμα ή έξάπλωσις τών αφροδισίων νοσημάτων. ’Αλλά καί μία άφορμή τής έξαπλώσεως τών
τοιούτου είδους νοσημάτων ήτο ότι ούδείς ποτέ κατήγγειλε γυναίκα διά μετάδοσιν
άφροδισίας νόσου καί καμμία γυνή δέν κατήγγειλεν άνδρα, καίτοι τούτο ήτο δυσχερές
είς αυτήν καί νά τό άντιληφθή ή νά τό διαπιστώση, λόγω τών πολλών έναλλασσομένων καθ’ ήμέραν καί. ώραν έραστών-πελατών.
Μέχρι τής έπεκτάσεως τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τάς ’Αθήνας
καί τον Πειραιά, οί άσκοΰντες τήν άστυνομικήν έξουσίαν ήτο άδύνατον νά κατανοή
σουν τάς συνεννοήσεις καί έπί παρουσία αυτών γενομένας καί τών σωματέμπορων
προς τάς κοινάς γυναίκας καί τάς πρός αύτάς έντολάς τής ματρώνας ή τά παρ’
αυτών λεγάμενα πρός έκείνην. Καί αυτό διότι οί μέν σωματέμποροι παρενέβαλον
λέξεις τής «άργκό» τών κακοποιών, τάς όποιας έκείνοι δέν έννοούσαν, έκεΐναι δέ
μετεχειρίζοντο τήν μυστικήν γλώσσαν τών πορνείων, τά περίφημα «λουμπινίστικα»,
τά όποια, όπως εΐπον, ήσαν τά τσιγκάνικα τά όποια καθιερώθησαν ώς γλώσσα τών
πορνείων άπό τού μεσαίωνος, ότε πόρναι ήσαν κυρίως τσιγκάνες. ’Αλλά τό νέον
Σώμα δέν ήδύνατο νά έργασθή καί νά έπιβληθή εις τά διαφθορεία μέ κρυφάς συνεν-
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νοήσεις διεξαγομένας κατά πρόσωπον μή έννοούντων άστυνομικών. Δ ι’ αύτδ την
«άργκό» των κακοποιών, τά περίφημα μάγκικα, έμαθε, καταρτίσας καί γλωσσάριον
εις τό σύγγραμμά του, ό τότε άστυνόμος μακαρίτης Παξινός, καί τά «λουμπινίστικα»
περισυνέλεξεν ό τότε ύπαστυνόμος κ. Στάθης Μπουργκάνης, ό όποιος νομίζω ότι θά
έπρεπε νά είχε δημοσιεύσει τό γλωσσάριον του. Άμφότεροι οδτοι εις τάς συγκεντρώ
σεις των υπαλλήλων έδίδασκον καί τήν «άργκό» των κακοποιών καί σωματέμπορων
καί τήν «άργκό» τών κακοφήμων οϊκων, ώστε νά τήν άντιλαμβάνωνται οΐ εις τήν υ
πηρεσίαν ελέγχου ήθών ύπηρετοϋντες άστυνομικοί.
’Επίσης κατά τά πρώτα έτη τής έπεκτάσεως τοϋ θεσμού της ’Αστυνομίας Πό
λεων εις τάς ’Αθήνας, κατηργήθησαν άπό τούς κακοφήμους οίκους τά κόκκινα φανά
ρια, διά νά μή κινήται ιδίως ή περιέργεια τών άνηλίκων άγοριών καί κορασίδων
καί υποβάλλονται ερωτήσεις εις τούς γονείς καί τούς μεγαλυτέρους των, εις τάς
όποιας έκεϊνοι θά ήτο κάπως δύσκολον νά δώσουν άπάντησιν. Έ ξ άλλου οί διοικηταί
τόσον της Γενικής ’Ασφαλείας, όσον καί τής εις αύτήν ύπαγομένης ύπηρεσίας ελέγ
χου ήθών καί λεσχών προέβαινον εις τακτικάς έπιθεωρήσεις τών οίκων άνοχής καί
έξήταζον αν έτηροϋντο ύπό αύτών στοιχειώδεις όροι καθαριότητος δαπέδων καί
κλινοστρωμνών, διότι προηγουμένως ήτο ζήτημα αν έπλύνοντο μίαν φοράν τον μήνα
τίση πλήρη συλλογήν τών ζωυφίων όλης τής Ελλάδος. ’Επίσης τότε διά πρώτην
φοράν ή ’Αστυνομία Πόλεων ύπεχρέωσε τάς διευθυντρίας τών οίκων μέσα εις τό
χώλλ νά έχουν ένα μεγάλον πίνακα μέ τά ονόματα καί τάς φωτογραφίας τών τροφί
μων γυναικών καί μέ ένδειξιν άπέναντι έκάστου ονόματος αν αΰτη δύναται νά χρησιμοποιηθή άπό τον πελάτην της ή μήπως ειχεν άποχήν έκ τών έργασιών, συνεπεία
τής συνήθους μηνιαίας άδιαθεσίας τών γυναικών.
Έ κ το τε, άπό τά 1926, ή ’Αστυνομία Πόλεων ήγωνίσθη μέ δλας της τάς δυνά
μεις νά πείση τό Κράτος νά καταργήση τό περίφημον καί τό εις όλα τά πολιτισμένα
κράτη καταδικασθέν καί έγκαταλειφθέν διακανονιστικόν σύστημα καί νά κλείση
τούς οίκους άνοχής, ώς κυρίας πηγάς τής σωματεμπορίας, τής μαστρωπείας καί
τής έν είκοστώ αίώνι δουλείας τών γυναικών, άλλ’ αί εισηγήσεις της δέν είσηκούοντο
καί αί ύποδείξεις τών πρώτων άστυνομικών διευθυντών ’Αθηνών έπί τοϋ θέματος
τούτου, τών κ.κ. Ίωάννου Καλυβίτη, Ίωάννου Νάσκου, Ίωάννου Σπύρου, Γεωρ
γίου Παπαδημητρίου καί τοϋ μακαρίτου Ίωάννου Βαβούρη, καθώς καί τών πρώ
των διοικητών τής Γενικής ’Ασφαλείας, τών κ.κ. Άριστοτέλους Κουτσουμάρη,
’Αγγέλου Έ β ερ τ, Παναγιώτου Καλκάνη, καί τών άειμνήστων Γεωργίου Καλαμα
ρά, σφαγιασθέντος κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα, καί Νίκου Κατραμπασά παρέμειναν φωνή βοώντος έν τή έρήμω καί έχρειάσθη μία ολόκληρος εικοσαετία νά παρέλθη διά νά καταργηθοϋν οί οίκοι άνοχής, οί οίκοι τών γυναικών τής άπωλείας,
άλλά καί τής σκλαβιάς.
Ά λ λ ’ ή ’Αστυνομία Πόλεων μή δυναμένη φυσικά νά νομοθετή, εκανεν ένα άλλο
πράγμα, πού ήτο εις τήν εξουσίαν της. Προσεπάθει, όσον τό δυνατόν, νά άποφεύγη
«νά δηλώνη» γυναίκας ώς κοινάς ή έλευθερίων ήθών παρ’ όλην τήν έπιμονήν των
καί νά καλή τούς συγγενείς των καί νά τούς πείθη νά τάς συγχωρήσουν, φροντίζουσα νά τάς εΰρη μίαν έντιμον εργασίαν, άντί τής έκμεταλλεύσεως τών σωματικών
θελγήτρων των τήν όποιαν έπεδίωκον. Έ ξ άλλου, όσον μετά φειδοϋς ένέκρινε τάς
τοιαύτας δηλώσεις τών κοινών ή τών έλευθερίων γυναικών, τόσον άφ’ ετέρου διηυκόλυνε τήν έπάνοδον τών τροφίμων εις τον έντιμον βίον, τήν άποκατάστασιν αύτών
εις τήν κοινωνίαν, τό «ξεδήλωμά» των. ’Αλλά έξ άλλου έφήρμοσε καί ένα άλλο άκόμη
μέτρον. ’Ενώ είχεν εΐσηγηθή καί ειχεν επιτύχει κατόπιν αγώνων άπό τάς αρμόδιας
έπιτροπάς τό κλείσιμον ώρισμένων οίκων άνοχής, διά διαφόρους έπανειλημμένας
παραβάσεις τών νόμων καί τών υγειονομικών κανονισμών, δέν ήτο ποσώς διατεθεί-
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μένη νά παράσχη άδειας εις νέα πρόσωπα προς σύστασιν τοιούτων νέων άνεγνωρισμένων διαφθορείων. Καί αύτό βέβαια είχε καί τήν άντίθετον οψιν του, διότι άντί
των άνεγνωρισμένων διαφθορείων ένεφανίζοντο τά «μυστικά σπίτια», τά όποια όμως
ευκόλως άνεκάλυπτε καί κατεδίωκε τότε ή υπηρεσία ελέγχου ήθών. ’Ίσω ς διότι τότε
δεν εΐχομεν, όπως σήμερον, τό κοσμοπολιτικόν πνεύμα πού έπικρατεΐ μεταξύ των
ένοικων των διαφόρων πολυκατοικιών, όπου ό ένας ένοικος δεν γνωρίζει πώς λέγεται
καί τί κάνει οχι ό κατοικών εις τήν ιδίαν πολυκατοικίαν, άλλά εις τον έναντι όροφον.
Τότε τά «μυστικά σπίτια» έγκαθίσταντο εις μονωρόφους καί διωρόφους οικίας καί
οί γείτονες, βλέποντες τήν ήμερησίαν καί τήν νυκτερινήν κίνησιν έπισκεπτών, έσπευδον νά καταγγείλουν εις τήν ’Αστυνομίαν τούς άνεπιθυμήτους γείτονας καί έβοήθουν
μέ κάθε τρόπον εις τήν άνακάλυψιν του μυστικού διαφθορείου καί εις τήν σύλληψιν
της μαστρωποΰ καί τών περί αυτήν σωματέμπορων.
’Αποτέλεσμα της τοιαύτης τακτικής της ’Αστυνομίας, νά μή ίδρύη δηλαδή
τοιούτους νέους οίκους, ύπήρξεν ή βαθμιαία έλάττωσις τών κοινών γυναικών. ’Από
μίαν στατιστικήν τού 1930 πού έχω ύπ’ όψιν μου προκύπτει ότι κατά τό 1930
ύπήρχον εις τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά 700 μόνον γυναίκες δηλωμέναι είς άνεγνωρισμένους οίκους άνοχής. ’Αλλ’έξ αυτών μόνον αί ήμίσειαι, δηλαδή αί 350,έξήσκουν
τό επάγγελμά των, διότι δεν ήσαν φορείς άφροδισίας νόσου. Αί άλλαι ήμίσειαι έθεραπεύοντο εναλλάξ εις τό νοσοκομεΐον Συγγροΰ ή ήσαν είς τήν Σωτηρίαν καί εις τά
άλλα σανατόρια διότι επασχον άπό φυματίωσιν, άπότοκον τών καταχρήσεων καί της
ζωής τήν οποίαν έκαμνον, κλεισμέναι είς τούς τέσσαρας τοίχους τών διαφθορείων.
’Από στοιχεία έξ άλλου τά όποια έτέθησαν είς τήν διάθεσίν μου άπό τήν υπη
ρεσίαν έλέγχου ήθών προκύπτει ότι κατά τό τέλος τής κατοχής έλειτούργουν είς τάς
’Αθήνας τεσσαράκοντα πέντε οίκοι άνοχής, είς τούς οποίους έξεδίδοντο έξακόσιαι πε
ρίπου γυναίκες. 'Η μείωσις τών οίκων άνοχής καί τών γυναικών σκλάβων τής ματρώνας καί τού σωματέμπορου πρέπει καί αύτή νά έγγραφή είς τό ένεργητικόν τής
’Αστυνομίας. Καί ή τακτική αυτή έσυνεχίσθη μέχρις ότου ή Ε λλάς έδέησε νά προ
σχώρηση καί αυτή είς τήν διεθνή σύμβασιν,τήν γενομένην ύπό τήν αιγίδα τού Ο .Η .Ε .,
περί καταργήσεως τού έλευθέρου διακανονιστικοΰ συστήματος. Καί χάρις άκριβώς
είς τήν πολιτικήν αυτήν, όταν κατά τό 1955, δηλαδή προ επτά έτών μόλις,
διά τού νόμου 3310 κατηργήθη τό διακανονιστικόν σύστημα καί άντεκατεστάθη
άπό τό καί σήμερον ίσχύον καταργητικόν, έλειτούργουν είς τάς ’Αθήνας οκτώ (8)
μόνον οίκοι άνοχής καί έξεδίδοντο είς αύτούς 165 κοιναί γυναίκες καί 60 έλευθέριαι.
Μετά τήν έφαρμογήν όμως τού νόμου 3310 άπό 13 ’Ιουλίου 1955 καί έντός
έλαχίστου χρονικού διαστήματος κατηργήθησαν καί αυτά τά τελευταία οκτώ «σπί
τια» καί αί τελευταΐαι τρόφιμοι αυτών άπηλευθερώθησαν. Καί τόσον αί κοιναί γυ
ναίκες, όσον καί αί έλευθέριαι ύπεχρεώθησαν νά ένοικιάσουν καί ένοικίασαν, έντός
ώρισμένης περιοχής, είς τό κέντρον τής πόλεως, περί τά έξακόσια περίπου διαμε
ρίσματα, είς έκαστον τών οποίων διέμενον άνά δύο γυναίκες. Ό άριθμός τών έκδιδομένων πλέον κοινών γυναικών, μέ τάς έλευθερίας μαζί, ηύξήθη σημαντικώς
μέ τήν «έλευθερίαν», άνήλθεν είς τον άριθμόν τών χιλίων τετρακοσίων, κατά τήν
έπίσημον στατιστικήν τής άρμοδίας υπηρεσίας τής Γενικής ’Ασφαλείας, άπό τήν
οποίαν άντλώ τά στοιχεία μου αύτά.
Αί κοιναί γυναίκες πλέον ήσαν έλεύθεραι. ’Αλλά ή άπότομος έλευθερία των
προεκάλεσεν άλλου είδους κρυφίαν έκμετάλλευσιν, άλλου είδους μαστρωπείαν καί
καταπληκτικήν έξάπλωσιν τών άφροδισίων νοσημάτων.
’Αλλά θά ίδωμεν είς τό προσεχές τάς λεπτομέρειας καί τάς άφορμάς.
(Συνεχίζεται)

ΞΕ Ν Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΑΙΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΡΑΣΙΣ ΑΥΤΗΣ
------------------------- Ύπό ’Αστυνόμου Β' χ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ_________________

1 . Εισαγω γή.
Οί περισσότεροι άνθρωποι εις όλον τον κόσμον έχουν άκούσει άσφαλώς νά γίνεται
λόγος διά την περίφημον άγγλικήν ’Αστυνομίαν, την Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν,
γνωστήν καί μέ τον αγγλικόν τίτλον τής Scotland Y ard (Σκώτλαντ Γυάρντ).
Πολλοί είναι επίσης έκεΐνοι οί όποιοι έχουν γράψει αστυνομικά μυθιστορήματα
σχετιζόμενα μέ την δράσιν τής Σκώτλαντ Γυάρντ, τά όποια προκαλοϋν τό ενδιαφέρον,
του παγκοσμίου κοινού, λόγω τοϋ μυστηρίου τό όποιον παρουσιάζουν τά ιστορούμενα
έγκλήματα καί αί έφαρμοζόμεναι πρωτότυποι τεχνικαί μέθοδοι προς διαλεύκανσιν
αυτών.
Ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία (Σκώτλαντ Γυάρντ),ή οποία ώς γνωστόν άστυνομεύει εις τό Λονδϊνον, έκτος τοϋ Σίτυ,τήν πολυπληθεστέραν δηλαδή πρωτεύουσαν
όλου τοϋ κόσμου (10.000.000 κάτοικοι) περίπου, οφείλει βεβαίως τήν φήμην της εις
τήν άρτίαν καί έξαίρετον όργάνωσιν αυτής, άλλά ώς επί τό πλεΐστον έχει διαφημισθή
χάρις εις τήν 'Υπηρεσίαν Έγκληματολογικών ’Ερευνών (Crim inal Investigation
D e p artm en t), ή οποία άποτελεΐ τμήμα αύτής καί άσχολεΐται είδικώς μέ τήν έξιχνίασιν τών έγκλημάτων.

2 . Σύντομος Ιστορία τής ίδρύσεως αύτής.
Πριν δμως έξετάσωμεν τούς λόγους διά τούς οποίους έχει σημειώσει τόσον άξιόλογον δράσιν ή Σκώτλαντ Γυάρντ, θά εΐχεν ενδιαφέρον νά εΐπωμεν ολίγα.τινά διά-τήν
ιστορίαν τής ίδρύσεως αύτής.
Περί τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος, δτε τό ναυτικόν έμπόριον εύρίσκετο είς μεγάλην
άκμήν είς τό Λονδϊνον, έγινεν αισθητή ή έλλειψις μιας υπηρεσίας ή οποία νά άσχολήται
μέ τήν καταδίωξιν τών πολυαρίθμων κλεπτών οί όποιοι έλυμαίνοντο κυριολεκτικώς
τά έμπορικά πλοία, τά όποια μετέφερον έμπορεύματα έκ διαφόρων χωρών τοϋ έξωτερικοΰ καί ιδίως τών ’Ινδιών καί έξεφόρτωναν ταΰτα είς τόν Τάμεσιν.
Προς άντιμετώπισιν τών πολυαρίθμων αύτών κλεπτών τοϋ Ταμέσεως, άπεφασίσθη τό 1798, ύπό τής Ναυτεμπορικής Ε ταιρείας τών Δυτικών’Ινδιών, ή σύστασις μιας
'Ομάδος ’Ασφαλείας, ή όποια άπετέλεσε τήν βάσιν τής Σκώτλαντ Γυάρντ. Αί έπιτυχίαι τής 'Ομάδος αύτής ώδήγησαν τούς αρμοδίους είς τήν άπόφασιν τής κρατικοποιήσεως αυτής.
,
'Η κατάστασις αύτή συνεχίσθη μέχρι τοϋ έτους 1829, δτε, ό τότε Βρεταννός'
'Υπουργός τών ’Εσωτερικών Μπόμπ Πίλ, έλαβεν άπόφασιν νά ίδρύση τό πρώτον έπίσημον ’Αστυνομικόν Σώμα τής βρεταννικής πρωτευούσης μέ δύναμιν 1000 περίπου
άνδρών. Προς τοΰτο έπελέγησαν άνδρες ύψηλοΰ άναστήματος', οί περισσότεροι τών ό
ποιων ήσαν ιρλανδικής καταγωγής.
Οί πρώτοι αύτοί άστυνομικοί τοϋ Λονδίνου έφερον χιτώνιον βαθυκυάνου χρώ
ματος είς σχήμα φράκου, πανταλόνιον λευκοΰ χρώματος, ύψηλόν μαΰρον πίλον καί
έκράτουν άνά χεΐρας μικράν μαύρην ράβδον.’Αρχηγός τοϋ πρώτου αύτοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος διωρίσθη ό παλαίμαχος ταγματάρχης Τσάρλς Ράουναν, ό όποιος είχε λάβει
μέρος καί είς τήν μάχην τοϋ Βατερλώ.

3 . Σχόλια τοϋ Κ οινού.
Τήν έμφάνισιν τών νέων άστυνομικών είς τάς οδούς τοϋ Λονδίνου, ύπεδέχθη-
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σαν οί κάτοικοι μέ ποικίλα σχόλια άποδοκιμασίας καί άντιπαθείας. Τούς άπεκάλουν
σωματοφύλακας τοϋ Μίστερ Πίλ καί ’Ιρλανδούς σπιούνους, διότι τούς έθεώρουν ώς
καταλυτάς των ελευθεριών των.
Δριμύτατα σχόλια εναντίον των νέων αστυνομικών, έπεφύλαξε καί ό τότε αντι
πολιτευόμενος τήν κυβέρνησιν τύπος. Μόνον μία έφημερίς, «Οί Τά'ιμς» τοϋ Λον
δίνου, ύπεδέχθη το νέον ’Αστυνομικόν Σώμα μέ ενθουσιώδη σχόλια καί έξέφραζε τήν
άπορίαν διατί εΐχε βραδύνει τόσον πολύ ή ΐδρυσις αύτοΰ.

4 . Πόθεν προήλθεν ό τίτλος τοϋ νέου Σώματος.
Ευθύς ώς ίδρύθη τό νέον ’Αστυνομικόν Σώμα τοϋ Λονδίνου, έγεννήθη ζήτημα
στρατωνισμού αύτοΰ. Άνεζητήθη ό κατάλληλος προς τσΰτο χώρος καί, ελλείψει άλλου
τοιούτου, άπεφασίσθη ή στέγασις αύτοΰ εις τον χώρον ένός παλαιοΰ άνακτόρου, τό
όποιον εύρίσκετο πλησίον τοΰ Τσάριγκ Κρός καί έναντι τοΰ Χόυάϊτ Χώλλ, εις τό
όποιον έφιλοξενοΰντο συνήθως οί Βασιλείς τής Σκωτίας, οσάκις έπεσκέπτοντο τούς
Βασιλείς της ’Αγγλίας. 'Ο περιμανδρωμένος αυτός χώρος τών ανακτόρων έχρησίμευε
κυρίως διά τήν στέγασιν τοΰ υπηρετικού προσωπικού, τών ζώων καί τών άμαξώντών
Βασιλέων της Σκωτίας. ’Επειδή ό περιμανδρωμένος χώρος εις τήν άγγλικήν γλώσ
σαν λέγεται «γυάρντ» καί έχρησιμοποιεΐτο ούτος ύπό τών Σκώτων αύλικών, διά τοΰτο
ήτο γνωστός εις τούς κατοίκους τοΰ Λονδίνου ώς σκωτική αυλή (Σκώτλαντ Γυάρντ).
Λόγω της στεγάσεως τοΰ νέου ’Αστυνομικού Σώματος είς τήν αύλήν αυτήν, έλαβε
καί τό όνομα αυτής καί μέ αυτό έγινε γνωστόν είς δλον τον κόσμον καί έξακολουθεΐ
άκόμη καί σήμερον νά λέγεται Σκώτλαντ Γυάρντ καί Μητροπολιτική ’Αστυνομία.

5 . Σύστασις υπηρεσίας διώξεως τοϋ εγκλήματος.
Τό νέον ’Αστυνομικόν Σώμα είργάσθη σκληρά διά νά δυνηθή νά αντιμετώπιση τάς
πολυαρίθμους σπείρας κακοκοιών, αΐ όποΐαι έκυριάρχουν τής ζωής καί τής περι
ουσίας τών κατοίκων τοΰ Λονδίνου, μέ μόνον δπλον τήν μαύρην ράβδον τήν όποιαν
διέθετον. Ουτω, ολίγον κατ’ ολίγον, ήρχισαν νά άποκτοΰν τήν συμπάθειαν καί τήν άγάπην τοΰ κοινοΰ.
Συντόμως κατεφάνη ή άνάγκη ίδρύσεως ειδικής ύπηρεσίας διά τήν συστηματικήν
καταδίωξιν τοΰ εγκλήματος καί ουτω, έν έτει 1842, άπεφασίσθη ή σύστασις ιδίας προς
τοΰτο ύπηρεσίας, ή όποια έφερε καί εξακολουθεί νά φέρη μέχρι σήμερον τον τίτλον
«'Τπηρεσία Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων», ήτις είς τήν άγγλικήν γλώσσαν λέ
γεται Criminal Investigation Department (C.I.D.). 'Η νέα αότή υπηρεσία διώ
ξεως τοΰ έγκλήματος, είχε κατ’ αρχήν δύναμιν μόνον 8 άνδρών. Πολύ σύντομα δμως
ήρχισε νά αυξάνεται ό άριθμός αυτής καί διά τοΰτο έγεννήθη ζήτημα στεγάσεως, όχι
μόνον διά αυτήν, άλλά καί διι ολόκληρον τήν Σκώτλαντ Γυάρντ.

6. Στέγασις τής Σκώτλαντ Γυάρντ.
Προς άντιμετώπισιν τοΰ προβλήματος τής στεγάσεως τοΰ ’Αστυνομικού Σ ώ 
ματος τοΰ Λονδίνου, άπεφασίσθη ή άνέγερσις νέων ιδιοκτήτων κτιρίων, πλησίον τής
γεφύρας τοΰ Ούεστμίνστερ, δπου ύπήρχεν άρκετός χώρος, προοριζόμενος κατ’ άρχήν
διά τήν ’Όπεραν τοΰ Λονδίνου. Μέχρι τοΰ 1890 εΐχον έτοιμασθή δύο μεγάλα κτίρια
είς τον χώρον τοΰτον, έντός τών όποιων έστεγάσθη ολόκληρος ή Σκώτλαντ Γυάρντ.
Περί τοΰ τέλους τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου συνεπληρώθη ή άνέγερσις ένός τρίτου
τεραστίου κτιρίου, είς τό όποιον έγκατεστάθησαν δλαι αί νέαι ύπηρεσίαι τής Σ κώ τ
λαντ Γυάρντ καί τό πλεϊστον τής δυνάμεως αύτής, ήτις άνέρχεται σήμερον είς 19.500
άνδρας καί γυναίκας.

7 . Διοίκησις τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.
Κατά τά πρώτα έτη τής ίδρύσεως τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, έτοποθετεΐτο συνήθως ώς ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας άξιωματικός τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων.Ή συνήθεια αύτή διεκόπη κατά τό έτος 1945, δτε επικεφαλής τής
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Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας έτοποθετήθη ό διευθυντής τοϋ υπουργείου Ε σω τερι
κών τής Μεγάλης Βρεταννίας Sir H arold Scot.
'Ο τότε Βρεταννός υπουργός των Εσωτερικών, καλέσας τούτον διά νά τοϋ άναθέση τήν άρχηγίαν τής Σκώτλαντ Γυάρντ, τον ήρώτησε : «Δύνασαι νά ίππεύσης ένα
ίππον;» Εις καταφατικήν άπάντησιν τοϋ Sir H arold, ό υπουργός τών Εσωτερικών
τοϋ άνέθεσε τήν άρχηγίαν τής ’Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου.

8 . Γραφεΐον Τύπου.
Ό Sir H arold, άμα τή άναλήψει τών νέων καθηκόντων του, ένδιεφέρθη νά ρυθμί
ση τό θέμα τών άστυνομικών άνακοινώσεων προς τον τύπον, ιδίως εις δ.τι άφεώρα
διάφορα έγκλήματα, διότι, κατά τήν γνώμην του, ό τρόπος κατά τον όποιον περιεγράφοντο πολλά έγκλήματα, ήτο κακός καί πολλάκις παρημπόδιζε τό έ'ργον τών κατα
διωκτικών άρχών. Προς τακτοποίησιν τής άνωμαλίας αύτής, ή οποία ήσκει δυσμενή
έπίδρασιν εις τό κοινόν, προσεκάλεσε είς τό γραφεΐον του τούς δημοσιογράφους καί
τούς άνεκοίνωσε τά κάτωθι :
«Θέλομεν συνεργάτην καί βοηθόν τοϋ έργου μάς τον τύπον. Δεν είναι ορθόν νά
γίνεται πολλάκις άφορμή δυσχερειών καί εμποδίων είς τήν προσπάθειαν τής ’Αστυνο
μίας, ή ίκανοποίησις κακών προτιμήσεων τοϋ άναγνωστικοΰ κοινοΰ, έφ’ δσον ό τύπος
έχει ώς άποστολήν τήν διαφώτισιν, τήν έξυπηρέτησιν καί τήν ήθικήν έξύψωσιν τοϋ
κοινοΰ. Θά έπεθύμουν νά κάμωμεν μαζί μίαν συμφωνίαν, τήν έξής : Θά σάς δίδεται
άπό τό γραφεΐον τοϋτο (τό γραφεΐον τύπου) κάθε δυνατή πληροφορία καί λεπτομέρεια
διά τά διαπραττόμενα έγκλήματα. Τίποτε δέν θά σάς άποκρύπτεται. Δεν θά υπάρχουν
μυστικά μεταξύ ήμών, άλλά θά σάς παρακαλέσω, είς ώρισμένας περιπτώσεις, νά μή
δίδεται είς τήν δημοσιότητα, επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα, κάτι τό όποιον δέν
θέλομεν νά δημοσιευθή, καθ’ δσον ή δημοσίευσίς του θά ήδύνατο νά παραβλάψη τήν
αστυνομικήν άνάκρισιν. ’Επίσης, θά ήθέλαμεν νά σάς παρακαλέσωμεν νά μή δημοσιεύωνται πληροφορίαι καί ειδήσεις αμφιβόλου προελεύσεως».
Ή άπάντησις τών δημοσιογράφων είς τήν πρότασιν αυτήν ήτο καταφατική καί
έτηρήθη μέχρι σήμερον.

9 . Ποΰ οφείλονται αί επιτυχίαι τής Σκώτλαντ Γυάρντ.
’Εκείνο τό όποιον θέλομεν νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως είναι τό γεγονός τών έπιτυχιών τής Scotland Y ard καί τό μυστικόν είς τό όποιον οφείλονται αί επιτυχίαι αύτής,
ώς καταδιωκτικής ’Αρχής. Τό θέμα τοϋτο συνεζητήθη τελευταίως ευρύτατα είς τήν
βρεταννικήν πρωτεύουσαν καί άπετέλεσεν άντικείμενον τοϋ άγγλικοΰ τύπου.
Πολλοί ειδικοί είς τά άστυνομικά καί έγκληματολογικά θέματα, έθεσαν κατ’
έπανάληψιν τό έρώτημα : Ποΰ οφείλονται αί έπιτυχίαι τής Σκώτλαντ Γυάρντ καί
ποιον είναι τό μυστικόν τό όποιον καθιστά αύτήν ώς τήν πλέον άποτελεσματικήν,
ίσως ’Αστυνομίαν τοϋ κόσμου ; ’Αρκετοί διάσημοι έγκληματολόγοι, οί όποιοι κατ’
έπανάληψιν έχουν -άπασχοληθή είδικώς μέ τήν μελέτην τής ιστορικής έξελίξεως τής
Σκώτλαντ Γυάρντ, υποστηρίζουν σοβαρώς δτι αί επιτυχίαι αύτής, δσον άφορά τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος, στηρίζονται είς δύο κυρίως προϋποθέσεις : α) Τήν μετά μεγάλης
προσοχής έπιλογήν τών υποψηφίων προς κατάταξιν είς τό ’Αστυνομικόν αύτό Σώμα
καί β ) τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τοϋ κοινοΰ είς τό έργον αυτής.
Είναι άληθές, δτι είς έλάχιστα ’Αστυνομικά Σώματα, είς δλον τον κόσμον, γ ί
νεται έπιλογή τών υποψηφίων προς κατάταξιν, μετά τόσης προσοχής, μέ δσην γίνεται
διά τά πρόσωπα έκεΐνα τά όποια προσέρχονται νά ένταχθοΰν είς τήν Σκώτλαντ Γυάρντ.
’Αλλά πολύ μεγαλυτέρα άκόμη έπιλογή γίνεται διά τούς άστυνομικούς έκείνους είς
τούς όποιους θά άνατεθή ή καταδίωξις τοϋ έγκλήματος. 'Η περίφημος είς δλον τον
κόσμον 'Υπηρεσία Έγκληματολογικών ’Ερευνών (C rim inal Investigation D ep art
m en t) έχει δύναμιν μόνον 1.400 προσώπων, τά όποια έπιλέγονται μεταξύ τών 20.000
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περίπου άνδρών καί γυναικών τα όποια διαθέτει σήμερον ή Μητροπολιτική ’Αστυνο
μία τοϋ Λονδίνου. Είναι ώς έκ τούτου φυσικόν οί άνδρες αυτοί να διαθέτουν ειδικά
προσόντα τά όποια δεν συναντώνται ευκόλως εις τήν πλειοψηφίαν. Τά ειδικά αυτά
προσόντα, άξιοποιοϋνται διά των πολλών ασκήσεων καί μαθημάτων, τά όποια λαμ
βάνουν οί άνδρες τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Ερευνών, πριν άκόμη τούς δοθή
τό δικαίωμα νά λάβουν μέρος εις τήν καταδίωξιν τών έγκληματιών. Κατά συνέπειαν,
δεν πρέπει νά άπορώμεν διά τήν έξαιρετικήν ικανότητα τήν όποιαν έχουν οί άνθρωποι
αυτοί διά τήν έξερεύνησιν τοϋ έγκλήματος.
Παρ’ δλα ταΰτα, όμως, δεν θά ήτο τόσον άποτελεσματική ή δρασις τών προσώπων
τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Ερευνών, έάν δεν συνεδυάζετο μέ τήν άμέριστον
συμπαράστασιν τοϋ κοινοΰ. ’Αρκετοί ισχυρίζονται δτι, ίσως, εις κανένα άλλο κράτος
τοϋ κόσμου δεν παρατηρεΐται τόσον στενή συνεργασία μεταξύ τοϋ αστυνομικού καί τοϋ
πολίτου, δσον εις τήν Βρεταννίαν. Αύτό δέον νά άποδοθή εις τό γεγονός δτι ό Βρεταννός
πολίτης βλέπει τον άστυνομικόν ούχί ώς έχθρόν, άλλ’ ώς φίλον, προστάτην καί συμ
παραστάτην. Καί γνωρίζει επίσης, δτι, δταν ένισχύη τον άστυνομικόν εις τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του, έξυπηρετεΐ κατά κύριον λόγον τά συμφέροντά του καί τον
’ίδιον τον εαυτόν του. Δεν πρέπει νά παραλείψωμεν δμως καί τούς λόγους τής συμπά
θειας τών Βρεττανών πολιτών, οί όποιοι δεν πρέπει νά άποδοθοΰν εις τήν τύχην, άλλά
οφείλονται εις τήν στάσιν τών άστυνομικών, οίτινες συμπεριφέρονται έναντι τών πολι
τών ούχί ώς αύθένται, άλλ’ ώς ύπηρέται.
Κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του, ό Βρεταννός άστυνομικός, δεν δίδει τήν
έντύπωσιν τής εύρείας δικαιοδοσίας μέ τήν όποιαν τον έχει περιβάλλει ή Πολιτεία.
Συμπεριφέρεται προς τον πολίτην, ώς νά είχε μόνον σκοπόν του τήν έξυπηρέτησιν
αύτοΰ. Διά τόν ’ίδιον λόγον καί οί πολΐται τον συμπαθούν, τοϋ συμπαρίστανται, τον
βοηθούν καί τού έμπιστεύονται δ,τι δήποτε τούς ενδιαφέρει. ’Αποτέλεσμα τής άμοιβαίας αύτής προσπάθειας καί στενής συνεργασίας μεταξύ ’Αστυνομίας καί πολιτών
είναι αί μεγάλαι έπιτυχίαι τής Σκώτλαντ Γυάρντ, ή όποια δεδικαιολογημένως θεω
ρείται ώς μία άπό τάς καλυτέρας ’Αστυνομίας δλου τού κόσμου.

10. Παράδειγμα προς μίμησιν.
'Η άρτια όργάνωσις, αί έπιτυχίαι καί ή έν γένει δρασις τής Σκώτλαντ Γυάρντ,
άπετέλεσαν πάντοτε παράδειγμα προς μίμησιν διά τάς ’Αστυνομίας δλου τού κόσμου,
άλλά πολύ περισσότερον διά τήν ελληνικήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ή όποια, ώς είναι
γνωστόν, έχει όργανωθή κατά τό πρότυπον τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τού
Λονδίνου. ’Εκείνο, δμως, τό όποιον δεν πρέπει νά διαφύγη τής προσοχής μας είναι ή
διαπίστωσις τών ειδικών έγκληματολόγων δτι αί μεγάλαι έπιτυχίαι τής Σκώτλαντ
Γυάρντ οφείλονται εις τήν στενήν καί ειλικρινή συνεργασίαν μεταξύ άστυνομικοΰ καί
πολίτου.
Έ χοντες ταΰτα ύπ’ δψει, καί δσα ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεό
δωρος Ρακιντζής ιδιαιτέρως έτόνισεν εις τήν άπό 21-12-1960 ήμερησίαν διατα
γήν του: «'Άπαντες οί αστυνομικοί άδιακρίτως βαθμού, έχοντες βαθεΐαν έπίγνωσιν
τής άποστολής των, συνεχόμενοι άπό τό αίσθημα τής εύθύνης έναντι τών λαμπρών
παραδόσεων καί ιστορίας τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τών ύποχρεώσεών των έναν
τι τής πατρίδος καί τής κοινωνίας καί μέ γνώμονα τήν αρχήν δτι προσόντα τού καλού
άστυνομικοΰ είναι ή αμερόληπτος διαχείρισις τής άστυνομικής έξουσίας, ή σύνεσις,
ή μετριοπάθεια, ή εύγένεια, ή καλή συμπεριφορά καί ή βαθεία πίστις δτι δέον νά
ύπηρετή τόν πολίτην...», θά καταστήσωμεν τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων μίαν άπό τάς
καλυτέρας ’Αστυνομίας τού κόσμου, έφάμιλλον τής Σκώτλαντ Γυάρντ, τής όποιας
είναι γνήσιον τέκνον, έπ’ άγαθώ τής κοινωνίας καί τής ελληνικής πατρίδος.
Γ. Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑί
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
_________________ Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα---------------------------σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
.........—
----.

(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)

Ό Μπέργκμαν θεωρούσε τον Φρίκ ώς τύραννο. ’Αργότερα, έγραψε στο βιβλίο
του «’Αναμνήσεις άπό τή φυλακή ένός άναρχικοϋ»: « Ή έκκαθάρισις ένός τυράννου
δεν είναι άπλώς μόνο δίκαιη. Είναι επιβεβλημένο καθήκον κάθε πραγματικού έπαναστάτη. 'Η ζωή τοϋ άνθρώπου είναι πράγματι ιερή και άπαραβίαστη. ’Αλλά ό φό
νος ένός τυράννου, ένός έχθροΰ τοϋ λαοϋ, δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωσι να θεωρήται ώς άφαίρεσις τής ζωής ένός άνθρώπου».
Ό Μπέργκμαν καί ή Γκόλντμαν ώδηγήθηκαν στο δικαστήριο μέ την πρότασι τής άπελάσεως. Δημόσιος κατήγορος καί στις δύο περιπτώσεις ήταν ό ,νεαρός Έ ν τ γκαρ Χοΰβερ. Καί διά τούς δύο αυτούς άναρχικούς άποφασίσθηκε ή άπέλασις καί τό
’Ανώτατο Δικαστήριο έπικύρωσε τήν άπόφασι αυτή (Χ).
Τό πρόβλημα σχετικώς μέ τον τρόπο πού οί άναρχικοί θά άπελαύνονταν στη
Ρωσία, τό έλυσε ό στρατός. Διατέθηκε γιά τό σκοπό αυτό ένα πλοίο, επί τοΰ οποίου
επιβιβάσθηκαν 249 άτομα, τό όποιο ό τύπος άπεκάλεσε «Σοβιετική Κιβωτός».
Διάφορα μέλη τοΰ Κογκρέσσου πήγαν άπό τήν Ούάσιγκτων στή Νέα 'Υόρκη
γιά νά παρακολουθήσουν τον άπόπλουν τοΰ σκάφους. "Οταν ή Έ μ μ α άφησε τή βάρ
κα καί έτοιμάσθηκε νά άνεβή στο πλοίο, ένας Γερουσιαστής τής φώναξε: «Καλά Χρι
στούγεννα Έ μ μ α » . Αύτή τοΰ άνταπέδωσε τό χαιρετισμό, πετώντας έπάνω του τις
άκαθαρσίες τής μύτης της. 'Ο Μπέργκμαν φοροΰσε ψηλές ρωσικές μπότες, χακί παν
ταλόνι καί σακκάκι καί ένα πλατύγυρο καπέλλο. Αύτός έδινε διαταγές στήν ομάδα
πού ήταν μαζί του. "Οταν είδε τον διευθυντή τοϋ Γραφείου ’Ερευνών, Φλύνν, καί
μερικούς άπό τούς ύπαλλήλους του, τούς έσφιξε τή γροθιά του.
—Θά ξανάρθωμε πίσω, φώναξε ό Μπέργκμαν, καί τότε θά λογαριασθοΰμε (2).
'Ο «Κήρυξ» τής Νέας 'Τόρκης έγραψε: «Τόση ήταν ή σημασία πού έδωσε ό
διευθυντής Φλύνν στις άπειλές τοΰ Μπέργκμαν, πού τοΰ πρόσφερε, άντί άπαντήσεως,
ένα ποΰρο. 'Ο Φλύνν είναι τόσο συνειθισμένος σέ παρόμοιες άπειλές κατά τής ζωής
του, ώστε τά λόγια τοΰ άναρχικοϋ δέν τον τάραξαν καθόλου».
"Ολοι οί άπελαυνόμενοι είχαν άρκετά χρήματα. "Ενας άπ’ αυτούς ζήτησε άπό
τον Χοΰβερ νά τοΰ έξαργυρώση ένα τσέκ των 3.000 δολλαρίων. 'Ο Χοΰβερ τοΰ είπε
δτι θά τό έστελνε στούς φίλους του γιά νά τοΰ τό εξαργυρώσουν.
1. Οί καταθέσεις τοϋ Ζολγκότς Λεόν, μετά τήν σύλληψί του γιά τήν δολοφονία τοΰ Προέ
δρου Μάκ Κίνλεϋ, χρησιμοποιήθηκαν στή δίκη κατά τής Έ μ μ α Γκόλντμαν. Ό Ζολγκότς ίσχυρίζετο ότι είχε παρακινηθή στή δολοφονία άκούοντας τούς λόγους της Έ μ μ α καί διαβάζοντας τά
βιβλία της. “Οταν συνελήφθηκε είχε στήν τσέπη του ένα αντίγραφο μιας ομιλίας τήςΓκόλντμαν.
“Οταν βρισκόταν στή φυλακή, ή Γκόλντμαν τοΰ έγραψε: « Ή καρδιά μου πάλλει δυνατά άπό τήν
μεγάλη συμπάθεια πού αισθάνομαι πρός όλα τά θύματα τοΰ συστήματος της άνισότητος».
2. Ή Γκόλντμαν καί ό Μπέρκμαν άπογοητεύθηκαν άπό τή Ρωσσία. Γρήγορα άντιλήφθηκαν ότι ή χώρα των Σοβιέτ δέν ήταν ή μεγάλη έλπίδα της άνθρωπότητος πού είχαν φαντασθή. Ή
Γκόλντμαν έγραφε: «... Διέπραξα μεγάλο σφάλμα όταν ύπερασπίζόμουν τόν Λένιν καί τό κόμμα
του σάν πραγματικούς πρωτοπόρους της έπαναστάσεως». Τό 1921 έγκατέλειψαν τή Ρωσία καί
άρχισαν νά περιπλανώνται άπό χώρας είς χώραν.'Η Γκόλντμαν έζησε στή Γερμανία καί στήν ’Α γ
γλία καί τελικά πήγε στον Καναδά. Τό 1934 τής έχορηγήθη άδεια γιά τρίμηνο έπίσκεψι καί παρα
μονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσε μιά σειρά διαλέξεων. Στή Νέα 'Υόρκη συνάντησε τόν
Τζώρτζ Σοκόλσκι, 6 όποιος έδιδε καί έκεϊνος μιά διάλεξι. Ή Έ μ μ α είπε στόν Σοκόλσκι ότι ήθε
λε νά πεθάνη στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Έπέστρεψε στόν Καναδά, όπου άπεβίωσε τό 1940. 'Ο
Μπέργκμαν αύτοκτόνησε στή Νίκαια τής Γαλλίας τό 1936.
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—Δεν σάς έχω εμπιστοσύνη ότι θά το δώσετε στους φίλους μου, του άπάντησε
ό άπελαυνόμενος.
—Πολύ καλά, τοϋ άποκρίθηκε τότε ό Χοΰβερ. Πάρτε το μαζί σας στη Ρωσία
καί έμπιστευθήτε το στους μπολσεβίκους.
'Η «Σοβιετική Κιβωτός» άπέπλευσε την 21η Δεκεμβρίου 1919 άπό τή Νέα 'Υόρκη για τή Ρωσία.
’Οκτώ ήμέρες άργότερα, ό Χόΰβερ υπέβαλε στον 'Υπουργό Δικαιοσύνης, Πάλμερ, ένα υπόμνημα μέ τον κατωτέρω τίτλο:
«Σύντομον υπόμνημα σχετικώς μέ τά κοινωνικά φρονήματα τοϋ Λούντβιχ Κρίστιαν Άλεξάντερ Κάσλοβιτς Μάρτενς, (’) συμφώνως προς τον ύπό τοϋ Κογκρέσσου
ψηφισθέντα νόμον τής 16 ’Οκτωβρίου 1918».
Αυτό ήταν μιά άπό τις πρώτες άναφορές πού συνετάχθησαν κατά τοϋ κομμου
νιστικού κόμματος καί τό έχαρακτήριζαν ώς συνωμοσία έναντίον όλων των μή κομ
μουνιστικών κυβερνήσεων στον κόσμο. Στήν ιδιαίτερη αυτή άναφορά περί τοϋ Μάρ
τενς οί ισχυρισμοί τοϋ Χοΰβερ επιβεβαίωναν τις προθέσεις τοϋ κομμουνιστικού κόμ
ματος νά άνατρέψη μέ τή βία τήν κυβέρνησι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Ως έκ
τούτου, ό Μάρτενς, ώς μέλος τοϋ κόμματος αύτοΰ έπρεπε νά άπελαθή.
Τά βασικά επιχειρήματα τοϋ Χοΰβερ ήταν ότι τό σοβιετικό καθεστώς έκυβερνατο άπό τούς ίδιους άνθρώπους πού ήγοΰντο τοϋ κομμουνιστικού κόμματος Ρωσίας
καί τό κόμμα αυτό προέτρεπε τήν μέ τή βία άνατροπή τής κυβερνήσεως τών 'Η 
νωμένων Πολιτειών. Οί Ρώσοι κομμουνισταί, καθώς έπίσης οί κομμουνισταί τής
’Αμερικής καί τών άλλων χωρών, ήταν προσκεκολλημένοι στις αρχές καί τήν τακτι
κή πού είχαν υίοθετηθή άπό τήν Τρίτη Διεθνή. Στήν πραγματικότητα όμως ή Τρίτη
Διεθνής ήταν δημιούργημα τών Ρώσων κομμουνιστών.
«Ά φοϋ άποδεικνύονται τά άνωτέρω στοιχεία», έλεγεν ό Χοΰβερ, «τό συμπέρα
σμα πού άναγκαίως έξάγεται είναι ότι, έάν ό Λούντβιχ Μάρτενς είναι μέλος τοΰ κομ
μουνιστικού κόμματος Ρωσίας, καί έάν τό κόμμα αυτό παρακινή εις τήν διά τής βίας
άνατροπήν τής κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τότε ό Μάρτενς υπάγεται
στήν κατηγορία τών άτόμων πού, σύμφωνα μέ τον νόμο πού έψηφίσθη άπό τό Κογκρέσσο τήν 16 ’Οκτωβρίου 1918, ύπόκεινται εις άπέλασιν».
Τά βασικά επιχειρήματα τοΰ Χοΰβερ ήταν ότι τό Σοβιετικό κράτος έκυβερνάτο άπό τούς ίδιους άνθρώπους πού, διηύθυναν τό κομμουνιστικό κόμμα Ρωσίας καί
οτι τό κόμμα τοΰτο προέτρεπε εις τήν άνατροπήν τής κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών διά τής βίας. Οί Ρώσοι κομμουνισταί, καθώς έπίσης καί οί ’Αμερικανοί
όμοϊδεάται τους ήταν πιστοί στις άρχές καί τήν τακτική πού είχαν υίοθετηθή άπό
τήν Τρίτη Διεθνή. 'Η Τρίτη Διεθνής, στήν πραγματικότητα, ήταν δημιούργημα τών
Ρώσων κομμουνιστών.
«Άφοΰ πιστοποιούνται τά άνωτέρω στοιχεία» έλεγε ό Χοΰβερ, «τό άναγκαίον
συμπέρασμα τό όποιο προκύπτει είναι ότι, έάν ό Λούντβιχ Μάρτενς είναι μέλος τοϋ
κομμουνιστικού κόμματος Ρωσίας καί έάν τό κόμμα αύτό είσηγεΐται τήν διά τής
βίας άνατροπήν τής κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ό Μάρτενς τότε υπά
γεται στήν κατηγορία τών άτόμων πού, σύμφωνα μέ τον νόμο πού ψηφίσθηκε άπό τό
Κογκρέσσο τήν 16 ’Οκτωβρίου 1918, ύπόκεινται εις άπέλασιν.
’Εδώ κατεβλήθη μιά προσπάθεια, όπως μέσα στά πλαίσια ένός άπλοΰ νόμου,
ή έκτεταμένη πολιτικοκοινωνική συνωμοσία τής κομμουνιστικής δικτατορίας, θεωρηθή ώς νόμιμος γλώσσα. 'Ο Χοΰβερ υπέβαλε καί άλλες όμοιες άναφορές έν σχέσει
2. Ό "ΛρΟου ’Άνταμς ό όποιος άργότερα κατηγορήθηκε στο Κογκρέσσο ώς ατομικός πράκτωρ τών Σοβιέτ, πού πιθανόν κατέφυγε μετά στή Ρωσία, ύπέπεσε στήν άντίληψι τοϋ F.B.I. ό
ταν άκόμη ΰπηρετοΰσε στο επιτελείο τοϋ Μάρτενς.
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μέ τό κομμουνιστικό κόμμα ’Αμερικής καί τό εργατικό κομμουνιστικό κόμμα. Καί
ό Πάλμερ διάλεξε αυτούς τούς δύο οργανισμούς ώς άμέσους στόχους του.
Έξεδόθησαν διαταγές υπογεγραμμένες άπό τον διευθυντή Φράνκ Μπέρκ, βοη
θό του Φλύνν, προς τούς ύπαλλήλους τοΰ Γραφείου Ερευνών, γιά τήν διενέργεια συλ
λήψεων κατά τις κομμουνιστικές συγκεντρώσεις τής Παρασκευής, 2ας ’Ιανουάριου
1920. Οί ύπάλληλοι έφωδιάσθηκαν μέ αντίγραφα των αναφορών τοΰ Χοϋβερ καί ό
Μπέρκ διέταξε όπως τα ονόματα τών συλλαμβανομένων άναφέρωνται στον Χοΰβερ,
στή Γενική Διεύθυνσι Πληροφοριών, όπου ύπήρχε πίνακας μέ τά ονόματα καί τή
δρασι όλων τών έξτρεμιστικών στοιχείων.
'Η διαταγή τοΰ Μπέρκ έλεγε:
« Ό λ α τά έντυπα, βιβλία, χαρτιά, έγγραφα καί ό,τι είναι άνηρτημένο στούς
τοίχους θά κατασχεθούν καί θά συλλεχθοΰν. Οί οροφές καί τά ιδιαίτερα τών οικημά
των θά έρευνηθοϋν προς άνακάλυψιν τυχόν ύπαρχόντων κρυψώνων. 'Η βία κατά τών
άλλοδαπών θά άποφευχθή... Έ άν βρεθούν ομάδες... θά παρατάσσωνται όλα τά άτο
μα στή σειρά μέ τό πρόσωπο προς τον τοίχο καί θά έρευνώνται. ’Αφήνω στήν από
λυτη έκλογή σας τον τρόπο μέ τον όποιο θά κατορθώσετε νά εΐσδύσετε σ’ ένα τέτοιο
χώρο... Έ άν είναι άπαραίτητος ή έκδοσις έντάλματος διά τήν διενέργεια τής έρεύνης,
θά έρχεσθε σέ έπαφή μέ τις τοπικές άρχές... Οί λόγοι τής άπελάσεως στις περιπτώ
σεις αύτές, θά στηρίζωνται μόνον εις τό ότι τά ύποπτα πρόσωπα είναι μέλη τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος ’Αμερικής ή τοΰ έργατικοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος...».
Κατά τήν καθορισθεΐσαν ήμερομηνία, οί ύπάλληλοι τοΰ Γραφείου ’Ερευνών
33 πόλεων, έφωδιασμένοι μέ 3.000 περίπου έντάλματα, τά όποια είχαν έκδοθή άπό
τήν 'Υπηρεσίαν ’Αλλοδαπών, συνέλαβαν περί τούς 2.500 άλλοδαπούς προς άπέλασιν.
Κατά τό οικονομικό έτος πού έληγε τήν 30 ’Ιουνίου 1921, άπηλάθησαν 446 άτομα.
Κατά τις συλλήψεις αύτές διεπράχθησαν πολλές άδικίες καί γιά πολλά χρόνια
συνεχίζονταν οί διαμαρτυρίες. Τά παράπονα ύπεβάλλοντο οχι μόνον άπό τούς κομμουνιστάς καί τούς έξτρεμιστάς, άλλά καί άπό δικηγόρους, έργατικούς ήγέτες, δη
μοσιογράφους, πού διαμαρτύρονταν, ότι οί ύπάλληλοι τοΰ Γραφείου Ερευνών είχαν
παραβιάσει τό οικογενειακό άσυλο πολλών πολιτών, χωρίς νά έχουν ένταλμα προς
διενέργειαν έρεύνης. ’Αμερικανοί πολίτες καί άλλοδαποί είχαν συλληφθή καί έκρατοΰντο χωρίς έντάλματα προσωποκρατήσεως καί στούς κρατουμένους δέν είχεν
έπιτραπή νά χρησιμοποιήσουν συνηγόρους. Διετυπώνοντο έπίσης κατηγορίες ότι
οί ύπάλληλοι τοΰ Γραφείου διέπραξαν βίαιες έπιθέσεις, πλαστογραφίες καί έπιορκίες.
Στο Νομοθετικό Συμβούλιο, ό Πάλμερ καί ό Λούϊς Πόστ-βοηθός τοΰ 'Υ
πουργού ’Εργασίας—ήρχοντο συνεχώς σέ σύγκρουσι στο θέμα τής έγκρίσεως πολ
λών άπελάσεων. Ό Πόστ ΐσχυρίζετο ότι ό τύπος διέσπειρε «μεγάλη τρομοκρατία
στή χώρα». Ό συνήγορος τοΰ Πόστ κατηγορούσε τον Πάλμερ ότι ένεργοΰσε «ύπό
πλήρη άγνοιαν τών άρχών τοΰ ’Αμερικανού πολίτου» καί κατηγορούσε τό 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης ότι είχε οργανώσει ύπηρεσία διώξεως κομμουνιστών, κατέγρα
φε τά μέλη καί έν συνεχεία άνέφερε τά όνόματά τους γιά άπέλασι.
Ό Πάλμερ άρνήθηκε μέ οργή τις κατηγορίες αύτές ώς «τελείως ψευδείς».
Ύπεστήριξε τά έφαρμοσθέντα μέτρα καί τις γενόμενες συλλήψεις καί κατηγόρησε
τον Πόστ ότι είχε ροπήν «προς τήν προστασία καί τήν άνοχή τών άναρχικών» καί
προσέθεσεν ότι ό Πόστ είχε πέσει θύμα τής μπολσεβικικής προπαγάνδας καί γ ι’ αύτό ήρνεΐτο νά έπιδοκιμάση τις άπελάσεις, σέ περιπτώσεις πού τά μαρτυρικά στοι
χεία ήσαν άδιάσειστα.
'Η ύπόθεσις παραπέμφθηκε ένώπιον έπιτροπής, άποτελουμένης άπό δώδεκα
νομομαθείς τοΰ ’Εθνικού Λαϊκοΰ Κυβερνητικού Συνδέσμου, ή οποία θά ήλεγχε «τις
παράνομες ένέργειες τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών». Έ ν
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συνεχεία συνεστήθηκε μία υποεπιτροπή της Δικαστικής ’Επιτροπής τής Γερουσίας
για να έξετάση την ύπόθεσι καί ό Πάλμερ έκλήθη ξανά για να δώση εξηγήσεις για
τις ένέργειες των υπαλλήλων'του. 'Ο 'Υπουργός Δικαιοσύνης για μια άκόμα φορά
υπερασπίσθηκε τό 'Υπουργεΐον του καί άνέλαβε όλες τις εύθϋνες γίά την τακτική
πού είχε έφαρμοσθή. 'Υπενθύμισε ότι ή ίδια ή Γερουσία, δι’ άποφάσεώς της, τον
είχε παροτρύνει νά κάνη ό,τι μπορούσε γιά τις εκρήξεις βομβών τής 2ας ’Ιου
νίου 1919.
'Ο Πάλμερ Ιτόνισε μεταξύ των άλλων:
«Λέγω ότι μέ άπεδοκίμασαν όλες οί έκδοτικές έπιχειρήσεις στήν ’Αμερική
άπό των άκτών τοϋ ’Ατλαντικού μέχρι των άκτών του Ειρηνικού. Οί ιερείς μέ κατέκριναν σέ κάθε κήρυγμά τους άπό τού άμβωνος. Έπιέζόμουν άπ’ όλη τή χώρα νά
κάμω κάτι καί νά τό πράξω τό γρηγορώτερο καί κατά ένα τρόπο άποτελεσματικό,
ώστε νά σταματήση αύτή ή κατάστασις στήν ’Αμερική... ’Αναλαμβάνω τις ευθύνες
γιά όσα έπραξαν οί υπάλληλοί μου. ’Εάν μερικοί άπό αυτούς, άπό υπερβολικό ζήλο
ή ίσως παρακινούμενοι άπό τα πατριωτικά αισθήματα τ ο ύ ’Αμερικανού πολίτου καί
άπό τήν συμπεριφοράν των άλλοδαπών αύτών, παραβίασαν τούς κανονισμούς καί
μεταχειρίσθηκαν τούς κρατουμένους λίγο τραχέως, έγώ τούς συγχωρώ. Δεν τούς
υποστηρίζω, άλλα καί δεν πρόκειται νά βάλω τον λίθον έναντίον τους».
Παρ’ όλη τήν άκαμπτη άντίστασι τού Πάλμερ καί τούς ισχυρισμούς του, δεν
κατωρθώθηκε ή δικαιολόγησις τών βιαιοπραγιών πού διεπράχθησαν κατά τις συλλή
ψεις. Ό κοσμήτωρ τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τής Κολούμπια, Χάρλαν
Φίσκ Στόουν, έκαμε αύτή τήν κριτική: «’Α π’ όσα παρεδέχθη δημοσίως ό 'Υπουργός
τής Δικαιοσύνης, φαίνεται ότι ένήργησε σύμφωνα μέ τήν θεωρία 6τι οί αλλοδαποί τής
κατηγορίας αύτής, δεν προστατεύονται άπό τό Σύνταγμα». 'Ο Στόουν συνέστησε τό
Νομοθετικόν Σώμα νά προστατεύση καλύτερα τούς άλλοδαπούς καί νά τούς άπαλλάξη «άπό τήν αύθαίρετο κατάχρησι τής έξουσίας».
Κατά τήν διάρκεια τών άτοπων πού διεπράττοντο κατά τις συλλήψεις, ό 'Υ 
πουργός ’Εργασίας, Γουίλσον, είχε διατάξει όπως όλοι οί άλλοδαποί, πού ήσαν μέλη
τού κομμουνιστικού κόμματος ’Αμερικής, νά άπελαύνωνται, καθ’ όσον τό κόμμα
τούτο είχε ώς σκοπόν του τήν βιαίαν άνατροπήν τής κυβερνήσεως. Τό έργατικό
κομμουνιστικό κόμμα όμως, στο πρόγραμμά του, είχε άφήσει τήν πόρτα άνοικτή
στήν πολιτική τής άλλαγής μέ κοινοβουλευτικό σύστημα καί έτσι τά μέλη του δέν
ύπήχθησαν στήν ίδια κατηγορία μέ τά μέλη τού κομμουνιστικού κόμματος. 'Ο Χοΰβερ όμως ίσχυρίζετο στήν περίπτωσι αύτή ότι καί τά δύο κόμματα είχαν τις ίδιες
άρχές καί τον ίδιο σκοπό καί ότι ήσαν δίδυμα στο «πιστεύω» τους, μιά άποψις πού
ύποστηρίχθηκε άργότερα άπό τον κομμουνιστή ήγέτη Γουίλλιαμ Φόστερ, ό όποιος
έβλεπε μόνο ένα «σεκταρισμό» πού τά χώριζε. Οί άποφάσεις όμως τού 'Υπουργού
’Εργασίας γιά τό έργατικό κομμουνιστικό κόμμα ήταν τελεσίδικες.
Σ τις περιπτώσεις πού οί υποθέσεις τής άπελάσεως έφθαναν στά ομοσπονδια
κά δικαστήρια, ή νομική συζήτησις περιεστρέφετο γύρω άπό τήν καταπάτησι τών
άνθρωπίνων δικαιωμάτων άπό τούς υπαλλήλους τού Γραφείου ’Ερευνών καί τις δια
ταγές τού 'Υπουργού Γουίλσον, σύμφωνα μέ τις όποιες τό κομμουνιστικό κόμμα
’Αμερικής είχε υιοθετήσει τήν πολιτική τής βιαίας άνατροπής τής κυβερνήσεως τών
'Ηνωμένων Πολιτειών. Οί γνώμες πού διετυποΰντο έπί τών δύο αύτών άπόψεων ήσαν
εκπληκτικά παράλογες. Έφαίνετο ότι οί κρίσεις αύτές ήταν άσχετες προς τό θέμα.
'Ο δικαστής Τζώρτζ, τού δικαστικού σώματος τής Μασσαχουσέτης, έβλεπε
τό κομμουνιστικό κόμμα σάν μιά ειρηνική όργάνωσι.
«... μιά άδελφική όργάνωσι πού έβασίζετο στήν κοινοκτημοσύνη... "Ολη του
ή δράσις είναι προπαγάνδα μέ λόγια καί όχι μέ έργα. Καί στις συλλήψεις πού έγένοντο δέν βρέθηκαν όπλα αιχμηρά ή εκρηκτικά, μέ τά όποια... διεξάγονται οί έπαναστάσεις. 'Ω ς έκ τούτου, δέν προκύπτει οΰτε τό ελάχιστο μαρτυρικό στοιχείο, ότι οί κομ-
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μουνισταί συνωμοτούν διά τήν διά της βίας άνατροπήν της κυβερνήσεως... Τά συμ
περάσματα αύτά είναι άδιάσειστα καί τό μόνον άξιον συζητήσεως, πού πιστεύεται
καί υιοθετείται άπό το κόμμα αύτό, είναι όί άπεργίες. Κατά τά άλλα οί μέθοδοι πού
χρησιμοποιεί είναι ή συνήθης πολιτική καί κοινωνική προπαγάνδα. Είναι γεγονός
δτι στο μανιφέστο καί στις προκηρύξεις τοϋ κόμματος... υπάρχουν μερικές βαρείες
φράσεις, όπως «κατάληψις της έξουσίας τοϋ κράτους»... ’Αλλά είναι σέ δλους γνω
στόν δτι δλες οί πολιτικές παρατάξεις γενικώς υίοθετοΰν τήν έξτρεμιστική γλώσσα...
’Εδώ στη Δύσι, ή έλευθερία, ή έλλειψις χιοΰμορ καί άναλογίας, μάς έσωσαν μέχρι
προσφάτως άπό τις ρητορικές σταυροφορίες... 'Υπάρχουν οργανώσεις πού στηρίζον
ται στην έλευθερία καί τη δικαιοσύνη, πού λειτουργούν νόμιμα μέ μεγάλο παρελθόν,
οί όποιες μποροϋν νά μάς έγγυηθοΰν δτι θά μάς προστατεύσουν άπό τήν τρομοκρα
τία της κριτικής καί τις νομοθετικές άλλαγές. 'Η ύπόθεσις τοϋ κομμουνιστικού κόμ
ματος είναι τόσο άσήμάντη, ώστε οδτε καν συζήτησις άξίζει νά γίνεται περί τούτου».
'Ο Τζών Νόξ, τοϋ ομοσπονδιακού δικαστηρίου τού νοτίου διαμερίσματος της
Νέας Ύόρκης, έβλεπε τούς κομμουνιστάς μέ αύτό τό πρίσμα:
«... έχω τήν γνώμη δτι τό μανιφέστο καί τό πρόγραμμα τού κομμουνιστικοΰ κόμματος, καθώς καί δλα τά άλλα στοιχεία," έχουν τέτοιο χαρακτήρα, πού εύ
κολα ένας λογικός άνθρωπος οδηγείται στο συμπέρασμα δτι, ό σκοπός τού κομμου
νιστικού κόμματος είναι νά έπιτύχη τό στόχο του, δηλαδή τήν διά τής βίας κατάληψιν καί διάλυσιν τής έξουσίας τού κράτους, ύπό τήν μορφήν ύπό τήν οποίαν σή
μερα ύφίσταται... 'Υπάρχει ό ισχυρισμός δτι ό κομμουνισμός είναι μιά άφηρημένη
ιδεολογία. Δέν συμφωνώ μέ τήν άντίληψι αυτή... δέν μπορώ νά άντιληφθώ πώς μπο
ρεί νά πραγματοποιηθή ή άφαίρεσις τής άτομικής ιδιοκτησίας χωρίς νά χρησιμοποιη
θούν βίαια μέσα... Μιά τέτοια μεταβίβασις τής ιδιοκτησίας είτε ήτο έπιθυμητή άπό
τό κοινόν είτε όχι, οί κομμουνισταί δέν θά έδίσταζαν νά τήν πραγματοποιήσουν, χρησιμοποιοΰντες δποιαδήποτε βία, έάν έθεωροΰσαν τή δύναμί τους ικανή καί δέν θά κα
τέφευγαν εις τά ειρηνικά μέσα νά πείσουν τό λαό. Κατά τή γνώμη μου, θά έχρησιμοποίουν άναντιρρήτως κάθε δύναμι καί βία γιά τήν έπιτυχία τού σκοπού τους...
Είμαι έλεύθερος νά εϊπω ... δτι τέτοια δυνατότητα δέν ύπάρχει στο έγγύς μέλλον...
Τό ζήτημα έδώ δέν είναι ό βαθμός τής παρανομίας, τής άνατροπής δηλαδή τής κυ
βερνήσεως διά τής βίας, άλλά μάλλον άν αύτός είναι ό άπώτερος σκοπός τού κόμμα
τος τούτου».
Οί άντίθετες αυτές άπόψεις—πού διατυπώθηκαν τό 1920—έχάραξαν τήν άκολουθητέα γραμμή ύπό τής ’Αμερικής στή μάχη κατά τού κομμουνισμού. ’Από τή
μία πλευρά ήσαν αύτοί πού έβλεπαν τον κομμουνισμό σάν μιά ιδεολογική δύναμι καί
τό κομμουνιστικό κόμμα σάν ένα κοινό κόμμα. Ά π ό τήν άλλη πλευρά ήταν έκεϊνοι
πού έβλεπαν τον κομμουνισμό σάν συνωμοσία, πού ώδηγοΰσε στήν άρνησι τής πρα
γματικής έλευθερίας, καί τό κομμουνιστικό κόμμα σάν όργανο γιά τήν έπιτυχία
τού σκοπού αύτόΰ, μέ τή βία—δταν θά είχε τήν άπαραίτητη δύναμι στά χέρια του.
Μέ τις διώξεις τού Πάλμερ τό κομμουνιστικό κόμμα κατέστη παράνομο καί
τά μέλη του έλαττώθηκαν άπό 60.000 περίπου σέ 10.000. Οί συλλήψεις διενεργήθηκαν σέ μιά έποχή έργατικών ταραχών καί βιομηχανικών άναπροσαρμογών κατά
τήν προπολεμική περίοδο. "Οταν τελείωσε ό πόλεμος, οί χαλυβουργοί κατήλθαν σέ
μεγάλη άπεργία, στή Βοστώνη άπήργησαν οί άστυνομικοί, στο Σήτλ γενική άπεργία. Πολλοί έργοδότες έμάχοντο άπεγνωσμένα κατά τών αιτημάτων τής Ένώσεως
γιά άναγνώρισι καί βελτίωσι τών δρων έργασίας. Οί κομμουνισταί καί ή Διεθνής
’Εργατική Έ νω σις άνέπτυξαν αρκετή δράσι κατά τις άπεργίες αυτές. Κατηγόρη
σαν τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης δτι ύπεστήριζε τούς έργοδότες κατά τών έργατών
καί δτι χρησιμοποιούσε τον «κόκκινο τρόμο», ώς κατασταλτικό δπλο κατά τών άπεργιών.
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ Ε Λ Λ Α ΔΙ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
-----------------------'Υπό του τ. Άνθυτταστυνομου χ. ΓΕΩΡΓΙΟ Υ Δ Ο Υ Κ Α Κ Η ____ -___________
( Σ υ ν έ χ ε ια ά π ό τό π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο κ α ί τ έ λ ο ς )

Κατόπιν αύτοΰ ό άστυνόμος προχώρησε στην άνάκρισι για την ύπόθεσι τοϋ
,φόνου καί άγωνιζόταν νά τοϋ άποσπάση κάποια ομολογία. 'Ο Μόμος όμως, μέ μεγά
λη δεξιοτεχνία, ξέφευγε κάθε επικίνδυνο σημείο καί παραπλανούσε τον άστυνόμο, χω 
ρίς νά ξέρη πώ ς είχε προδοθή άπό τον πατέρα του καί κατόπιν άπό την ίδια τη γυ
ναίκα του.
Μόλις έμαθε ή κυρά Εύδοξία τη σύλληψι τοϋ άνδρός της, ετρεξε στήν ’Ασφά
λεια καί ζήτησε άπό τον άξιωματικό υπηρεσίας νά τής έπιτρέψουν νά τοϋ μιλήση. 'Ο άστυνόμος Παπαδάτος σκόπιμα την άφησε. ’Ίσω ς κάτι νά έβγαινε άπό τή
συνομιλία τους.
'Η έπίσκεψις τελείωσε σύντομα. Είπαν όσα εϊχαν νά ποΰν καί ή κυρά Εύδοξία
έφυγε πάλι βιαστική άπό τή ν ’Ασφάλεια.’Εγώ μέτόν συνάδελφό μου Χατζητσομπάνη
περιμέναμε στο άπέναντι πεζοδρόμιο τήν έξοδό της. Τήν πήραμε στο κατόπιν.
Ξένοιαστη τραβούσε γιά τό σπίτι της στήν ’Αθήνα, στήν οδόν Πλήθωνος άρθ. 112.
’Έ τσι μάθαμε την πραγματική κατοικία τοϋ Μόμου, γιατί μέχρι τώρα μάς
είχε ζαλίσει μέ τις ψεύτικες διευθύνσεις πού μάς έδινε.
Μόλις έπιστρέψαμε στήν ’Ασφάλεια καί άναφέραμε τά άποτελέσματα τής παρακολουθήσεως, ό άστυνόμος χωρίς καθυστέρησι σχημάτισε ομάδα άπό τον άρχιφύλακα Ράνιο Δημήτριο, εμένα καί τούς Ρούση, Οίκονομάκη καί Ά ναπλιώτη. Μάς
διέταξε νά ενεργήσουμε τό γρηγορώτερο έρευνα στο σπίτι τοϋ Μόμου.
— ΓΙρέπει νά σάς συστήσω, μάς είπε, νά προσέξετε πολύ, γιατί ίσως νά βρήτε εκεί καί τον αδελφό του Θανάση. Είναι πονηρός καί επικίνδυνος.
’Αμέσως μετά τή διαταγή καί τις συστάσεις τοϋ άστυνόμου ξεκινήσαμε γιά
τήν ’Αθήνα, γιά τήν όδό Πλήθωνος 112. ’Ά ρχιζε νά σουρουπώνη όταν φθάσαμε.
'Ο άρχιφύλακας Ράνιος κτύπησε τήν πόρτα κι’ εμείς οΐ άλλοι πήραμε θέσεις γύρω
άπό τό σπίτι, γιά κάθε ενδεχόμενο.
'Η κυρά Εύδοξία δεν περίμενε καμμιά έπίσκεψι. Τής φάνηκε παράξενο τό κτύ
πημα στήν πόρτα της καί ξαφνιάστηκε άνοίγοντας καί βλέποντας τό σπίτι της κυ
κλωμένο άπό άστυνομικούς.
Μέ προσποιητή άδιαφορία μάς ρώτησε τί ζητούσαμε.
—Κυρά Εύδοξία κάνεις πώς δέν καταλαβαίνεις ; τής είπε ό άρχιφύλακας Ράνιος
καί παραμερίζοντάς την προχώρησε στο εσωτερικό τοϋ σπιτιοΰ καί άπό πίσω του
εγώ. "Οταν διαπιστώσαμε πώς ήταν μόνη στο σπίτι, καλέσαμε καί τούς άλλους γιά
νά κάνουμε τήν έρευνα.
’Αρχίσαμε άπό τά λίγα σαραβαλιασμένα έπιπλα πού ήσαν στο μοναδικό δω
μάτιο. Μή βρίσκοντας τίποτα πήγαμε στήν κουζίνα. Έ κ εΐ ή κυρά Εύδοξία μάς
παρακολουθούσε μέ μεγάλη άγωνία κι’ άλλαζε χρώματα ψιθυρίζοντας :
—Δέν υπάρχει τίποτε άπ’ ό,τι πονηρευόσαστε.
Παρά ταΰτα διαρκώς τό βλέμμα της πήγαινε στο σν.ουπιδοτενεκέ.
"Οταν ήλθε ή σειρά του ή κυρά Εύδοξία κέρωσε, γιατί μόλις τον άναποδογύρισα φάνηκε στον πυθμένα τοποθετημένο ένα καλοπεριτυλιγμένο δέμα.
—Κάτι βρήκα, φώναξα στούς συναδέλφους μου, πού ήσαν άπησχολημένοι μέ
τήν έρευνα των άλλων σκευών τής κουζίνας.
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Έ τρεξαν γύρω μου κι’ άνοίξαμε μέ προσοχή το δέμα. ’Ή ταν μια άρκετά με
γάλη ποσότης άκατέργαστου χασίς.
—Λοιπόν τώρα κυρά Εύδοξία τίποτε άπ’ δ,τι πονηρευόμαστε; της είπε ένας
συνάδελφος.
—’Εγώ, εγώ δεν ξέρω τίποτε. 'Ο προκομένος ό άνδρας μου θά τό έκρυψε εκεί
μέσα. Αύτόςάνακατεύεται μέ τέτοιες δουλειές.
—Ποιος τό έκρυψε δέν μάς ενδιαφέρει. Στο σπίτι σας βρέθηκε, γ ι’ αύτό θά πας
καί σύ στη φυλακή. Για νά γλυτώσης δμως άπ’ αυτή τήν περιπέτεια υπάρχει ένας
τρόπος. Νά μάς πής που κρύβεται ό άδελφός του άνδρός σου, ό Θανάσης. Δέν είναι
καί σπουδαίο τό άντάλλαγμα πού σοΰ ζητάμε, είπα στήν κυρά Εύδοξία. Τό κόλπο
πέτυχε καί ή κυρά Εύδοξία, μπροστά στο φάσμα τής φυλακής, προτίμησε νά μιλήση.
—Ξέρω γιατί τον θέλετε τό Θανάση. Ναι αύτός σκότωσε τον άστυφύλακα καί
οχι ό άνδρας μου. Ή Ξένη, ή γυναίκα του, μοϋ τό ώμολόγησε κι’ άπό τότε κρύβεται
στο σπίτι ένός φίλου του στά Τουρκοβούνια, στήν οδό Γριμπόβου άριθ. 97.
Είναι άλήθεια πώς δέν περιμέναμε νά μιλήση τόσο εύκολα ή κυρά Εύδοξία,
γιατί ξέραμε άπό πείρα πώς οί γυναίκες αυτές, πού οί άνδρες τους έχουν δοσοληψίες
μέ τήν ’Αστυνομία καί τήν δικαιοσύνη, χωρίς μεγάλη πίεσι δέν άνοίγουν ποτέ τό
στόμα τους.
Τώρα ποιος τάχα νά ήταν ό λόγος πού άνάγκασε τήν κυρά Εύδοξία νά μιλήση; Μήπως ό φόβος πού κυριεύει τις γυναίκες σέ τέτοιες περιπτώσεις ή κάποιο
άλλο συμφέρον τήν ώθησε ν’ άποκαλύψη τον δράστη του έγκλήματος;
—Κυρά Εύδοξία, μήπως αυτά πού μάς λές είναι ψέμματα καί φαντασίες γιά νά
μάς παραπλανήσης;
—"Οχι, άπάντησε σταθερά καί ψύχραιμα. Αύτή είναι ή πραγματική άλήθεια.
'Ύστερα κουράσθηκα νά τραβιέμαι δλη μου τή ζωή μέ τις ’Αστυνομίες. Τώρα είναι
μιά ευκαιρία νά άπαλλαγώ άπ’ αυτόν τον βραχνά, μάς είπε άγανακτισμένη.
—’Έ χεις δίκιο, μά έτοιμάσου τώρα νά πάμε στον Πειραιά.
Αύτό δέν τής καλοφάνηκε, υστέρα άπό τις υποσχέσεις πού τις είχαμε δώσει.
'Ο άρχιφύλακας Ράνιος, οί τρεις άστυφύλακες καί ή κυρά Εύδοξία μέ τό δέμα
τό χασίς ξεκίνησαν γιά τήν ’Ασφάλεια στον Πειραιά κΓ έγώ πήρα μαζί μου τον Οίκονομάκη καί τραβήξαμε γιά τήν όδό Γριμπόβου νά βρούμε τό σπίτι μέ τον άριθμό 97.
Χωρίς δυσκολία βρήκαμε τό σπίτι, μόνο πού ήταν στο βάθος ένός κήπου περιμανδρωμένου μέ ξηρολιθιά καί περιφραγμένου μέ άγκαθωτά συρματοπλέγματα. Μέ
μεγάλη προφύλαξι φέραμε γύρω τόν κήπο γιά νά βρούμε τό κατάλληλο μέρος πού
θά μπαίναμε άργότερα μέσα, χωρίς νά γίνουμε άντιληπτοί.
Τήν εποχή έκείνη τά μέσα συγκοινωνίας ήταν πολύ δύσκολα κι’ όταν έπιστρέψαμε στο τμήμα είχε νυχτώσει γιά καλά.
Στο μεταξύ ο άστυνόμος άνέκρινε τήν κυρά Εύδοξία πού τά είπε όλα, χωρίς
νά παράλειψη ούτε μιάφράσι, άπ’ ό,τι μάς άπεκάλυψε στο σπίτι της. Τώρα ή ύπόθεσις άρχισε νά μπαίνη σέ δρόμο, παρά τις άρνήσεις τού μαχαιροβγάλτη Πέτρου Μόμου.
—Γιατί άργήσατε; μάς ρώτησε ό άστυνόμος.
-—Μήπως μπορούσαμε νά κάνουμε διαφορετικά; Πάντως γιά τό σπίτι πού πή
γαμε τό βρήκαμε.
—Ό Θανάσης Μόμος πρέπει άπόψε νά πιαστή. "Οπως είναι απαγορευμένη ή
κυκλοφορία άπό τούς κατακτητάς, άσφαλώς θά βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι πού
φιλοξενείται, μάς είπε ό άστυνόμος.
’Αργά τήν νύκτα διέταξε εμένα, τόν άρχιφύλακα Ράνιο καί τούς άστυφύλακες
πού άποτελοΰσαν τήν ομάδα νά φύγουμε γιά τήν όδό Γριμπόβου.’Ερημιά καί βαθύ
σκοτάδι άπ’ όπου περνούσαμε. Μόνο ή γερμανική μπόττα άκουγόταν καί διέκοπτε
τήν νεκρική σιγή πού επικρατούσε.
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“Υστερα άπο δύο ωρών πεζοπορία φθάσαμε στο προορισμό μας. Έ γ ώ τράβη
ξα μπροστά καί πίσω μου οί άλλοι, γιά να τούς δείξω το μέρος πού είχα έπισημάνει
άπο νωρίς γιά νά μπούμε.
Σέ λίγο πηδούσαμε άθόρυβα ό ένας κατόπιν τοϋ άλλου τ ’ άγκαθωτά σύρματα
καί μέ την άνάσα άκόμη κρατημένη, προχωρήσαμε σκυφτοί στο βάθος τοΰ κήπου.
'Ο Θανάσης Μόμος ήταν πολύ πιο έπικίνδυνος άπο τον άδελφό του Πέτρο, πού
είχαμε συλλάβει το πρωί, κι’ έπρεπε νά λάβουμε τά μέτρα μας. "Οταν πλησιάσαμε το
σπίτι οί αστυφύλακες πήραν θέσεις μέ την εντολή, αν μας έπιτεθή, νά τύν πυροβο
λήσουν.
Σέ λίγα δευτερόλεπτα το σπίτι είχε περικυκλωθή κι’ έγώ μέ τον άρχιφύλακα
Ράνιο προχωρήσαμε προς την είσοδο. Χτυπήσαμε την πόρτα κι’ άμέσως σταθήκα
με ό ένας άπο την μιά πλευρά κι’ ό άλλος άπο την άλλη, μέ προφυλαγμένες τις πλάτες
στύν τοίχο. Το φως άναψε, καί μιά γυναικεία φωνή ρώτησε φοβισμένα:
—Ποιος είναι;
'Η γυναίκα μισάνοιξε τήν πόρτα γιά νά δη. Τότε πρόλαβα καί έβαλα άνάμεσα στο άνοιγμα το πόδι μου, γιά νά τήν εμποδίσω νά ξανακλείση κι’ άμέσως βρε
θήκαμε μέ τον Ράνιο μέσα στο σπίτι.
—Ελληνική ’Αστυνομία, τής είπαμε καί μέ τά περίστροφα στο χέρι προχω
ρήσαμε στο εσωτερικό τοϋ δωματίου. 'Ο Μόμος πιάστηκε στον ύπνο, όπως λέμε.
Πραγματικά τον βρήκαμε ξαπλωμένο στύ κρεβάτι. Δέν πρόλαβε ν’ άντισταθή κι’
όταν τοΰ περνούσαμε τις χειροπέδες τοΰ είπα:
—Τήν έπαθες Θανάση, χωρίς νά το περιμένης.
Τώρα πιά, χωρίς καμμιά διαμαρτυρία, δέν μποροΰσε βέβαια νά κάνη κι’ άλλοιώς, τον ώδηγήσαμε στήν ’Ασφάλεια τοΰ Πειραιώς.
Τήν επομένη το πρωί ό άστυνόμος Παπαδάτος παρέλαβε γιά άνάκρισι καί τον
συλληφθέντα δεύτερο αδελφό Μόμου.
—Λοιπόν κύρ Θανάση πές μας τώρα κι’ εσύ μέ τή σειρά σου, δ, τι ξέρεις γιά
τό φόνο τοΰ Πανούτσου.
Ό Μόμος μέ άπάθεια άρνιόταν τά πάντα.
—Δέν έχω ιδέα άπ’ αυτή τήν ύπόθεσι. Ποΰ νά ξέρω ποιος τον σκότωσε;
—Μόμο, άδικα έπιμένεις. Είμαι σίγουρος πώς στο τέλος θά μιλήσης, δπως
μίλησαν καί οί άλλοι, τοΰ είπε ό άστυνόμος, πού στο μεταξύ είχε διατάξει νά τούς
οδηγήσουν στο γραφείο του.
Μόλις άντίκρυσε τον άδελφό τόυ Πέτρο, τήν γυναίκα του Ξένη καί τή νύφη του
Ευδοξία, χλώμιασε καί μέ τό βλέμμα πού τούς έρριξε κατάλαβε πώς οί γυναίκες μί
λησαν.
"Οσο κι’ άν προσπάθησαν οί δυο άδελφοί νά μή άποδειχθή ή ένοχή τους, δέν
τό κατώρθωσαν, γιατί έπεσαν σέ τέτοιες άντιφάσεις, πού τελικά βγήκε ξεκάθαρα
πώς οί δράσται τής δολοφονίας τοΰ άστυφύλακος Πανούτσου ήσαν αυτοί, οί λησταί
τής ξύλινης πολιτείας, οί άδελφοί Μόμου.
Γ. Α Ο ΥΚ Α Κ Η Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟ ΧΑΙΑΣ

Ο Ν Ε Ο Σ Κ Ω Δ ΙΞ
ΟΔΙΚΗΣ
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--------------------------- Ύπό Ύπαστυνόμου Α '

χ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΡΑ-Ι-ΚΟΥ--------------------------(Συνέχεια 4κ τοϋ προηγουμένου)

Άρθρον 60.

Ά π ο γρ α φ ή , ταξινόμησις κα'ι άδειαι κυκλοφορίας αγροτικών μηχανη
μάτων .
1. Οί γεωργικοί έλκυστήρες, αί άλωνιστικαί, θεριζοαλωνιστικαί καί έκκοκκιστικαί μηχαναί, ώς καί τά ρυμουλκούμενα ύπδ γεωργικών έλκυστήρων οχήματα
(τετράτροχα ή δίτροχα), δεν έπιτρέπεται να κυκλοφορήσωσιν έν τη χώρα αν δέν έ'χωσιν άπογραφή καί ταξινομηθή καί δέν είναι έφωδιασμένα δι’ άδειας κυκλοφορίας.
ΔΓ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοΰ Γεωργίας καθορισθήσονται τά τής άπογραφής ταξινομήσεως καί έκδόσεως άδείας κυκλοφορίας των άνωτέρω άγροτικών μη
χανημάτων.
2. Δ ι’ άποφάσεων τοϋ αύτοϋ Ύπουργοΰ δύναται νά έπεκταθή ή άνωτέρω ύποχρέωσις καί εις έτερα άγροτικά μηχανήματα, ώς καί νά έξαιρεθώσι ταύτης κατηγορίαι μηχανημάτων έκ των έν τη πρώτη παραγράφω τοϋ παρόντος άναφερομένων.
3. Διά την κυκλοφορίαν των έν τη πρώτη παραγράφω άναφερομένων άγροτι
κών μηχανημάτων είσαγομένων έκ τοϋ έξωτερικοΰ ή έν Έλλάδι συναρμολογουμένων ή κατασκευαζομένων, απαιτείται προηγουμένη έγκρισις τοϋ τύπου αυτών ύπδ
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας.
Οί δροι καί προϋποθέσεις χορηγήσεως τής έγκρίσεως καθορίζονται δι’ άποφά
σεων τοϋ αύτοϋ ώς άνω Ύπουργοΰ.
4. Ή άπογραφή τών άγροτικών μηχανημάτων, ώς καί ή έ'κδοσις αδειών κυ
κλοφορίας αυτών ένεργεϊται ύπδ τών Διευθύνσεων Γεωργίας τών Νομών, παρ’ αΐς
τηρούνται στατιστικά στοιχεία τών άπογραφών μηχανημάτων.
Πασα μεταβολή έπί τής κυριότητος, κατοχής ή κατοικίας κυρίου ή κατόχου,
έπιβάλλεται όπως γνωστοποιείται έντδς Ιδθημέρου άπδ ταύτης εις τάς ώς άνω Δ ι
ευθύνσεις Γεωργίας.
5. "Αν ό κύριος ή ό κάτοχος, έν περιπτώσει παρακρατήσεως τής κυριότητος,
άπογραφέντος άγροτικοΰ μηχανήματος, έγκατασταθή μονίμως εις περιφέρειαν έτέρας Διευθύνσεως Γεωργίας Νομοΰ, ύποχρεοΰται οδτος όπως παραδώση την άδειαν
καί τάς πινακίδας κυκλοφορίας τοϋ μηχανήματος εις την Διεύθυνσιν παρά τη οποία
εϊναι τοΰτο άπογεγραμμένον.
Τδ μηχάνημα μετακινείται έφοδιαζόμενον διά φύλλου πορείας καί άπογράφεται παρά τη Διευθύνσει τής περιφερείας έν ή έγκαθίσταται δ κύριος ή δ κάτοχος αύτοϋ.
"Αρθρον 61.

Κυκλοφορία προς δοκιμήν— Φύλλα πορείας άγροτικών μηχανημάτων.
1. Ή Διεύθυνσις Γεωργίας Νομοΰ δύναται νά χορηγη άδείας κυκλοφορίας
πρδς δοκιμήν ή έπίδειξιν άγροτικών μηχανημάτων, άν παρίσταται πρδς τοΰτο άνάγκη.
2. Ή αυτή ώς άνω ύπηρεσία δύναται, άν παρίσταται άνάγκη, νά έφοδιάζη
διά φύλλων πορείας άγροτικά μηχανήματα μετακινούμενα πρδς τδν σκοπδν έγκρί-
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σεως του τύπου αυτών, έκδόσεως άδειας κυκλοφορίας των, έπιθεωρήσεων, συμμέ
τοχης εις έκθέσεις καί εις έτέρας είδικάς περιπτώσεις.
’Άρθρον 62.

Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας άγροτικών μηχανημάτων.
1. Τά υποκείμενα εις άπογραφήν καί ταξινόμησιν άγροτικά μηχανήματα δεν
έπιτρέπεται νά κυκλοφορήσωσιν επί όδοϋ, αν δεν είναι έφωδιασμένα διά πινακίδων
άριθμοϋ κυκλοφορίας τής τελευταίας άπογραφής καί ταξινομήσεως.
2. 'Ο τρόπος καί ή διαδικασία κατασκευής καί χορηγήσεως των πινακίδων
κυκλοφορίας, τής άντικαταστάσεως αύτών έν περιπτώσει άπωλείας, κατασκευής ή
φθοράς αυτών, αί περιπτώσεις χορηγήσεως δοκιμαστικών ή προσωρινών πινακίδων,
ό τρόπος άναρτήσεως τούτων, αί έπ’ αύτών ενδείξεις, ως καί πάσα άλλη λεπτομέρεια
διά την εφαρμογήν τής άνωτέρω διατάξεως, ρυθμίζονται διά Βασιλικών Διαταγμά
των έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργού Γεωργίας.
’Άρθρον 63.

Κυκλοφορία μηχανημάτων έργων έπί οδών.
1. Τά μηχανήματα έργων, περί ών τό άρθρον 26 τού παρόντος, δεν έπιτρέπεται νά κυκλοφορήσωσιν έπί οδών, αν δεν έχωσιν έφοδιασθή δι’ ειδικής προς τούτο ά
δειας, έκδιδομένης ύπό τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών. Έ ν τή άδεια ταύτη άναγράφονται τά στοιχεία άναγνωρίσεως καί κατασκευής τών μηχανημάτων τούτων, ώς
καί αί προϋποθέσεις καί περιορισμοί, ύφ’ οΰς δύνανται ταΰτα νά χρησιμοποιώνται
έπί τών οδών.
Δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορίζονται τά τού τρόπου χορηγήσεως τών άνωτέρω άδειών, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άναγκαία διά την
έφαρμογήν τής ώς άνω διατάξεως.
2. Αί διατάξεις τού άρθρου 37 τού παρόντος, περί φωτισμού καί οπτικής σημάνσεως οχημάτων έν γένει, έφαρμόζονται καί έπί τών άνωτέρω μηχανημάτων έρ
γων τών κινουμένων έπί τών οδών. Τά χ ιονοκ αθ α ρι στ ικ ά ~μη χαν ή μ ατα επιβάλλεται
νά είναι έφωδιασμένα καί διά φανών κίτρινου φωτός.
’Άρθρον 64.
"Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 56 έως 63 τοϋ παρόντος, τιμω 
ρείται διά προστίμου πεντακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά
κρατήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

ΑΔΕΙΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
"Αρθρον 65.
Εις ούδένα έπιτρέπεται νά όδηγή όχημα έν τή χώρα έάν δεν κέκτηται την
κατά Νόμον άδειαν ίκανότητος οδηγού.
Άρθρον 66.

Χρόνος ’ι σχύος άδειώ ν.
1. Αί άδειαι ίκανότητος οδηγού ισχύουν έπί δεκαετίαν άπό τής έκδόσεώς των,
άνανεούμεναι μετά νέαν ιατρικήν έξέτασιν τού κατόχου κατά τον χρόνον τής λήξεως
αυτής. Προκειμένου περί έπαγγελματικών άδειών ό άνωτέρω χρόνος περιορίζεται είς
τό ήμισυ.
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2. Διά τούς έχοντας συμπληρώσει το πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας των καί
λαμβάνοντας το πρώτον άδειαν ίκανότητος όδηγοΰ ή άνανεοΰντας ταύτήν ή ισχύς τής
άδειας είναι πενταετής.
3. Οί κάτοχοι αδειών ίκανότητος όδηγοΰ, ών ή δεκαετής διάρκεια ή πενταετής
τοιαύτη, προκειμένου περί επαγγελματικών, έχει λήξει κατά τήν έναρξιν τής ισχύος
τοΰ παρόντος, ύποχρεοΰνται εις άνανέωσιν αυτών έντος προθεσμιών, όρισθησομένων
δι’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργοΰ Συγκοινωνιών.
Άρθρον 67.

Έπανεξέτασις οδηγών.
'Ο 'Υπουργός τών Συγκοινωνιών, οί Νομάρχαι κατά περίπτωσιν, ή αί ύπό τού
των έξουσιοδοτούμεναι άρχαί δύνανται νά διατάξωσιν έπανεξέτασιν παντός κατόχου
άδειας ίκανότητος όδηγοΰ έν γένει, αν γεννώνται άμφιβολίαι περί τής ίκανότητος του
ή καί ιατρικήν έξέτασίν του, αν γεννώνται άμφιβολίαι περί τής ψυχικής ή σωματι
κής ύγείας του.
’Άρθρον 68.

’Άδεια όδηγήσεως μοτοποδηλάτων.
1. Μετά τρίμηνον άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος είς ούδένα επιτρέπεται νά όδηγή μοτοποδήλατον, εάν δεν έχη συμπεπληρωμένον τό 15ον έτος τής ήλικίας του καί
δεν είναι έφωδιασμένος δι’ άδειας όδηγήσεως τούτου, χορηγουμένης ύπό τής οικείας
άστυνομικής άρχής.
'Η άδεια αΰτη χορηγείται μετά ιατρικήν πιστοποίησιν τής ψυχικής καί σωμα
τικής ύγείας τοΰ αίτοΰντος καί μετά βεβαίωσιν περί μή ύπάρξεως καταδίκης του επί
παραβάσει τοΰ Νόμου 4.000/1959.
2. Διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουργών Εσωτερικών καί Συγκοινωνιών
καθορίζονται άί άρμόδιαι κατά τόπους άστυνομικαί άρχαί πρός έκδοσιν τών άνωτέρω άδειών, ή διαδικασία έκδόσεως, ό τύπος τών άδειών, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέ
ρεια εφαρμογής τής προκειμένης διατάξεως.
3. Αί έκδόσασαι τήν άδειαν άστυνομικαί άρχαί δύνανται νά άφαιρέσωσι ταύτην, εάν έπαυσαν ύφιστάμεναι αί προϋποθέσεις χορηγήσεως ή ό κάτοχος ύπέπεσε
καθ’ ύποτροπήν είς παραβάσεις τοΰ παρόντος Κώδικος.
Άρθρον 69.

Προϋποθέσεις έκπαιδεύσεως υποψηφίων όδηγών.
1. Ά π ό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος τά κατά Νόμον δικαιολογητικά έγγραφα διά τήν χορήγησιν άδειας ίκανότητος όδηγοΰ παντός οχήματος υποβάλ
λονται είς τήν άρμοδίαν 'Υπηρεσίαν τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, προ τής ένάρ
ξεως τής άσκήσεως τοΰ υποψηφίου όδηγοΰ, είς ας περιπτώσεις αυτή άπαιτεΐται.
2. Ά μ α τή υποβολή τών δικαιολογητικών, ή άρμοδία 'Υπηρεσία εφοδιάζει
τον υποψήφιον διά σημειώματος βεβαιοΰντος τήν ΰπαρξιν τών κατά Νόμον προσόν
των διά τήν άπόκτησιν άδειας ίκανότητος όδηγήσεως.
3. Τό σημείωμα τοΰτο παρέχει είς τον ύποψήφιον τό δικαίωμα τής έκπαιδεύσεως, επιτρέπεται δέ είς τούς κατά Νόμον έκγυμναστάς νά δεχθώσι τοΰτον πρός έκπαίδευσιν.
'Η ισχύς τοΰ ώς άνω σημειώματος είναι τριμήνου διάρκειας.
4.
'Ο εκπαιδευτής δστις δέχεται καί έκπαιδεύει ύποψήφιον άνευ τοΰ κατά τήν
παράγραφον 2 τοΰ παρόντος άρθρου σημειώματος ή μετά τήν λήξιν τής ισχύος αυ
τού, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή διά χρηματικής ποινής.
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"Αρθρον 70.

Ά φ αίρεσις άδειας Ικανότητος όδηγοϋ.
'Ο 'Υπουργός Συγκοινωνιών ή οί Νομάρχαι κατά περίπτωσιν, δύνανται, προτάσει των άρμοδίων άστυνομικών άρχών, νά άφαιροΰν όριστικώς ή προσκαίρως τήν
άδειαν ικανότητος όδηγήσεως παντός άτόμου, χαρακτηριζομένου ως έπικινδύνου διά
τήν κυκλοφορίαν, λόγω των έπανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων τών περί κυκλο
φορίας διατάξεων.
"Αρθρον 71.

'Οδήγησις λεωφορείων αύτοκινήτων.
’Από τής ένάρξεως τής ισχύος του παρόντος Κωδικός είς ούδένα επιτρέπεται
νά όδηγήση λεωφορεϊον αύτοκίνητον, έάν δεν έχη διετή τουλάχιστον άσκησιν του έπαγγέλματος, άποδεικνυομένην διά πιστοποιητικού τοϋ Ταμείου Συντάξεων Αυτο
κινητιστών. ’Εξαιρούνται τής παρούσης διατάξεως οΐ όδηγοϋντες λεωφορεία κατά
τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος ή οί όδηγήσαντες τοιαϋτα τούλάχιστον επί έξάμηνον.
"Αρθρον 72.

ΕΙδικόν σήμα άναγνωρίσεως νέων οδηγών.
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Συγκοινωνιών δύναται νά επιβάλλεται όπως
οδηγοί, κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας, τοποθετούν επί τοϋ ύπ’ αυτών όδηγουμένου
αύτοκινήτου ειδικόν σήμα άναγνωρίσεως, επί Ιν έτος άπό τής κτήσεως τής άδειας
•των. Διά τής ιδίας άποφάσεως ορισθήσονται τά χαρακτηριστικά τοϋ σήματος, ό τρό
πος τοποθετήσεως, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άναγκαία διά τήν έφαρμογήν τής
παρούσης διατάξεως.
"Αρθρον 73.
'Ο οδηγός παντός οχήματος ύποχρεοΰται δπως φέρη μεθ’ έαυτοΰ τήν κατά Νό
μον άδειαν ικανότητος όδηγοϋ, ώς καί τήν τής κυκλοφορίας τοϋ οχήματος.
"Αρθρον 74.
Έπιφυλασσομένης τής διατάξεως τής .παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 69, πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 65 έως 73 τοϋ παρόντος, τιμωρείται διά
προστίμου πεντακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.
( Συνεχίζεται)

ΕΛΛ Η ΝΙΚ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κ Ω ΣΊΉ Σ Π Α Α Α Μ Α Σ
Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Τ Ω Ν Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ξ Ο ΡΜ Η Σ ΕΩ Ν Κ Α Ι
Ε ΙΚ Ο Σ Ι Χ Ρ Ο Ν Ω Ν Α Π Ο ΤΟ Θ Α Ν Α Τ Ο Τ Ο Υ
---------------------------

Ύπό 'ϊπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

_________________

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο )

Κάπου, σέ μιά άκρη της «’Ασάλευτης ζωής» του, θά τον άκούσουμε τον ποιητή
νά άναπολεΐ κάποιο τραγούδι, κάποιο γλυκό βιολί των είκοσι χρόνων του :
Τραγούδι, τραγουδήστε μου χιλιοτραγουδημένο
τραγούδι καί χιλιόκαλο,
μέ το πανάρχαιο το βιολί το μεταχειρισμένο,
μέ το γλυκό γλυκό βιολί.
Τής νιότης τραγουδήστε μου το άφρόντιστο τραγούδι
καί το τραγούδι των όλόχλωρων καρδιών
τά μάτια, ώ Μοίρες, κλείστε μου,
μέ το βιολί των είκοσι χρόνων...
'Ωστόσο, είτε άναπολεϊ την νεότητα, είτε ψάλλει μέ την βαθειά φιλοσοφία των
σαράντα πέντε χρόνων του, ό ποιητής δέν παύει νά τονίζει σέ κάποιο ακόμα σημείο τής
«’Ασάλευτης Ζωής» :
’Έ χω μιά σκέψη άπό δροσιά
καί μιά καρδιά άπό λαύρα...
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Β'.

Βρισκόμαστε στήν πραγματικά χρυσή έποχή τοϋ Παλαμά, στο μεσουράνημα τοϋ
μεγάλου όραματιστοΰ τοΰ Γένους καί στο σημείο εκείνο πού ή φήμη τοϋ έθνικοΰ βάρ
δου φτερουγίζει σέ όλον τον πολιτισμένο κόσμο. ’Έ τος 1907, ό σημαντικώτερος σταθ
μός για τήν έλληνική ποίηση καί τό ορόσημο πού συναδελφώνει τήν παλιά καί νέα
έποχή τοΰ Ελληνισμού. Στο έτος τοϋτο κυκλοφορεί τό μεγαλύτερο φιλοσοφικό έπος
τής άνθρωπότητος καί τό εθνικό εύαγγέλιο δ,τι τοϋ έλληνικοΰ, ένας κολοσσός πού
στέκεται περήφανος πλάι στήν ποίηση τοΰ 'Ομήρου, των άλλων Ελλήνων τραγικών
καί φιλοσόφων τής άοχαιότητος καί δλων τών όραματιστών τής ’Αναγεννήσεως : Ό
θρυλικός «Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο ς τ ο ΰ Γ ύ φ τ ο υ».
Έλέχθη γιά τό συγκλονιστικό αυτό έπος δτι άπό τούς στίχους του πρόβαλε ό άναγεννημένος άνθρωπος τοΰ μέλλοντος, ένας άνθρωπος δυνατός καί χωρίς προλήψεις καί
έλαττώματα τοΰ παλαιοΰ άνθρώπου* δτι μέ τον «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» τοΰ Κωστή Παλαμά καί μέ τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους» τοΰΔιονυσίου Σολωμοΰ, ή
ποιητική δημιουργία τοΰ δεκάτου ένάτου καί είκοστοΰ αιώνα έφτασε στήν άποκορύφωσή της- δτι μέ τον «Δωδεκάλογο» καινούργιες ιδέες, ιδέες πρωτοφανέρωτες, έκα
μαν τήν πολιτισμένη άνθρωπότητανά δοκιμάσει τό ρίγος έκείνο πού ποτέ ίσως δέν δο
κίμασε ώς σήμερα άκόμη. Θ’ άντιπαρέλθω δμως έδώ τό γιγάντιο αύτό έργο τοΰ έθνικοΰ μας ποιητοΰ, άφοΰ γιά τό σάλπισμα τοΰ «Γύφτου» μίλησα έν έκτάσει κάπως στήν
ειδική μελέτη τοΰ 1962. Καί μαζί θ’ άντιπαρέλθω δλα εκείνα τά χαρακτηριστικά τοΰ
γενικοΰ ξεσηκωμοΰ πού έσπειρε ό «γύφτος» μέ τό βιολί του άπό τήν Σκανδιναβία ώς
τήν Τβηρική, δπως καί τις παρεξηγημένες κρίσεις ώρισμένων καλοπροαίρετων άνθρώπων τοΰ πνεύματος καί τήν αύθάδεια τών κομμουνιστών τοΰ Ν. Ζαχαριάδη. "Ολα
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αύτά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θά τά βρει ό άναγνώστης στις σελίδες του «Δωδ ε κ ά λ ο γ ο υ τ ο υ Γ ύ φ τ ο υ κ α ί τ ή ν κ ο μ μ α τ ι κ ή ( κο μ μ ο υ ν ι στική) έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ η τοϋ Κωσ
Π α λ α μ ά», τεύχη 219 έως
καί 226 των «’Αστυνομικών Χρονικών».
*
* *
Τρία χρόνια ύστερα άπό τήν έκδοση τοϋ «Δωδεκάλογου τοϋ Γύφτου» καί πριν
άκόμα κοπάσει ό θόρυβος κι’ ό ένθουσιασμός σ’ ολόκληρο τον κόσμο, καί ιδίως στήν
πολιτισμένη Ευρώπη, νέος διθύραμβος έρχεται νά στεφανώσει τό έργο τοϋ Κωστή
Παλαμά καί μαζί του ολόκληρη τήν ελληνική φυλή. Στά 1910 κυκλοφορεί τό δεύ
τερο άπό τά μεγάλα εθνικά εύαγγέλια τοϋ έλληνισμοΰ, ή μεγαλειώδης καί έξ ίσου
συγκλονιστική μέ τον «Δωδεκάλογο» θρυλική «Φ λ ο γ έ ρ α τ ο ϋ Β α σ ί λ η ά».
"Αν σκεφθοΰμε ότι χρειάσθηκαν είκοσι τέσσερα ολόκληρα χρόνια γιά νά γραφτεί
ή ήρωική αύτή συμφωνία, αν δέν παραγνωρίσουμε ότι τό ξεκίνημα τοϋ έλληνισμοΰ
στά 1912-1913 έχει τό μεγαλύτερο μέρος του στά οσα ή επική φλογέρα διελάλησε,
θά δικαιώσουμε άπόλυτα τον Παλαμά πού χαρακτηρίζει τό έργο του αύτό ώς ένα άπό
τά «γερότερα παιδιά» του. Μάλιστα, αν λάβωμε ύπ’ 0ψιν ότι τό ποιητικό κήρυγμα
της «Φλογέρας τοϋ Βασιληά» σέ ήρωικό πνεϋμα υπήρξε σωτήριο γιά τό έθνος ύστερα
άπό τήν άτυχία τών ελληνικών όπλων κατά τό 1897, αν δέν άγνοήσωμε ότι ό Παλαμάς,
παρακολουθώντας τήν άναγεννητική προσπάθεια τοϋ τέλους τοϋ δεκάτου ένάτου
αιώνα, υπήρξε -μέ τήν «Φλογέρα» ό όραματιστής καί έμπνευστής τής ’Εθνικής
Μεγάλης ’Ιδέας, θά δικαιώσουμε άπόλυτα τή φήμη τοϋ ποιητοΰ σάν ένός Ρίλκε τής
Ελλάδος.
Τό έργο άρχισε νά γράφεται στο 1886 καί είναι χαρακτηριστικό τό ότι οι περισσό
τεροι στίχοι του γράφτηκαν πάνω στήν έθνική άποτυχία τοϋ 1897 καί στή δόξα τών
έλληνικών όπλων τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνα κατά τήν περίοδο 1901-1908. 'Η άναγεν
νητική προσπάθεια τών χρόνων εκείνων έδωσε στους στίχους τής «Φλογέρας τοϋ Βασιληά» τό σφυρηλάτημα τών ιδανικών τοϋ "Εθνους, καί ή καλλιέργεια τής Μεγάλης
’Εθνικής ’Ιδέας έφερε τό όραμα καί τήν έμπνευση γιά τήν επέκταση τής πατρίδος
μέ τούς Βαλκανικούς πολέμους τοϋ 1912-1913 καί τήν μετέπειτα έκστρατεία τής
Μικρασίας. Τό πρωτοφανέρωτο στά 1910 κήρυγμα τής «Φλογέρας τοϋ Βασιληά» στήν
άναγκαία επιστροφή στο ήρωικό πνεϋμα, βρήκε άπήχηση στο φρόνημα τής γενιάς
πού ύστερα άπό δυο χρόνια έξώρμησε γιά τά επικά κατορθώματα τοϋ 1912-1913
καί τήν πραγματοποίηση τών ιδανικών τοϋ Γένους στήν κοιτίδα τοϋ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού. 'Η πραγματοποίηση τοϋ πρώτου καί ή άποτυχία τοϋ δευτέρου δέν
μεταβάλλουν τό έπος καί τό μεγαλείο τοϋ Έλληνισμοΰ.
Πάντοτε ό Κωστής Παλαμας επίστευε ότι μέ τό πνεϋμα τής υπέρτατης θυσίας
είναι δυνατή ή επίτευξη τής άναγεννήσεως τοϋ Έθνους. Διάχυτο είναι τό πνεϋμα τής
θυσίας στήν «Φλογέρα τοϋ Βασιληά» προ πάντων, μιάς θυσίας πού τό κήρυγμα τής
ανάγκης τοϋ πολέμου θά φέρει. ’Ανάγκη ό πόλεμος στο τέλος τοϋ δεκάτου ένάτου αιώ
να καί στή χαραυγή τοϋ εικοστού, σαλπίζει ό Παλαμάς μέ τήν έλληνοπρεπέστατη φλο
γέρα στήν θέση τοϋ «κάπως γύφτικου βιολιού».’Ανάγκη ένός πολέμου, πούοχι μόνο θά
γκρεμίσει πολλά άπό τά παλιά άλλά καί θά πλάσει τή νέα ζωή. 'Ο πόλεμος αύτός,
όπως τό μαρτυρούν οί τρεις περίοδοι τοϋ "Εθνους πού συνάπτονται στούς στίχους τοϋ
έπους, θά άναστήσει τήν ήρωική εποχή τής άρχαίας Ελλάδος, θά κάμει νά ξαναζήσουν
οί μορφές τοϋ ήρωικοΰ μεσαιωνικού έλληνισμοΰ καί θά χαρίσει στή νεώτερη Ελλάδα
φέγγος καί τήν άκτινοβολία πού ή πολεμική Ά θηνά έδωσε στον Παρθενώνα μαζί μέ
τήν σοφία. Έ τ σ ι ή Ελλάδα θά βρεί καί θά συνεχίσει τον ιερό της προορισμό, για νά
πλάσει νέους αυριανούς κόσμους πού θά σέβωνται τον "Ολυμπο.
Τά στοιχεία αύτά τής παλαμικής ιδέας φαίνονται καθαρά σέ όλα σχεδόν τά έρ
γα τοϋ ποιητοΰ."Ας δοΰμε όμως, μέ αφηγητή τον ίδιο, ώρισμένα άπό όσα ό Παλαμάς
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βλέπει στην παντοτεινή χώρα τού Ελληνισμού, στα υπόδουλα εδάφη της πάλαι ποτέ
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άπό τη σκοπιά των σαράντα τριών χρόνων του. Οί στί
χοι πού παραθέτω είναι άπό τον «Π ρ ό λ ο γ ο» της «Φλογέρας του Βασιληά» και
γράφτηκαν στις 30 ’Οκτωβρίου 1902, δπως σημειώνει ό ’ίδιος ό ποιητής.

Σβυσμένες δλες οί φω τιές οί πλάστρες μέσ’ στη χώ ρα.
Στην έκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στ’ άργαστήρι,
παντού, στο κάστρο, στήν καρδιά, τ ’ άποκαΐδια, οί στάχτες.
Πάει κι’ ό ψωμάς, πάει κι’ ό χαλκιάς, πάει κι’ ή γυναίκα, πάνε
τα παλληκάρια, οί λειτουργοί, καί τοϋ ρυθμού οί τεχνίτες,
τοϋ Λόγου οί προφήτες.
Τα χέρια είναι παράλυτα, καί τά σφυριά παρμένα
καί δέ σφυροκοπά κανείς τάρματα καί τ ’ άλέτρια,
κι’ ή φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι άν κλείση,
δέ βρίσκει την πυρή ψυχή ψωμί γιά νά το κάμη.
Κ ι’ άπό κατάκρυα χόβολη μεστή ή γωνιά, κι’ άκόμα
καί πιο πολύ άπό τή γωνιά πού τού σπιτιού ή καρδιά είναι,
κακοκατάντησε ή καρδιά τού άνθρώπου. Κρίμα. Κρίμα.
Σκοτεινό ρείπιο κι’ ή έκκλησιά, καί δίχως πολεμήστρες
τό κάστρο, καί χορτάριασε κι’ έγινε βοσκοτόπι.
Κι’ ό μέγας Έ ρω τα ς μακριά, καί εΐν’ άβουλος ό άντρας
κι’ άπραχτος, καί στο πλάι του χαμοσυρτή ή γυναίκα,
κυρά της έχει τή σκλαβιά καί δούλο της τό ψέμα.
Σ β υ σ μ έ ν ε ς δ λ ε ς οί φ ω τ ι έ ς οί π λ ά σ τ ρ ε ς μ έ σ ’ σ τ ή χ ώ ρ α
Τραγούδι των ήρώων ! ’Εμπρός, τραγούδι των ήρώων!
Άπάνου άπό τ ’ άπόσταχτα, άναψε, ώ φλόγα, λάμψε !
Κανένα χέρι δέν θά διής άπάνω σου ν’ άπλώση,
νά θρέψη σε, νά ζεσταθή, νά πάρη άπ’ τό θυμό σου,
νά σπείρη σε στήν έκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι,
νά σέ φωλιάση στήν καρδιά, στο κάστρο, στ’ άργαστήρι.
Φλόγα, έσύ τότε, άβοήθητη κι’ έρμη έσύ φλόγα,'κρύψου,
καί κάμε τη μνημούρι σου τή στάχτη, καί μή.σβύσης!
Γιατί θά ρθή κάποιος καιρός, καί κάποια αύγή θά φέξη,
καί θά φυσήξη μιά πνοή μεγαλοδύναμη" άκου!
’Από ποιο στόμα ή άπό ποιο Χάος θά χυθή ; Δέν ξέρω.
Μπορεί άπό τήν άνατολή, μπορεί κι’ άπό τή δύση,
ποιος ξέρει μήν άπ’ τό βοριά, μήν άπ’ τά μεσημέρια"
τάχα θά βγή άπ’ τά τάρταρα, γιά θά ριχτή άπό τάστρα ;
Δέν ξέρω" ξέρω πώς θά ρθή, καί μέ τό πέρασμά της,
μέγα καί θείο καί μυστικό κι’ άξήγητο, θά σκύψουν
οί κορφές δλες, οί φωτιές θά ξαναδώσουν δλες.
Στήν έκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στ’ άργαστήρι,
στο κάστρο, στήν καρδιά, παντού, στ’ άποκαΐδια, άπρίλης!
Καί σάν θεών άγάλματα θαματουργά πλασμένα
νά ήχολογάνε μουσικά, σάν τά φιλή ό κύρ-'Ήλιος,
καί σά χλωρά ίσκερόδεντρα πού δέν τούς άπολείπουν
ζαχαροστάλαχτοι καρποί χειμώνα καλοκαίρι,
ν ά ! ν ά ! ό ψωμάς, καί νά ό χαλκιάς, νά καί ή γυναίκα, νάτα,
τά παλληκάρια, οί. λειτουργοί, νά τού ρυθμού οί τεχνίτες,
τού Λόγου νά οί προφήτες!
·
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Κι’ δταν τριγύρο σου οί φωτιές άνάψουν πάλε οί Πλάστρες,
ξαναζωντάνεψε καί έσύ καί ρίξου, ώ φλόγα, ώ φλόγα,
καί κύλισε καί πέρασε στά διάπλατα της χώρας,
καί στής ψυχής τ ’ άπόβαθα, καί πλάσε τα καί ζ ή σ’ τ α,
γιομάτα ροδοκόκκινα παιδιά τα καρδιοχτύπια,
καί πλάσε τους καί ζήσε τους κάποιους καημούς πατέρες,
καί κάποιες γνώμες πλάσε τις καί ζήσε τις μητέρες,
καί κάμε άδέρφια τά όνειρα καί τα έργα! ’Εμπρός, τραγούδι!
Σ β υ σ μ έ ν ε ς δ λ ε ς οί φ ω τ ι έ ς , τ ρ α γ ο ύ δ ι τ ω ν η ρ ώ ω ν !
"Υστερα άπό τό «Πρόλογο» έρχεται τό προανάκρουσμα τοϋ κυρίως έργου τής
«Φλογέρας τοϋ Βασιληά», τό ηρωικό ποίημα «ό Γ ι ο ς τ ή ς Χ ή ρ α ς», πού γρά
φτηκε στο διάστημα τοϋ 1886-1906. Στον κυρίως μΰθο τής «Φλογέρας» προτάσσεται
μέ τό ποίημα τοϋτο ό ίδιος ό ήρως, ό Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, τον καιρό τοϋ όποιου
νοσταλγεί ό 'Ελληνισμός ό σκλαβωμένος μέ τό παλαμικό μέτρο. Έ δώ ό ποιητής υ
μνολογεί την περίοδο δόξης τοϋ Βουλγαροκτόνου στην ελληνική αυτοκρατορία, άλλα
μέ σπαραγμό ψυχής, διότι δέν φαίνεται άκόμη ό νέος Βουλγαροκτόνος τοϋ 19ου καί
τοϋ 20οΰ αιώνα: έκεΐνος ό Βουλγαροκτόνος πού θά διώξει Τούρκους καί Βουλγάρους
άπό τις πατρίδες τοϋ Ελληνισμού καί θά ξαναστήσει τή δόξα καί τό μεγαλείο τής φυλής.
Γ ι’ αυτό ό ποιητής οραματίζεται τά περασμένα στούς στίχους τοϋ «Γιοΰ τής Χήρας»
άλλά καί σταματά τή θύμηση σέ πολλές περιόδους,γιά νά τονίσει μέ άπόγνωση:
Κό ψε , κ ι θ ά ρ α μ ο υ ε π ι κ ή , τό. δ ρ ό μ ο σ ο υ , κ α ί π ά ρ ε
τό μ ο ν ο π ά τ ι ένός κ α ι ρ ο ύ π ρ ο τ ή τ ε ρ ο υ , καί τράβα.
Καί πιο κάτω μέ τά ίδια συναισθήματα :
" Εβγ α κ ι θ ά ρ α μου έ π ι κ ή, μέ σ’ άπ’ τό μ ο ν ο π ά τ ι
π ο ύ π ή ρ ε ς , κι’ ά κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ ό δ ρ ό μ ο σ ά ν κ α ί π ρ ώ τ α . . .
Αύτά δταν ή κιθάρα, ένα άπό τά μουσικά δργανα πού κάθε τόσο μεταχειρίζεται ό
Παλαμας γιά νά κάμει πιο καλοδεχούμενες τις ιδέες του, κουράζεται νά άφηγεΐται
καιρούς θριάμβου καί δόξης τοϋ Ελληνισμού, πού στή χαραυγή τοϋ εικοστού αιώνα
πρέπει νά άναστηθοΰν καί νά τούς ξαναζήσει τό ’Έθνος. Νά δμως τό αποκορύφωμα τοϋ
ήρωισμοϋ, δταν στήν άπέραντη έλληνική αύτοκρατορία πλανιέται άκαταπόνητος ό
άετός τής Νίκης καί φέρνει μηνύματα ένθουσιασμοΰ άπ’ δλες τις ελληνικές γωνιές :
(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομικώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ ΕΚ ΔΗ Λ Ω ΣΕΙΣ

Μ ία ή μ ερ η σ ία εκδρ ομή
τοΰ ΚΘ' Άστυνομικοΰ Τμήματος
'ϊπ ό Άστυφύλακος κ. Α Λ . ΠΙΠΙΤΟΥ

Σάββατον 11 Μαίου 1963 !
Μία ημέρα σάν τις άλλες. Μία ήμέρα εργάσιμη της έβδομάδος, χωρίς νά έχη
τίποτε τό ιδιαίτερο.
’Αλλά γιά τούς άστυνομικούς υπαλλήλους τοΰ ΚΘ' Τμήματος καί Παραρτή
ματος, εχει μια ξεχωριστή σημασία... Είναι ή καθορισθεΐσα ήμέρα έκδρομής τοΰ
Τμήματος εις τάς Θερμοπύλας!
"Ολοι μας τήν βλέπουμε σάν μία ήμέρα χαράς, άγαλλιάσεως καί ψυχικής γα
λήνης. Καί αύτό διότι όταν βρεθής στήν έξοχή, στή φύσι, στά βουνά, στις λαγγαδιές,
σ:ίς χιλιοτραγουδισμένες ελληνικές άκρογιαλιές, αισθάνεσαι πώς βλέπεις τον Θεό,
πώς τον φθάνης, πώς τον άγκαλιάζεις... Κι’ αν τής ύπαίθρου τό θαυμαστό κάλλος
είναι ταυτισμένο μέ τό ιστορικό μεγαλείο των προγόνων μας, πού λαμποκοπά άπό
μερικά λείψανα καί χαλάσματα, τότε γονατίζεις δύο φορές... Μία γιά νά δοξάσης
τον Δημιουργό κι’ άλλη μιά γιά νά τραγουδήσης τήν έλληνική ’Ιδέα, τήν έλληνική
Τέχνη καί τά ελληνικά αύτά χαλάσματα!...
«Τυχερός έκεΐνοε, ό όποιος δύναται νά φθάση ταπεινός προσκυνητής σέ
τοΰτες τις χιλιοτραγουδισμένες γωνιές τής γλυκείας μας πατρίδος».
’Έ τσ ι καί ή έκδρομή τοΰ ΚΘ' Τμήματος συνταύτισε καί άδέλφωσε, τό γλέντι, τή χαρά καί τό φαγοπότι, μέ τήν μόρφωσι. Γιαυτό ή ήμέρα αυτή θά μείνη εις
όλους μας άξέχαστη καί θά τήν θυμούμεθα ώς μία ήμέρα άπό τις ώραιότερες τής
άστυνομικής μας ζωής. Ό σεβαστός διοικητής μας ’Αστυνόμος Β' κ. Κωνσταντίνος
Γιαννούλης, φροντίζων προσωπικώς γιά τήν διοργάνωσι τής έκδρομής, είχε προετοι
μάσει τά πάντα μέ όρεξι καί πρόγραμμα. ’Έδειξε ότι ξέρει νά διοργανώνη μία έκ
δρομή μέ τόσες λεπτομέρειες, πού προξενοΰν κατάπλήξι. Μέ βοηθό τον έξαίρετο
συνάδελφο καί διαχειριστή τοΰ Τμήματος, κ. Χουλάκη καί μή άφήνοντας άλλον
ν’ άναμιχθή μέ τήν διοργάνωσι τής έκδρομής, έπέτυχε άπόλυτα.
Σ τις 5.30' τό πρωί, μπροστά άπό τό Τμήμα μάς περίμενε ενα μεγάλο ευρύ
χωρο καί πολυτελέστατο πούλμαν γιά 40 άτομα. ’Ανάλογος άριθμός υπαλλήλων τοΰ
Τμήματος καί τοΰ Παραρτήματος, μέλη των οικογενειών των καί φίλοι τής ’Αστυ
νομίας, άπετέλουν τό γκρούπ των έκδρομέων... "Ολοι ήθελαν νά λάβουν μέρος εις
τήν έκδρομή... ’Αλλά πώς είναι δυνατόν αύτό ; Οί ύποχρεώσεις μας προς τήν
κοινωνία είναι τόσες πολλές... πού δέν μάς έπιτρέπουν νά κλείσουμε τό Τμήμα
καί νά πάμε έκδρομή όλοι. ’Έ τσ ι οί μισοί σ’ αυτήν τήν έκδρομή καί οί άλλοι
μισοί στήν άλλη.
"Εξη καθίσματα όμως έ'μειναν κενά στο πούλμαν. Αύτό μοΰ κίνησε τήν περιέρ
γεια καί ρώτησα τον κ. διοικητή.
-—Μή βιάζεσαι καί θά δής, ήταν ή άπάντησίς του.
Ξεκινάμε, άκούγεται ή φωνή τοΰ όδηγοΰ... Ό Θεός μαζί μας...
Μαρσάρισμα τής μηχανής καί τό άθόρυβο όχημα κυλά πάνω στό νοτισμένο
άσφαλτοστρωμένο δρόμο, προς τήν όδό Πατησίων.
Μέ τό ξεκίνημα τοΰ αυτοκινήτου, άρχισε καί τό τραγούδι στό πούλμαν άπό
τούς συναδέλφους καί ό ήχος του σκορπίζεται στούς καταπράσινους καί λουλουδιασμένους κήπους τών ’Ά νω Πατησίων. Λίγο πιό κάτω τό πούλμαν σταματάει καί
άνεβαίνει ό άνθυπαστυνόμος κ. Ματζώρος μέ τήν σύζυγό του, ό όποιος φαίνεται
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νά έχη κέφι__ Τί είναι όμως αύτό πού έχει τυλιγμένο καί το κρατά μ’ ένα σπάγγο;
Γενική ή άπαίτησις δλων νά μάς πή τί έχει μέσα στο δέμα...
Μπροστά στην έπιμονή μας αναγκάζεται καί μάς αποκαλύπτει... Μία κου
βέρτα... ^
Πίστευε πώς θά εΰρισκε ώρα το μεσημέρι, γιά νά πάρη ενα υπνάκο...
Σκασμένοι στά γέλια, άρχίζουμε πάλι τά τραγούδια...
Καί ξαφνικά άκούγεται μία φωνή νά λέη : ’Από τήν Σχολή γιά το άκορντεόν...
—Σαν νά ήτο σύνθημα, άρχίσαμε δλοι μαζί: «Τό άκορντεόν από τήν Σχολή...
τό άκορντεόν άπό τήν Σχολή». Καί πάλι ή άπαίτησις των πολλών ένίκησε.,.Τό πούλ
μαν πήρε στροφή καί σταματά έξω άπό τήν ’Αστυνομική Σχολή, οπού ό έξαίρετος
συνάδελφος άστυφύλαξ κ. Κατεχαράκης κατέβηκε γιά νά παραλάβη τό άκορντεόν
του. Τήν επάνοδό του τήν συνώδευαν ιαχές καί χειροκροτήματα... Ξεκινάει τό
πούλμαν άρχίζουμε καί τά δικά μας τραγούδια μέ συνοδεία τώρα τον κ. Κατεχαράκη στο άκορντεόν... Κι* άλλη στάσι... Αύτή τή φορά άνεβαίνει ό Διοικητής τοϋ
ΙΘ ' Παραρτήματος, Ύπαστυνόμος Α' κ. Δ. Κατσίγερας μετά τής συζύγου του.
Ό ερχομός του έφερε περισσότερο κέφι καί ιδίως στους συναδέλφους τοΰ
Παραρτήματος, πού μέχρις εκείνης τής στιγμής, καθόντουσαν σαν νά τούς έλλειπε
κάτι. Καί τό πούλμαν προχωρεί μέσα στο καταπράσινο των προαστίων τής ’Α ττι
κής... Νά καί ό τελευταίος τής παρέας... ’Ανεβαίνει σοβαρός-σοβαρός, όπως πάν
τα, μέ τό χαριτωμένο άγοράκι του, άπό τό ένα χέρι, καί άπό τό άλλο, τί νομίζετε
πώς κρατούσε;... 'Ένα δίκαννο... Ή τα ν ό άνθυπαστυνόμος κ. Γεωργίου...
Κάποιος, κι’ αν δέν κάνω λάθος ήταν ό Διοικητής κ. Γιαννούλης, εϊπε :
—"Οπως βλέπετε δέν χρειάζεται νά ένδιαφερθοϋμε ώς προς τό γεύμα. ’Έχουμε
έδώ τον κ. Γεωργίου, ό όποιος είναι άριστος κυνηγός καί οπωσδήποτε τό μεσημέρι
θά φάμε αντί γιά άρνί στή σούβλα, λαγό στιφάδο.
Γέλια, χειροκροτήματα καί ιαχές ύποδέχθηκαν αύτά τά λόγια...
Καί τό πούλμαν μας, τρέχει πάνω στή νέα έθνική όδό Άθηνών-Λαμίας, άφίνοντας πίσω του πιά τήν ’Αττική.
Νά τό Κρυονέρί!... Τώρα περνάμε τήν Μαλακάσα... Καί ό οδηγός μας, καλός
γνώστης τής διαδρομή, κάθε τόσο άκούεται νά μάς έξηγή τά μέρη πού περνάμε καί
άφήνουμε πίσω μας.
’Αλλά κάποιος δμως άπό έμάς, κάτι άλλο σκεπτόταν, δταν άκουε τό μεγάφω
νο... Καί ή σκέψις του αύτή, πολύ γρήγορα έγινε έργο... "Ηταν ό 'Υπαστυνόμος
κ. Κονδυλάκης, γνωστός σ’ όλους μας γιά τό έξυπνο πνεύμα του. Σηκώνεται, πέρνει τό μικρόφωνο στο χέρι του... καί δέν λέει νά τό άφήση... Νόστιμα καί πολύ
χιουμουριστικά τά άστεΐα του, μάς πρόσθεσαν ένα άλλο είδος εύθυμίας. Καί αύτή
ήταν ή άρχή... Ή τα ν τό σύνθημα ενός πρωτοτύπου διαγωνισμού πνεύματος καί
εξυπνάδας..."Ολοι γενικώς παρήλασαν άπό τό μικρόφωνο καί άνάλογα μέ τήν άξίαν
τών λεγομένων των, εΐσέπρατταν τήν άμοιβήν των σέ χειροκροτήματα. ’Αξιωμα
τικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί, δλοι έγιναν κομφερασιέ καί ήθοποιοί τού μι
κροφώνου... ’Αλλά έκεΐνο πού συνεκίνησε δλο τό γκρούπ τών εκδρομέων, ήταν τά
δύο ποιήματα τής συζύγου τού άστυφύλακος κ. Μπελεγρή καί τής μικρής Τζένης
Χωραΐτου...
Τί κέφι ήταν αύτό... Τί ενθουσιασμός!!! Τί παραλήρημα χαράς! !! "Ολο τό
πούλμαν έδονεΐτο... Καί δσο πλησιάζαμε προς τον προορισμό μας, δλο καί μεγάλωνε...
Νά τά Κιούρκα! Νά εκεί άριστερά στο βάθος ή Αύλώνα, δεξιά τό Σχηματάρι.
'Ο άσφαλτοστρωμένος δρόμος άριστερά μας οδηγεί στή Θήβα, στή πατρί
δα τού Οίδίποδος, τοΰ Πελοπίδα, τοΰ Πινδάρου καί τοΰ ’Επαμεινώνδα... Νά δε
ξιά μας καί ή λίμνη τής Ύ λίκης... Νά καί ό σημερινός κάμπος τής Κωπαΐδος μέ τό
μαύρο καί εύφορο χώμα τής... ’Αγρότες καί άγρότισσες, σκυμμένοι στής μάννας γής
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τό πρόσωπο, σκαλίζουν ή σπέρνουν... Μερικοί στέκονται για λίγο όρθιοι—τά τραγού
δια μας τούς ξαφνιάζουν—χαιρετούν καλόκαρδα κι’ υστέρα ξανασκύβουν στήν δου
λειά τους...
Ό "Αγιος Κωνσταντίνος ’Αταλάντης είναι ό πρώτος σταθμός... ’Αφήνουμε τό πούλμαν για λίγο καί τό στρώνουμε, κάπως ένωρίς βέβαια,
στο σχετικό κολατσό... ’Εδώ μαθαίνουμε ότι άφοΰ περιηγηθοΰμε τά Καμμένα Βούρ
λα καί τάς Θερμοπύλας, θά επιστρέφουμε καί γιά τό μεσημβρινό φαγητό. Προς τού
το δίδεται εντολή γιά τό ψήσιμο τριών αρνιών καί τών σχετικών διά τό γεύμα. ’Αλ
λά ό οδηγός μας είναι βιαστικός. "Αρχισε νά κορνάρη γιά νά συγκεντρωθούμε καί νά
προχωρήσουμε. Περνάμε τον "Αγιο Κωνσταντίνο καί ύστερα άπό 10' λεπτών φθά
νουμε στά Καμμένα Βούρλα. ’Εδώ ό πολύξερος οδηγός μας καί πάλι έχει τον λόγο.
—Κύριοι, προκειμένου νά γνωρίσετε τά Καμμένα Βούρλα θά πρέπει νά προχω
ρήσετε π ε ζ ή .'’Εγώ μέ τό αυτοκίνητο θά σάς περιμένω έξω άπό τό χωριό.
Καί νά τώρα προχωρούμε πεζή άπό τον παραλιακό δρόμο τών Καμμένων
Βούρλων, χωρισμένοι σέ μικρές παρέες. Δεξιά μας ή γαληνεμένη θάλασσα καί άριστερά μας τά πολυτελέστατα ξενοδοχεία μέ τις ιαματικές πηγές, οί όποιες είναι
πλουσιώτατες σέ ράδιο. Δέκα λεπτά κράτήσε περίπου αύτή ή διαδρομή...
Νά τό αύτοκίνητό μας... Μάς περιμένει παιδιά... Ά ς άνεβούμε λοιπόν, τι πε
ριμένουμε;... ’Εμπρός γιά τις Θερμοπύλες...
—Προσοχή! προσοχή! άκούγεται ή φωνή τού κ. διοικητοΰ... πλησιάζουμε
στάς Θερμοπύλας... Τήν ξενάγησι θά μάς τήν κάνη ό κ. Ά λέπης, κυβερνητικός επί
τροπος καί διευθυντής τοϋ υπουργείου Προνοίας, τον όποιον έχουμε τήν τιμή νά
φιλοξενούμε στήν έκδρομή μας...
Καθώς πλησιάζουμε, ένα ώραιότατο τοπίο απλώνεται μπροστά μας... ’Αρι
στερά τό Καλλίδρομον όρος καί δεξιά μας τά Ιλη καί ό κάμπος τών Θερμοπυλών.
Μόλις κατεβαίνουμε, όλο τό γκρουπ προχωρεί προς τό δεξιό μέρος, όπου τό
όρειχάλκινο άγαλμα τού Λεωνίδα, προσφορά τών Ελλήνων τής ’Αμερικής(ΑΧΕΠΑ).
Τό κοντάρι του δείχνει τό μονοπάτι πού ό ’Εφιάλτης ύπέδειξε στούς Πέρσας. Κα
θώς κάνουμε ένα κύκλο γύρω άπό τον κ. Ά λέπη, ό όποιος είχε αρχίσει νά έξηγή
τό ιστορικό τών Θερμοπυλών, ή φαντασία μας τρέχει σέ ’Εκείνους, τούς 300, πού
μπόρεσαν καί άντιστάθηκαν στή δύναμι τών μυριάδων τού Ξέρξου. Καί ό κ. Ά λέπης, γνώστης καλός τής ιστορίας τού τόπου συνεχίζει νά λέη :
— Αύτή ή τοποθεσία γιά τούς πολλούς είναι τό μέρος πού ό Λεωνίδας τό 480
π.Χ . μέ τούς 300 του έπεσε υπέρ τής Πατρίδος. Μή βλέπετε πού τώρα έχει πλά
τος 5 περίπου χιλιομέτρων. Τό πλάτος αύτό προέρχεται άπό τάς διαρκείς προσχώ
σεις. Τήν έποχή έκείνη, τό πλάτος του ήτο 60 βήματα καί τό μήκος του περίπου
ένα χιλιόμετρο. Νά ξέρετε άκόμη, ότι μαζί μέ τούς 300 Σπαρτιάτας έπεσαν καί 700
Θεσπιεΐς καί μερικοί Θηβαίοι. Ά π ό δέ τούς Πέρσας έφονεύθησαν 20.000 περίπου...
’Επίσης εις τά 279 π.Χ . εις τον αυτόν τόπον, 24.000 χιλιάδες "Ελληνες ήμύνθησαν
έπί μήνας έναντίον τών Γαλατών τού Βρέννου. Εις τήν τοποθεσίαν αύτήν έδώ ύπάρχουν ύδροθειοχλωριονατριοΰχοι πηγαί, θερμοκρασίας 32° G. Νά έκεϊ πάνω στο μικρό
ύψωματάκι είναι ό Τύμβος τοϋ Λεωνίδα καί τών τριακοσίων του. "Οπως βλέπετε
ό τάφος αύτός είναι τόσο απλός, όσον ήσαν καί οί Σπαρτιάται...
"Ολοι άθελά μας κατεβάσαμε τό κεφάλι μπροστά σ’ αύτούς τούς άξιους προ
γόνους, άποδίδοντάς τους έτσι, τον πιο πτωχό φόρο τιμής, διαβάζοντας συγχρόνως
σάν προσευχή έκεΐνο πού ήταν γραμμένο’έπάνω στήν άπλή έπιτύμβιο πλάκα: « Ώ
ξεΐν’ άγγέλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα τοϊς ’κείνων ρήμασι πειθόμενοι».
Κανείς δέν είχε όρεξι νά μιλήση. Πήραμε τον δρόμον τοϋ γυρισμού μέ σκυμ
μένο τό κεφάλι καί τήν φαντασία μας νά τρέχη πολλά χρόνια πίσω...
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Φεύγουμε άπό τον ιστορικό καί ιερό τοΰτο χώρο, πλουτισμένοι μέ τό φως
τής άλήθειας καί μέ την υπερηφάνεια, δτι εί'μεθα οί άπόγονοι έκείνων πού ήξεραν νά
πεθαίνουν, για την ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν τής Πατρίδος μας.
"Υστερα άπο λίγο, κάτω άπό τά πανύψηλα πλατάνια του 'Αγίου Κωνσταν
τίνου, κοντά στήν πλατεία, σ’ ένα περιποιημένο καί καθαρό κέντρο, μαγεμένοι άπο
το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, παίρνουμε το μεσημβρινό μας φαγητό. Μετά τό φα
γητό τό λόγο έ'χει ή μουσική.
Τό κέφι κορυφώθηκε στις γλυκειές νότες τοϋ άκορντεόν καί άρχίζει ό χορός.
'Ο τσάμικος, ό καλαματιανός, ό κερκυραϊκός καί ό κρητικός έχουν τά πρω
τεία. ’Ακολουθεί τό ταγκό καί οί άλλοι...
’Αλλά πόσο γρήγορα έφθασε ή ώρα τοϋ γυρισμοΰ. Σ τις 6 τό άπόγευμα άφήσαμε τό όμορφο αυτό χωριό.
Τό πούλμαν πήρε τό δρόμο τοϋ γυρισμοΰ. Οί κ.κ. Κονδυλάκης καί Μαντζώρος άνέλαβαν μέ τά σπαρταριστικά τους άνέκδοτα άπό την πολύχρονη καί γεμάτη
έπεισόδια άστυνομική τους ζωή νά σκορπίζουν καί πάλι τήν εύθυμία. Μά σάν κουρά
στηκαν νά λένε, σηκώθηκαν καί είπαν διάφορα έξυπνα μερικοί συνάδελφοι, όπως οί
κ.κ. Μπούτσικος, Μέμος Πουρνάρας καί άλλοι.
Μά νά ή ’Αθήνα μας φάνηκε. 'Ο κ. διοικητής σηκώθηκε πήρε τό μικρόφω
νο καί μάς συνεχάρη γιά τήν υποδειγματική τάξι πού έτηρήσαμε, καθ’ όλη τή διάρ
κεια τής εκδρομής μας. ’Ακολούθως τον εύχαριστήσαμε καί εμείς γιά τήν έμπνευσι
πού είχε νά διοργανώση αύτή τήν έκδρομή προς χάριν μας.
’Έ τσ ι πέρασε ή ήμέρα αύτή πού θά μείνη ζωντανή μέσα στήν ψυχή μας. Γιά
πάντα θά χαιρώμαστε νοσταλγικά τις όμορφες στιγμές πού ζήσαμε, καθώς τά χρό
νια θά περνοΰν κι’ ή μνήμη μας θά άνασκαλεύη τά περασμένα.
Α . Π ΙΠ ΙΤ Ο Σ

Oi άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ
ΕΝΑ ΘΑΥΜ ΑΣΤΟΝ Φ ΑΙΝΟΜ ΕΝΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
------------------------------ 'Υπό Ύπαστυνόμου A' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ------------------------------

Μία πανάρχαιη έλληνική κληρονομιά συνεχίζεται κάθε χρόνο έκεΐ στον Λαγκαδά,
τήν γραφική πολίχνη τοΰ μακεδονικού κάμπου. Είναι τα «’Αναστενάρια», πού τελούν
ται κατά την εορτήν των Ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ελένης καί συγκεντρώνουν
πολλάς χιλιάδας έπισκέπτας άπό όλον τον κόσμον ( Χ), ιδίως δμως συγκεντρώνουν επι
στήμονας πού προσπαθούν νά εξηγήσουν τό παράδοξον φαινόμενον τής άκαιας, κινηματογραφιστάς πού άπαθανατίζουν τήν τελετήν, συγγραφείς, δημοσιογράφους
κλ. κλ.
Είναι σέ δλους γνωστόν, δτι κατά τά ’Αναστενάρια ένα πλήθος άπλών γεωρ
γών «χορεύει» έπάνω στή φωτιά μέ γυμνά πόδια, κρατώντας στά χέρια τά εικονί
σματα των αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης καί ψιθυρίζοντας αυτοσχέδιες προσευ
χές. Είναι γνωστόν έπίσης δτι ούδέποτε μέχρι σήμερα παρουσιάσθηκε ή φυσική κατά
τήν κοινήν λογικήν συνέπεια τής έκδηλώσεως αύτής, νά παρουσιάσουν δηλαδή έγκαύματα τά γυμνά μέλη εκείνων πού λαμβάνουν μέρος στήν τελετή τής πυροβασίας.
Το παράδοξον αυτό, έκ πρώτης δψεως, φαινόμενο, έν συνδυασμώ μέ τήν δλην τελε
τουργικήν μορφήν των ’Αναστεναριών, είναι έκεΐνο πού προσελκύει το διεθνές ενδια
φέρον καί ώς έκ τούτου τά πλήθη πάσης μορφής έπισκεπτών στον Λαγκαδά, κατ’
άκολουθίαν δέ καί εκείνο πού θά μάς άπασχολήση στις λιγοστές σελίδες τού περιο
δικού μας.
*
* *
Προχριστιανική καί αρχαία κληρονομιά τά ’Αναστενάρια, έχουν από τήν ορ
γιαστικήν των πλευράν άμεσον σχέση καί καταγωγή άπό τήν διονυσιακή λατρεία καί
τά θρακικά όργια, πού έτελοΰντο στά όρη καί τις χαράδρες σέ σκοτεινές νύκτες. Μέ
μανιακές έκδηλώσεις καί οργιαστικούς χορούς, μάς πληροφορούν οί άρχαΐοι συγγρα
φείς καί περισσότερον ό Στράβων, μέ χάλκινα κύμβαλα, άναμμένες δάδες, βροντές
καί ίαχές, οί άνθρωποι των θρακικών οργίων έχόρευαν μέ άσυνήθη γιά τήν ση
μερινήν άνθρωπότητα ένταση καί έκστασιασμό, παρουσιάζοντο έξαλλοι καί πα
ραμορφωμένοι, μέ φρικτές όψεις, τρέχοντας στά δάση καί τούς κρημνούς μέ άληθινή μανία καί έξαψη, ώστε στο τέλος, άλλόφρονες πλέον έτεμάχιζαν τούς ιερούς
ταύρους πού προώριζαν γιά τις θυσίες καί τούς κατέτρωγαν ωμούς, πίνοντας μέ
άφθαστη άγαλλίαση τό αίμα τους. 'Ο δαιμονικός καί συνάμα παγανιστικός αύτός
όργιασμός άπέβλεπε στήν έξύψωση τού άνθρώπου, στήν κάθαρση καί στήν ένωση
μέ τό θειον.
Τό ίδιο μέ τά θρακικά δργια τής προχριστιανικής έποχής συνέβαινε καί μέ τά
’Αναστενάρια πριν άπό λίγα χρόνια. Οί πυροβασίες, οί ώμοφαγίες, τό ιερό όργιο, τό
λατρευτικό μένος, ή μαγεία, ό οργιαστικός χορός, ή οινοποσία σάν λατρευτικό στοι
χείο, ή διανυκτέρευση στις σκοτεινές χαράδρες καί στά δρη, ή φυγή προς τά άγρια
κι’ ερημικά δάση,ή πομπική νυκτοβασία μέ πυρσούς καί λαμπάδες στο σκοτάδι, εί
ναι στοιχεία κοινά τόσο στά θρακικά δργια δσο καί στά ’Αναστενάρια παλαιοτέρων
έποχών. ’Ακόμα κοινά σημεία είναι ή εύωχία καί ή μέθη, ή είκονοφορία, ή έκσταση,
ή οργιαστική εξόρμηση θιάσου άπό λαϊκούς άνθρώπους μέ τις εικόνες—δπως καί
των άρχαιοτέρων άκόμα Μαινάδων καί Θυϊάδων—ή πυρολατρεία, τά δρώμενα—πού
1. "Ανω των 15 χιλιάδων έπισκεπτών παρηκολούθησαν εφέτος τήν τελετήν των Α ν α 
στεναριών.
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θυμίζουν καί τά Ά γριώ νια καί Νυκτέλια των άρχαίων—ή θεοληψία, ή δαιμονοπλη
ξία, ή έκστατική άλλοφροσύνη, τά μαγικά στοιχεία, ή πυροβασία, καί, τό κυριώτερο, τδ περίεργον φαινόμενον της άκαΐας. Τοϋτο τδ φαινόμενον έπροκάλεσε την γενι
κή κατάπληξη καί περιέργεια στα ’Αναστενάρια, γιά νά άπασχολήση σοβαρά τήν
επιστήμη καί νά άποδειχθή δτι οφείλεται στήν υπέρμετρη ψυχική συγκέντρωση καί
πίστη, ιδίως τήν αυθυποβολή, καθώς άπεδείχθη στδ Λονδίνο μέ τδν φακίρη Κούμπα Μπάξ τδ 1935, ό όποιος έπέρασε τάφρο σκεπασμένη άπδ πυρά οκτακόσιων βα
θμών Κελσίου, ένώ τά γυμνά πόδια του διετήρησαν τήν πρώτη τους θερμοκρασία των
27 βαθμών. "Οταν ό φακίρης προσεκλήθη νά έπαναλάβη τδ πείραμα υστέρα άπδ λί
γο, άρνήθηκε καί ώμολόγησε πώς του ήταν άδύνατο έκείνη τήν στιγμή διότι «έ'σπασε» ή ψυχική του συγκέντρωση.
"Ολα τά στοιχεία αυτά συναντώνται τόσον στά ’Αναστενάρια παλαιών έποχών δσον καί στις άρχαΐες λατρείες καί έχουν προϊστορική καταγωγή. Συναντώνται
δμως καί σέ σημερινές πρωτόγονες φυλές τής Αυστραλίας, τής ’Αφρικής, τής Β.
’Αμερικής, τών νησιών του Ειρηνικού καί σέ άλλες άκόμη περιοχές, δπου τδ χαρακτηριστικώτερον σημεΐον τών οργιαστικών τελετών είναι ό παγανιστικδς καί συνά
μα δαιμονικός χορός. Τδ φαινόμενον τοϋτο μας οδηγεί στδ συμπέρασμα δτι ή άρχή
τής τελετής υπάρχει στήν προθεϊκή τ ο τ ε μ ι κ ή έποχή, ήτοι στήν περίοδο κατά
τήν οποία ό άνθρωπος προβάλλει τήν άτομικότητά του, έπιβεβαιώνει τήν θέλησή
του καί, άφοΰ ύποστή κάθαρση εξυψώνεται καί μπορεί νά άντικρύση άφοβα τήν
έχθρική φύση καί νά τήν ύποτάξη. ’Ακόμα έσυναντώντο πρδ ολίγων έτών καί στους
Χρίστι τής Ρωσίας, οί όποιοι έφαντάζοντο δτι υστέρα άπδ μακρά προσευχή καί ψυ
χική προετοιμασία, πού ήκολουθεΐτο άπδ πολύωρο καί άφάνταστα οργιαστικό καί
έντατικδ χορό, έταυτίζοντο καί ένσωματώνοντο οί μέν γυναίκες τδν Χριστό οί δέ
άνδρες τήν Παναγία.
Παρόμοιο έθιμο άρχαιοτάτης προελεύσεως έπέζησε στδν έλληνικδ λαό μέχρι
τών χριστιανικών χρόνων. "Ανθεξε υστέρα σέ δλη τήν μεταβατική περίοδο τής πά
λης καί τής διαμάχης τών δύο θρησκειών, ήτοι τών έθνικών δυνάμεων καί τών μορ
φών τής νέας θρησκείας—A—Σ Τ ' αϊώνος—διότι ό έκχριστιανισθείς λαός έτήρησε
μέ φανατικό συντηρητισμό μεταξύ τών πολλών άλλων λατρευτικών του συνηθειών,
καί τήν οργιαστική πυροβατική λατρεία, δπως άλλωστε έτήρησε τόσα καί τόσα άλ
λα έθιμα πού μετέφερε μέχρι τών ήμερών μας. Τό έθιμο τής οργιαστικής πυροβατικής λατρείας τδ συνέδεσε ό λαός μας μέ τούς ίσαποστόλους Κωνσταντίνο καί Ε λ έ 
νη άμέσως μετά τον θάνατο καί τήν άγιοποίηση του Κωνσταντίνου, άφοΰ αύτδς άνεδείχθη προστάτης τής παλαιάς έθνικής λατρείας μέ τό νά άνέχεται τούς έθνικούς καί
τήν λατρεία των άφ’ ενός καί νά εύνοή τούς χριστιανούς άφ’ έτέρου.
*
* *
Σήμερα τά ’Αναστενάρια άποτελοΰν μίαν άπλή άναλαμπή τών τελετών έκείνων, άφοΰ περιωρίσθηκαν στήν κατά τήν ημέραν τής μνήμης τών ίσαποστόλων πυ
ροβασία καί τις σχετικές προετοιμασίες. Οί προετοιμασίες συνίστανται κυρίως σέ
κατανυκτικές προσευχές καί προσπάθειες αύτοσυγκεντρώσεως τών άναστενάρηδων
στδ ειδικό τους «κονάκι». Λίγο πριν έχουν γίνει οί θυσίες τών τριών «ιερών κριαριών» στδν βωμό, έχουν δλοι γευματίσει άπδ τδ κρέας αύτδ καί πολλοί έχουν έπιδοθή σέ μεγάλη οινοποσία. ’Επέρχεται μέ τήν δύναμη τής ψυχής, τήν προσευχή καί
τήν αύτοσυγκέντρωση, ή θρυλική έκσταση τών άναστενάρηδων, οπότε τά χαρακτη
ριστικά τοΰ προσώπου φανερώνουν κάτι άνάλογο μέ τήν προσβολή τής έπιληψίας.
Σ ’ αυτήν τήν έκσταση, αυτήν τήν έκφραση τρέλλας ’ίσως, άποδίδουν πολλοί τήν λύση
τοΰ μυστηρίου, αν καί παραμένει σκοτεινή καί άνεξήγητη ή αιτία πού τήν προκαλεΐ.
'Οπωσδήποτε, ή κατάστασις αύτή είναι καί ή κατάλληλος γιά τήν πυροβασία. ’Ε
ξέρχονται λοιπόν ένας-ένας, σηκώνοντας ψηλά τά εικονίσματα πού κρατοΰν, καί άρ-
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χίζουν νά πηδούν επί τής ανθρακιάς μέ τά πόδια γυμνά ή φορώντας μερικοί χονδρές
μάλλινες κάλτσες. 'Η πυροβασία διαρκεΐ ανάλογα μέ τις δυνάμεις του «χορευτοϋ»
καί τό μέγεθος τής έκστάσεως, τό δραματικό δέ άποκορύφωμα είναι τό ξέσπασμα
σπανίων ψυχικών καταστάσεων καί ιδίως τρομώδους παραληρήματος, κλαυθμών
σε φοβερή νευρική υπερένταση κ.λ., πλήν όμως ούδένα έκ τούτων έχει ώς αφορμήν
έγκαύματα ή πόνους άπό τήν θερμότητα τής πυράς.
Τό παράδοξον αύτό φαινόμενο τής άκαΐας τών άναστενάρηδων άπησχόλησε
πλήθος ερευνητών, Ελλήνων καί ξένων. Κατά τά ’Αναστενάρια τοϋ παρελθόντος
έτους άκόμη, διακεκριμένος ψυχίατρος έδήλωνε σχετικώς: «'Η επιστήμη είναι εν
τελώς άνίκανη νά δώση μία κάποια ικανοποιητική απάντηση στο φαινόμενον τής
άκαΐας. Τό καταπληκτικόν είναι τοϋτο: "Οταν πηδούν στήν άρχή μέ τις κάλτσες
έπάνω στά άναμμένα κάρβουνα, καί τις βγάζουν μετά, δέν έχουν ούτε τό έλάχιστον
ίχνος «τσουρουφλίσματος» έσ τω ! ’Επίσης, κατά τά ’Αναστενάρια του 1962, σέ σχε
τική έρώτηση δημοσιογράφων, ό καθηγητής τής Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. Πετρόπουλος έδήλωνε : «Δέν μπορώ νά εξηγήσω τό φαινόμενον
τής άκαΐας. ’Έ χω άφιερώσει πολλά χρόνια στήν μελέτη του καί κατέληξα σέ τοϋτο:
. "Οτι ό άνθρωπος κρύβει μέσα του τρομακτικές κι’ άγνωστες καί σ’ αυτόν τον ίδιο
δυνάμεις, πού εκδηλώνονται σέ ώρισμένα άτομα μόνον καί ύπό ώρισμένες προϋπο
θέσεις... "Ισως ή π ί σ τ ι ς, μέ τήν εύρεΐαν έννοιαν τής λέξεως».
’Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή απλοϊκή άπάντησις νεαροΰ άναστενάρη σέ έ
ρώτηση συγγραφέως κατά τήν τελετή τοϋ 1962. «Είναι ή πίστη πού μάς οδηγεί σ’
αύτά πού έσεΐς βλέπετε σάν καταπληκτικά, είπε. Πέρυσι χόρεψα γιά πρώτη φορά
σέ ’Αναστενάρια. Καί ξέρετε πώς; Καθόμουνα μέ τό άφεντικό μου καί παρακολου
θούσαμε τήν γιορτή, όταν ξαφνικά, ύπακούοντας σέ μιά έσωτερική φωνή πού ήταν
άδύνατον νά παρακούσω, έβγαλα παπούτσια καί κάλτσες καί πήδησα στήν φωτιά.
Βγήκα έξω έντελώς άνέπαφος !» (1).
*
* *
Προ ολίγων ετών καί μάλιστα πριν γίνει ή άνταλλαγή τών πληθυσμών τής Θράκης
κατά τό έτος 1923, τά ’Αναστενάρια έτελοΰντο μέ τόση θρησκευτική κατάνυξη ώστε
προκαλοΰσαν τον θαυμασμό καί τήν κατάπληξη τών άνθρώπων τοϋ πνεύματος κά
θε γωνίας τής γης. Δυστυχώς γιά μάς, ό πατέρας τής Ελληνικής Λαογραφίας Ν.
Πολίτης άπέθανε χωρίς νά προφθάση νά άνακοινώση όσα ιστορικά καί έρμηνευτικά
στοιχεία συνέλεξε άπό τις τελετές αύτές. Είναι ευτύχημα όμως τό ότι τά ’Αναστε
νάρια έμελέτησε ό καθηγητής τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής Α. Χουρμουζιάδης,
κατά τό έτος 1872, καί άφησε πολύτιμο άπόκτημα τής Ελληνικής Λαογραφίας.
Είναι ευτύχημα επίσης πού τά ’Αναστενάρια έμελέτησε ό πρόεδρος τής Ε ταιρίας
Ψυχικών Ερευνών "Αγγελος Τανάγρας τό 1940, καθώς καί πλήθος άλλο έπιστημόνων
μέ έκπρόσωπον τόν καθηγητήν τής ιατροδικαστικής I. Γεωργιάδην. Τον Μάϊον τοϋ
έτους 1940, ό "Αγγελος Τανάγρας καί ό I. Γεωργιάδης έπέτυχαν νά διοργανώσουν
στήν Μαυρολεύκη τής Δράμας δημοσίαν τελετήν ’Αναστεναριών παρ’ όλες τις τότε
άντιδράσεις τής έκκλησίας. Οί άναστενάρηδες, κατά τάς άφηγήσεις, έχόρευσαν ύπό
τούς ήχους γκάιντας, λύρας καί τυμπάνου, μπροστά στούς έπιστήμονας καί σέ
πλήθος άλλου κόσμου τόν οργιαστικό των χορό, πού παρετάθη έπί δύο ώρες. Τό άπόγευμα άναψαν οί φωτιές καί σέ λίγο άρχισε ή πυροβασία σέ άνθρακιά μεγάλης
έκτάσεως. Πρώτη μπήκε στήν άνθρακιά, μέ γυμνά τά πόδια καί μέ τή παλιά «κουδουνάτη» εικόνα τών ΐσαποστόλων στά χέρια, ή Παναγιώ Χρίτη, πού μέ τά πόδια
βυθιζόμενα στά κάρβουνα πέρασε πολλές φορές άπό όλες τις διευθύνσεις καί άπό τήν
μία άκρη στήν άλλη. "Υστερα έκαμε τήν πυροβασία ή ’Ιφιγένεια Άβρακώμη, μέ
1. Έφημερίς «Βραδυνή» της 23ης Μαΐου 1962.
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χονδρές άγροτικές κάλτσες στά πόδια, ή οποία όμως έβύθισε στην ανθρακιά πολλές
φορές τα χέρια της, μέ άργές κινήσεις, διασκορπίζοντας τά άναμμένα κάρβουνα προς
τό έντρομο πλήθος των έπισκεπτών. Τρίτη γυναίκα άναστενάρισσα «έχόρευσε» επί
πολύ στήν άνθρακιά μέ γυμνά τά πόδια. Τέλος, ένώ ή τελετή έτελείωνε καί οί άναστενάρηδες καί το πλήθος Ικαμναν μεγάλη πομπή προς λιτάνευση, ή άναστενάρισ
σα Ειρήνη Στρίκου πού πενθούσε καί δέν είχε λάβει μέρος στήν τελετή, έκστασιάσθηκε κατά τήν διέλευση τής πομπής—όπως έδήλωσε τήν «έπιασε ό άγιος»,—βγήκε ορ
μητικά άπό τό σπίτι της καί, παίρνοντας τήν θαυματουργή εικόνα έφθασε στήν άν
θρακιά, όπου «έχόρευσε» οργιαστικά καί μέ έξαλλες κινήσεις αρκετή ώρα. 'Ύστερα
κατέπέσε άπό έξάντληση καί νευρική κατάπτωση, άναλύθηκε δέ σέ λυγμούς διότι
«παρασύρθηκε καί δέν μπόρεσε νά συγκρατηθή καί νά φυλάξη τό πένθος της».
Τήν τελετή έκείνη έπηκολούθησε ό γενικός έπιστημονικός έλεγχος ώς προς
τά διάφορα φαινόμενα καί ιδίως ό ύπό τού καθηγητοϋ I. Γεωργιάδη ιατροδικαστικός
έλεγχος. Διεπιστώθη, προς γενικήν κατάπληξιν, καί άνεκοινωθη παγκοσμίως, ότι
τά γυμνά μέλη των τριών γυναικών ούδεμίαν κάκωσιν έφεραν. Προσέτι διεπιστώθη
ότι οί χονδρές κάλτσες τής Άβρακώμη είχαν παραμείνει άθικτες. Τέλος, άπό όλους
τούς επιστήμονας διεπιστώθη οτι δέν έγινε άπό τούς άναστενάρηδες ή άπό τρίτους
χρήσις χημικών ή άλλων προφυλακτικών φαρμάκων, καί, επί πλέον, ότι τά πέλμα
τα τών τριών γυναικών ήσαν έξαιρετικά λεπτά καί ευαίσθητα. Οί παρατηρήσεις αυ
τές, κατά τό επιστημονικόν πείραμα τής Μαυρολεύκης, κατέπληξαν τούς πάντας
καί έγένοντο άντικείμενον διεθνών σχολίων καί επιστημονικών συζητήσεων, έπαληθεύθησαν δέ έκτοτε πολλάς φοράς άπό ξένους καί "Ελληνας έπιστήμονας μέχρι σή
μερον. Τονίζεται πάντως άπό πολλούς έπιστήμονας, καί είναι άποδεδειγμένον, ότι
τό φαινόμενον τής άκαΐας δέν παρατηρεΐται μόνον στά έλληνικά ’Αναστενάρια, αλ
λά είναι πολύ άρχαΐον καί παγκόσμιον. Τούτο, μαζί μέ άλλα υπερφυσικά γεγονότα,
βοηθεΐ στήν κατανόηση κάθε λατρείας καί κάθε οργιαστικής θρησκείας.
*
* *
Μετά τό πείραμα τής Μαυρολεύκης καί ιδίως μετά τον τελευταΐον πόλεμο, οί
άναστενάρηδες έκτελοΰν τήν πυροβασία κάθε χρόνο τήν 21η Μαΐου. ’Απέχουν όμως
τά σημερινά ’Αναστενάρια πολύ άπό εκείνα πού έκαναν οί άναστενάρηδες προ πολ
λών ετών καί μάλιστα προ τής άνταλλαγής τών πληθυσμών. Τότε, τά προεόρτια τού
πανηγυρισμού άρχιζαν στις δύο Μαΐου. Τό δειλινό, λαμπροστολισμένες οί γυναίκες
καί ιδίως οί νέες, έπαιρναν τήν εικόνα τού 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τήν περιέφεραν
έν πομπή μέ λαμπάδες καί θυμιάματα. Μετά τήν δύση τού ήλιου τήν έτοποθετοΰσαν στο ιερό τέμενος, περίπτερο ή παράπηγμα, κτισμένο κοντά στο άγιασμα. "Υστε
ρα έκαθάριζαν τό άγιασμα καί τό στόλιζαν, έρριχναν στήν ιερή πηγή χρήματα καί
έν συνεχεία άφοΰ έπλύνοντο μέ τό ιερό νερό τής πηγής έκαμναν χορό μέ τήν συνοδεία
«νεστενάρικης» μουσικής. Κατά τήν διάρκεια τού χορού μέ τά πατροπαράδοτα μου
σικά όργανα—γκάιντα,, λύρα, τύμπανο—άλλοι φορτώνονταν ξύλα, μέ τά όποια ήταν
φραγμένο τό άγιασμα, καί τά στοίβαζαν πιο πέρα γιά νά άνάψουν κατά τήν έορτή
τού άγιου τις έορταστικές φωτιές, άλλοι άπήγγειλαν προσευχές καί παρακαλούσαν
τον άγιο γιά τήν έπιτυχία τής τελετής. 'Ο χορός πού άρχιζε στις δύο Μαΐου συνεχίζετο κάθε δειλινό, μέχρι τής εικοστής πρώτης τού μηνός.
Τήν τελευταία Κυριακή πριν άπό τήν έορτή, ολα τά χωριά τής περιφερείας
συγκεντρώνονταν έν πομπή, μέ τούς ιερείς καί τούς άναστενάρηδες, στή θέση Τριπόρι, οπού κάθε χωριό είχε τό άγιασμά του. Ό παλαιότερος ιερέας έκανε άγιασμό
τότε καί ό άρχιαναστενάρης έβγαζε νερό γιά νά πιοΰν όλοι καί νά πλυθούν. ’Επακο
λουθούσε ευωχία πάνω στή χλόη καί έθυσιάζοντο ταύροι ή άμνοί, τών οποίων τήν
πλάτη καί τό δέρμα έπαιρνε ό ιερέας προς «παρατήρησιν». Πρέπει νά σημειώσουμε
εδώ, ότι οί ιερείς πού έλάμβαναν μέρος στά ’Αναστενάρια, έπρεπε νά είναι εντόπιοι
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καί έχέμυθοι. Τούς ξένους ιερείς ή τούς ύποπτους τούς άπέπεμπαν άπό τήν περιοχή
τής λατρείας καί τούτο για νά μή κατοπτεύσουν καί καταγγείλουν τά δσα συνέβαιναν στον άρχιερέα τής περιοχής, ό όποιος άπηγόρευε στούς ιερείς τήν συμμετοχή
τους στά ’Αναστενάρια.
Μετά τήν εύωχία οί άναστενάρηδες εΐσήρχοντο στον ιερό χώρο, πού ήταν φραγ
μένος καί στον όποιον ύπήρχαν τά τεμένη των θαυματουργών εικόνων. ’Εδώ άρχιζε
πλέον ή κυρίως τελετή. ’Άνδρες καί γυναίκες, μέ τά χέρια σέ οριζόντια θέση καί κρα
τώντας λευκά μαντήλια, άρχιζαν νά χορεύουν μέ αύτοσχεδίαστες κινήσεις καί νά
άναφωνοϋν μέ άκατάληπτες κραυγές. Έ ν τώ μεταξύ έμπαιναν καί οΐ υπόλοιποι στον
χορό καί μέ τήν πάροδον τού χρόνου ό οίστρος έφθανε στο κατακόρυφο. Κραυγές
μανιακές άντηχοϋσαν, καί ένώ οί χορευτικές κινήσεις έγίνοντο μέ πυρετό ταχύτητος
έπήρχετο τό στάδιο τής έκστάσεως. Τέλος, άλλόφρονες καί μαινόμενοι άναπηδοΰσαν ορμητικά, άρπαζαν τις εικόνες καί τις κινούσαν προς δλες τις κατευθύνσεις μέ
άφάνταστη ταχύτητα, ένώ οί οργιαστικοί ήχοι τών λαϊκών οργάνων δημιουργούσαν
πανδαιμόνιο. Οί επισκέπτες έκαλοΰντο τότε νά σχηματίσουν χορό γύρω άπό τούς
άναστενάρηδες πού έμαίνοντο. 'Όταν έγίνετο καί τούτο, ό έκστασιασμός καί ή μα
νία είχαν άποκορυφωθή. Οί άναστενάρηδες είχαν άποκτήσει μορφήν ύστερικοΰ πλέον
μανιακού, ένώ ώργίαζαν μέ τις εικόνες στά χέρια πού τις πρόσφεραν γιά άσπασμό.
’Έξαφνα, καί σέ στιγμές πού μόνον οί μυημένοι στά ’Αναστενάρια μπορούσαν νά
προΐδουν, οί άναστενάρηδες ώρμοΰσαν ανάμεσα στο πλήθος έξαλλοι^ μανιακοί, καί
μέ τις εικόνες στά χέρια έχάνοντο στά φαράγγια, στούς κρημνούς καί στά δάση. Οί
άλλαλαγμοί καί οί ύστερικές φωνές ήταν τά μόνα πού άντηχοϋσαν στο σκοτάδι, ένώ
δσοι παρέμειναν συνέχιζαν τον οργιαστικό χορό μέχρι νά καταληφθούν καί αύτοί άπό
τήν κρίση καί νά φύγουν προς τά βουνά. Πολλές γερόντισσες πού άπέμειναν γιατί
δέν μπορούσαν νά φύγουν στά φαράγγια, ενθυμούνται αύτόπτες μάρτυρες, κατελαμβάνοντο άπό υπερβολική νευρική διέγερση καί δαιμονική μανία, χτυπούσαν τά. χέρια
μέ τούς ρυθμούς τής μουσικής στά στήθη, στούς μηρούς καί στο χώμα μέ δλη τους
τή δύναμη, έχόρευαν έξαλλες καί ξεσποΰσαν σέ φρενιτιώδεις καί άνατριχιαστικές
κραυγές. Σιγά-σιγά, μέ τήν ένταση τού χορού, ή υπερδιέγερση αυτή έκόπαζε καί
έπεφταν δλοι στο χώμα έξαντλημένοι, μορφάζοντες καί βγάζοντας άφρούς άπό τό
στόμα. Τό οργιαστικό μέρος είχε κλείσει ένώ στά δάση καί στά φαράγγια συνεχίζετο τό βακχικό δργιο στο όποιο, κατά τούς άντιαναστενάρηδες καί τήν έπίσημη
γνώμη, έπεδίδοντο στο σκοτάδι πολλοί έξ εκείνων πού είχαν τραπή σέ φυγή.
Τήν παραμονή τής εορτής έφερναν έν πομπή στον χώρο τής τελετής τά
«μπιγκάδια», ήτοι τούς ιερούς ταύρους γιά τήν θυσία. ’Επί κεφαλής τής πομπής ήταν
ό άρχιαναστενάρης μέ τήν εικόνα τού αγίου καί άκολουθοΰσε ή μουσική. Τά «μπιγκάδια», έπρεπε νά έχουν ήλικία περιττού άριθμοΰ, ώδηγούντο δέ στολισμένα μέ
κορδέλλες καί τρέμουσες. Τό περίεργον είναι, κατά τάς άφηγήσεις, δτι ένώ οί ταύροι
αύτοί ήσαν άγριοι, κατά τήν ήμέρα τής θυσίας των ήμέρευαν. "Ολοι οί άναστενάρη
δες συνηθροίζοντο ύστερα στο σπίτι τού άρχιαναστενάρη, δπου εύρίσκετο καί τό
ίερώτερο άπό δλα τέμενος τού άγιου. ’Εκεί έμεθοΰσαν, καταναλίσκοντας μεγάλες
ποσότητες κρασιού, καί έν συνεχεία έσχημάτιζαν πάλιν πομπή, μέ τον άρχιαναστενάρη έπί κεφαλής καί τήν μουσική. Ό ένθουσιασμός, λόγω τού δτι έφθαναν στήν
τελική φάση τής εορτής κατά τήν έπομένη, άλλά λόγω καί τής άφθονης οινοποσίας,
ήταν μεγάλος. Κατηυθύνοντο στήν έκκλησία, άπό τήν όποια ό άρχιαναστενάρης παρελάμβανε τις έπίσημες θαυματουργές εικόνες τών ίσαποστόλων πού τις φύλαγαν
σέ ειδικές θήκες. "Υστερα άπό αυτά, έν πομπή καί μέ τήν μουσική πάντοτε, έπήγαιναν στο «μεϊντάνι», ήτοι στήν πλατεία τού χωριού, δπου μέ πυρσούς άναβαν τά άπό
τής 2ας Μαΐου στιβαγμένα ξύλα. Ά ρχιζαν τότε νά χορεύουν μέ γυμνά πόδια στή
φωτιά, κάνοντας τό σημείο τού σταυρού καί ψελλίζοντας τήν ρήση « Ά γ ιέ μου Κων-
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σταντϊνε μεγάλη χάριν έχεις κ.λ.», ενώ συγχρόνως οί παρευρισκόμενοι έκαμναν κυ
κλικό χορό καί έχόρευαν τραγουδώντας άσματα τοϋ άκριτικοϋ κύκλου, ιδίως έκεϊνα
πού έξυμνοϋν τόν ήρωα Κωνσταντή. 'Ο χορός επάνω στή φωτιά παρετείνετο δέκα
καί είκοσι λεπτά.
Μετά την πυροβασία, κατά την όποια τά πόδια των χορευτών έμεναν άθικτα
όπως παραδέχονται όλοι οί παρατηρηταί, ό διονυσιακός θίασος τών αναστενάρηδων
άρχιζε νά επισκέπτεται τά σπίτια τοϋ χωρίου. Σ τά άρχοντικά γινόταν τότε μεγάλη
ευωχία καί οινοποσία άπό τούς βακχευτές, πού μεθυσμένοι πλέον καί μέ τις εικόνες
στά χέρια έ'τρεχαν άλλόφρονες στούς δρόμους, γύριζαν πάλι στήν πλατεία, οπού συ
νέχιζαν τήν πυροβασία καί, έν συνεχεία, έφευγαν προς τά βουνά καί τούς λόγγους μέ
.φανούς, πυροφάνια, λαμπάδες, δάδες κ.λ. ’Άλλοι, άντί γιά τά βουνά έτρεχαν προς
τα γειτονικά χωρία της περιοχής, οπού επραγματοποιουντο επισκέψεις και νεα διο
νυσιακά οργιά. Τήν ’ίδια νύκτα έπεστρεφαν άπαραιτήτως Ομως στον ιερό χώρο της
πλατείας των.
Τό τέλος τοϋ κύκλου τών οργιαστικών τελετών έκλεινε τήν ήμέρα τών ίσαποστόλων. Ό πανηγυρισμός άρχιζε μέ τήν άπόλυση τής έκκλησίας, όταν τά πλήθη
έσχημάτιζαν πομπή μέ έπί κεφαλής τόν ιερέα. 'Η πομπή έφθανε στο άγιασμα οπού
έψάλλετο αγιασμός. "Ύστερα ό άρχιαναστενάρης έπαιρνε τήν θαυματουργή εικόνα
άπό τό «κονάκι» καί ή πομπή έπέστρεφε στήν έκκλησία. Στο προαύλιο τοϋ ναοϋ ό
άρχιαναστενάρης έσταύρωνε μέ τήν εικόνα τά ιερά θύματα, τά όποια ό ίερεύς ευ
λογούσε, καί τά έσφαζε μέ προσοχή, μέ τήν βοήθεια ειδικευμένων άναστενάρηδων.
Τό σφάξιμο έγίνετο μέ τήν πρέπουσα ιερότητα τής στιγμής, μέ προσοχή, ώστε τό
αΐμα νά ρεύση στά θεμέλια τοϋ ναοϋ. Τά ’Αναστενάρια, υστέρα άπό αύτά καί τά νυ
κτερινά οργιά τής προηγουμένης ήμέρας, ήσύχαζαν, γιά νά έπαναληφθοΰν τό σούρου
πο μέ μεγαλύτερη ένταση, μέ περισσότερα όργια καί ιδιαίτερη προσήλωση. ΤΗταν
ή τελευταία νύκτα τοϋ διονυσιακού καί βακχικού οργίου καί τά σπίτια τών άναστε
νάρηδων έφωτίζοντο μέ ένα πυρσό στήν ε’ίσοδο, ένδεικτικό σημείο τής ίερότητος
τού οικοδεσπότη...
*
* *
Τό φαινόμενον τής άκαίας κατά τήν πυροβασία, έκτος τού ’Αγγέλου Τανάγρα
καί τού I. Γεωργιάδη παρετηρήθη καί άπό όλους τούς κατά διαφόρους καιρούς
έρευνητάς. 'Ο Χουρμουζιάδης γράφει : «Έ ν δέ τή ταχυποδία καί τή οίστρομανία,
έτι δέ καί τή παχυδερμία τών ποδών αυτών δέν καίονται...». Τό φαινόμενον δέ
τής καταπληκτικής όμοιότητος πού παρουσιάζουν τά ’Αναστενάρια μέ τις άρχαϊκές
διονυσιακές καί βακχικές έορτές τών θρακικών οργίων, τό πιστοποιεί, έκτος τών
άλλων, ή έπιγραμματική ρήσις τού -Χουρμουζιάδη, κατά τήν οποίαν, «έάν δέ ξένος
τις παρατυχών, τά όργια περιγελάση, ως κάποτε ό Πηλεύς ύπό τών Βακχών καί
Μαινάδων ουτω καί αυτός φονεύεται...». Τό φαινόμενον όμως τής καταπληκτικής
όμοιότητος τό πιστοποιούμε καί άπό τήν σύγκριση τών άρχαίων αύτών τελετών μέ
τά προ ολίγων χρόνων τελούμενα ’Αναστενάρια, τά όποια λόγω τού οργιαστικού των
σχήματος άκριβώς άπηγορεύθησαν άπό τήν Πολιτεία.
’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί παρατηρήσεις τόσων καί τόσων άλλων συγ
γραφέων, ξένων ιδίως, πού παρηκολούθησαν τά προ καί ολίγα χρόνια υστέρα άπό
τήν άνταλλαγή τών θρακικών πληθυσμών ’Αναστενάρια. Πολλοί άπό αυτούς, καί
δικοί· μας αύτόπτες μάρτυρες, βεβαιώνουν ότι κατά τήν διάρκειαν τών οργιαστικών
αύτών παννυχίδων, πολλοί άπό τούς έορταστάς καί τούς έπισκέπτας «έγκαλέσθησαν»,
ήτοι έγιναν θεόληπτοι καί άνεδείχθησαν άναστενάρηδες γιατί τούς ευνόησε ό άγιος
Κωνσταντίνος. Ά λλοι πάλι, μεταξύ τών όποιων καί ό Ρώσος Άρναουτώφ καί ό
Χουρμουζιάδης, βεβαιώνουν ώμοφαγία τών ιερών ταύρων καί άμνών άπό τούς άνα
στενάρηδες στις στιγμές πού ή μανία καί τό οργιαστικόν μένος είχαν φθάσει στο
κατακόρυφον.

Αναστενάρια, ένα θαυμαστόν φαινόμενον υποβολής καί πίστεως
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Παρ’ όλους τούς κατά καιρούς διωγμούς των αναστενάρηδων ώς αιρετικών
από την έκκλησία καί ώς έπικινδύνων διά τά ήθη άπό το κράτος, το άρχέγονο καί
πατροπαράδοτο τούτο έθιμο ήκμασε καί έπέζησε διότι εΐχεν ύποστηρικτάς μέγα
μέρος των πληθυσμών τής θρακικής περιοχής, πού ύσπεστήριζαν μέ φανατισμό τούς
θιασώτες τών άναστεναρίων. Διαρκοΰσαν οί εορτές αυτές καθ’ δλον το πρώτον εΐκοσαήμερον τού Μαΐου τά παλαιότερα χρόνια καί οί θιασώτες τής λατρείας, γενικά,
ήταν περιβεβλημένοι μέ κύρος καί ιερότητα. Αυτοί έφύλαγαν τά παλλάδια τής λα
τρείας, τις πολύ παλαιές καί ιδιόμορφες εικόνες πού ήταν στολισμένες μέ ποιμενικά
εξαρτήματα, τιμαλφή άξίας καί πολλά άφιερώματα, αυτοί έκαμναν καί τον γιατρό
καί τον έξομολόγο καί τον χρησμοδότη καί «άνεκάλυπταν» τούς κλέπτας. Σέ περιπτούσεις έπιζωοτίας, έπιδημιών, καί σέ άνομβρίες, οί άναστενάρηδες έβγαιναν μέ τις
θαυματουργές εικόνες επί κεφαλής τού πληθυσμού σέ λιτανείες καί κατεδίωκαν τρέχοντας τά κακοποιά «στοιχεία», δήθεν, ιδίως τούς βρυκόλακες. Μάλιστα, πυροβο
λούσαν εναντίον τους, ίσχυριζόμενοι δτι έβλεπαν τούς βρυκόλακες καί πολλά άλλα
στοιχεία σάν άσκούς γεμάτους αίμα. "Υστερα άπο την συμβολική αύτή κατατρόπωση τών δαιμονικών, έπέστρεφαν καί έσταύρωναν μέ τις εικόνες τά τέσσερα άκρα
τού χωριού τους, γιά νά δημιουργήσουν έτσι άποτρόπαιον φραγμό. ’Ακόμα καί στούς
γάμους, στις δικαιοπραξίες, στά εγκαίνια σπιτιών καί σέ θεμελιώσεις κοινωφελών
'ιδρυμάτων, οί άναστενάρηδες ήσαν άπαραίτητοι ώς καθαγιασταί. Αυτοί οί ίδιοι έ
θαβαν τήν κεφαλή τού θύματος στά θεμέλια τού σπιτιού καί έχόρευαν πάνω στο χώ 
μα τον οργιαστικό τους χορό, μέ τις εικόνες στά χέρια καί μέ συνοδεία τής μουσικής
τους πάντοτε.
Ά π ο δλα αύτά καταφαίνεται δτι τά ’Αναστενάρια δέν άποτελοΰσαν ένα πα
ράδοξο λατρευτικό έθιμο άπλώς, ή κάποια άπομονωμένη δεισιδαιμονία, σάν τις τό
σες άλλες πού διεσώθηκαν άπο τήν μακρυνή αρχαιότητα στις συνήθειες τού ελληνι
κού λαού. ’Αποτελούσαν ώργανωμένη καί πλήρη λαϊκή λατρεία, μέ τυπικό, μέ κα
νόνες, μέ έθιμολογία, μέ έορτολόγιο καί ιδιαίτερη λαϊκή καί θρησκευτική ιδεολογία.
Τούτο το στοιχείο, έν συνδυασμώ μέ το οτι είχαν ιδιαίτερον τελετουργικόν θίασο, πού
στήν συνείδηση τού λαού έτοποθετεΐτο έπάνω άπο τούς επισήμους 'ιερείς καί άντιπροσώπευε τήν βαθύτερη πίστη καί τήν έορταστική ή λατρευτική τάξη, έβοήθησε
ώστε νά έπιζήσουν τά ’Αναστενάρια ανάμεσα στούς αιώνες. Αυτό δμως ακριβώς τό
στοιχείο, έν συσχετισμώ μέ τά άποτελέσματα—ήθική καί σωματική κατάπτωση καί
εξαθλίωση τού άνθρώπου—υπήρξε ή αιτία νά χαρακτηρισθή ή λατρευτική τών ’Α
ναστεναριών ώς αίρεσις καί νά διωχθή ώς επικίνδυνος τελετουργία προς ώφέλειαν
τού άνθρώπου, νά μείνουν δέ άπο δλες εκείνες τίς οργιαστικές εκδηλώσεις μόνον ή
πυροβασία τής σήμερον καί οί σχετικές προς τούτο προετοιμασίες. Διότι, δσον καί
αν τό άπο ερευνητικής, ιστορικής καί επιστημονικής σκοπιάς ενδιαφέρον τών ’Ανα
στεναριών παρουσιάζετο μεγάλο, τόσον καί τό από ηθικής καί κοινωνικής σκοπιάς
ένδιαφέρον προέβαλε επιτακτικήν τήν προστασίαν τής άνθρωπίνης ύποστάσεως, μέ
τήν κατάργηση -βαρβάρων εθίμων πού ύποβιβάζουν τον άνθρωπον στήν στάθμη τού
κτήνους.
Μέ τήν σημερινήν των μορφήν τά ’Αναστενάρια άποτελοΰν μεγάλον τουριστι
κόν παράγοντα τής χώρας μας καί πηγήν μελέτης τού μεγάλου θαύματος τής υπο
βολής καί τής πίστεως, τού τελευταίου δμως τούτου παράγοντος ύπό εύρυτάτην έν
νοιαν. Κρίνεται έν τούτοις πολύ τολμηρόν τό νά πιστεύεται δτι ή δύναμις τής υποβο
λής έπιδρά καί έπί αύτής τής ύλης, αν καί παραλλήλως άποκλείεται άπο τούς επι
στήμονας καί δλους τούς παρατηρητάς ή περίπτωσις «φενάκης». Επομένως, τό μέ
γα θαύμα τής άκαίας παραμένει άνεξιχνίαστον.
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Κερκίνης.
Πάροδος της όδοϋ Δέγλερη, άπέναντι στις φυλακές Άβέρωφ.
'Η Κερκίνη, είναι χωρίο της επαρχίας Σιντικής τοϋ νομοϋ Σερρών καί έχει
σήμερα περί τούς 1.700 κατοίκους.

Κερκύρας.
’Αρχίζει άπό το τέρμα τής όδοϋ 'Ύδρας ( Πολύγωνο) καί τελειώνει στήν όδό
Βελβενδοΰς, μεταξύ Νέας καί "Ανω Κυψέλης.
Πρόκειται γιά το γνωστό νησί τοϋ Ίονίου πέλαγους, την Κέρκυρα, πού είναι
τό έβδομο, σ’ έκτασι, νησί τής Ελλάδος. Εύρίσκεται στο βόρειο άκρο τοϋ Ίονίου, έ
χει έκτασι 593,50 τετρ. χιλμ. καί περί τούς 102 χιλιάδες κατοίκους, στούς οποίους
συμπεριλαμβάνονται καί οΐ κάτοικοι των νήσων Παξών, Ά ντιπαξώ ν καί Όθωνών,
πού υπάγονται στον ίδιο νομό.
Παλαιότερα έλέγετο Δρεπάνη, Σχερία, Φαιακία, "Αργος καί Κέρκυρα. Σή
μερα είναι γνωστή καί ώς Κορφοί. Κατά τούς ιστορικούς χρόνους την Κέρκυρα άπώκησαν οί Έρετριεΐς, αργότερα δέ οί Κορίνθιοι. Την εποχή τοϋ Πελοποννησιακοΰ πο
λέμου, άφορμή τοϋ όποιου ύπήρξε καί ή μεταξύ Κερκυραίων καί Έπιδαμνίων δια
μάχη, τήν νήσον έτάραξε μακροχρόνιος έμφύλιος πόλεμος, μεταξύ δημοκρατικών καί
ολιγαρχικών.
Τον καιρό τής ρωμαϊκής κυριαρχίας ή Κέρκυρα άπήλαυε μεγάλων προ
νομίων. Στο διάστημα τής βυζαντινής περιόδου διετήρει ισχυρό στόλο καί έλαβε
μέρος σέ διαφόρους πολέμους τής αυτοκρατορίας. Τό 1203 περιήλθε στον Ε νετό
δόγη Δάνδολο, άργότερα στο δεσπότη τής ’Ηπείρου Μιχαήλ Β ' "Αγγελο καί μετά
άπ’ αύτόν στον Κάρολο τής Ά νδηγαυίας (1267). "Οταν άπέθανε αυτός ή Κέρκυρα
προσηρτήθη οριστικά στούς Ενετούς. ’Από τότε ή ιστορία της ταυτίζεται μέ τήν
ιστορία τών Ίονίων νήσων.
*Η Κέρκυρα, ή ομηρική νήσος τών Φαιάκων, είναι σήμερα τό νησί πού δέχε-
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ται κάθε χρόνο χιλιάδες ημεδαπούς καί αλλοδαπούς έπισκέπτας, χάρις στα πλούσια
μαγευτικά τοπία της. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Κεφαλά Νικολάου.
Πάροδος της όδοϋ Βαφεοχωρίου, κοντά στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής
Πολυγώνου.
'Ο Νικόλαος Κεφαλας, Έ λλην θαλασσοπόρος, τυχοδιώκτης καί συγγραφεύς,
γεννήθηκε στή Ζάκυνθο το 1770. Τό 1809 έξεδίωξετούς Γάλλους άπο τούς Παξούς,
ώς άπεσταλμένος δήθεν των "Αγγλων. ’Αργότερα, πρώτος αυτός άπο τούς "Ελλη
νες πλοιάρχους, έ'φθασε στήν ’Αμερική. Τον καιρό τής έπαναστάσεως κατεδίωκε τά
τουρκικά πλοία καί συνέλεγεν εράνους. Το 1825 παρουσιάσθη στον πάπα Λέοντα ΙΒ',
ώς άπεσταλμένος δήθεν τής ελληνικής κυβερνήσεως καί έν συνεχεία, μέ διάφορες
προφάσεις, έπεσκέφθη τον πρωθυπουργό τής ’Αγγλίας Πάλμερστον (1837), τον πα
τριάρχη των Ιεροσολύμων (1844) καί τον άρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Άπέθανε
τό 1850.

Κ εφαλληνίας.
’Αρχίζει άπο την οδό Κυψέλης (έκκλησία ‘Αγίου Δημητρίου) καί τελειώνει
στην όδό ’Αχαρνών (Κινηματογράφος ’Ά ρης).
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τοΰ’Ιονίου πελάγους, πού εύρίσκεται βόρεια τής
Ζακύνθου, άπέναντι στο κόλπο των Πατρών, έχει έκτασι 770,47 τετρ. χιλμ. καί περί
τις 40 χιλιάδες κατοίκους.
Κατά τούς ιστορικούς χρόνους ή Κεφαλληνία διηρεΐτο στις περιοχές των πό
λεων: Σάμης, Πάλης, Κράνης, Πρόννων, γ ι’ αυτό καί ώνομάζετο Τετράπολις. "Ελαβε
μέρος στο Πελοποννησιακό πόλεμο, ώς σύμμαχος τω ν ’Αθηναίων, τό δέ 218π.Χ . προσεχώρησε στήν Αίτωλική Συμπολιτεία. Μετά την διαίρεσι του ρωμαϊκού κράτους,
άπετέλεσεν έδρα τοϋ βυζαντινού θέματος των Ίονίων νήσων (394-1185). Α ργότε
ρα, καί μέχρι τής φραγκικής κατακτήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1204), έτέλει
ύπό την έξάρτησι τοϋ νορμαδικοΰ κράτους τής Κάτω ’Ιταλίας. Τό 1479 κατελήφθη
άπο τούς Τούρκους καί τό 1503 άπο τούς Ενετούς. "Εκτοτε ήκολούθησε την τύχη
των Ίονίων νήσων.
‘Η Κεφαλληνία είναι περιοχή κατ’ έξοχήν σεισμοπαθής. Οί σεισμοί τοϋ 1953
προυξένησαν σημαντικές καταστροφές σ’ ολόκληρο τό νησί. Σήμερα έχει έντονη του
ριστική κίνησι. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Κ εφ άλου.
Πάροδος τοϋ τέρματος τής όδοϋ Κούτουλα, κοντά στήν Α γ ία Φωτεινή τοϋ
Ίλισοΰ.
Κατά τήν μυθολογία, ό Κέφαλος, γυιός τοΰΈ ρμοΰ ή τοϋ Πανδίονος, ήταν ήρως
τοϋ δήμου Κεφαλής στήν ’Αττική, τοϋ γένους των Κεφαλιδών καί τής νήσου Κεφαλ
ληνίας. Τόν Κέφαλο, άγαπήσασα ή Ή ώ , τον άπήγαγε στούς ούρανούς καί τον κατέστησεν άθάνατον.‘Ο μΰθος τοϋ Κεφάλου, καί ιδίως ό έρως τής Ή οΰς προς αυτόν,
ένέπνευσε πολλούς άρχαίους άγγειογράφους καί συγχρόνους καλλιτέχνας.

Κήζ Ρογήρου, Ναυάρχου.
Συνέχεια τής όδοϋ ’Αθανάτων, πιο πάνω άπο τόν Κινηματογράφο «Άμόρε»
τών Σεπολίων.
Ό Κήζ Ρογήρος-’Ιωάννης Μπράουνλοου, Ά γγλ ο ς ναύαρχος (1872-1945),
βαρώνος καί μέλος τής Βουλής τών Κοινοτήτων, ύπήρξε μιά άπο τις πλέον διακεκρι
μένες φυσιογνωμίες τοϋ βρεταννικοΰ πολεμικού ναυτικού. Άποστρατευθείς τό 1935,
άνεκλήθη στήν ένεργό ύπηρεσία μέ τήν κήρυξι τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου καί διηύ-
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θυνε τις επιχειρήσεις κομμάντος κατά τδ διάστημα 1940-1941. Τδ 1916 διετέλεσε
στολάρχης τής Μεσογείου.
\

Κηρυκείου.
Πάροδος τής όδοϋ Έρμου 75, κοντά στή πλατεία Μοναστηρακίου.
Κηρυκείου ή Κηρύκιον ώνομάζετο ή ράβδος καί τδ σήμα των κηρύκων, πού
έθεωρεϊτο ώς σύμβολο τοϋ Έρμου. Συνήθως άπεικονίζετο φέρουσα εκατέρωθεν δύο
άντιμέτωπα'φείδια καί έ'χουσα σαν επιστέγασμα κράνος, πτηνδν ή άνθος.

Κηφισίας.
Πρόκειται γιά τη γνωστή λεωφόρο, πού άρχίζει άπδ τδ τέρμα ’Αμπελοκήπων.
’Έλαβε την ονομασία άύτή έπειδή οδηγεί στδ συνώνυμο προάστιο των ’Αθηνών.
'Η Κηφισιά άπέχει άπδ τη ν ’Αθήνα 15 χιλ. καί εύρίσκεται μέσα σέ κατάφυτη περιο
χή. Ά π δ τούς άρχαίους χρόνους έχει καταστή σημαντικής προτιμήσεως τόπος παραθερισμοϋ. Έ κ ε ΐ ειχεν επαυλιν δ 'Ηρώδης, ό ’Αττικός, ό δέ ρωμαίος συγγραφεύς
Γέλλιοςξέγραψε εκλεκτές σελίδες γ ι’ αυτή. ’Έ χει περί τίς'14.200 κατοίκους.

Κηφισοδότου.
Πάροδος τής δδοΰ Θεσσαλονίκης 147, κοντά στδν 'Ά γιο Άνδρέα των Κάτω
Πετραλώνων.
'Ο Κηφισόδοτος, δ πρεσβύτερος, περιώνυμος "Ελλην γλύπτης τοϋ Δου π.Χ.
αίώνος καί, κατά πάσαν πιθανότητα, πατήρ τοϋ Πραξιτέλους, συνειργάσθη μέ τδν
Ξενοφώντα στην κατασκευή των άγαλμάτων τοϋ Διός καί τής Άρτέμιδος πού εύρίσκοντο στήν Μεγαλόπολι. Τδ σημαντικώτερον έργο του ήταν τδ χαλκοΰν άγαλμα
τής θεάς Ειρήνης, κρατούσης τδν παΐδα Πλούτον.

Κ ηφισού.
Εύρίσκεται στή Κολοκυνθοΰ καί είναι συνέχεια τοϋ τέρματος τής δδοΰ Λένορμαν.
Πρόκειται γιά τδν γνωστδ δεύτερο ποταμδ τής περιοχής Ά τ τικ ή ς) (δ άλλος"
είναι δ Ίλισ δς) πού πηγάζοντας άπδ τήν περιοχή τής Δεκελείας, χύνεται στδν Φαληρικδ δρμο. Μέχρι των αρχών τοϋ αίώνος μας τά νερά του Κηφισού ήσαν άφθονώτατα, άφ’ δτου δμως οί πηγές του διετέθησαν γιά τήν ένίσχυσι τής ύδρεύσεως τής πρωτευούσης καί τήν άρδευσι κτημάτων καί άνθοκήπων, κατέστη άπλοΰς χείμαρρος.
Κατά τήν άρχαιότητα, θεοποιηθείς δ Κηφισός, έθεωρεϊτο πατήρ τής Διογενείας.
Α πεικονίζεται στδ 4ο άέτωμα τοϋ Παρθενώνος, μαζί δέ μέ τδν Ίλισδ σέ διπλοΰν
άνάγλυφον. (Συνώνυμη δδδς υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Κ ιάφας.
Πάροδος τής δδοΰ Ζωοδόχου Πηγής 1, άπέναντι στο ναό τής Ζωοδόχου Πηγής.
'Η Κιάφα, χωριδ τής άλλοτε δμοσπονδίας τών Σουλιωτοχωρίων καί πατρίς
πολλών άγωνιστών τής Έπαναστάσεως, εύρίσκεται άπέναντι στδ Κούγκι. Στή Κιά
φα οί Σουλιώτες είχον κτίσει φρούριο, τδ δποΐον δ Ά λή πασάς έπεσκεύασε τδ 1803
καί ένίσχυσε μέ μόνιμη φρουρά, γιά νά έμποδίση τήν επάνοδο τών Σουλιωτών. Στά
βορειοδυτικά τοϋ φρουρίου αύτοΰ, σώζονται τά ερείπια τής λεγομένης~«ντάπιας»
τοϋ Νότη Μπότσαρη.
(Συνεχίζεται)

Τοϋ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ «X»

Α Λ όγάλι; δημοσιότης έδόθη άπδ τον ελληνικόν καί παγκόσμιον σχεδόν τύπον στα
αστυνομικά μέτρα πού έλήφθησαν κατά τήν έπίσκεψιν τοϋ προέδρου της Γαλ
λικής Δημοκρατίας Ντε Γκώλλ. Έκυκλοφόρησαν φυσικά πολλοί... θρύλοι άναφορικώς μέ τά ληφθέντα μέτρα, πλήν πρέπει νά όμολογηθή ότι διά πρώτην φοράν άπό
συστάσεως τής ’Αστυνομίας έκινητοποιήθη ολόκληρος ή δύναμις των έν ένεργεία
καί μεγάλος άριθμός των έν εφεδρεία άστυνομικών άφ’ ένός, άφ’ ετέρου δέ διά πρώ
την. επίσης φοράν άπό συστάσεως τής ’Αστυνομίας κατεστρώθη τόσον λεπτομερεια
κόν σχέδιον τάξεως καί άσφαλείας. 'Ο έπαινος, διά τό άριστον τοϋτο άστυνομικόν
σχέδιον, έδόθη άπό των στηλών ολοκλήρου τοϋ τύπου, σημειώσαντος ιδιαιτέρως δύο
τινά: Τήν άνετον, κατά τό δυνατόν, κυκλοφορίαν τοϋ κοινοΰ, παρ’ δλην τήν σοβα
ρότητα των μέτρων, καί τήν άνετον κίνησιν των δημοσιογράφων καί φωτορεπόρτερς
προς ένημέρωσιν τόσον τοϋ έλληνικοΰ δσον καί τοϋ παγκοσμίου κοινοΰ. Οί άστυνομικοί, όλοι άπό τοϋ άνωτάτου μέχρι καί τοϋ κατωτάτου βαθμοΰ, πού τόσας προσπά
θειας κατέβαλον καί τόσον πολύ κατεπονήθησαν, είναι ύπερήφανοι διότι οί κόποι
των έστέφθησαν μέ έπιτυχίαν. Είναι υπερήφανοι έπίσης οί άστυνομικοί διότι οί κό
ποι των, καί ή έκ τούτων έπιτυχής άντιμετώπισις όλων των προβλημάτων τοϋ τριη
μέρου τής έπισκέψεως, άνεγνωρίσθησαν ύπό πάντων καί ιδιαίτερα έτονίσθησαν άπό
των στηλών τοϋ τύπου. ’Ιδού έπί τοϋ προκειμένου, άπό τήν πληθώραν τών σχολίων
τών έφημερίδων, εν σημείωμα μεγάλης πρωινής έφημερίδος καί ύποπτόν τίτλον « Ή
’Α σ τ υ ν ο μ ί α » : «’Αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια εις τά Σώματα ’Ασφαλείας
»διά τον τρόπον καθ’ ον έπετέλεσαν τό καθήκον των διαρκούσης τής έπισκέψεως τοϋ
«στρατηγού Ντε Γκώλλ. Κυρίως, όμως, ό έπαινος άξίζει εις τή ν’Αστυνομίαν Πόλεων,
ή οποία έπωμίσθη καί τό μεγαλύτερου μέρος τής ευθύνης. Ά ντεμετώπισε τήν κατάστασιν μέ ψυχραιμίαν, μέ μέθοδον, χωρίς σπασμωδικά μέτρα, χωρίς νά ένοχλήση. Πρέπει νά όμολογηθή ότι, διά πρώτην φοράν, έγιναν τόσον ολίγον αισθητά τά
άστυνομικά' μέτρα προστασίας μιας υψηλής προσωπικότητος, έπί τής κεφαλής τής
οποίας, μάλιστα, έπεκρέματο, ώς δαμόκλειος σπάθη, ή άπειλή μιας δολοφονικής άποπείρας. ’Ακόμη καί ή κυκλοφορία διεταράχθη όσον τό δυνατόν όλιγώτερον. Πιστεύομεν ότι ή ,Κυβέρνησις θά έπρεπε νά άμείψη καταλλήλως τούς άξιωματικούς
καί τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων». Άναμφισβητήτως, τά έπιτυχή άστυνο
μικά μέτρα κατά τήν έπίσκεψιν τοϋ προέδρου Ντέ Γκώλλ θά άποτελοΰν διά παντός
ένα τών μεγίστων έπιτευγμάτων τοϋ Σώματος καί θά είναι πηγή μελέτης καί παρά
δειγμα εις τούς έπερχομένους διά παρόμοιας καταστάσεις.
*
*

*

Ά π ό τήν πληθώραν τόσων άλλων σχολίων τών έφημερίδων, έν σχέσει μέ τήν
γενικήν κινητοποίησιν τών άστυνομικών δυνάμεων κατά τήν πρώτην ιδίως ήμέραν
τής έπισκέψεως Ντέ Γκώλλ, άνασύρω ένα χαρακτηριστικόν τοιοΰτον καί· άποκαλΰπτον τήν... άλλην πλευράν τοϋ ζητήματος. Ύ πό τον τίτλον « Έ δ ρ α σ α ν χ θ έ ς
ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ϋ π ο δ α ρ ι ο ύ » καί τον υπότιτλον « Ά ν ά π ε ρ γ ο ΰ σ α ν ο ί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί», άπογευματινή έφημερίς τών ’Αθηνών σημειώνει:
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«'Η άπασχόλησις ολοκλήρου τής άστυνομικής δυνάμεως τής πρωτευούσης στά μέ»τρα ασφαλείας γιά τήν ζωήν τοϋ Γάλλου προέδρου, έδωσε την εύκαιρία σέ πλήθη
»μικροπωλητών καί άλλων «έπαγγελματιών του ποδαριού» νά πλημμυρίσουν τδ κέν»τρον τής πόλεως. 'Η όδδς Αιόλου, τά Χαυτεϊα, ή πλατεία 'Ομονοίας καί ή πλατεία
»τοϋ δημαρχείου έγέμισαν άπό καλαθούνες καί καρροτσάκια μέ τά πιο έτερόκλιτα
»εΐδη. Ά π ό «κουζινικά» μέχρι βιβλία καί γυναικεία έσώρρουχα. Στήν πλατεία τοϋ
»'Ιεροΰ Λόχου είχαν έγκατασταθή υπαίθρια υποδηματοποιεία, ενώ τά πεζοδρόμια
»τών παρακειμένων οδών είχαν στρωθή μ’ έφημερίδες καί χαρτιά γεμάτα άπό ύ«φάσματα, παιγνίδια καί είδών-εΐδών άντικείμενα τοϋ νοικοκυριού καί τής γυναι«κείας άμφιέσεως. Οί μικροπωληταί φθάναν μέχρι τών άρχών τών οδών Πανε»πιστημίου καί Σταδίου, πού άσφυκτιοΰσαν άπό τήν κυκλοφοριακή συμφόρηση.
»Εϊς τήν πλατεία τοϋ δημαρχείου, έξ άλλου, είχαν έγκατασταθή υπαίθριες «ρου«λέττες» καί άλλα «τυχερά» παιγνίδια μέ ζάρια καί λαχνούς, πλαισιωμένα άπό
«τούς άπαραιτήτους «άβανταδόρους» διά την άγραν άφελών... Πάντως, ή χθεσι»νή οψις, πού παρουσίασεν ή πρωτεύουσα, έδωσε μιά μικρή ιδέα τοϋ τί θά συνέ»βαινεν άν ποτέ άπεφάσιζαν—καί τούς έπετρέπετο—ν’ άπεργήσουν οί άστυνομικοί...».
*
* *

Τ

ά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» έορτάζουν μέ τό άνά χεΐρας τεύχος μίαν
έπέτειον : Κλείνουν άκριβώς τήν πρώτην δεκαετίαν άπό τής έκδόσεώς των—Ιην
’Ιουνίου 1953—καί εισέρχονται εις τήν δευτέρων. Τό έάν επέτυχαν εις τήν άποστολήν των δέν είναι έργον τοϋ παρόντος, ΰύ.αται όμως ό άναγνώστης ν’ άνατρέξη σέ
όσα επαινετικά διά τήν ΰλην καί τήν έμφάνισιν γενικώς τοϋ περιοδικοΰ μας έγράφησαν κατά καιρούς άπό έπιστήμονας καί συγγραφείς κύρους, σέ όσα κριτικά ση
μειώματα τών εφημερίδων έδημοσιεύθησαν—καί r ιδαν τό φώς άναδημοσιεύσεώς των
άπό τών στηλών μας—καί, γενικώτερον, δύναται ό άναγνώστης μόνος του νά βγάλη
τά συμπεράσματά του άνατρέχων εις τον όγκον τόσων πνευματικών εργασιών τής
δεκαετίας. ’Ίσω ς, πολλά άκόμη πρέπει νά γίνουν. Ωστόσο, άς τονισθή ότι τά «’Αστυ
νομικά Χρονικά» ούδέποτε έξέφυγαν τοϋ προορισμού των, τοϋ σκοποΰ των εΐδικώτερον, άφοΰ εις τάς γενικάς κατευθυντηρίους γρα.μμάς τής άπό 8-5-1953 εγκυκλίου
τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων διαλαμβάνονται μεταξύ τών άλλων : «Εις τό
«περιοδικόν τοΰτο θά δημοσιεύωνται μελέται, οχι μόνον τών ειδικών έπιστημόνων καί
»τών καθηγητών έν ταΐς Άστυνομικαΐς Σχολαϊς, άλλά καί παντός αστυνομικού, δστις
»τήν πείραν αύτοΰ, τάς παρατηρήσεις του, τά έκ τής υπηρεσίας χρήσιμα συμπερά«σματα καί πάσαν ιδέαν άποσκοποΰσαν εις τήν βελτίωσιν τοϋ άστυνομικοΰ θεσμοΰ
»καί τήν έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ δν έπιδιώκει, θά δύναται νά φέρη εις δημοσίαν συζή»τησιν διά τών στηλών τοϋ περιοδικού... ’Αλλά καί υλη γενικής έγκυκλοπαιδικής
«άγωγής θά ύπάρχη έπαρκής, ΐνα αί γνώσεις τών άστυνομικών εύρύνωνται προς
»δλας τάς κατευθύνσεις, γνωστού δντος ότι ό άστυνομικός, διά νά έπιτύχη
»είς τήν άποστολήν του, πρέπει νά είναι εύρυμαθής καί ν’ άναπτύσση τήν παρατηρη«τικότητά του προς όλας τάς έπιστήμας, τάς τέχνας καί τά έπαγγέλματα...».
Αυτή είναι ή άποστολή τού περιοδικού μας, αυτός ό σκοπός, ό προορισμός του.
’Έκλεισε αισίως λοιπόν τήν πρώτην δεκαετίαν καί, άπό τοΰδε, νέος σταθμός αρχί
ζει. Μέ άνακατατάξεις ίσως καί μέ πάν δ, τι ήθελε κριθή υπό τής ήγεσίας μας προσφορώτερον εις σύγχρονον άστυνομικόν άναγνωστικόν κοινόν. 'Οπωσδήποτε, ευχή
όλων μας είναι ή καθολική καί εις τό μέλλον επιτυχία τού μόνου έπισήμου επιστη
μονικού, εγκυκλοπαιδικού καί λογοτεχνικού οργάνου τού Σώματος, νά άγαπηθή δέ
τούτο περισσότερον ύπό πάντων τών άστυνομικών καί νά πληθύνωνται οί άστυνομικοί συνεργάται του. 'Ο άστυνομικός κόσμος περικλείει εις τούς κόλπους του άρί-

’Αστυνομικά εικοσιτετράωρα
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στους έπαγγελματίας, πού κάλλιστα δμως δύνανται νά είναι και καλοί συγγραφείς
πολλοί έξ αυτών—καί οχι μόνον δσοι μέχρι τοΰδε ένεφανίσθησαν.
*
γ

*

*

Vlr αίνεται δτι το δράμα των... γυναικείων τσαντών, εκείνων πού κρινένια καί μή
δάκτυλα έκρατοϋσαν στον δρόμο καί έκείνων πού άπονα καί άστόχαστα έκρεμώντο στις καρέκλες καί τις κρεμάστρες τών γραφείων ή πετιόνταν σέ κανένα πάγ
κ ο ’παραπλεύρους, έτςλείωσε, ώς προς το πρώτο μέρος τουλάχιστον. Συνελήφθη ή
μεγάλη μάστιγα τών τσαντών γραφείων, ό εύγενέστατος, γοητευτικότατος για νεα
ρές καί μή, μέ γκρίζους κροτάφους Χ .Π .Κ . τών 41 έτών, έγγαμος καί πατέρας πέν
τε άνηλίκων τέκνων. Διαθέτων ό άνθρωπος μεγαλεπήβολο παρουσιαστικό, καλοσιδερωμένος καί καθαρός καί μέ χαρτοφύλακα πάντοτε ύπό μάλης, είσήρχετο στα δη
μόσια γραφεία καί στα γραφεία τών οργανισμών καί επιχειρήσεων, ζητώντας πλη
ροφορίες. Φρόντιζε έκ τών προτέρων φυσικά νά είναι ενημερωμένος ώς προς τήν ύπόθεσιν πού ζητούσε πληροφορίες καί ώς προς τδ άντικείμενον άρμοδιότητος τών υ
πηρεσιών, δι’ δ καί μετά τών άλλων προσόντων του προκαλοϋσε τήν προσοχήν καί
εμπιστοσύνην. Τού προσεφέρετο κάθισμα λοιπόν, ή υπάλληλος πήγαινε μέ προθυ
μία στο διπλανό γραφείο ή στον προϊστάμενό της νά ζητήση συμπληρωματικές πλη
ροφορίες, οπότε ό ευπροσήγορος καί συμπαθής κλέπτης, σεσημασμένος άπό καιρού,
εΰρισκε τήν ευκαιρίαν καί άφαιρούσε ολόκληρη τήν τσάντα, αν χωρούσε στον χαρτο
φύλακα. του, ή τό περιεχόμενόν της. Τριάντα τσάντες υπαλλήλων διαφόρων υπουρ
γείων, τού Ε.Ο .Τ., τού Ι.Κ .Α ., τού Ο .Τ.Ε., τού Ο .Γ.Α ., τού Πολεοδομικοΰ Γρα
φείου, της Δημαρχίας κ.λ., καθώς καί πολλά κρεμασμένα σακκάκια υπαλλήλων, έδεινοπάθησαν, κατά τήν ομολογίαν τού ευφυούς «έπιχειρηματίου». Συνελήφθησαν επί
σης τέσσαρες νεαροί, οί Π.Κ. 23 έτών, Α .Π . 22, Σ.Φ. 21 καί Γ.Β. 24, οί όποιοι
άπετέλουν σπείραν καί ήσαν μεγάλη πληγή τών... καθ’ οδόν γυναικείων τσαντών.
Οί φερέλπιδες αυτοί νεαροί, πιστοί θαμώνες τών νάϊτ κλάμπς, καμπαρέ καί σφαι
ριστηρίων, έκλεψαν άνω τών έκατό αυτοκινήτων στήν περιοχή ’Αθηνών, τά όποια
άφοΰ έλεηλάτησαν τά έγκατέλειψαν σέ άπόμερα σημεία. Προ τής λεηλασίας δμως καί
τής έγκαταλείψεως, τά καλά παιδιά έπεδίδοντο στο συναρπαστικό σπόρ τών κλοπής
γυναικείων τσαντών: ’Ανέπτυσσαν ΐλιγγιώδη ταχύτητα άνω τών ογδόντα χιλιομέμέτρων, έστάθμευαν άποτόμως δίπλα άπό τό θύμα καί, τρομοκρατώντας το κατ’
αυτόν τον τρόπον, ήρπαζαν τήν τσάντα καί έξηφανίζοντο. "Αλλος, τέλος, κλέπτης
γυναικείων τσαντών, ό Π .Ε . τών 24 έτών, συνελήφθη στο υπόγειον τής Όμονοίας
ολίγον μετά τήν άρπαγήν τσάντας μέ τό περιεχόμενόν τών 25.000 δραχμών καί ένώ
προσεπάθει νά έξαφανισθή.
*
* *
Προσοχή χρειάζεται καί άπό τις γυναίκες πάντως, σέ ώρισμένους τομείς δραστηριότητος, γίά ν’ άποφεύγωνται οί κλοπές τών τσαντών. 'Ό πω ς λ.χ. στά γραφικά
πάρκα καί άλσύλια καί ιδιαίτερα σ’ εκείνο τού Λυκαβηττού, δπου καιροφυλακτώντας
τελευταίως κάποιος άφήρεσε ταυτοχρόνως δύο τσάντες έρωτικών... συμπλεγμάτων.
Βρήκε ό χριστιανός ένα έκατοντάδραχμον στή μία, νεαράς καί εγγάμου, εκατόν πε
νήντα δραχμές καί ενα χρυσό βραχιόλι στήν άλλη, νεαράς νοσοκόμου. "Ας μάθουν λοι
πόν οί εκπρόσωποι τού ώραίου φύλου δτι δέν πρέπει νά προκαλοΰν τούς «άετούς τών
πάρκων» καί φέρνουν καί σέ μάς πονοκεφάλους, άφήνοντας τις τσάντες μακρυά των
κατά όποιαδήποτε άπασχόλησίν των. Θέρος γάρ... καί τά πάρκα καί άλσύλια πολλάς εκπλήξεις επιφυλάσσουν.
Λ
„
***
-» » π ό τον κόσμον τών διαρρηκτών κατά τον τελευταϊον καιρό ξεχωρίζει έκείνη
ή... φοβερή συμμορία «Κοκκινόχρωμα» τών Πατρών. Τήν είχαν «συμπήξει»
έξη «άδίστακτοι» καί «τρομεροί»... άνδρες, έξη άνήλικοι κάτω τών 16 έτών. Θαυ-
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μασταί τοϋ άπό κινηματογράφου ’Ά λ Καπόνε, οί έξη εταίροι, διέρρηξαν «δοκιμαστικώς» κατά πρώτον ένα καφενεΐον, άπό τό όποιον όμως ούδέν άπεκόμισαν. Έ ν
συνεχεία τά μέλη τοϋ «Κοκκινόχρωμα» διέρρηξαν κεντρικόν κατάστημα, πλήν άνεπιτυχώς, ή κακοδαιμονία δέ τούς κατεδίωκε όταν άνεπιτυχώς άπεπειράθησαν νά
διαρρήξουν κεντρικά καί μη περίπτερα, ένα κατάστημα ψιλικών κ.λ. Τό ζενίθ τής
κακοδαιμονίας τών νεαρών έφθασε στο κατακόρυφον όταν, κατά την προσπάθειαν
διαρρήξεως περιπτέρου έγιναν άντιληπτοί άπό φρουρόν άστυφύλακα, κατεδιώχθησαν, τό «έβαλαν στά πόδια», καί, διαφυγόντες προς τό παρόν έπεβιβάσθησαν «πει
ρατικού σκάφους», ήγουν κοινοτάτης λέμβου. Κωπηλατώντας τά καλά παιδιά λοι
πόν εφθασαν στην Ά γυιά , άπεβιβάσθησαν, διέρρηξαν εξοχικόν κέντρον καί έώρτασαν τάς... άποτυχίας των μέ δέκα φιάλας ποτών. Έ ν συνεχεία συνελήφθησαν. Ξε
χωρίζει επίσης τετραμελής σπείρα τών ’Αθηνών, όπό την επωνυμίαν «Δρακοσπηλιά» νομίζω, άπαρτιζομένη άπό τούς Π.Κ. τών 23 ετών, Α .Π . τών 22, Σ.Φ . καί
Γ.Β. τών 23, ή όποια σπείρα μάς είπε ότι έχει στο ένεργητικόν της 112 διαρρήξεις
καί κλοπάς, ότι είχε καί διατηρούσε μέ όλους τούς κανόνας λογιστικά βιβλία τών κλο
πιμαίων, όπου λεπτομερώς άνεγράφοντο αί «εΐσαγωγαί»—κέρδη άπό την έκποίησιν
—άλλά καί αί «έξαγωγαί»—πληρωμαί στά νάϊτ κλάμπς καί παρόμοια κέντρα—καί,
τέλος, μάς είπε ότι όλα τά μέλη τής «Δράκοσπηλιάς» είναι θύματα τών γκαγκστερικών φίλμς καί τοϋ «ριφιφί»-είδικώτερον... ’Ακόμα ξεχωρίζει έκεΐνος ό άτυχος πλήν
όλως έπικίνδυνος «ριφιφί» τοϋ Κορυδαλλοΰ, ό πολλά σεσημασμένος καί κατ’ έπανάληψιν δώσας τον «λόγον τής τιμής» στήν ’Ασφάλεια Πειραιώς ότι δεν θά έπαναλάβη τό έργον του, Α.Κ. ή έπί τό «καλλιτεχνικώτερον» Τσότρας, 36 έτών. Συνελήφθη εντός τοϋ διαρρηχθέντος χρυσοχοείου άπό τον άστυφύλακα πού τον άντελήφθη
καί άπό καταφθάσαντας άλλους συναδέλφους, τήν ώρα πού έσήκωνε τό βαρύ φορτίον
τών τιμαλφών διά νά άναχωρήση όπως αύτός ήξερε άπό πείραν δεκαετίας καί πλέον.
Μερικές «έπισκέψεις» στήν κατοικία του άλλά καί σέ κατοικίες συγγενών του, άπεκάλυψαν πολλά άπό παρόμοιες ένέργειές του στο'παρελθόν, μεταξύ τών όποιων καί
δύο μηχανές μωσαϊκών καί πολλά οικοδομικά έργαλεΐα. Έ ξ άλλου, «έπίσκεψις» ύπό
τών συναδέλφων Πειραιώς τής οικίας συγγενών τοϋ δράστου σέ ένα χωριό τής Κο
ζάνης, άπεκάλυψε μεταξύ άλλων κλοπιμαίων 70 υποκάμισα, 500 μέτρα ύφάσματος
ύποκαμίσων, κάλτσες κ.λ. κ.λ.
,
\
ι
,
***
νάμεσα στά παράδοξα — ύπό συνθήκας έκτελέσεως—εγκλήματα, ξεχωρίζουν
τρία αύτόν τον καιρό. Τό πρώτον είναι «έκχάραξις διά ξυριστικής λεπίδος»
τοϋ άλλοτε ωραίου, γλυκοΰ, ευγενικού, άγγελικοΰ κ.λ κ.λ. προσώπου τής συζύ
γου άπό τον σύζυγον. Καί αυτό όχι διότι ή σύζυγος κατελήφθη νά έκχωρή τά μόνον
εις τήν συζυγικήν παστάδα καί άποκλειστικώς εις τον σύζυγον συνήθως εκχωρού
μενα, άλλά διά «νά μάθη» ή σύζυγος νά μή γυρίζη άργά στο σπίτι. Τό... όλως τρυ
φερόν γεγονός έλαβε χώραν, στον Πειραιά καί περί ώραν 22.30, ήτο δέ ’Εκείνος ό
Α.Μ. τών 27 ετών καί ’Εκείνη ή Ρ.Μ. τών 22 έτών, πλήν έν διαστάσει. Τό δεύτερον
είναι πλήξις κατ’ έπανάληψιν τής κοιλιακής χώρας Ι.Μ. τών 25 έτών ύπό χειρός καί
κατσαβιδιού τοϋ Χ.Κ. τών 19 έτών, όχι διότι οί δύο νέοι είχαν κοινήν έρωμένην—
«άγαπημένην» αν θέλετε—ή διότι έφιλονίκησαν έν εύθυμία τελοΰντες σέ ταβέρνα, ή
διότι είχαν οίκονομικάς δοσοληψίας κ.λ. κ.λ. Άπλούστατα, διότι ό δυστυχής Ι.Μ .,
χωρίς νά γελάση εΐρωνικώς εις βάρος τοϋ δράστου, χωρίς νά τον είρωνευθή διά λό
γων, διά ειρωνικού βλέμματος, διά ειρωνικού μειδιάσματος έστω, είχε τήν άτυχίαν
νά... πταρνισθή! Μέ όσην χονδροκοπιά ή εύγένεια, μέ φοβερή έκπυρσοκρότηση ή
μέ μεγάλη λεπτότητα έγένετο τό πτάρνισμα—δέν γνωρίζω λεπτομέρειας του—πάντως
έξελήφθη ώς προσβλητικόν ύπό τού Χ.Κ. πού συνώδευε φίλην του, δι’ ό καί ό φίλος
«έτσατίσθηκε», έβγαλε τό κατσαβίδι του καί έγέμισε «κουμπότρυπες» τον δυστυχή.
Συνέβη καί αυτό στον Πειραιά, μαζί δέ μέ τό πρώτο έφερε πολλούς μπελάδες στούς
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συναδέλφους—πού αύτές τις ημέρες έορτάζουν τά σαράντα χρόνια άπό της έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας στο έπίνειον—διότι οΐ δράστες έσπευσαν κατ’ άρχήν να
έξαφανισθοϋν.
*
* *
Τό τρίτον παράδοξον έγκλημα... άφορά τά καθ’ ήμάς. Τό έγραψαν όλες οί
εφημερίδες ύπό ποικίλους τίτλους, τό παραθέτω δέ αύτούσιον καί άνευ σχολίων, ό
πως μία πρωινή έφημερίς τό έ'δωσέ στους άναγνώστας της μέ τον χαρακτηρισμόν
«Κ ό λ π ο» : «Νυκτερινήν περιπολίαν έκτελοΰσε ό άστυφύλαξ στήν όδό Λιοσίων όταν
μετά τά μεσάνυχτα άντελήφθη ένα κακοποιό νά έχη διαρρήξει τό έπί των οδών Λιο
σίων καί Σούτσου περίπτερον του κ. ’Αθανασίου Τζάλλα καί νά επιδίδεται στήν άφαίρεση των εισπράξεων άπ’ τό συρτάρι. Φυσικά, ώρμησε νά συλλάβη τον κλέφτη,
πλήν όμως εκείνος κατευθύνει άστραπιαίως στά μάτια του άστυφύλακος τό δυνατό
του «κλεφτοφάναρο», τον αίφνιδιάζει καί τό βάζει στά πόδια. ’Αρκετή ώρα τον κατεδίωξε ό άστυφύλαξ, κι’ όταν έπείσθη ότι ήταν άδύνατον διά νά τον συλλάβη, έπέστρεψε άπρακτος, γιά ν’ άσφαλίση τουλάχιστον προχείρως τό παραβιασθέν περί
πτερον. 'Οπότε κατάπληκτος άντελήφθη ότι τήν ώρα πού αύτός κυνηγούσε τον κλέ
φτη, κάποιος άλλος λωποδύτης, άσφαλώς συνεταίρος τοϋ πρώτου, έπεδόθη μέ τήν
άνεσί του στήν λεηλασία τοϋ περιπτέρου!..».
*
* *
αί τώρα ελάχιστα άπό τον όγκον τής ξένης άστυνομικής είδησεογραφίας των
τελευταίων ήμερων.
* ’Άνθρακες ό θησαυρός. Άφοΰ έφόνευσαν δύο φύλακας μιας τραπέζης τοϋ
Γιοχάνενσμπουργκ οί φοβεροί γκάγκστερς, άπεχώρησαν συναποκομίζοντες έννέα
σάκκους πλήρεις χαρτονομισμάτων. ΙΙλήν τά χαρτονομίσματα ήσαν άκυρα καί χω 
ρίς τήν παραμικράν άξίαν.
* Μία γυναίκα 34 ετών, σύζυγος πολυεκατομμυριούχου δικηγόρου, ευρέθη
νεκρά μέ ένα μαχαίρι καρφωμένο στο λαιμό, στο Σαίντ Πώλ. 'Ο δολοφόνος, καθώς
καί ό άνθρωπος ό όποιος τον είχε πληρώσει γιά τήν δολοφονία, συνελήφθησαν. Τό
παράδοξον είναι ότι ό σύζυγος τής δολοφονηθείσης, ό όποιος μετά τήν δολοφονίαν
θά είσπράξη άσφάλιστρα τής ζωής της ένός έκατομμυρίου δολλαρίων—30 έκατομμύρια δραχμάς—δέν έχει σχέσιν μέ τήν δολοφονίαν καί τό ότι ή ’Αστυνομία ούδέν
δύναται νά έξακριβώση ώς προς τό κίνητρον τής δολοφονίας, κατά τήν είδησεογραφίαν πάντοτε.
* 'Ένας εφημέριος στο Άραμόν τής Γαλλίας έπεξηγοΰσε σέ ομάδα τουριστών
τήν άρχαιολογικήν άξίαν εικόνων καί άλλων κειμηλίων τοϋ ναοΰ του. Ξαφνικά όμως
άνεκάλυψε ότι δύο άγγελοι άπό έπιχρυσωμένον ξύλον τοϋ 18ου αίώνος καί μεγίστης
καλλιτεχνικής άξίας, είχαν... πετάξει προς άλλους κόσμους. Ά λλος ίερεύς τής Νί
καιας τής Γαλλίας, άνεκάλυψε ξαφνικά ότι πίναξ τοϋ Α γίου Βλασίου, ό όποιος είχε
κλαπή προ μηνός άπό τήν έκκλησίαν του, εΐχεν έπαναφερθή καί τοποθετηθή στήν
θέσιν του. Στο κάτω μέρος τοϋ πίνακος εύρίσκετο καρφιτσωμένον σημείωμα τοϋ κλέ
πτου, πού συνεβούλευε νά επιδεικνύουν οί αρμόδιοι «περισσότερη προσοχή διά τήν
διαφύλαξιν έθνικών καί θρησκευτικών κειμηλίων».
* Μία μητέρα στήν πολίχνη Χόφ τοϋ Μονάχου έλαβε ένα μεσημέρι τήν άκόλουθη έπιστολή: «Τοποθετήσατε πενήντα μάρκα στά α' σημεϊον, τήν β' ώρα κ.λ.
Προσοχή: ’Εάν ειδοποιήσετε τήν ’Αστυνομίαν, ό υιός σας θά παύση νά ζή πολύ σύν
τομα». 'Η γυναίκα δέν επηρεάσθη άπό τον έκβιασμόν καί ειδοποίησε τήν ’Αστυνο
μία, άφοΰ έτοποθέτησε ένα φάκελον μέ τά πενήντα μάρκα στο ύποδειχθέν σημεϊον.
Καί ύπήρξεν μεγάλη ή έκπληξις τών τριών έπιθεωρητών τής ’Αστυνομίας, πού άνέλαβαν τήν υπόθεση, όταν είδαν νά καταφθάνουν διά νά παραλάβουν τά χρήματα τρία
παιδιά, ηλικίας 7,10 καί 14 έτών... 'Η έπιστολή είχε γραφή άπό τά δύο μεγαλύτερα.
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Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Α Π Ο Λ Υ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΝΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες: κ.κ. Γεώργιο?
Τσαπαρδώνης, Φώτιος Μπαλόπουλος, Παναγιώτης Καραβασίλης καί Νικόλαο?
Μακρής.
—Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Άστυφύλαξ κ. Παναγιώτης Βασιλάκος.
—Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας,ό 'ΐπαρχιφ ύλαξ
κ. Παναγιώτης Τίγκας, καταστάς σωματικώς ανίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν
άστυνομικής υπηρεσίας.
*
Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε ΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Εις ένίσχυσιν της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας, λόγω τής έκεϊσε
θερινής διαμονής τής Βασιλικής Οικογένειας καί τής ηύξημένης τουριστικής κινήσεως τής νήσου κατά τούς θερινούς μήνας, κατόπιν διαταγής τού ύπουργείου ’Ε
σωτερικών, άπεσπάσθησαν οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι εις τήν ’Αστυνομι
κήν Διεύθυνσιν Κερκύρας, άπο 1 ’Ιουνίου καί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1963.
Α ' Έ κ τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς ’Α θ η ν ώ ν :
1. ’Αστυνόμος Β' κ. Στέφανος Παπατριανταφύλλου, 2) Ύπαστυνόμοι Β'
κ . κ . Κωνσταντίνος Χρονόπουλος καί ’Ιωάννης Γιαννόπουλος, 3) Άρχιφύλακες
κ.κ. Κωνσταντίνος Άναστασόπουλος καί Ά γγελο ς Τσιρώνης, 4) ’Αστυφύλακες :
κ.κ. Γεώργιος Κωστέας, Κωνσταντίνος Άλετράς, Γεώργιος Μαγούλας, Δημήτριος Παπαβασιλείου, Νικόλαος Βούλγαρης, ’Ιωάννης Κοντογιάννης, ’Ιωάννης Μαστρογιάννης, Σταμάτιος Παλαιογιάννης, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Γεώργιος
’Αντωνίου καί Λουκάς ’Αντωνίου.
Β ' Έ κ τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς Π ε ι ρ α ι ώ ς :
1) ’Αστυνόμος Β' κ. Βασίλειος Λάμπρου, 2) Ύπαστυνόμος Β' κ. Κωνσταν
τίνος Σακέλλιος, 3) Άρχιφύλαξ κ. Διονύσιος Μπούκας καί 4) ’Αστυφύλακες κ.κ.
Κωνσταντίνος Καλαντζής, Σωτήριος Μάνδαλος καί Νικόλαος Τσαγανός.
Τής άνωτέρω δυνάμεως τίθεται έπί κεφαλής ό ’Αστυνόμος Β' τής Άστυνο
μικής Διευθύνσεως Πειραιώς κ. Βασίλειος Λάμπρου.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική αμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Δημήτριον Κακάσην, διότι, χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα καί εξοχον ένεργητικότητά του, έπέτυχε
τήν 18/2/1963 τήν σύλληψιν τοΰ καταζητουμένου δι’ άπάτας Κωνσταντίνου Ά λεξανδρή, βάσει δοθέντων αύτώ χαρακτηριστικών τοΰ τελευταίου.
—Ω σαύτως, διά τής άνωτέρω άποφάσεως έπηνέθη ό Άστυφύλαξ κ. Πανα
γιώτης Κυριάκος, διότι τήν αυτήν ώς άνω ήμερομηνίαν, χάρις είς τήν μετ’ ευσυνει
δησίας έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος, συνέβαλεν εις τήν σύλληψιν τοΰ άνωτέρω διωκομένου άτόμου.
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